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Compilation of the materials of the international scientific-practical conference 

"Quality Management: Search and Solutions" (edited by S. Midelski) was awarded the 

Honorary Diploma and the Gold Medal of the XXVIII Moscow International Book Fair, 

held at the Exhibition of Economic Achievements (VDNKh, Moscow, Russia) 2-6 

September 2015. 

XXVIII Moscow International Book Fair - the largest international scale Book 

Forum in Russia, which became one of the central events of the Year of Literature in 

the Russian Federation. 

Participants of the oldest book fair has become more than 400 Russian and 

foreign publishing houses from 30 countries, which traditionally provided the best 

examples of educational, scientific, reference and encyclopedic, fiction, children's 

literature. 
 

 

 
 

Сборник материалов международной научно-практической конференции 

«Менеджмент качества: поиск и решения» (под редакцией С.Л. Мидельского) был 

отмечен Почетным Дипломом и Золотой медалью XXVIII Московской 

международной книжной выставки-ярмарки, состоявшейся на Выставке 

Достижений Народного Хозяйства (ВДНХ, г. Москва, РФ) 2-6 сентября 2015 года.  

XXVIII Московская международная книжная выставка-ярмарка - 

крупнейший в России книжный форум международного масштаба, который стал 

одним из центральных событий Года литературы в Российской Федерации.  

Участниками старейшего книжного форума страны стало более 400 

российских и зарубежных издательств из 30 стран, которые традиционно 

представили лучшие образцы учебной, научной, справочно-энциклопедической, 

художественной, детской литературы.  
 

* * * * * 

 

All collections of scientific papers, published by the Regional Academy of 

Management, have ISBN, Bibliographic Classification, Universal Decimal 

Classification (UDC) and all the necessary details.  

Все сборники научных трудов, издаваемые Региональной Академией 

Менеджмента, имеют ISBN, ББК, УДК и все необходимые реквизиты.  
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Compilation of the materials of the international scientific-practical conference 

"Quality Management: Search and Solutions" (edited by S. Midelski) was awarded the 

Honorary Diploma and the Gold Medal of the XXXVI International Paris Book Fair (17-

20 March 2016, Paris). 

XXXVI International Paris Book Fair was held under the motto "Book in the 

Spotlight". It was opened by solemn speech of French President Francois Hollande. 

Among the visitors of the Fair were many French and foreign politicians, scientists 

and cultural figures, such as France Prime Minister Manuel Valls, the Minister of 

Culture and Communications Audrey Azoulay, Minister of Higher Education and 

Scientific Research Najat Vallaud-Belkacem. 

Over the 4 days of the Exhibition organized more than 800 meetings devoted 

to issues of book publishing, distribution and availability of books, copyright issues 

related to, including educational and scientific publications. 

Fair participants were representatives of 45 countries; the number of visitors 

exceeded 230,000 people. 
 

 

 
 

 
 

Сборник материалов международной научно-практической конференции 

«Менеджмент качества: поиск и решения» (под редакцией С.Л. Мидельского) был 

отмечен Почетным Дипломом и Золотой медалью XXXVI Международного 

Парижского книжного Салона (17-20 марта 2016, Париж). 

 XXXVI Международный Парижский книжный Салон прошел под девизом 

«Книга в центре внимания». Его открыл торжественной речью президент 

Французской Республики Франсуа Олланд (François Hollande). Среди посетителей 

Салона были многие французские и иностранные политики, деятели науки и 

культуры, такие как премьер-министр Франции Мануэль Вальс (Manuel Valls), 

министр культуры и связи Одри Азулай (Audrey Azoulay), министр высшего 

образования и научных исследований Наят Валло-Белкасем (Najat Vallaud-

Belkacem). 

За 4 дня проведения Салона организовано более 800 встреч, 

посвящённых вопросам книгоиздания, распространения и доступности книжной 

продукции, вопросам авторских прав, касающихся, в том числе, учебных и 

научных изданий. 

Участниками Салона стали представители 45 стран, число гостей превысило 

230 000 человек. 
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The collection of materials of the III International Scientific and Practical 

Conference "Innovation Management and Technology in the Era of Globalization" 

(Sharjah, UAE, January 12-14, 2016, edited by S. Midelski) was presented at the XXIX 

International Exhibition of Teaching and Scientific Publications. 

The exhibition was held from 30 May to 1 June 2016 in the main building of 

Russian Academy of Sciences (RAS, Moscow, Russia). 

The collection was awarded by the Diploma "The Best Teaching Publications in 

Its Field" and by the Certificate "Golden Fund of National Science". 

Regional Academy of Management sincerely thanks our partners and co-

organizers of the conference, members of the editorial board and all the authors of 

articles, which was published in the collection. 

* * * * * 

Сборник материалов III международной научно-практической 

конференции «Инновационный менеджмент и технологии в эпоху глобализации» 

(Шарджа, ОАЭ, 12-14 января 2016 года, редактор С.Л. Мидельский) был 

представлен на XXIX международной выставке-презентации учебно-

методических и научных изданий.  

Выставка проходила с 30 мая по 1 июня 2016 г. в главном здании 

Российской Академии Наук (РАН, Москва, Россия). 

Сборник был награжден Дипломом «Лучшее учебно-методическое издание 

в отрасли» и Сертификатом «Золотой фонд отечественной науки». 

Региональная Академия Менеджмента искренне благодарит наших 

партнёров и со-организаторов конференции, членов редакционной коллегии и 

всех авторов статей, опубликованных в сборнике. 
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The collection of materials of the International scientific-practical 

conference «Prospects for the Development of Modern Science» (edited              

by S. Midelski) was awarded the Gold Medal of the XXXVI International Book 

Exhibition Liber Barcelona - 2018. 

The exhibition was held from 3 to 5 October 2018 in one of the largest 

exhibition centers in Europe Fira Barcelona Grand Via (Barcelona, Spain). The 

event was held with the official support of the Government of Spain, the 

Ministry of Education and Training of Spain, the Ministry of Culture and Sports 

of Spain, the Department of Culture of Catalonia, the City Council of Barcelona. 
 

 

 

 
 

 

Сборник материалов международной научно-практической 

конференции «Перспективы развития современной науки» (под редакцией 

С.Л. Мидельского) был награжден Золотой медалью XXXVI Международной 

книжной выставки Liber Barcelona - 2018.   

Выставка прошла с 3 по 5 октября 2018 года в одном из крупнейших 

выставочных центров Европы Fira Barcelona Grand Via (г. Барселона, 

Испания). Мероприятие проведено при официальной поддержке 

Правительства Испании, Министерства образования и профессиональной 

подготовки Испании, Министерства культуры и спорта Испании, 

Департамента культуры Каталонии, Городского совета г. Барселона. 
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SECTION III / СЕКЦИЯ III 

SOCIETY AND PERSONALITY / ОБЩЕСТВО И ЛИЧНОСТЬ 

3.1. Тәуелсіздігім – туыммен тұғырлы,  
елтаңбамен еңселі, әнұраныммен айбатты 

 
Балжан Сабырбековна Абжапорова 

"Түркібасы" жалпы орта мектебі, математика пәнінің мұғалімі 
(Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Қазақстан) 

Нұрғиса Талғатұлы Жарлыхасын 
М. Ломоносов атындағы мектеп гимназия, математика пәнінің мұғалімі 

(Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Қазақстан) 
Раиса Корганбаевна Алибаева 

Б. Садыков атындағы жалпы орта мектебі, математика пәнінің мұғалімі 
(Түркістан облысы, Түлкібас ауданы, Қазақстан) 

 
Тәуелсіз елдің ұлы – өжет,  

қызы – қайратты,  
 халқы – қаһарман. 

Халық даналығы 
 

Тәуелсіздік – ең алдымен Қазақ халқының бостандыққа ұмтылған 
асқақ армандары мен қайсар рухының жемісі. Сондықтан да біз үшін 
Тәуелсіздік күні - ең қастерлі күн. Еліміз тәуелсіздігін жариялап, дербес 
мемлекет ретінде әлемге танылды. Елбасының «Қазақстанның 
тәуелсіздігі қазақтарға тартқан тағдырдың сыйы емес, өзінің ежелгі 
жерінде қилы кезеңді бастан кешу арқылы қол жеткен өз мемлекеттілігін 
құруға деген заңды, бұл даусыз фактіге ешкім күмән келтірмеуі тиіс»,- 
деп атап көрсетуіне үлкен мағына жатыр. 

«Тәуелсіздік» деген 11 әріптен тұратын сөздің мағынасы қандай 
терең, астары қандай кең десеңізші! Ол – өлең, ол – ән, ол – сұлулық, 
ол – асқақ арман, ол – шалқыған дәулет, көркейген сәулет! Бір ғана сөз 
бейбітшілік, бақыт, сәттілік, достық, сыйластыққа жетелейді, жаныңа 
жылулық пен дербестікті ұялатады. Шыңын мәңгі қар басқан биік 
таулары, сарқырай аққан өзендері, мөлдір сулы көлдері, шет-қиыры 
көзге көрінбейтін жазық далалары, қойнауында ұлан-асыр кен 
байлықтары тасып жатқан қуатты өлке, құт-мекеннің мәртебесі жоғары, 
тұғыры биік. 

Қазақстан - біртұтас ел. Қазақстан – менің Отаным. Қазақ 
фольклорында, мақал — мәтелдерде, тарихи дастандарда, хандардың 
тақ сөздерінде, билердің дана сөздерінде, сері мен салдардың 
әндерінде — Отанға деген махаббат, басқа өлкеге — атамекен - басты 
тақырып болып табылады. Бұл ғасырлар бойы адам өмірінде жоғары 
құндылықтар, моральдық тұрғыдан сенімді, атап айтқанда: әкесі, ата-
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бабаларының естелігі, тарихы, Ана тілі бар екендігі туралы қасиетті, 
өшпес шындықты қамтиды. Әрбір халық бостандық пен тәуелсіздікке 
ұмтылады, ал оларды алуды өзінің басты қадір-қасиеті деп санайды. 
Қазіргі Қазақстан-орасан зор аумақ, бай табиғаты мен пайдалы 
қазбалары бар, көп ұлтты халық, ең бастысы, егемендігі бар мемлекет. 

Қазіргі мемлекеттердің маңызды ерекшеліктерінің бірі-ұлттық-
мемлекеттік рәміздердің болуы. Кез-келген ел өзінің күш-қуатын, әскери 
күшін, Күшін, басқа да жағымды қасиеттері мен қасиеттерін 
символдарда мүмкіндігінше көрсетуге тырысады. 

Егер сіз оның рәміздері мен атрибуттарын зерттесеңіз, мемлекет 
туралы қанша білуге болады? Бұл сұрақтарға жауапты мемлекеттік 
рәміздердің қалыптасу тарихы сақтайды. Бүгінде ол үшбірлікте бар - 
бұл елтаңба, ту және Әнұран. Олар мемлекеттің нышаны бола отырып, 
өз мазмұнында мемлекеттің және оның аумағында тұратын 
халықтардың тарихи, саяси, әскери, мәдени дәстүрлерін, басқа 
мемлекеттермен қарым-қатынастар мен байланыстарды, ұлтаралық 
дәстүрлер мен мәдениеттерін және өзара байланысын көрсетеді. 
Рәміздер уақыттың ажырамас тізбегін көрсетеді, өмір сүретін және өмір 
сүретін ұрпақтарды байланыстырады. 

Рәміздер халықты ұлтқа біріктіреді, оған мемлекеттілік береді. Өз 
рәміздерін құрметтеу-азаматтық ұстанымның көрінісі.  

1992 жылғы 6 маусымда Егемен Қазақстанның жаңа Мемлекеттік 
Туы Президент Резиденциясының үстінен көтерілді. Президенттің 1996 
жылғы 24 қаңтардағы Заң күші бар жарлығы мемлекеттік рәміздерді 
түпкілікті айқындады: Елтаңба, гимн, ту, олар тек елдің ресми рәміздері 
ғана, біз үшін олар — жаңа уақыттың бастауы [1]. 

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік мүлік кешені-ортасында 
32 сәулесі бар күн, оның астында қалықтап ұшқан қыран бейнеленген 
тік бұрышты көгілдір түсті мата. Тудың сабының тұсында тік жолақ 
түрінде ұлттық өрнек нақышталған. Күн, оның шұғыласы, қыран және 
ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес. Сол жағында ұлттық ою-өрнегі, 
Алтын күні және қалықтап ұшқан қыран бейнесі бар көгілдір ту бүгінде 
республикадағы әкімшілік ғимараттардың үстінен, шет мемлекеттердегі 
Егемен Қазақстан елшіліктерінің ғимараттарының үстінен желбіреп, 
Біріккен Ұлттар Ұйымы ғимаратының жанында орнатылған. Қазір ол 
біздің республикамыздың бостандығы, тәуелсіздігі мен егемендігінің 
символы ретінде қабылданады. Мемлекеттік Тудың негізгі элементі-
оның түсі. Ашық көк түс-адамзат ежелден бері жарқын, мәнерлі және 
жағымды түстердің бірі ретінде кеңінен қолданылып келе жатқан 
түстердің бірі. Бұл кездейсоқ емес. Өйткені, бұл түс табиғатта басым. 
Ол кемпірқосақтың жеті қасиетті түстерінің бірі. Аспан мен судың түсі. 

Халықаралық жоспарында елдің саясатына салада өз 
мемлекеттігінің рәмізі ретінде ашық көгілдір ту қарау қажет неғұрлым 
сенімді сипатта және түсіністікпен қарайды. Осылайша, туымыздың 
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таза көгілдір түсі халықтың мәдени-этникалық бірлігін көрсетеді және 
сонымен бірге мемлекеттің бөлінбейтіндігі идеясын көрсетеді. 

Күн-өмір мен энергияның қайнар көзі. Сондықтан күннің түсі 
өмірдің символы болып табылады. Адам мәңгілік емес. Әлемге келу 
және адамның өмірден кетуі уақытпен өлшенеді. Ал уақыт көшпенді 
үшін күннің қозғалысымен анықталады. Күннің шығуы мен батуы, бір 
өлшем - күн. Күннің түсі байлық пен молшылықтың символы болып 
табылады. Сондықтан мұқият қараған кезде біздің тудағы күн сәулелері 
бір уақытта астық түрінде болады - молшылық пен әл-ауқаттың негізі. 

Көшпенділердің дүниетанымында дала бүркіті немесе бүркіті 
ерекше орын алады. Оның Қазақстан жерін мекендеген халықтар мен 
этникалық топтардың елтаңбалары мен туларында бейнеленуі 
ежелден келе жатқан дәстүрге айналған. Символизм тілінде қыран 
бейнесі мемлекеттік билікті, кеңдік пен қырағылықты білдіреді. Дала 
үшін бұл еркіндік, тәуелсіздік, мақсатқа ұмтылу, биіктікке жету, 
болашаққа ұшу символы. Сонымен бірге, бүркіт күшті күшке ие бола 
отырып, болашаққа жетуге кедергі келтіргісі келетіндерге лайықты 
тойтарыс бере алады. Қыран бейнесі жас егемен Қазақстанның әлемдік 
өркениет биігіне ұмтылуы идеясынан да туындады. 

Біздің туымызға жаңалық пен қайталанбастықты беретін тағы бір 
элемент-ұлттық ою-өрнектен тұратын, оның сабына параллель 
орналасқан ту. Мұнда қазақтың " қошқар мүйіз ою-өрнегі бейнеленген. 
Туға деген құрмет-бұл елге, халыққа, оның тарихына деген құрмет. 

Тәуелсіз Қазақстанның Мемлекеттік туы ресми түрде 1992 жылы 
қабылданды. Оның авторы – белгілі суретші Шәкен Ниязбеков.  

1992 жылғы 4 маусымда Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
елтаңбасының туған күні ретінде халықтың тарихында және жадында 
мәңгі қалады. Егемен Қазақстанның бүгінгі Елтаңбасы екі танымал 
сәулетшінің: Жандарбек Мәлібеков пен Шота Уәлихановтың зор 
еңбегінің, шығармашылық ізденісінің нәтижесі болып табылады [2]. 

Елтаңба шеңбер түрінде. Әлемде доптың формасы ең керемет 
форма болып саналады. Ал шеңбер осы кемелдікке ең жақын элемент 
ретінде көшпенділер арасында ерекше бағаланады. Шеңбер барлық 
жерде қолданылады, бірақ ол Шығыс көшпенділері арасында ерекше 
құрмет пен құрметке ие. Бұл өмірдің, мәңгіліктің символы. 

Елтаңбамыздың негізгі идеясын сіңірген орталық элемент-
Шаңырақ болып табылады. Шаңырақ-отбасылық әл-ауқаттың, 
бейбітшіліктің, тыныштықтың символы. Күмбезді алқаптар-уық, 
елтаңбаның ортасынан көгілдір кеңістікке біркелкі таралып, өмір мен 
жылудың көзі-күн сәулелеріне ұқсайды. Авторлар киіз үйдің 
жылжымалы торлы негіздерін-кереге бейнесінің мәселесін шеше алды. 
Шаңырақтың күлдіреуіштері оның беріктігін қамтамасыз ететін үш 
жүздің бірлігін білдіреді. Осылайша, авторлар қазақтардың 
бейбітсүйгіштігін көрсетеді. Республикамыздың барлық халықтарын 
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ортақ шаңырақ астына, біздің ортақ үйіміз - Қазақстанның мықты, қуатты 
құрылымдарына айналуға ұмтылуға шақырады. 

Елтаңбаның композициялық құрылымының келесі құрамдас бөлігі 
жарты ай нысанындағы мүйізі бар алтын қанатты, фантастикалық 
жылқылар - тұлпарлар болып табылады. Геральдика тіліндегі 
жылқылардың бейнесі терең мағынасы мен мазмұнына ие. Айбарлығы, 
қыран жолын айтуға болады. Сондай-ақ, арғымақтардың алтын 
қанаттары алтын масақты еске салады, еңбектің, молшылықтың және 
материалдық игіліктің белгісі. Елтаңбаның ортасында бес бұрышты 
жұлдыз орналасқан. Біздің жүрегіміз бен құшағымыз бес құрлықтың 
өкілдеріне ашық. 

Елтаңбаның түсі екі негізгі түстерден тұрады - алтын түстес және 
көгілдір. Біріншісі біздің халықтарымыздың жарқын, айқын болашағына 
сәйкес келеді. Көк аспан әлемнің барлық халықтары үшін ортақ. Біздің 
елтаңбадағы оның түсі Қазақстанның әлемнің барлық халықтарымен 
бейбітшілікке, келісімге, Достыққа және бірлікке ұмтылысын білдіреді. 

Жоғарғы бөлігінде – бес бұрышты көлемді жұлдыз, ал төменгі 
бөлігінде «Қазақстан» деген жазу бар. Жұлдыздың, шаңырақтың, 
уықтардың, аңыздардағы қанатты пырақтардың бейнесі, сондай-ақ 
«Қазақстан» деген жазу – алтын түстес.  

2006 жылы жаңа мемлекеттік гимн қабылданды. Жаңа әнұранның 
негізі өткен ғасырдың елуінші жылдарының екінші жартысында бақытты 
тағдыры басталған, халық арасында танымал патриоттық "Менің 
Қазақстаным" әні болды [3]. Ұлттың әнұранына айналған ән бұрыннан 
халық жанының нағыз поэмасы ретінде танылған. Қазақстан 
Парламенті 2006 жылғы 6 қаңтарда палаталардың бірлескен 
отырысында "Мемлекеттік рәміздер туралы" Жарлыққа түзетулер 
қабылдады. Еліміздің жаңа әнұраны "Менің Қазақстаным" әні болды. 
Әуені Шәмші Қалдаяқов пен Жұмекен Нәжімеденовтің сөздері ондаған 
жылдар бойы халық арасында кеңінен танымал болды. Енді оның 
сөздерін заман шындығымен үндестірген Қазақстан гимнінің тең авторы 
—Елбасы Н.Ә. Назарбаев. 

Ең салтанатты сәтте оң қолымызды жүрегімізге тигізіп, барлық 
қазақстандықтармен бірге ән салғанда, мені мақтаныш сезімі басады. 

Тарихта Мемлекеттік рәміздер тұрақты құндылықтар ретінде 
халықтарды рухтандырған және олар үшін ұлы ерліктер жасаған, олар 
үшін өз өмірлерін құрбан еткен мысалдар аз емес. Мемлекет рәміздері 
–бұл елдің өткені және оның бүгінгі күні. Олар елдің тарихи жолының 
ерекшеліктерін, оның басқа елдерден айырмашылықтарын білдіреді. 
Н.Ә. Назарбаев: "Ел азаматтарының оның рәміздеріне деген көзқарасы 
– адамдардың осы елдің азаматтары ретінде қаншалықты 
сезінетіндігінің, оның болашағына сенетіндігінің, оның патриоттары 
болып табылатындығының көрсеткіші", - деп атап өтті. 2007 жылы 
"Қазақстан Республикасындағы кәсіби және өзге де мерекелер туралы" 
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Президент Жарлығына өзгерістер енгізу нәтижесінде 4 маусым ресми 
Мемлекеттік рәміздер күніне айналды. 

Тәуелсіз ел болып қалыптасуымызға бірден-бір себепшілер, ол 
біздің батырларымыз, қазақтың хандары, ақылшы билері және 
желтоқсан жастары. Олар бізге жарқын болашақ сыйлап кетті және біз 
ол аманатқа қиянат жасамай елімізді көркейтуге, дамытуға және 
рәміздерімізді құрметтеуге міндеттіміз. Тәуелсіздік – тарих тұлпарының 
қос тізгіні! 

Өз еліне деген терең сүйіспеншілік пен шынайы патриотизмсіз 
нағыз азамат, нағыз адам жоқ. Мұндай патриотизмнің жарқын көрінісі өз 
елінің мемлекеттік рәміздеріне деген құрмет болып табылады. 

Біз өз елімізде, өз жерімізде, тәуелсіз мемлекетте тұрып 
жатқанымызға қуанамыз!!! Біз өз еліміздің туын, әнұранын, 
елтаңбамызды құрметтейміз, мақтан етеміз. Тәуелсіздігім – туыммен 
тұғырлы, елтаңбамен еңселі, әнұраныммен айбатты. 
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Аннотация  
Дүйнөлөшүү доорунда илимдердин жакындашуусу, атүгүл алардын 

ортосунан жаңы илимдин жаралып, калыптануусу, оожалып өнүгүүсү кадыресе 
көрүнүш болуп калды. Тескерисинче айрымдарынын кедери кетип, илим катары 
жашоосун токтотуп атат. Тарых илими өзүнүн кошумча сабактарынын илимий 
тыянактарынан улам толукталып, маалыматтын көптүгүнөн, ар 
түрдүүлүгүнөн жаңы баскычка көтөрүлүп турган чагы. Мындай абал аталган 
илимди санариптешүүгө түртүп атканы мыйзамченемдүү көрүнүш. 

Өзөк сөздөр: тарых, илим, мезгилдештиүү, санарип.  
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Аннотация  
 Интеграция науки во время глобализации, появление новых научных 
направлений является нормой времени. Наоборот, некоторые из них устарели и 
перестали существовать как наука. Историческая наука со своими 
дополнительными дисциплинами поднимается на новый уровень. Такое 
положение заставляет науку к цифровизацию. 

Ключевые слова: история, наука, периодизация, цифровизация. 
 

Annotation 
 In this article considered coming up the science in the globalization condition, also, 
appearing of new science between them to development as normal appearance. Vita 
versa some of among them became old and stopped their life as science. History science 
added with its scientific results as additional lessons from majority of information and 
difference razes to new level. Such position brings science to digitalization legal 
appearance.  

Key words: the history, science, periodization, digitalization.  

 
Өз өтмүшүн мезгилдештирүү – ар өлкөнүн тарыхынын маанилүү 

маселеси болуп келет. Бул маселенин тарыхы да абдан терең, б.а. бул 
боюнча теориянын тарыхы Байыркы доорго чейин сүңгүйт. Маселен, 
акын Гесиод (VIII-VII кк.) эл тарыхы бешке (1. Кудай тарабынан түзүлгөн; 
2. Алтын; 3. Күмүш; 4. Жез; 5. Темир доорлордон турарын) бөлүнөөрүн 
белгилеп кетсе, Пифагор ар кандай элдин тарыхын – башталыш, 
өнүккөн жана аяктоо мезгилдерине ажыраткан. Жаңы доордо немец 
Бруно Гильдербранд (1812-1872) элдин чарбасына карап: натуралдык, 
акча, насыялык доорлорго жиктөөнү сунуштаса, орус географ-
социологу Л.И. Мечников (1838-1888) дарыялык, деңиздик жана 
океандык деп үчкө бөлөт. Мыкты теоретиктер К. Маркс (1818-1883) беш 
формация: 1. Алгачкы жамааттык; 2. Кул ээлөөчүлүк; 3. Феодалдык; 4. 
Капиталисттик; 5. Коммунисттик доорлорго бөлсө, А. Тойнби (1889-
1975) тарыхта арааны жүргөн батыштын доору аяктап, XXI кылымда 
Россия, Ислам дүйнөсү жана Кытайдын “келкели” келээрин 
болжолдогон. Ростоу (1916-2003) тарыхтын үч баскычын белгилеп, 
бирок анын санын бешке чейин көбөйтөт. Доордун ургаалдуу өнүгүшү 
авторго 1971-жылы алтынчы этапты кошууга түртөт. Ошентип, У. 
Ростоунун назарияты боюнча Дүйнө тарыхы 1. Салттуу коом; 2. Өткөөл 
мезгил; 3. “Учуу” баскычы; 4. “Жетилген” баскыч; 5. “Жогорку массалык 
керектөө”; 6. “Жашоо сапатын издөө” баскычтарынан туруп калды [8]. О. 
Шпенглер (1888-1936) жеке пикиринде “тарыхта өнүгүүнүн түз сызыгы 
жок” деп билдирет жана анын ордуна жыл мезгили (жаз-жаралуу, жай-
өсүү, күз-кулоо, кыш-өлүм) сыяктуу кайталанган учурлардын болоорун 
белгилеп өтөт. Автордун белгилүү эмгеги болгон “Батыштын күүгүмү” 
илимий чөйрөдө калыптанып калган тарыхый “Байыркы дүйнө”, “Орто 
кылымдар”, “Жаңы доор” сыяктуу постулатты жерип, анын ордуна бири-
биринен көз карандысыз “улуу маданияттарды сунуштайт”. Ал 
белгилеген маданияттардын акыркыдан мурункусу “батышевропалык” 
деп аталып, акыркысы – “орус-сибирь” маданияты деген аталыш менен 
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белгилүү болгон. Ал эми Россияны Шпенглер - “Азия”, ал тургай - 
“Азиянын ханышасы” деп атаган [9].  

Кыргыздардын жана Кыргызстандын тарыхынын мезгилдештирүү 
маселесинде бүгүнкү күнгө чейин салтка айланган марксисттик 
формациялар негиз болуп келет. Кытай жылнаамаларына карап, 
эгерде биз алгачкы кыргыз мамлекетин мындан 2200 жыл мурун 
түзүлгөн деп келсек, Жунго тарыхчыларынын тарыхый жаңы 
табылгаларынын күчү менен бул сан дагы сегиз кылым илгерилеп 
отурат. Башкача айтканда, кыргыз тарыхын мезгилдештирүү 
маселесине Кытай окумуштуулары б.з.ч. 1050-980-жылдары жашап, өз 
эскерүүлөрүндө кыргыздар жөнүндө маалымат калтырган кытай 
башкаруучусу тууралуу материалдарды табышкандыгы [1] 
өзгөртүүлөрдү киргизди. Бул ачылыш боюнча үстүбүздөгү жылдын май 
айында Кыргыз Республикасынын Президентинин алдындагы “Мурас” 
коомдук фондунун Төрагасы Кыяс Молдокасымовго Кытайдын илимдер 
академиясынын коомдук тарыхый изилдөөлөр институтунун 
директорунун орун басары Тянь Бо жана ушул эле институттун 
Евразиялык изилдөөлөр Борборунун директору профессор Ли Цзиньсю 
айтышты. Ли Цзиньсю айым белгилегендей белгилүү Кытай тарыхчысы 
Ю Тайшан өзүнүн кийинки изилдөөлөрүндө б.з.ч. Х к. таандык 
материалдарда “кыргыз” этнонимин кезиктиргендигин билдирген.  

Кыргызтаануунун учурдагы илимий, илимий-популярдуу, 
академиялык ж.б. басылмалар кыргыздардын Ала-Тоо-Алтай-Ала-Тоо 
жүрүшүндөгү беш этапты белгилеп келишет. Маселен, академик 
А. Акаев төмөнкүдөй жазат: “Тянь-шандык кыргыздар” жер 
которуулардын беш толкунунун натыйжасында калыптанып-түзүлгөн 
деп эсептээримди баса белгилеп койгум келет [3] Енисейден келген 
кыргыздардын биринчи толкуну б.з.ч. I кылымда, түндүк хунндардын 
Чжичжи деген башкаруучусунун жетекчилиги астында жасаган согуштук 
жүрүшүнүн натыйжасында пайда болгон. Бул процесс б.з. I-II 
кылымдарында уланган. Тянь-Шандагы жана ага жакын аймактардагы 
байыркы кыргыздар жөнүндө ошондой эле б.з. III кылымына таандык 
маалымат булактары да ырастайт. Енисей кыргыздарынын 
төбөлдөрүнүн Жети-Суудагы карлук жана түргөштөрдүн башчылары 
менен туугандык мамиледе болушу өзүнүн белгилүү таасирин 
тийгизген. Тянь-Шанга өз ара карым-катыштын шарапаты менен, 
кыргыз чеберлери менен алардын эмгектери жетип турган. Жети-
Суунун, анын ичинде Кыргызстандын аймагында кыргыздардын руна 
жазуулары жайылып кеткен. Анан ошол эле учурда, тескерисинче, Орто 
Азиянын маданияты Енисей менен Алтайга тараган.  
 Кыргыздардын көчүп келүүсүнүн экинчи толкуну VI-VIII 
кылымдарга, б.а. Кыргызстандын азыркы аймагына Түрк каганатынын 
аскерлери кол салган мезгилге туура келет. 
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 Кыргыздардын үчүнчү толкуну IX кылымдын аягы жана X 
кылымдын башындагы “Улуу кыргыз кагандыгынын” доорунда болуп 
өткөн. 
 Кыргыз урууларынын төртүнчү толкуну Чынгызхандын монгол 
аскерлеринин батышка жасаган жортуулдарына кошул-ташыл жүргөн. 
 Бешинчи, сыягы, кыйла ири миграциялык толкун XVII кылымда, 
Россия тарабынан башталган Түштүк Сибирди өздөштүрүүдөн кийин, 
Енисейдеги “Кыргыз жер бөлүгүнүн” айланасында жүргөн күрөштүн 
натыйжасында пайда болгон. Тарыхый маалыматтар “Кыргыз жер 
бөлүгүн” басып алуу Россиядан жүз жылдык күч-аракетти талап 
кылганын ырастайт. Ошол мезгилде Енисейде калган кыргыздардын 
Ала-Тоого бет алып жөнөгөн багыты андан мурдагы муундар 
тарабынан эбак көнүмүш жол болуп калган эле [3. 53.]. Жунголук жаңы 
маалыматтар ушул тыянакка өзгөртүү киргизүү күчүнө ээ болуп турат. 

“Кыргыз” этноними кытай булактарында сулалелердин (династия) 
жазмасына жараша түрдүүчө аталган. Маселен, Хань доорунда (б.ч.з. 
206-б.з. 220-жж.) цзянь-гунь, хягас, хакяньсы, хагас, гяньгунь, гегунь, 
сяцясы, цзецзясы, хехе, хякя(сяге), хэгэсы, хэгу, цигу, гюйву, гйегу, 
цзейгу, цзую; Тан доорунда (618-907-жж.) сяцзясы; Юань доорунда 
цзилицзисы деген аталыштар менен айтылып, “кыргыз” деген маанини 
туюндурган [5]. Өзүңүздөр күбө болгондой кыргыздар тууралуу 
маалыматтар Хань доорунда көп топтолгон. Мындан тышкары Цинь, 
Суй, Сун, Мин, Цин династияларынын тарыхы менен маданияты толук 
изилдене элек экендиги кыргыз тарыхынын маалымат корун 
үмүттөндүрүп келет.  

Дүйнөлөшүү доорунда маалымат булактарынын көптүгүнөн, 
жалган-чыны кошул-ташыл кабарлардын молдугунан улам ХХ 
кылымдын соңунан бери “маалымат жарылуусу” орун алганы белгилүү. 
Дүйнөлүк атаандашуучулук боюнча Кыргыз Республикасы ага катышкан 
139 өлкөнүн ичинен 2016-жылы 119-орунду алса, быйыл 97-орунга 
көтөрүлгөн. Өлкөдө санариптештирүү сезилээрлик секирик менен 
адымдап баратат. Окумуштуулардын божомолунда 2019-2023-
жылдардын аралыгында интернет иштетүүчүлөрдүн саны 
республикада 2,49 миллион адам болоору белгилүү болду [2]. ХХ 
кылымда цивилизациянын мурунку мезгилине тете маалыматтар 
жыйналды. ХХI кылымдын башына келип бул көлөм эки эсеге өстү. Ал 
эми азыр Жер жүзүндө маалыматтар ар бир 18 айда эки эселеп өсүүдө. 
Кыргызстан IT фирмалар үчүн хаб боло алаарын [7] айтып атышат. 
Кыргыз Республикасынын Президенти С.Ш. Жээнбеков “Борбор 
Азиядагы санриптик транформация” долбооруна карата сөзүндө: 
“Кыргызстанды технологиялык трансфердин регионалдык борборуна 
айлантабыз” – деп айтты [4]. Ал эми Өкмөт башчы өз сөзүндө: 
“Маалыматтык технологиялар дүйнөсү – бул келечек дүйнөсү” 
экендигин белгиледи [5]. Мына ушундай шартта Дүйнөлүк маалымат 
ааламындагы тенденциядан тарых илими обочо калбашы керек. 

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            23                                        inf.academ@gmail.com 

Өтмүштү кабарлаган маалыматтар аябай көбөйдү. Аларды иргөө, 
системага салуу аракети санарипсиз ишке ашуусу толук күмөн. 
Маалыматтын көптүгү адистиктердин жиктелишине алып келээри 
бышык. Ошондой абалга биздин тарых илими да туш келди, башкача 
айтканда, Байыркы Дүйнө тарыхы, Орто кылымдар тарыхы, Жаңы доор 
тарыхы, Соңку Жаңы доор тарыхы же Европа менен Америка, Азия 
менен Африка өлкөлөрүнүн тарыхы боюнча атайын адистешкен 
тарыхчылар болушу зарылдыгы туулду. Мурунку “энциклопедист” 
тарыхчылар тигил же бул тар илимий чөйрө боюнча адиске айлануусу 
күтүлүүдө же заманга шайкеш келээри айгине. Ошол эле учурда алар 
өздөрүнүн илимий назарияттык “маселеси” боюнча серепчи (эксперт) 
болоору анык. 

Синергетика доорунда табигый илимдер коомдук илимдерге 
жардамга келип жатканы белгилүү. Учурдагы ургаалдуу оожалып 
бараткан маалымат чабуулдарын ооздуктоого тарыхчылардын чамасы 
чарк болуп турган убакта аларга санарип гана жардамга келээри 
айгине. Маалымат төңкөрүшү маалындагы кабарлардын көптүгүн 
тарыхчы санарип менен гана тушап калуусу мүмкүн. Азыр 
тарыхчыларыбыз төмөнкү маселелерге жана темаларга көңүл бурушу 
зарыл деп эсептейбиз: 1. Компьютердик сабаттуулук жанамаалыматтык 
маданият. 2. Мультимедиа. 3. Web – дизайн. 4. Web-документ түзүүнүн 
технологиясы. 5. Компьютердик графика. 6. Топология жана 
компьютердик тармактардын архитектурасы. 7. Маалыматты коргоонун 
системасы. 8. Педагогикалык жараянды моделдөө. 9. Электрондук 
китептерди түзүүнүн технологиясы. 10. Сервердик операциялык 
системалар. Түзүлүшү жана мураты. 11. Окутуучу системалар. 12. 
Интерактивдүү көрсөтүү (презентация). 13. Тарыхый изилдөөлөрдө 
компьютердик технологияларды колдонуунун негизги багыттары. 
14. Тарыхый изилдөөлөрдө эсептөө техникаларынын каражаттарын 
колдонуу тажрыйбасы. 15. Тарыхый информатиканын колдонмо жана 
назарий бөлүктөрү. 16. Компьютерлешкен тарыхый изилдөө. 17. 
Маалымат: түрлөрү, түзүлүшү. 17. Тарыхый булактарды моделдөө. 18. 
Машина окуучу маалыматтар. 19. Машина окуучу тарыхый 
маалыматтардын архивин калыптоо жана өнүктүрүү принциптери. 20. 
Программалык камсыздоо. 21. Электрондук текст: түзүү, сактоо, издөө, 
талдоо. 22. Маалымат системалары жана маалыматтар базасы. 23. 
Маалымат базасынын технологиясы. 24. Маалымат издөө 
системалары. Толук-тексттүү жана библиографиялык издөө. Издөөнүн 
натыйжасын баалоо. Шайкештик (Релевантность). 25. Маалымат 
базасын түзүүдө тарыхый булактардын жана булакка багытталган 
ыкмалардын өзгөчөлүгү. 26. Тарыхый изилдөөлөрдө маалымат 
базаларын колдонуу тажрыйбасы: просопографиялык; коомдук-
экономикалык; коомдук-саясий тарых. 27. Электрондук таблицалар 
жана статистикалык программалар пакети. 28. Графикалык 
маалыматты компьютерде иштөө жана сактоо. 29. Тарыхый 
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изилдөөлөрдө компьютердик картографиялоо. Компьютердик 
карталардын түрлөрү. 30. Тарыхчылар үчүн интернеттеги жаңы 
маалымат ресурстары. Ата мекендик жана Дүйнөлүк тарых боюнча 
пайдалуу Web-сайттар [6]. 31. Архивдик интернет-ресурстарды издөө. 
32. Дүйнөнүн белгилүү китепканаларынын электрондук каталогдору 
менен иштей билүү.  

Жогорудагы маселелерди өздөштүрүү жана көмдүмдүктөргө 
айлантуу адис тарыхчылар үчүн да мектептин тарых мугалимдери үчүн 
да турмуштук зарылдык катары эсептейбиз. 
 

Адабияттар жана шилтемелер: 
1. “Азаттык” үналгысы. Май, 01. 2019; 
2. Акыйкат. Коомдук-саясий гезит. 21-октябрь, 2019-ж.; 
3. Аскар Акаев. Кыргыз Мамлекеттүүлүгү жана “Манас” элдик 

эпосу. Б. Учкун. 2002. 51-б.; 
4. Кыргыз туусу. 8-октябрь, 2019-ж.; 
5. Кыргыз туусу. 11-октябрь, 2019-ж.; 
6. Шарафутдинов Д.Р. Историческая информатика. Учебно-

методическое пособие. Казань-2016; 
7. Ю. Худяков. Енисей кыргыздарынын тарыхы. Ала-Тоо. 1989. 

№ 1; 
8. http://citaty.su/arnold-tojnbi-kratkaya-biografiya; 
9. https://histrf.ru/biblioteka/b/kratkii-kurs-istorii-osvald-shpienghlier. 
10. https://ru.wikipedia.org/wiki; 
11. https://ru.wikipedia.org › wiki›. 

 
 

3.3. Археологиялық ескерткіштердің  
Қазақстан тарихында алатын орны 

 
Ақбөпе Серікқызы Қожасанова 

«Абай атындағы орта мектеп-гимназиясы мектепке дейінгі  
шағын орталықпен» КММ тарих пәні мұғалімі 

(Қазақстан, Алматы облысы, Қарасай ауданы) 
 

Археология ғылымы адамзаттың өткен тарихын заттай деректер 
негізінде зерттейтін ғылым. Тарих ғылымдарының ішінде 
археологияның алатын орны ерекше. Өткенді білмей, болашақты 
болжау қиын. Археология ғылымы адамзаттың алғаш жер бетінде 
пайда болып, оның табиғаттан бөлініп шығып дами түсуін, еңбек 
құралдары арқылы қоғамдағы рөлін хабардар ететін ғылым саласы. Ол 
антропология, этнография, қолданбалы тарих ғылымдарының 
салаларымен тығыз байланыста болады.  

Көне заманда адамдар жерден еңбек құралдарға ұқсайтын заттар 
табатын оларды құдай жасаған құралдар деп есептейтін. Бірақ, 
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ғалымдар бұл заттарды адамдар жасағанынын дәлелдеп, оларды 
еңбек құралдар есебінде пайдаланғанын көрсетті. Көне заттарды 
зерттеп адамзат тарихын зерттеуге мүмкіндік ашты. Осыны 
дәлелдегесін және зерттеу әдісін тапқан соң археология ғалым ретінде 
қалыптасты. Археология термині екі грек сөзінен тұрады: «архайос» - 
көне және «логос» - ғылым. Ең алғашқы бұл терминді қолданған Платон 
болатын. Бұл терминді Платон «көне заттар туралы ғылым» деп 
түсінетін. Кейіннен, XYIII ғасырда, археология деп антикалық өнер 
тарихын атайтын болды. Алғашқы археологиялық зерттеулерді 
Вавилон патшасы Набонид жүргізген болса, Геродот “археология” 
терминін алғаш рет қолданып, оны тарихтың әртүрлі кезеңдерінде 
басқа терминдермен алмастырып отырған. Платон археологияны 
европаның өркендеу дәуірінде “көне өнер тарихы” деп атаған.  

Археология адамның физиологиялық дамуынан бастап, қоғамдық 
ақыл-ойдың шығуына дейінгі аралықты зерттейтін жан-жақты ғылым. 
Археология басқа ғылымдармен де тікелей байланысты. Жер астынан 
табылған заттай деректерді археологиялық деректер дейміз. Оларды 
бірнеше топқа: еңбек құралдар (соқа, кетпен, күрек, балта); қару-
жарақтар (найза, садақ, жебе, айбалта); тұрмыстық заттар (құмыра); 
рухани мәдениеттер (діни нанымдарға байланысты заттар) бөлінеді. 
Жалпы археологияны – кейде күрескен, қаруланған тарих деп те 
атайды. 

Археологиялық ескерткіштер – халықтардың ежелгі тарихына 
қатысты материалдық мәдениетінің құндылықтары болып саналады. 
Оған: қалашықтар мен қалалар, ежелгі қоныстардың қалдықтары, 
обалар, қабір үстіне орнатылған ескерткіштер мен салт-дәстүрлік 
құрылыстар, адамның еңбек қызметін сипаттайтын ескерткіштер, тасқа 
және үңгірде қашалған жазулар, табылған жекелеген қазбалардың 
орындары жатады. Қазба жұмыстарының нәтижесінде табылған 
археологиялық ескерткіштердің жиынтығы - археологиялық мәдениет 
болып табылады. Археологиялық мәдениет дегеніміз – бір кезеңге 
жататын белгілі бір көлемді алып жатқан, біртекті археологиялық 
ескерткіштердің археологиялық жиынтығы. Ескерткіштерді дұрыс 
есепке алу үшін алдын–ала зерттеу мақсатымен археологиялық барлау 
жүргізіледі. Барлау екі түрлі - іздеу және барлау болуы мүмкін. Іздеудің 
мақсаты – бұрын белгісіз болып келген жаңа ескерткіштерді ашып, 
олардың сыртқы белгілерін зерттеу болып табылады. 

Барлау рұқсат қағазына байланысты жүргізіледі. Барлаудың 
мақсаты белгілі болған ескерткіштерді жазба жұмысына даярлау, оны 
табу, қалай сақталғанын анықтау, болашақ қазбаның орнын белгілеу 
және рұқсат қағазына байланысты жүргізіледі. Рұқсат қағазы бойынша 
шағын көлемді қазба жұмыстары жүргізіледі. Ол үшін барлауға даярлық 
жүргізілетін жермен, барлау жүргізілетін аудандардағы 
ескерткіштермен танысу керек және барлау жүргізілетін территорияның 
әдебиеттерімен танысу керек. Жер жағдайын білетін жергілікті 
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адамдармен сұхбаттасып, барынша мәліметтер жинау қажет. Содан 
соң барлау барысында жүргізілетін жұмыстарды, яғни жерді аралап 
көріп, әдебиеттер бойынша ескерткіштерді тауып, мәдени қабатты 
аңғар жиегінен, жардан, қазылған жерлерден іздеу қажет. Белгілі 
формадағы рұқсат қағазы болса, елді мекендерді зерттегенде бір 
шетінен бастап болашақта да зерттеуге болатындай етіп траншея 
қазуға және жер бетінен де материалдарды жинауға болады. 

Жалпы тарих ғылымында тарихи деректер жазба және заттай 
деректер деп екіге бөлінеді. Қазіргі таңда жазба деректерінің көбі 
зерттеліп қойған, жаңадан ашылғаны сирек. Заттай деректер қатарына 
қазба жұмыстарының нәтижесінде табылған түймедей моншақтан ұлы 
пирамидаларға дейін деректер жатқызылады. Жер-ана таусылмас 
мұрағаттар қазынасы болып табылады. 

Археологиялық ескерткіштердің түрлеріне жерлеу орындары, 
қабірлер, қорғандар, тұрақтар, тау-кен орындары, шеберханалар, 
үңгірлер, гидротехникалық құрылыстар, көне жер өңдеу алаңдары, көне 
жолдар, бекіністер, петроглифтер, кездейсоқ табылған заттар жатады. 

Барлық уақыттарда адамдар өздеріне маңызды әрі құнды 
заттарды жер астына - қоймаларда көміп сақтауға тырысқан. Кейіннен 
тығылған заттың иесінің өмірден өтуіне байланысты қазылған зат сол 
орында қалып қояды. Қоймаларды көбінде кездейсоқ адамдар тауып 
алып, екінші қолға беріп, дұрыс құжаттамайды. Қоймаларда тек бағалы 
заттар ғана емес металл құйындысы қола заттар жиынтығы да 
кездеседі. 

Кең-байтақ Қазақстан даласында 4970-ке жуық археологиялық 
ескерткіш мемлекеттік есепте тұр. Орта ғасырлар кезеңінде 
тарихшылар мен географтар, саяхатшылар, ғалымдар ескі қоныстар 
мен қалалардың орны туралы мәліметтер қалдырған. 

1707 жылы жарық көрген С. Ремезовтің «Сібір картасында» қазақ 
даласындағы археологиялық ескерткіштер туралы жазылған. 1733 
жылы Г.Ф. Миллер бастаған бірінші академиялық экспедиция қазақ 
жерінде жұмыс істеді. 1774 жылғы жарық көрген П.И. Рычковтың 
«Орынбор топографиясы» атты еңбегінде ертедегі кеніштердің орны 
туралы мәліметтер бар. Бұл кездегі зерттеулер ғылыми негізде 
жүргізілмей, тек қана кездейсоқ табылған жәдігерлерді жинаумен 
айналысты. 

Ресейдегі археологиялық зерттеулердің кеңеюі Қазақстандағы 
көне ескерткіштерді ғылыми түрде зерттеуді қажет етті. Атақты қазақ 
ғалымы Ш. Уәлиханов өз қолжазбаларында ортағасырлық Талғар, 
Шеңгелді қалалары туралы кескіндеме қалдырған. Орыс 
шығыстанушысы В. Радлов Шығыс Қазақстандағы археологиялық 
ескерткіштерді бірінші рет тарихи кезеңдерге бөлді. Оның еңбектері 
Қазақстан археологиясының дамуында үлкен қадам болды. 1867 жылы 
ресейлік Археологиялық комиссияның шешімімен орыс шығыстану-
шысы П. Лерх Түркістан өлкесін зерттеуге кірісті. Сауран, Сығанақ, 

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            27                                        inf.academ@gmail.com 

Тараз қалаларының жоспарын картаға түсіріп, Жаңакент қаласындағы 
археологиялық қазба жұмыстарын жүргізді. Ол ортағасырлық 
қалаларды зерттеудің ғылыми негізін қалады. 

1862 жылдан бастап В. Радлов Шығыс Қазақстан жерінде 
археологиялық зерттеу жұмыстарын жүргізді. Қазақстандағы 
археологияның дамуына 1893-1894 жылдардағы белгілі ғалым 
В. Бартольдтың Орта Азияға барған ғылыми сапары негіз болды. Оның 
ғылыми еңбегі әлі күнге дейін маңызын жоғалтқан жоқ. 1895 жылы 
академик В. Бартольд Ташкент қаласында алғашқы археологтар 
үйірмесін ашты. Осы үйірме мүшелері В. Кларе мен А. Черкасов 1904 
жылы Отырар қаласында қазба жұмыстарын жүргізді. 1920 жылы 
Түркістан мәдени ескерткіштерді қорғау және мұражайлар комитеті 
ашылды. Комитеттің негізгі міндеті тарих ғылымының үлкен бір саласы 
– археологияны дамытуды қолға алу болды. Сайран, Тараз 
қалаларында археологиялық зерттеулер жүргізіліп, М. Массоның 
Түркістан туралы алғашқы ғылыми еңбектері жарық көрді. XX ғасырдың 
30 жылдарында Қазақстан жерінде М. Грязнов, И. Синицын, 
С. Черников, О. Кривцова-Гракова бастаған экспедициялар 
республиканың орталық және шығыс аудандарында жұмыс істеді. 1936-
1940 жылдар – А. Бернштам бастаған археологиялық зерттеулер 
ғылыми жағынан өте құнды болды. Экспедиция Оңтүстік Қазақстан, 
Жетісу жеріндегі сақ дәуірінен соңғы орта ғасырлардағы ескерткіштерге 
археологиялық зерттеулер жүргізді. 

1948 жылы белгілі археолог Г.Н. Сосновский кездейсоқ табылған 
тас құралдар мен жануар сүйектерін зерттей отырып: «Қазақстан 
жерінен Азияның осы бөлігіне тән алғашқы қоныстанушылардың 
қалдықтары табылуы мүмкін», – деген болжам айтқан. Қазақстан 
археологтарының табысы бұл болжаудан асып түсті. Талантты 
қазақстандық археолог X.А. Алпысбаев 1957 жылы Үлкен және Кіші 
Қаратау жоталары маңынан ертедегі тас ғасыр кезеңіне жататын 
көптеген тұрақ пен үңгір тапты. Бұл ашылған жаңалық күні бүгінге дейін 
өзінің жалғасын тауып келеді. Қазіргі уақытта Қазақстанның барлық 
аудандарында ерте тас ғасыры ескерткіштерінің орны белгілі болды. 
Олар – «Бөріқазған», «Тәңірқазған», «Тоқалы», Ш. Уәлиханов атындағы 
тұрақ, «Шабақты», «Мұзбел», «Үшбас», «Қошқорған», «Шоқтас», 
«Ащысай», «Семізбұғы», «Қарабас», «Ангресор», «Батпақ» тағы 
басқалар. Қаратаудың алғашқы тұрғындары от жағып, оны сөндірмей, 
ұстай білген. Олар аң аулаумен, азық болатын өсімдіктерді жинаумен 
шұғылданған. Орталық Қазақстан жеріндегі қазбаларға қарағанда, осы 
маңда орналасқан ежелгі адамдар тас құралдарын еңбекке кеңінен 
пайдаланған. Олар тастарды үшкірмен, қырғыштар, шапқылар, 
кескіштер жасап, өздерінің қажеттеріне жарата білген.  

Жетісу аумағындағы артефактілері анықталған (барлығы 187 
дана) тас дәуірінің тұрақтары Шарын өзені аңғарындағы «Ақтоғай-1-4» 
ескерткіштерінен табылды. Осы аймақта тұңғыш рет тарих 
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ғылымдарының докторы, профессор Ж.Қ. Таймағамбетов көп мәдени 
қабаттан тұратын Майбұлақ тұрағын ашты. Ол Алматы облысындағы 
Жамбыл ауданы Қарғалы ауылынан оңтүстік-батысқа қарай екі 
шақырым жердегі Іле Алатауының солтүстік беткейінде орналасқан. 
Төбешік алғашқы кезде биіктігі 150-200 м болған бөлек жотадан тұрған. 
Қазба жұмыстары төбешіктің орталық бөлігінде жүргізіліп, оның аумағы 
130 шаршы метрді құрады. Қазбаның тереңдігі 8 метрге жетіп, үш 
мәдени қабат анықталды. Қазба барысында таспен қаланған ошақ пен 
оттың орны анықталды. Еңбек құралдарынан екі қырғыш, қырнауыш, 
ойықты құрал табылды. Мәдени қабаттардың қалыңдығы адамдардың 
ұзақ уақыттық қонысымен қатар, тұрақ-шеберханалардың болғандығын 
дәлелдейді. 

Тарих ғылымдарының докторы, профессор В.Ф. Зайберт 
басқарған Солтүстік Қазақстан және Көкшетау археологиялық 
экспедицияларының 30 жылдық ғылыми зерттеулер. Еуразия 
құрлығының ортасында орналасқан Қазақстанның ежелгі тарихында 
әлемдік өркениеттер қатарына жататын бірнеше жаңалықтар ашты. 
Жылқы жер бетінде тұңғыш рет б.з.д. IV мыңжылдықта Солтүстік және 
Орталық Қазақстанда қолға үйретілді. Адамзат бірнеше миллион 
эволюциялық дамудан кейін жаяу жүрістен жылқыға ауысты. Бұл 
құбылыстың тарихи мәні өте зор. Б.з.д. IV мыңжылдықтан бастап, 
Еуразияның ежелгі жылқыларының пайда болу кезеңінен XVII-XVIII 
ғасырлардағы индустриялы дәуіріне дейін жылқы малы өркениет 
үдерісінің дамуында тек ұлы далада ғана емес, ескі әлемнің адамдар 
мекендейтін барлық жерлерінде де негізгі рөл атқарды. «Ботай» қоныс 
мекені әлемде алғашқылар қатарында жартылай отырықшылық тұрмыс 
салтына көшті. Жартылай жер үстіне тұрғызылған үйлер ағаштан, саз 
балшықтан, жылқы сүйегінен, қайыңның қабығынан және шымнан 
салынды. Үйлердің ауданы 120 шаршы метрге дейін жеткен. Олардың 
пішіні көпбұрышты, ал күмбез тәрізді төбелері ешқандай тіреусіз-ақ өте 
берік болды. 

Ботайлықтар қола дәуіріне дейін екі мың жыл бұрын мыстан 
жасалған құрал-саймандар мен әртүрлі заттарды пайдаланған. Ежелгі 
ботайлықтардың үй кәсібінде сүйектен заттар жасау кеңінен 
қолданылды. Сонымен қатар тері илеу, тоқыма бұйымдарын дайындау, 
ағаш өңдеу де дамыды. Сүйектен және мүйізден жасалған бұйымдарға 
аралау, бұрғылау, жону және жылтырата тегістеу т.б. әдістер кеңінен 
қолданылды, тіпті оларды өңдеуге мыс құралдарды да 
пайдаланғандығы аңғарылады. 15 гектар жерді алып жатқан «Ботай» 
қонысынан 158 баспананың орны анықталған. 

Қазақстан жеріндегі археологиялық зерттеулердің жаңа кезеңі 
Ғылым академиясы құрылғаннан кейін жаңа қарқынмен жүрді. Осы 
кезеңнен бастап республикадағы археологиялық зерттеулерге Тарих 
институтының археология бөлімі жетекшілік ете бастады. Академик 
Ә.X. Марғұлан бастаған Орталық Қазақстан археологиялық экспедиция 
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көп жылдар бойы ұлы Арқа жеріндегі зерттеулерін жүргізіп келді. Қола 
дәуірінің негізгі орталықтарының бірі – Орталық Қазақстан. Бүгінгі күні 
ғалымдар бұл өңірден сол кезеңге жататын 30-дан аса елді мекен мен 
150-дей қабірді (қорымды) қазып зерттеді. Біздің заманымызға дейінгі 
ХІІ-VІІІ ғасырлар «Беғазы-Дәндібай мәдениеті» деп айтылады. Ол 
Қарағанды қаласы маңындағы Дәндібай ауылында және Балқаштың 
солтүстік төңірегіндегі Беғазы қойнауында қола ескерткіштерінің 
алғашқы қазылған жеріне қарай аталған. «Беғазы-Дәндібай мәдениеті» 
Атасу өзенінен Ертіске дейінгі байтақ даладан табылған көптеген 
ескерткішімен сипатталады. Олардың қатарына «Ақсу-Аюлы-ІІ», 
«Ортау-ІІ», «Байбала-ІІ», «Бесоба», «Бұғылы-ІІІ» кешендері жатады. 
Археологтардың күшімен Солтүстік және Батыс Қазақстанда қола 
дәуірінің көптеген ескерткіштері ашылды. Оның ішінде ғылымға кеңінен 
белгілі «Алексеевка», «Ұралысай», «Тастыбұлақ» және тағы басқа 
қоныстар бар. Батыс Қазақстан жеріндегі қола дәуірінің ескерткіштері 
таспен қоршалса, Есіл өңірінің Петровка, Боголюбово төңірегіндегі елді 
мекендер орман және қазылған ор топырағынан соғылған дуалмен 
қоршалған. Дуалдың үстіне ағаш шарбақ, адамдардың кіріп-шығуы үшін 
ор бойында қазылмаған бітеу жер қалдырылып, дуалға арба сыятындай 
етіп, есік орнатылған. Қола дәуіріне жататын Қазақстан жеріндегі ежелгі 
қалалардың негізі болған Қостанай мен Челябі облыстарының түйіскен 
жеріндегі – Арқайым. Соңғы кездегі археологиялық зерттеулер Оңтүстік 
Қазақстан мен Жетісуда қола дәуірінде адамдар қоныстанғандығын 
және игергендігін көрсетіп отыр. Сырдария өзенінің төменгі ағысында 
орналасқан, қола дәуірінің соңғы кезеңіне жататын – Түгіскен кесенесі 
(мазары). Мазар саз кірпіштен салынып, іші дөңгеленіп, 
қабырғаларының сырты төртбұрышты болып келген. Шеңберді 
айналдыра кірпіштен тікбұрышты тіреулер өрілген. Кірпіш тіреулермен 
қатар ағаш тіреулер де болған. Үйдің ортасына және дәліздерге 
ыдыстар, қоладан жасалған құралдар мен қарулар, алтын әшекейлер 
қойылған. Өлген адамның мәйітін ортаңғы бөлмеге жатқызып өртеген. 
Мұның өзі қола дәуірінде өлікті өртеу ғұрпы болғандығын көрсетеді. 
Сонымен, қола дәуірінде далалық өркениеттің іргетасы қаланды деп 
нақты айта аламыз.  

Қазақстан аумағында жартастарға салынған суреттер - 
петроглифтердің (грек тілінен «тасты ою», «қашау» дегенді білдіреді) 
зерттелгеніне 100 жылдан астам уақыт өтті. Қазіргі кезде тас ғасырынан 
бастап кейінгі орта ғасыр уақытына дейінгі уақытты қамтитын орындар 
ашылды. Олар: «Тамғалы», «Теріс», «Қарасай», «Баянжүрек», 
«Ешкіөлмес», «Маңғыстау», «Мұғалжар», «Қаратау», «Қарақыр», 
«Ақбақай», «Қырғыз Алатауында». 

ЮНЕСКО бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық комиссияның 
және Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі 
жұмыстарының нәтижесінде 2004 жылы «Таңбалы археологиялық 
кешені», Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен кейін екінші болып 
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«Бүкіләлемдік мәдени мұра» тізіміне кіргізілді. «Таңбалытас» 
суреттерінің ең көп шоғырланған жері Таңбалы өзенінің құрғап қалған 
арнасының ортасындағы, жырылған сайдың аңғары. Өзеннің екі 
жағындағы жота беткейлерінің жоғарғы жағы сурет салуға қолайлы. 
Орта Азия мен Қазақстан аумағындағы көптеген жартас 
суреттеріндегідей, Таңбалы суреттерін де әртүрлі кезеңнің шеберлері 
салғандығын, олардың осы маңда тұрған тұрақтары, жерлеу орындары 
дәлелдейді. «Таңбалытас» суреттері жалпы Орта Азия аумағында ең 
көп тараған антропоморфты бейне – күн сияқты бетперде киген 
фигуралардың көптігімен ерекшеленеді. Бұл суреттер жартас бетінің ең 
ұшар биіктеріне салынған. Мұның себебі өзі үлкен кеңістікте көзге 
көрінуі үшін және таң атқаннан күн батқанға дейінгі күн сәулесі түсіп 
тұруы үшін қажет болған. Сонымен бірге осы жерге тәу етіп келген 
немесе ғұрыптық салт-дәстүр жоралғыларын өткізу кезінде жиналған 
қауымға көрініп тұруы және бұл таудың аса киелі деп есептелетіндігі 
ескерілген. Жалпы, бұл жерде суреттердің салынуына қарай адамдар 
тұрған жерлердегі белгі ретінде ғана емес, жыл он екі ай ішіндегі белгілі 
бір уақыттардағы, көптеген ұрпақ жалғастығының мәдени ғұрыптық 
орнына айналған. Сондай шаралар өткеннен кейінгі тасқа салынған 
суреттер сол дәстүрлік шаралардың семантикасынан хабар бере 
отырып, сол кеңістіктегі дүниетанымды көрсетсе керек. 

Қола дәуірінде Қазақстан жерінде мекен еткен тайпалардың қоныс 
жайларын анықтау мақсатында бірнеше қазба жұмыстары жүргізілді. 
Солардың нәтижесі көрсеткеніндей, әдетте қоныс өзендердің 
жағасында, жайылымы мол алқаптарда, көлдердің маңында 
орналасқан. Қоныстар – 6-10 үйден, үлкендері 20 үйден тұрды. Өзен 
жағасында олар бір немесе екі қатар болып тізілген тұрғын үйлердің 
аумағы кең, 100 шаршы метрден 300-400 метрге дейін жеткен. Қола 
дәуіріне жататын «Шағалалы», «Петровка», «Атасу», «Бұғылы» 
тұрақтарын қазған кезде дөңгелек сызықтар мен торкөз шарбақтан 
көтерілген көп қырлы қабырғалары бар, төбесі конус немесе пирамида 
тәрізді етіп жабылған үй қалдықтары табылды. Сондықтан да, 
«қазақтың киіз үйінің жобасы ежелгі қола дәуірдегі баспаналар негізінде 
пайда болған» деп айтуға толық негіз бар. Алғашқы адамдар тұрағы киіз 
үй – таным объектісі, дүниетанудың құралы, өз баспанасын әлемнің 
шағын бейнесі ретінде танығанда ғана сақтар өзін еркін сезінген. Шағын 
әрі оңтайлы, сонымен бірге әртүрлі көп мәнді символикамен бүкіл 
әлемді өз ішіне сыйғызып тұруы – олардың баспанасының басты 
шарты. Киіз үй б.з.д. VІІ ғасырда кеңінен пайдаланылып, киіз басу 
белгілі бір еңбек кәсібіне айналды. Киіз үйдің сол кезден бастап кең 
тарағанын сол заманда тасқа қашап түсірілген суреттерден (Гоби 
Алтайынан, Сібірдегі Баяр қия тасынан, Қырым жартастарынан) айқын 
байқауға болады. Сақ тайпаларының киіз үйде тұратынын алғаш рет 
ертедегі грек тарихшылары жазды. Киіз үйдің сыртқы пішіні байырғы 
дың, домбауылдарға ұқсас, шеңбер қабырғалы, төбесі күмбезделіп 
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келеді. Киіз үйдің ерекше мәні бар басты символына оның шеңбер 
тұрпаты жатады. Шеңбер – жалпы мәдениетте доминант рөлге ие 
болған дүниенің символы. Шығыс сәулетінде, өнері мен тіпті кейбір жазу 
таңбаларында дөңгеленген шеңбер тәріздес үшкір формалардан алшақ 
геометриялық тұрпат басым. Егер шеңбердің ортасын дүниенің кіндігі 
деп, оған адамды орналастырса, оның айналасынан бірдей 
қашықтықтағы әрбір нүктені жанай өтетін сызық басталған нүктесінен 
тұйықталып келіп, дүниенің кіндігінде тұрған адамды айнала бір нүктесі 
екіншісінен не аспайтын, не кемімейтін дөңгеленген үлкен әлемнен 
қоршалған жаңа бір кіші әлем жасалады. Мұнда дүниені танудың өзіндік 
үлгісі жатыр, адам табиғат ішінде, оның жасаған әлемі де соның ішінде, 
ал өзі – танып білуші, тек өзгертуші емес. Киіз үйдің үш деңгейлік 
құрылымдық (кереге, уық, шаңырақ) бөліктері әлемнің үш қабатын 
бейнелейтін болса, ішкі кеңістігіндегі төр – сый-құрмет орны, ошақ – 
жылу көзі, кіндік, т.б. ерекше мәнді орындар сол қоғамдағы негізгі 
әлеуметтік қатынастарды көрсетеді. Көшпенді халықтың экологиялық 
жүйеге барлық жағынан үйлесімді баспана үлгісін жасап шығаруы асқан 
шеберліктің көрінісі болса, осы шығармашылық нәтижесі – киіз үйдің 
әлемдік өркениетінің бірегей үлгісі. 

1957 жылы атақты археолог, тарих ғылымдарының докторы, 
профессор К. Ақышев бастаған Жетісу археологиялық экспедициясы 
үйсін қоныстарымен қатар сақ қорғандарын зерттей бастады. Іле 
алқабында орналасқан «Бесшатыр» қорғандары қазылды. Осы кезде 
археолог С.С. Чернигов бастаған экспедиция Шығыс Қазақстандағы 
«Шілікті» қорғанын қазу кезінде көптеген тамаша олжа тапты. 1969 
жылы Есік қаласының маңынан қазылған сақ қорғандарының бірінен 
алтын киіммен жерленген адамның қабірі ашылды. «Есік» қорғанына 
жерленген адам – әрі жауынгер (бұған қару-жарақ, оның ішінде алтын 
садақ куә), әрі абыз (басына кигізілген ерекше шошақ қалпағынан, қол 
астындағы айнадан белгілі), әрі малшы (қабір ішіне бақташының ұзын 
ерме қамшысы қойылған). Сақтарда аң стиль жоғары орында болды. 
Оның басты тақырыбы аңдар мен аңыздардағы құбыжықтардың 
суреттелуі еді. «Аң стилі» өнерінің негізі ежелгі аңыздарда сақталған, 
адамның әртүрлі жануарлардан шыққандығы туралы түсініктермен 
байланысты. Адам өз тегін табиғатпен байланыстырып, өздері соның 
бөлшегі деп есептйді. Әрбір ру не тайпаның шыққан тегі, бұғы, қасқыр, 
арқар, жолбарыс, дала бүркіті, т.б. аңдар болып есептеліп, сондықтан 
аң бейнелері бар заттар қасиетті тұмар немесе бойтұмар саналды. Сақ 
аңыздарында жылқы күнмен және отпен байланыстырылды. «Есік» 
қорғанынан табылған патшаның бас киімінде бейнеленген қанатты 
аттар күн қозғалысын білдіреді.  

Ұлы Жібек жолы – адамзат баласы өркениетінің теңдесі жоқ 
тарихи ескерткіші. Ол көп ғасырлар бойы өз құрамына кіретін елдер мен 
халықтардың экономикасының, мәдениетінің дамуында басты рөл 
атқарды. Құрлықтарды жалғап жатқан бұл жол ІІ ғасырдан бастап 
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Еуропа мен Азия арасын біріктірген болды. Шығысты Батыспен 
жалғастырды. «Ұлы Жібек жолы» деген ежелден келе жатқан ат емес. 
Бұл атау тек 1877 жылы пайда болды. Оны неміс географы Фердинанд 
фон Рихтгофен қалыптастырды. Сол кезеңнен бастап осы бір сәтті 
табылған атау адамзаттың таңғаларлық жетістігінің өзіндік куәсі болып, 
халықтар соның арқасында бір-бірімен ғылыми ойларымен, мәдени 
және діни идеяларымен бөлісе бастады. 

Бас сауда жолы Тянь-Шань (Тәңіртау) тауларының бөктерімен 
жүріп, Сырдария, Талас, Шу, Іле алқабын кесіп өтіп, Қытайға қарай 
созылып жатты. Оның тармақтары бұрын – Яксарт, кейінірек Сейхун деп 
аталған Сырдария жағасымен Аралды бойлай Жайық өзеніне, ары 
қарай Қара теңіз жағалауына, Византияға, Батыс Еуропаға өтті. 
Жібекпен бірге Шығыстан – Батысқа, Батыстан – Шығысқа, Римде, 
Францияда, Византияда, Русьте, Иран мен Араб халифатында, Түркі 
қағанаттарында, Қытай, Корей, Жапонияда өндірілген көптеген тауар 
ағылды. «Жібек жолы» арқылы тауарлармен қоса өнер, архитектура, 
мәдениет, музыка мен би өнері, қызықты қойылымдар, орта ғасырдың 
өзіндік «эстрадасы» тарады. Иран, соғды, түркі өнерпаздары Қытайдың 
би мәдениетіне үлкен үлес қосты. «Жібек жолы» – құрлықтағы шексіз 
дала, асқар тау арқылы жол салған әлемдік өркениеттің жарқын көрінісі. 
Еуразияның түйіскен жерінде бір-біріне ұқсамайтын мәдениеттердің 
өзара тоғысып, сабақтасып жатуына ыңғайлы жағдай туды. 
Қазақстанның отырықшы қала халқы мен көшпелі тайпалары көрші 
елдермен және алыс жұртпен қарым-қатынас жасауы арқасында 
адамзаттың ежелгі өркениетінің алмас тасындай жарқыраған 
мәдениетті өмірге әкелді.  

2003 жыл мәдениет дамуындағы белесті кезең жылдың басты 
оқиғасы Қазақстан тұңғыш мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың 
халқымызға Жолдауындағы «Мәдени мұра» бағдарламасын 
қабылдауында еді. Зерттеуге ұсынылған археологиялық кешендер, 
оның ішінде ауқымды қазба жұмыстары олардың маңызына және бұдан 
бұрын жүргізілген зерттеушілердің белгілі бір бөліктері есепке алына 
отырып таңдалып алынды: бұлар – аса маңызды әрі халықтың 
генетикалық жады үшін дәлел болып табылатын тарихи-мәдени 
эталонды ескерткіштер және «Бүкіләлемдік мәдени мұра» 
бағдарламасының қазіргі номинаттарының тізіміне енгізілген 
ескерткіштер. Мәдени мұраны зерттеу – ең алдымен, өткен тарихты, 
тарих пен мәдениет тарихының терең бастауларын танып-білумен 
байланысты. Қазақстан үшін де, басқа елдер үшін де антропогенез 
мәселелері – адамзаттың ерте дәуірдегі дамуын, оның материалдық 
және рухани мәдениеті, Еуразия мен Африканың жақын және алыс 
аумақтарымен өзара мәдени байланыстағы елдің алар орнын зерттеу 
аса маңызды болып табылады. 

«Мәдени мұра» – әр алуандығымен байырғы өркениетті қоғамның 
басты белгісі, ұлттық және мемлекеттік дүниетанымның интеграциялық 
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құрамдас бөлігі болып табылады. «Мәдени мұраның» заттық бөлігі 
халықтың материалданған жады тәрізді көрінеді. Ал оның маңызды бір 
бөлігін археологиялық мәдени мұра құрайды. Ол археологиялық 
ескерткіштердің барлық түрлерін қамтиды: тас және қола дәуірінің 
тұрақтары; кен өндіру, суландыру жүйелері; қорғандар мен бекіністердің 
үйінділері; мүжіліп шөккен өркешті қорғандар; ортағасырлық қалалар; 
монументальды құрылыстар. Кәсіби мамандар арқылы тиісті дәрежеде 
қазылған және мұражайға айналдырылған, зерттелген бұл ескерткіштер 
адамзаттың аса құнды ақпараттық қорын, сондай-ақ оның біртұтас 
материалдық жадын құрайтыны анық. Қазіргі қоғам үшін «Мәдени мұра» 
айрықша мәнге ие болуда.  
 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 
1. Қазақстандағы археологиялық және этнографиялық 

ескерткіштер: https://stud.kz/referat/show/41795. 
2. Тәуелсіздік кезеңіндегі Қазақстан археологиясы: негізгі 

қорытындылары мен келешегі. Источник: https://e-history.kz/kz/historical-
education/show/12857/. © e-history.kz. 

3. "Мәдени мұра" стратегиялық ұлттық жобасының 2009-2011 
жылдарға арналған тұжырымдамасы. Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2008 жылғы 6 қарашадағы N 1016 Қаулысы. 

4. Аскаров А.А., Буряков Ю.Ф. и др. Теоретические и  методологи-
ческие проблемы исследования в археологии. – Ташкент, 1988. 

5. Брит У., Тролип Д. Археологический словарь. – М., 1990. 
6. Гарден Ж.К. Теоретическая археология. – М., 1983 
7. https://arheologija.ru/istoriya-arheologicheskogo-izucheniya-

kazahstana/ 
8. https://pandia.ru/text/80/205/9314-2.php. 
9. https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0

%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%B0%D1%80%D1%
85%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D
1%81%D1%8B. 
 
 

3.4. ХХ ғасырдың басындағы Қазақстандағы нәубет 
 

Жулдыз Абдрашитовна Айбасова 
Педагогика және психология бакалавры. Медицина ғылымдарының 

кандидаты, доцент. Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан 
медицина университеті коммерциялық емес акционерлік қоғам 

«Жалпы медицина» факультетінің декан орынбасары,  
«Қалыпты физиология» кафедрасының доценті 

(Ақтөбе қ., Қазақстан) 
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Шолпан Әбдрәшитқызы Айдарова 
Тарих және дінтану кафедрасының доценті, тарих ғылымдарының 

кандидаты. Шет тілдер іскерлік карьера университеті. 
(Алматы қ., Қазақстан) 

 
Отанымыздың тарихындағы өзекті мәселе боп қала беретін оқиға-

ол өткен ғасырымыздың отызыншы жылдарындағы Қазақстандағы 
болған ашаршылық. Әсіресе әлем тарихшылары мен саясаткерлерінің 
назарын аударған зұлмат, қазақтардың аштықтан жаппай қырылуы. Бұл 
алапат адам өлімі болған тарихи құбылыс, жаңадан құрылған кеңестік 
жүйемен байланысты еді. ХХ ғасырдың жиырма бесінші жылы Қазақ 
Өлкелік Комитетінің басына келген Голощекин қазақ халқы «Кеңес 
билігін» сезінбеген, сондықтан «қоғамды қайта құру керек!» деген 
ұрандарымен өз идеяларын іске асыруға кірісті. Оның ойындағы идеясы 
«Кіші қазан» деген саясатпен жүзеге асырыла бастады. Бұл саясат 
қазақ көшпенділерінің тұрмыс тіршілігін түбегейлі өзгертуден басталды. 
1927 жылы партияның ХҮ съезінде елді коллективтендіруге бағыт алуға 
шешім қабылданды. Бұл бағыт қазақ ауқатты шаруаларын байлар 
қатарына жатқызып, олардың меншігіндегі малдарды тартып алудан 
басталды. Соны жүзеге асыру үшін,1928 жылы Қазақ АКСР Атқару 
комитеті мен халық комиссарлар Кеңесінің «Бай шаруашылықтарын 
тәркілеу» туралы қаулысы шықты. Осы қаулының негізінде жеті жүзге 
жуық ірі бай шаруашылықтары тәркіленіп олардың иелері қанаушы тап 
ретінде атылды. Осы саясат кейіннен ұжымдастыру кезінде де 
жалғасып, оған орта шаруалар да ұшырады. 

Қазақстандағы шаруашылықтық ұжымдастыру іс шаралары аса 
жылдамдықпен жүргізілді.1928 жылы Қазақстанда барлық шаруа 
қожалықтарының 2% колхоздарға біріксе, 1930 жылы олардың саны 
50%-ке, 1931 жылы 65%-ға дейін жетті. 

Бұл науқан 1929 жылы Сталиннің «Правда» газетінде 
жарияланған «Ұлы бетбұрыс» деген мақаласынан кейін аса қарқынмен 
жүргізілді. 

Кеңестік Социалистік Республикалар Одағының сол кездегі 
басшысы И.В. Сталин индустрияны дамытуды ауылшаруашылығын 
ұжымдастыру арқылы жүзеге асыруды тапсырды. 

Шұғыл түрде 1930 жылы 19 қаңтарда Қазақ өлкелік партия 
комитетінің бюросы «Көшпелі және жартылай көшпелі қазақ халқын 
отырықшыландыру туралы» Қаулы қабылдады. Осы Қаулыны 
жеделдетуді ұсынып, жоспарлы түрдегі отырықшыландыруды жүзеге 
асыру үшін Республикалық отырықшыландыру комитеті құрылды. Оның 
басты міндеттеріне отырықшыландыру контингентін анықтау, көшпелі 
аймақтардағы отырықшыландыру жұмыстарына жергілікті ұйымдарды 
тартуды қойды. Сонымен, екпінді ұжымдастыру көшпенді қазақты 
отырықшыға көшіру есебінен жүргізілетін болды. Отырықшыландыру 
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аймағына Қазақстанның 80 пайыз шаруашылығы кірді. [1, 1179 қор, 1 
тізбе, 5 іс, 2 парақ]. 

Үкіметтің сот, жазалау ұйымдарының да бай кулактар 
қожалықтарына қысымды үдетуі, олардың наразылығын бұрынғыдан 
бетер күшейтті. Бұл қысымшылықтарға Қазақстан Халық Комиссарлары 
Кеңесінің 1930 жылғы 6-тамыздағы «Кулактар, байлар қожалықтарына 
селолық кеңестер, олардың барлық артық тауарлары көлемінде 
мемлекетке сататын астықтың тұрақты тапсырмасын беретіні» жөнінде 
шешім қабылдады. Ал Қазақстан Орталық Атқару комитеті 1930 жылы 
17 қыркүйекте «Қазақ Автономиялы Кеңестік Социалистік Республика-
сының ауылдық, қыстақтық және селолық кеңестері жандарындағы 
көндіру камералары туралы» Ереженің бекітілуі, кеңес өкіметінің саяси-
шаруашылықтық науқанын жүзеге асырудағы тергеу жазалау 
жұмыстарын жүргізуде оларға асқан құқықтар берді.[2, 141 қор, 1-т., 
5044-іс, 1–п.] Қазақстандағы жүргізіліп отырған шаруашылықтық іс 
шаралары, билік тарапынан күштеуден бөлек, ОГПУ жанынан құрылған 
үштік комиссиясының аяусыз жазалауларына ұшырады. Ұжымдасты-
рудың алғашқы жылдарындағы үкіметтің өктем шараларына қарсы 
шаруалар көтерілістері белең алғандығын тарихшы Т. Омарбеков 
зерттеулерінде айтылады. Сырдария округіндегі Қарақұм көтерілісі 
мұрағаттағы деректер арқылы сипатталып, оның басты себебі кеңес 
өкіметінің күштеу саясатына қарсы бағыт алғандығын көрсетеді. 

Ақтөбе, Қостанай және Қызылорда округтеріндегі көтерілістер. 
Неғұрлым табанды әрі ұзаққа созылған көтеріліс Ақтөбе, Қостанай және 
Қызылорда округтарының көлемді аумағын қамтыды. Қысқа мерзім 
ішінде хан болып сайланған А. Қанаев, Ж. Бәйімбетов, М. Саматов, 
И. Сатыбалдин т.б. басқарған алты көтерілісшілер отряды құрылды. 
Көтерілісшілердің негізгі күштері Қостанай округінің Жетіғара 
ауданының оңтүстігінде орналасты. Көтеріліс басталғаннан партизан 
соғысының сипатын алып, жазалаушылардың шешуші соққы жасауына 
мүмкіндік бермеді. Халық қозғалысын басу үшін бұл аймаққа 8 атты 
әскер дивизиясының бөлімдері, ОГПУ отрядтары, милиция, коммунистік 
отрядтар жіберілді. Көтерілісші сарбаздар барлық жерде ауылдық 
кеңестерді талқандап, құжаттарды жойды, астық дайындауға бөгет 
жасады, колхоздарды таратты. Әртүрлі аудандардың көтерілісшілері 
біртіндеп Ырғыз кентінің жанына шоғырлана бастады. Жазалаушылар 
оларды тоқтатпақ болғанымен, айтарлықтай табысқа жете алмады. 
Алайда куғыннан қашып құтылып, қайтадан күш жинап біріге алды.  
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1-сурет. Жазалаушылар отряды 

 
Оларды жоюда РСФСР Қылмысты істер Кодексінің аталған 

тармақтарының ішінде әсіресе 61-тармаққа баса мән берілді. Бұл 
бойынша астық тапсырудың тұрақты тапсырмасын орындаудан 
жалтарған кулак элементтері, өкімет органдарына белсенді қарсылық 
көрсетсе, екі жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айрылып, 
дүние мүлкі түгелдей немесе бір бөлігі кәмпескеленді. Ал Қызылорда, 
Алматы, Орал округтерінде Қылмыстық кодекстің 61 тармағы 
кулактарға ғана емес, орташаларға, тіптен кедейлерге де көптеп 
қолданылды. Бұл жағдайды жоғары өкімет билігі біле тұра асыра 
сілтеуге жол бермеуге дәрменсіз болды. Алайда, отырықшыландыру 
науқаны экономикалық, шаруашылықтық шара болса да, оған таптық 
сипат беріп саяси мәні бар науқанға айналдырып жіберді. Соған орай 
құжаттардың көп бөлігі отырықшыландыру-бай кулактарды жою деген 
мазмұнда болған. Бай кулактардың малының 40 пайызына жуығын 
тартып алуға тиісті болған отырықшыландыру науқандары қоғамда 
жағымсыз көріністер әкелгендігін тарихи шынайы деректер нақтылай 
түседі. [3, 1179-қ., 5-т., 42-іс., 6–п]. Қазақ халқының дәстүрлі 
шаруашылығын қолдан бұрмалау, қолдарындағы күнелтіп отырған 
соңғы малын тартып алу, олардың жаппай қырылуына алып келді. Сол 
уақыттағы жағдайын сипаттайтын деректерге жүгінсек, деректер 1932 
жылы Қазақстандағы қиын жағдайларды, мал шаруашылығының 
күйреуімен түсіндіреді. Аудандық уәкілдер 1932 жылы Қазақстандағы 
қиын жағдайларды, орын алып отырған аштықты мал басының күрт 
кемуімен деп түсіндіргісі келеді. Аудандық уәкілдер 1932 жылы елде 
мал шығыны мен астықтың шықпай қалғанына байланысты ауыр 
жағдайдың қалыптасқандығын көре тұра, қолындағы күнкөріс малдарын 
колхозға өткізбегендерді кеңес өкіметінің жаулары -деп есептеді. Және 
де мал санының азайып кетуіне нақты цифрларды көрсетті. Мысалы, 
Оңтүстік Қазақстанның он ауданында 445400 бас малдан етке 103300 
бас мал тапсырылғанын, 284300 бас малдың талан-таражға түскенін, 
бұдан 57800 бас мал қалғандығын Өлкелік Комитеттің бірінші хатшысы 
Голощекиннің өзі Оңтүстік Қазақстанда партия конференциясында 
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сөйлегенде айтқан болатын.1932 жылы 3 маусымда «Казахстанская 
правда» газетінде Талдықорған, Қаратал және Нұра аудандарында 
көптеген колхоздар жүз пайыздық ірі және ұсақ малдарды қоғамдастыру 
нәтижесінде, мал 75-100 пайызға қысқарды-деп жарияланған. Төңкерей 
және Пресновск аудандары малдары жүз пайыздық қоғамдастыруына 
жетеміз деп, нәтижесінде тұрғындар көп малдарды сойып тастаған. 
Қазақ Өлкелік комитетінің III пленумында Исаев өз баяндамасында 1931 
жылдың маусымында қоғамдастырылған 1788 бас малдан, бес айдан 
кейін 664 мал қалғандығын айтып кеткен болатын.«Новый путь» 
колхозының фермасында алты ай ішінде мал басы екі есе кеміді. 
«Еңбекші» екінші колхозы күзде 1931 жылы 130 бас бұзау ұстаса,одан 
қазір бірде біреуі қалмаған. [4, 1179-қ., 1- т., 15-іс., 10 –п.] 

Қазақстанның саяси-шаруашылықтық басқаруы, кеңестік жүйеге 
біріктірілгендіктен өзінің даму жолына мүмкіндік бермеді. 

Кеңестік жүйенің әміршіл-әкімшіл басқару жүйесі шетелдік 
тарихшылар мен сарапшылардың да еңбектеріне арқау болды. 

1920-1930 жылдардағы ұжымдастыру мен ашаршылық туралы 
алғашқы еңбектер шетелдiк басылымдарда жарық көргенi белгiлi. 
Солардың ішінде британдық тарихшы Роберт Конквестiң 1986 жылы 
шыққан «Жатва скорби: советская коллективизация и террорголодом» 
(ағылш. Robert Conquest. The Harvest of Sorrow: Soviet Collectivisation 
and the Terror-Famine) еңбегi ерекше. Р. Конквест «Қазақстандағы 
ашаршылық қолдан жасалды. Кеңес өкіметінің қоғамның барлық 
саласындағы әрекеті, өзара байланысты: кулактарды тәркілеу, 
ұжымдастыру және ауылдағы жасанды ашаршылық» деген тұжырым 
жасайды. Дегенмен, Батыстық тарихнамада кеңестік ұжымдастыру 
мәселесіне ертерек қалам тартқан авторлар:1934 жылы У.Х. 
Чамберлен (Chamberlin, William Henry), 1936 жылы Аманда Эвальд 
(Ammende, Ewald), 1964 жылы Далримпл Дана (Dalrymple, Dana) болды. 
Ал, Роберт Конквест (Robert Conquest) бұл тақырыпқа 1968 жылдан 
бастап кіріскен. Жалпы, осы мәселеге батыстық ғалымдардың 
қызығушылығы ХХ ғасырдың 80-жылдарынан бастап артты. Сол кездегі 
көптеген деректерде КСРО-дағы саяси «қуғын-сүргін» мен «жасанды 
ашаршылық», «геноцид» ретінде көрсетіледі. Бірқатар батыстық 
зерттеушілердің пікірі «Сталиндік саясат қазақ, украин және өзге 
ұлттарды этнос, тап ретінде жою үшін әдейі жасалған» дегенге саяды. 
Яғни, олардың сараптамасы бойынша «Жаппай қырып-жою». Бұл 
тұжырым дұрыс деп айтуға аргумент бар, өйткені мемлекеттік жазалау 
мекемесінің арнайы жасақталуы (ОГПУ),үштік комиссиясының шектен 
тыс жазалаулары, арнайы концлагерлердің құрылуы-осының бірден-бір 
дәлелі.  

Американдық сарапшы Марта Брилл Олкотт (Martha Brill Olcott) 
«Коллективизация в Казахстане» атты еңбегінде: «кеңестанушы үшін ең 
үлкен проблема,1930-жылдардағы оқиғаларды түсіну және дұрыс 
түсіндіру» жер мәселесімен байланысты. Дегенмен, автор зерттеу 
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барысында Қазақстандағы ұжымдастыру саясатының, этникалық 
топтарды жою мақсатын көздеген КСРО-дағы кез келген басқа 
облыстар мен оған тең келетін құжаттарды ешқашан кездестірмегенін» 
атап өтеді. 

1997 жылы «Черная книга коммунизма: преступления, террор, 
репрессии» атты алғашқы іргелі анықтамалық басылым жарық көрді. С. 
Куртуа, Н. Верт,  

Ж.-Л. Панне, А. Пачковский, К. Бартошек, Ж.-Л. Марголен сияқты 
халықаралық тарихшы ғалымдардың ұжымы, 1932-1933 жылдардағы 
ашаршылықты терең түсіну үшін, мемлекет пен шаруалар арасындағы 
«экономикалық қатынастарды» талдаған. Республика көлемінде екі 
жылда мал басының 80 пайызы жойылғаны, мал-мүлкінен айрылған 2 
млн. аса қазақтар ашаршылыққа ұшырап, елден тысқары жерлерге 
босып кеткені, миллионға жуығы Орталық Азияға, мыңдаған адамдар 
Қытайға қашып кеткені туралы баяндалады. Әлеуметтік тарихшы, 
кеңестанушы, Чикаго университетінің профессоры Шейла Фиц патрик 
(Sheila Fitzpatrick) «Повседневный сталинизм. Социальная история 
Советской России в 30-е годы: город» атты еңбегінде: «Ашаршылық 
уақытша құбылыс болатын, ал азық-түлік пен тұтыну тауарларының 
тапшылығы олай еместін. Марксшілдер социализмнің байлыққа 
кенелтетініне сенім артты, бірақ кеңестік билік жағдайында социализм 
мен тапшылық бір-бірінен ажырағысыз болғанын» алға тартады. 
Николас Верт (Nicolas Werth) «Раскулачивание как массовое насилие» 
атты мақаласында «КСРО-ның басым бөлігін құрайтын шаруалардың 
экономикалық артта қалуы мен олардың саясаттан аластатылуы – 
кеңестік биліктің осал тұсы болғанын» көрсетеді. 

«Годы голода: Советское сельское хозяйство 1931-1933 гг.» атты 
кітаптың авторлары Р.У. Дэвис и С.Г. Уиткрофт (R.W. Davies and 
Stephen G. Wheatcroft) 1930 жылдардағы саяси оқиғаларды құжаттық 
деректер мен естеліктер негізінде КСРО-ның аграрлық саясатының 
топтамасы негізінен бастап 1931 жылғы жоспарлау кезеңіне дейін 
көрсетуге тырысады. 

Австралиядағы Мельбурн университетінің тарих профессоры С. 
Уиткрофттың (Stephen G. Wheatcroft) «Советский голод 1931-33: 
политически намеренная или экономическая катастрофа?» атты 
еңбегінде Еуропалық және Еуразиялық зерттеулер орталығының 
қолдауымен ашаршылыққа қатысты кеңестік деревнялардағы қасірет 
туралы жаңа мәліметтер беріледі. Ашаршылық апатының экологиялық 
себептері болғанмен, әлемдік тәжірибедегі қазіргі ашаршылықтың 
себептерін салыстырмалы зерттеулерде, дейді автор, ашаршылықтың 
көбі азық-түлік тапшылығынан емес, нарықтағы тепе-теңдіктің 
бұзылуынан туындайтын проблемалармен байланысты. Оның 
көзқарасынша, кеңестік ашаршылық мұның ешқайсысына қосылмайды. 

Н.М. Неймарктың (Norman M. Naimark) «Геноциды Сталина», 
Шейла Фицпатрик (Sheila Fitzpatrick) – «Сталинские крестьяне: 
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социальная история Советской России в 30-е годы: деревня», Дана 
Далримплдің (Dana G. Dalrymple) «Советский голод 1932-1934 годов» 
зерттеу еңбектері мен мақалалары шықты. Д. Далримпл Кеңес 
Одағының өзге аймақтарына қарағанда, қазақ халқы адам шығынының 
орны толмас зардабын тартқанын алға тартады. 1932-34 жылдардағы 
ашаршылық өзінің ауқымы, мерзімдік ұзақтығы, қарқындылығы мен 
себеп-салдары жағынан, барлық әлемдік ашаршылықтың ішіндегі ең 
ауыры болды саналады. Ашаршылық салдарынан миллиондаған 
адамдар көз жұмды. 20-ға жуық әртүрлі деректік мәліметтерде, адам 
өлімінің орташа есебі 5,5 млн. құраған. [5, /show/ 13250] 

1932 жылдың ақпан айына дейін колхоздардағы малдың 87%-і 
жойылуға ұшырады. 
 

 
2-сурет. Қарапайым халықтың аштық кезіндегі тұрмыс-тірлігі. 

 
Бұл - қазақтың күнелтіп отырған малдарының төрттен бірі 

қырылған. 
«Мал, жан аман ба» - деп, төрт түлік малдың арқасында өмір 

сүрген қазақ халқының басына осылайша нәубет орнады. 
 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Қазақстан Республикасы Орталық Мемлекеттік Мұрағаты, 1179 

қор, 1 тізбе, 5 іс, 2 парақ. 
2. Қазақстан Республикасы Президенті Мұрағаты. 141 қор., 1-т., 

5044-іс., 1–п.  
3. ҚРОММ. 1179- қ., 5- т., 42-іс., 6–п. 
4. ҚРОММ. 1179- қ., 1- т., 15-іс., 10–п. 
5. e-history.ez/kz/e-resources/show/13250-Ашаршылық ақиқатына 

жаңаша көзқарас. 
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3.5. Актуальные проблемы международного права 
Республики Казахстан 
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АО Инновационный Евразийский Университет  

(г. Павлодар, Казахстан) 
Акмарал Булатовна Хамзина 

студент кафедры «Право» АО Инновационный Евразийский 
Университет (г. Павлодар, Казахстан) 

Айсулу Кайруллаевна Хамзина 
студент кафедры «Право» АО Инновационный Евразийский 

Университет (г. Павлодар, Казахстан) 
 

Введение  
Республика Казахстан проводит активную внешнюю политику, 

направившую на установление взаимовыгодных международных 
связей с другими государствами. В Указе Президента Республики 
Казахстан «О дальнейших мерах по реализации Стратегии развития 
Казахстана до 2030 года» от 15 августа 2003 года отмечается, что в 
мировом сообществе Казахстан утвердился как государство с хорошим 
потенциалом для экономического развития, и его задача состоит в том, 
чтобы задействовать этот потенциал с наибольшей эффективностью и 
обеспечить рост благосостояния широких слоев населения на основе 
высоких темпов развития экономики [1]. 

В этой связи Республике Казахстан необходимо решать ряд 
задач, направленных на укрепление международного авторитета 
Казахстана, обеспечения и защиты национальных и геополитических 
интересов страны, активного участия в интеграционных процессах на 
постсоветском пространстве, всестороннем расширении 
взаимовыгодного сотрудничества с государствами и международными 
организациями.  

Обсуждение  
В настоящее время Республика Казахстан является членом 

большинства универсальных и региональных международных 
организаций, принятых международным сообществом. Республика 
Казахстан стала 168-м полноправным членом ООН и пользуется всеми 
правами, вытекающими из Устава Организации. Среди региональных 
организаций следует особо выделить членство Казахстана в 
Содружестве Независимых Государств для эффективного 
функционирования которого Республика Казахстан предпринимает 
активные внешнеполитические действия, направленные на 
формирование Единого экономического пространства. Казахстаном 
заключены торгово-экономические договоры с более чем 100 странами, 
с большинством из которых торговля осуществляется на основе 
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режима наибольшего благоприятствования [4]. При этом на общем 
фоне активной внешнеполитической деятельности Республики 
Казахстан и постепенного вхождения в систему современных 
международных отношений особое значение приобретают вопросы 
разрешения крупных узловых проблем, успешное разрешение которых 
в состоянии обеспечить прорыв республики сразу по ряду 
перспективных направлений внешнеполитической и внешнеэкономи-
ческой деятельности и подготовить почву для дальнейшего 
поступательного развитая государства в различных сферах. Среди них 
наиболее злободневными являются проблемы определения правового 
статуса Каспийского моря правовые проблемы космической 
деятельности Республики Казахстан, урегулирование вопросов, 
связанных со статусом и режимом трансграничных вод, защита и 
сохранение окружающей среды, правовые аспекты участия Казахстана 
в интеграционных структурах на постсоветском пространстве и другие 
актуальные проблемы. В этой связи отдельные институты и отрасли 
международного права имеют для Казахстана особое значение, 
исследование и развитие которых должно быть на особом приоритете 
во внешнеполитической деятельности страны и в юридической науке 
Казахстана. Это соотношение международного и национального права, 
международное морское право, международное космическое право, 
международное экономическое право, международное экологическое 
право, международное гуманитарное право, право международной 
безопасности и другие [3]. 

Так, являясь полноправным членом мирового сообщества, 
Республика Казахстан не только формирует свою договорно-правовую 
базу, но и развивает национальную правовую систему в соответствии с 
международными нормами. По Конституции Республики Казахстан 
(пункт 3 статьи 4) указано, что ратифицированные международные 
договоры имеют приоритет перед внутренним законодательством и 
применяются в Казахстане непосредственно, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для его применения требуется 
издание специального закона [5]. Кроме того, пункт 1 статьи 4 называет 
международные договорные и иные обязательства Казахстана частью 
его действующего права. 

Согласно статье 8 Конституции, Республика Казахстан уважает 
принципы и нормы международного права. Говоря о примате 
международного права над внутри государственным, следует отметить, 
что этот институт касается только ратифицированных международных 
договоров Республики Казахстан. Юридический примат международ-
ного права над казахстанским закрепляется во многих нормативных 
актах. По этому аспекту подчеркнем, что в теории международного 
права существуют две точки зрения о так называемом примате 
международного права. Согласно одной точки зрения, примат 
международного права означает его главенствующую роль среди всех 
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правовых систем. Согласно другой означает обязанность государств 
руководствоваться в своих международных отношениях, прежде всего, 
международным правом, а не другими побудительными мотивами. 
Вместе с тем нельзя не признать, что у каждого государства есть свои 
национальные интересы. Поэтому задача заключается в том, чтобы, не 
нарушая международного права, поставить его на службу своим 
национальным интересам. Например, некоторые государства на 
конституционном уровне закрепили положение о том, что 
ратифицированные или признанные государством международные 
договоры автоматически являются составной частью национального 
законодательства или правовой системы страны. 

Так, статья 6 Конституции Армении провозгласила: «Заключенные 
от имени Республики Армения международные договоры применяются 
только после ратификации. Ратифицированные международные 
договоры являются составной частью правовой системы Республики. 
Если в них установлены иные нормы, чем предусмотренные в законах, 
то применяются нормы договора [2]. 

Республики Казахстан. По мнению некоторых исследователей, 
необходимо определить, какие принципы и нормы международного 
права, о которых идет речь, являются «общепризнанными», каковы 
критерии, позволяющие отнести те или иные принципы и нормы 
международного права к числу общепризнанных. Кроме того, отмечают 
российские исследователи, проблема заключается в том, что не все 
договоры могут иметь приоритет, и не над всеми законами. Что 
существуют юридические условия, лишь при наличии которых можно 
применять нормы соответствующего договора. Что различаются 
самоисполнимые и несамоисполнимые нормы, последние не подлежат 
применению к конкретным ситуациям. Некоторые ученые считают, что 
к общепризнанным нормам международного права могут быть 
отнесены лишь нормы, признанные всеми без исключения 
государствами. Однако такая позиция, как замечает С.В. Бахин, 
представляет собой крайность, поскольку нормоустановлений, 
безоговорочно признанных всем международным сообществом, не так 
много. Поэтому возобладала более умеренная позиция, согласно 
которой общепризнанные нормы должны быть приняты большинством 
государств. Проблема, однако, в том, как рассчитывать это 
большинство. Ситуация осложняется тем, что общепризнанные нормы 
не однородны по своему составу. Особое место среди них занимают 
императивные нормы международного права. Если такая категория, как 
общепризнанные нормы международного права, выделяется лишь на 
доктринальном уровне и доктринально же интерпретируется, то 
императивные нормы имеют четко зафиксированный легальный 
статус, который регламентирован в ст. 53 Венской конвенции о праве 
международных договоров 1969 г. Но здесь следует заметить, что в 
настоящее время не существует международного договора и вообще 
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международного документа, в котором давался бы перечень 
императивных принципов международного права. Согласно 
господствующей в западной международной литературе концепции, 
общее международное право представляет собой только обычное 
право [6]. Сегодня практически все законодательные акты Республики 
Казахстан отдают приоритет только ратифицированным 
международным договорам. Например, статья 2 Экологического 
Кодекса Республики Казахстан (Экологическое законодательство 
Республики Казахстан) от 27 июля 2007 г. гласит: «1. Экологическое 
законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции 
Республики Казахстан и состоит из настоящего Кодекса и иных 
нормативных правовых актов Республики Казахстан. 2. Если 
международным договором, ратифицированным Республикой 
Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые содержатся в 
настоящем Кодексе, то применяются правила международного 
договора». Одним из немногих законодательных актов Республики 
Казахстан, где нашло место международных договоров Республики, 
является Гражданский кодекс Республики Казахстан. Так, пункт 8 
статьи 3 Гражданского кодекса (Гражданское законодательство 
Республики Казахстан) гласит: Если международным договором, 
участником которого является Республика Казахстан, установлены 
иные правила, чем те, которые содержатся в гражданском 
законодательстве Республики Казахстан, применяются пра- вила 
указанного договора. Международные договоры, участником которых 
является Республика Казахстан, к гражданским отношениям 
применяются непосредственно, кроме случаев, когда из 
международного договора следует, что для его применения требуется 
издание внутриреспубликанского акта [7]. 

Между тем Республика Казахстан становится участником многих 
международных соглашений не только путем ратификации. Так, в 
статье 1 Закона Республики Казахстан от 30 мая 2005 г. «О 
международных договорах Республики Казахстан» перечислены 
способы выражения согласия 

Правительство Федеративной Республики Германия о том, что 
необходимые для вступления Соглашения в силу 
внутригосударственные процедуры выполнены [8]. В этой связи 
возникает вполне резонный вопрос о соотношении двух актов, 
принятых по одному предмету правового регулирования, т.е. на основе 
каких критериев один договор был поставлен выше другого? Таким 
образом, можно подчеркнуть, что в Республике Казахстан нет 
системного подхода со стороны официальных государственных 
органов страны в вопросе выбора способов выражения согласия на 
обязательность международных договоров. Поэтому Республика 
Казахстан должна придерживаться строгой последовательности в 
решении этого вопроса, чтобы исключить вероятность появления 
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«приоритетных» и «нижестоящих» договоров в системе действующего 
права. Кроме этого, возникает вопрос относительно статьи 4 
Конституции Республики Казахстан, где действующим правом в 
Республике Казахстан являются также международные договорные и 
иные обязательства Республики. По этому поводу Конституционный 
Совет Республики Казахстан 28 октября 1996 года дал официальное 
толкование пункта 1 статьи 4 и пункта 2 статьи 12 Конституции 
Республики Казахстан. При анализе п. 1 статьи 4 Конституции 
Республики Казахстан Конституционный Совет исходил из того, что 
действующее право Республики Казахстан рассматривается здесь как 
система норм, содержащихся в принятых правомочными субъектами в 
установленном порядке нормативных правовых актах: Конституции и 
соответствующих ей законах Республики, Указах Президента, 
постановлениях Парламента, его Палат и Правительства Республики, 
иных нормативных правовых актах, международных договорах, 
ратифицированных Республикой Казахстан, нормативных 
постановлениях Конституционного Совета и Верховного Суда 
Республики. Высшей юридической силой обладает Конституция 
Республики Казахстан. Между тем Конституционный Совет Республики 
Казахстан не высказал свою точку зрения в отношении «иных 
обязательств Республики», которые могут подразумевать только 
международные обычаи. Общеизвестно, что основным источником 
международного права являются договоры и обычаи. Причем оба они 
имеют равную юридическую силу. Некорректный характер разъяснений 
Конституционного Совета в отношении международного права, 
заключает С.Ж. Айдарбаев, в следующем: 

1) международное право имеет два абсолютно равноценных по 
юридической силе источника - международный договор и 
международный обычай. Указывая в своем постановлении, что 
приоритет перед законами имеют только международные договоры, 
ратифицированные Республикой, Конституционный Совет тем самым 
прямо проигнорировал международные обычаи. Таким образом, один 
источник международного права признается, хоть и частично, 
имеющим приоритет перед законами, а второй – полностью 
игнорируется; 

2) в тексте постановления ни разу не применен термин 
«международный обычай», исходя из чего, а также основываясь на 
доказательственной базе примененной Конституционным Советом, 
можно заключить, что этот орган под «принципами и нормами 
международного права» имеет в виду договорные источники 
международного права. Обобщая сказанное, можно заключить, Так, с 
обретением независимости в Казахстане научное юридическое 
сообщество стало осознавать необходимость ускоренного развития 
своей, казахстанской школы международного права, деятельность 
кото- рой должна быть ориентирована на теоретические и прикладные 
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аспекты наиболее актуальных для Казахстана международно-правовых 
проблем. Не секрет, что в рамках единого Союзного государства в 
Казахстане практически не готовили национальные кадры по 
международному праву. Принято считать, что свой отсчет становление 
казахстанская наука международного права берет с 1990 года, когда 
впервые в Республике, в составе юридического факультета тогда еще 
Казахского государственного университета имени С.М. Кирова (а с 1992 
года - Казахского Национального университета имени аль-Фараби) 
была создана специализированная кафедра международного права. С 
началом функционирования этой кафедры было положено начало 
подготовки первых национальных кадров, работающих в настоящее 
время не только в органах государственной власти, в иностранных, 
совместных компаниях, но и в научных учреждениях, и в высших 
учебных заведениях страны. 

Это объективное обстоятельство, характеризующее современное 
состояние казахстанской международно-правовой науки без какой-
либо интеграции с внешнеполитическими структурами страны. 

Заключение  
Таким образом, на основе вышеизложенного можно отметить 

следующее: 
- необходимо проводить научно-правовую экспертизу всех 

международных договоров Республики Казахстан, к которым планирует 
присоединиться Республика, и в подготовке которых участвует наша 
страна; 

- обеспечивать проведение научных исследований по актуальным 
проблемам международного права Республики Казахстан с участием 
компетентных сотрудников, работающих в научной и образовательной 
сфере и государственных учреждений страны; 

- более тесная интеграция международно-правовой науки 
Казахстана с внешнеполитическими структурами Республики 
Казахстан, как это происходит в Российской Федерации.  

Проведенный анализ по актуальным проблемам международного 
права Республики Казахстан не является исчерпывающим и поэтому 
они более последовательно будут раскрыты в последующих 
публикациях авторов. 
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3.6. Некоторые вопросы двойной 
формы вины в уголовном праве Казахстана 

 
Кызгалдак Утепбергеновна Байжанова 

Кандидат юридических наук, ассоциированный профессор 
(г. Алматы, Казахстан) 

Темирлан Галымжанович Утебасов 
Магистрант кафедры «Право» КазНАУ (г. Алматы, Казахстан) 

 
Двойная форма вины — это соединение в одном составе двух 

различных ее форм, из которых одна характеризует психическое 
отношение лица к непосредственному, а вторая – к отдаленному 
общественно опасному последствию. 

Необходимость ее теоретического обоснования и зако-
нодательного воплощения возникла в связи с тем, что в уголовном 
законодательстве существуют нормы, которые устанавливают 
повышенную ответственность за отдаленные последствия от 
умышленного общественно опасного действия (бездействия).  

Касаясь рассматриваемого вопроса известный ученый-юрист 
Н.С. Таганцев отмечал, что «простейшей формой преступных деяний 
будет та, в которой содеянное является воплощением какого-либо 
единичного типа виновности – умысла или неосторожности; но в жизни 
мы встречаемся с осложненными типами, когда преступное событие 
является воплощением двух или более умыслов, двух или более 
неосторожностей или же умысла и неосторожности.  А.А. Пионтковский 
писал, что в соответствии со ст. 11 УК РСФСР 1922 г., исключающей 
объективное вменение, повышение наказания за наступление 
последствий умышленного деяния «может быть сделано при условии 
констатации психического отношения субъекта преступления к 
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квалифицирующему преступление объективному последствию в 
форме неосторожности». 

Наступления этих последствий виновный не предвидел, хотя 
должен был и мог предвидеть либо предвидел абстрактно (нечетко, 
неясно), не желая их наступления, самонадеянно рассчитывая на их 
предотвращение. Иными словами, совершая умышленное 
преступление с материальным составом, лицо иногда приводит в 
движение какие-то силы, которые помимо его воли влекут наступление 
дополнительных более тяжких, не желаемых им последствий. Эти 
последствия, превращающие простой состав в квалифицированный, 
инкриминируются лицу лишь при установлении неосторожной вины по 
отношению к ним. В противном случае наказуемость за отдаленные 
последствия наступала бы на основе объективного вменения, что 
чуждо нашему уголовному праву. 

Ряд авторов объясняют параллельное существование двух форм 
вины в квалифицированных составах тем, что «законодатель как бы 
сливает в один состав, то есть юридически объединяет, два 
самостоятельных преступления, одно из которых умышленное, а 
другое – неосторожное, причем оба могут существовать 
самостоятельно, но в сочетании друг с другом образуют качественно 
иное преступление с субъективным специфическим содержанием. 

Ученые-юристы Н.А. Беляев и М.П. Шаргородский предложили 
следующую формулировку «двойной формы вины»: «Сложная форма 
вины – это соединенное в одном составе двух различных форм вины, 
из которых одна характеризует психическое отношение к 
непосредственному, а другая – ко второму результату преступления». 

Длительное время проблема двойной формы вины обсуждалась 
лишь на теоретическом уровне, и только УК РК 1997 г. закрепил это 
понятие. Статья 22 Уголовного кодекса Республики Казахстан (2014 г.) 
определяет двойную форму вины как характеризующуюся 
умышленным совершением деяния и неосторожностью по отношению 
к наступившим в результате этого преступления последствиям: «Если 
в результате совершения умышленного уголовного правонарушения 
причиняются тяжкие последствия, которые по закону влекут более 
строгое наказание и которые не охватывались умыслом лица, 
уголовная ответственность за такие последствия наступает только в 
случаях, если лицо предвидело возможность их наступления, но без 
достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на их 
предотвращение, или если лицо не предвидело, но должно и могло 
предвидеть возможность наступления этих последствий. В целом такое 
уголовное правонарушение признается совершенным умышленно». 

Одни авторы полагают, что такое положение, о котором говорится 
в статье 22 УК РК, возможно лишь в составах преступлений, 
сконструированных по типу материальных, другие же утверждают, что 
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«второй вид преступлений с двойной формой вины характерен для 
формальных составов». 

Действующий уголовный закон содержит около тридцати составов 
с двойной формой вины. Все они по конструкции относятся к сложным 
составам с квалифицирующими признаками. Например, ч. 3 ст. 271 УК 
— пиратство. Это умышленное деяние, состоящее в нападении на 
морское или речное судно с целью завладения чужим имуществом, 
совершенное с применением насилия либо угрозой его применения. 
Если совершенное нападение повлекло по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия, простой состав (ч. 1 ст. 271) 
превращается в квалифицированный (ч. 3 ст. 271) со значительным 
увеличением срока наказания. И этом случае основное действие 
(нападение) совершается умышленно, а к отдаленному последствию — 
смерти человека психическое отношение субъекта выражено в неосто-
рожной форме вины. В целом это — один состав с усложненной 
субъективной стороной — двойной формой вины. 

Все составы с двойной формой вины конструируются 
законодателем (а не судом или другими правоприменяющими 
органами). Задача следствия и суда состоит в правильном 
определении вида состава с двойной формой вины и правильной 
квалификации действий виновного. 

Из анализа норм, содержащихся в Особенной части УК, можно 
назвать два вида составов с двойной формой вины. Первый вид — 
материальные составы с двумя последствиями, причем вторые 
(отдаленные) последствия более тяжкие, чем первые, являющиеся 
обязательными признаками простого состава. Отдаленные 
последствия выступают в качестве квалифицирующего признака, 
существенно повышающего общественную опасность деяния. К ним 
можно отнести ч. 2 ст. 202 УК — умышленное уничтожение или 
повреждение имущества, повлекшее по неосторожности смерть 
человека; ч. 3 ст. 106 УК — умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека; ч. 3 ст. 255 
УК — терроризм, повлекший по неосторожности смерть человека, и др. 

Общими, характерными для этого вида составов признаками 
являются: 

1) это преступление с материальным составом; 
2) умыслом виновного (прямым или косвенным) охватывается 

деяние и близкие (обязательные для этого состава) последствия его; 
3) отдаленные последствия являются более тяжкими и выступают 

в роли квалифицирующего признака; 
4) психическое отношение виновного к обязательным 

последствиям выражается в форме умысла, а к отдаленным — 
неосторожной форме вины. В целом такое преступление считается 
умышленным; 
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5) квалифицирующее последствие причиняет вред другому 
непосредственному объекту (не тому, которому причиняется вред в 
основном составе). Так, если основным непосредственным объектом в 
ч. 1 ст. 255 УК (терроризма) является общественная безопасность, то 
по ч. 3 этой статьи объектом будет жизнь и здоровье человека. 

Второй вид преступлений с двойной формой вины характерен для 
формальных составов. Общими признаками для этих составов 
являются: 

1) основной состав законодательно сконструирован как 
формальный. Ответственность устанавливается за сам факт 
совершения общественно опасного деяния; 

2) общественно опасное действие (бездействие) совершается 
умышленно; 

3) квалифицированный вид преступления конструируется как 
материальный состав, повышающий общественную опасность деяния 
за счет наступления тяжких последствий. Например, ч. 1 ст. 287 УК 
устанавливает наказание за Незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных устройств, ч. 2 — за те же деяния, 
повлекшие по неосторожности смерть человека. Здесь в ч. 2 — 
материальный состав с неосторожной формой вины. В целом это — 
умышленное преступление. 

Последствия от преступлений с формальным составом в законе 
описываются двумя способами. В некоторых статьях они прямо 
называются (смерть человека по ч. 3 ст. 261 УК - захват заложника или 
по ч. 3 ст. 299 УК — склонение к потреблению наркотических средств 
или психотропных веществ). В других законодатель использует 
оценочные понятия, такие, как тяжкий вред (ч. 4 ст. 399 — незаконное 
производство аборта); иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 127 – 
незаконное помещение в психиатрический стационар и т.п.). 

Во многих нормах в виде отдаленного последствия указывается 
лишение жизни по неосторожности. Такая конструкция состава 
наглядно дает понятие двойной формы вины (характерным признаком 
— умышленно совершаемым деянием и допущением последствий по 
неосторожности. 

Обратимся к правовому значению двойной формы вины: 
1. Анализ субъективного отношения виновного к о ленным 

последствиям своего действия (бездействия) позволяет решить вопрос 
о наличии или отсутствии состава преступления (если, умышленно 
причинив тяжкий вред здоровью, лицо не предвидело, не должно было 
и не могло предвидеть наступления смерти потерпевшего, то его 
нельзя извлечь по ч. 3 ст. 106 УК). 

2. Исследование субъективного содержания преступлений с 
двумя формами вины необходимо для их отграничения от 
умышленных, с одной стороны, и неосторожных — с другой в тех 
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случаях, когда они сходны по объективным признакам, т.е. в конечном 
счете, для правильной квалификации. Например, умышленное 
нанесение множества тяжких повреждений потерпевшему с целью 
лишить его жизни, от которых наступила смерть, следует 
квалифицировать как умышленное убийство. Здесь наличествует одна 
умышленная форма вины, как к действиям, так и к последствиям. 
Далее, если при неосторожном лишении жизни не установлен умысел 
на причинение тяжкого вреда здоровью, также нет двух форм вины и 
деяние следует квалифицировать как лишение жизни по 
неосторожности. Лишь сочетание умысла на причинение тяжкого вреда 
здоровью с неосторожностью в отношении наступившей смерти дает 
возможность квалифицировать деяние по ч. 3 ст. 106 УК и говорить о 
составе с двойной формой вины. 

3. Наличие двойной формы вины в деянии, вменяемом лицу, 
позволяет оценить степень опасности совершаемых им действий 
(бездействия), что влияет на размер наказания.  

4. Учет особенностей психического отношения виновного к 
деянию, его основному и дополнительному последствиям влияет, с 
учетом мотивов преступления, на индивидуализацию наказания. 

Завершая разговор о формах и видах вины, следует остановиться 
еще на одном виде уголовного закона. Специальной нормой выделяет 
вопрос о невиновном причинении вреда как обстоятельстве, 
исключающем уголовную ответственность: "Деяние признается 
совершенным невиновно, если лицо, его совершившее, не сознавало и 
по обстоятельствам дела не могло осознавать общественной 
опасности своих действий (бездействия) либо не предвидело воз-
можности наступления общественно опасных последствий и по 
обстоятельствам дела не должно было или не могло их предвидеть" (ч. 
1, 2 ст. 23 УК). На первый взгляд — это законодательно оформленное 
теоретическое положение о случае (казусе), исключающем уголовную 
ответственность. Однако следует обратить внимание на то, что в ч. 1 
ст. 23 УК подчеркивается возможность освобождения от уголовной 
ответственности при отсутствии хотя бы одного (объективного или 
субъективного) критерия преступной небрежности. Такая уголовно-
правовая трактовка данного обстоятельства позволит практическим 
работникам более точно, со ссылкой на закон решать вопросы об 
освобождении от уголовной ответственности лиц, причинивших вред 
невиновно. Лишь совокупность объективного и субъективного 
критериев позволяет установить в действиях лица преступную 
небрежность. 

В ч. 2 ст. 23 УК предусмотрена разновидность случая (казуса): 
"Деяние признается также совершенным невиновно, если лицо, его 
совершившее, хотя и предвидело возможность наступления 
общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но 
не могло предотвратить эти следствия в силу несоответствия своих 
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психофизиологических качеств требованиям экстремальных условий 
или нервно-психическим перегрузкам". 

Включение такой новеллы в уголовный закон вызвано все 
ускоряющимся темпом деятельности людей в эпоху технического 
прогресса, нарастающим увеличением нервно-психических перегрузок. 
Психические качества и физические силы людей подчас не могут 
противостоять наступлению общественно опасных последствий, 
вызванных действиями самих этих лиц в экстремальных ситуациях. 
Например, водитель трамвая, оставшийся за пультом управления 
неявки сменщика после 8 часов работы, сознает возможность аварии 
из-за чрезмерной усталости. Если суд придет к выводу, что водитель 
нарушил правила движения из-за нервно-психических перегрузок, не 
позволивших ему избежать общественно опасных последствий в 
экстремальных условиях, его освободят от уголовной ответственности 
за отсутствием вины. 

Аналогичное решение может быть принято и на стадии 
предварительного следствия. Для применения ч. 2 ст. 23 УК необходи-
мы следующие условия: 

1. Лицо не намеревается совершать преступление, но действует 
в экстремальной ситуации или в условиях нервно-психических 
перегрузок. 

2. Лицо предвидит абстрактную возможность наступления 
общественно опасных последствий от своих действий. 

3. Лицо не может предотвратить общественно о последствия из-
за несоответствия своих психофизиологических качеств требованиям 
экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам. 
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3.7. Шетел валютасындағы қаражатты шетелден қайтармау 
қылмыстық құқықбұзушылығының объективтік белгілері 

 
Қызғалдақ Утепбергеновна Байжанова 

Заң ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор 
(Алматы, Қазақстан) 

Жанар Медеусиновна Нурмаханова 
Қазақ ұлттық аграрлық университетінің 

«Құқық» кафедрасының аға оқытушысы, құқық магистрі 
(Алматы, Қазақстан) 

 
Заңмен қорғалатын объектіні бұзушылық кез-келген емес, тек, ең 

алдымен, объектінің өзіне тән ерекшеліктерімен анықталатын нақты 
әрекеттермен жасалуы мүмкін. 

Шетел валютасындағы қаражатты шетелден қайтармау 
қылмыстық құқықбұзушылығының объективтік жағы Қазақстан 
Республикасы заңнамасына сәйкес, ҚР уәкілетті банкіндегі шотына 
міндетті аударуға жататын валюта қаражаттарының қайтарылмауында 
көрініс береді. 

Қылмыстық құқықбұзушылықтың объективтік жағы деген тіркес 
сәтсіз қалыптастырылған, сондықтан оны түсінуде қиындықтар 
туындататынын атап өткен жөн. 

Заң шығарушының пайдаланған «қайтарылмауы» терминінің 
грамматикалық түсініктемесі айыпты тұлғаның әрекеті шетел 
валютасындағы қаражаттың Қазақстан шегінен әкету (аудару), кейіннен 
валютаның мемлекетке қайтарылмауы дегенді білдіреді деп болжауға 
негіз болады. 

Сонымен, орыс тілінде «возвратить» «қайтару» сөзі кері қайтару; 
қайтадан беру; мәжбүрлеу немесе қайтаруға мүмкіндік беру, қайта 
пайда болу, «не» қосымшасы (қазақша «ма» қосымшасы) сөзге қарама-
қарсы мағына береді. Бұдан қайтармау – қайтарып бермеу, кері қайтару 
дегенді білдіреді. 

Алайда, осы жағдайда А.С. Шляпочниковтың пікірімен де келісуге 
болады, ол заңды арнайы түсіндіруге арналған жұмысында бірқатар 
жағдайда ойдың сөздік мағынасы мен ішкі мазмұнының сәйкеспеуі 
болуы мүмкін деп атап көрсеткен болатын. 

ҚР ҚК 235-бабымен қарастырылған қылмыстың объективтік жағын 
құрайтын әрекеттер қайтармаудың ұқсас түсінігі шегінен шығады. 

Қазақстандық заңгерлердің көпшілігі қылмыстың объективтік 
жағының белгілерін сипаттай отырып, шетел валютасындағы 
қаражаттардың шетелден қайтарылмауы, жалпы алғанда, аталған 
қаражаттардың ҚР уәкілетті банктеріне аудару бойынша 
міндеттемелердің орындалмауын білдіреді, осы уақытта 
«қайтарылмауы» деген терминнің мазмұны ашылмайды. 
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ҚР ҚК 235-бабының бланкеттік диспозициясын ескере отырып, 
«қайтарылмауы» түсінігінің мазмұнын түсіндіру жүйелі түсінік беру 
жолымен мүмкін болады. 

А.Н. Игнатьевтің «қылмыстық заңда түрлі білім салаларынан енген 
түсініктер мен терминдерді қолдану осы терминдердің мағынасы мен 
мазмұнына сәйкес келуі керек. Заңды емес, қылмыстық-құқықтық 
мағынадағы өзге терминдерді олар енген білім саласында қабылданған 
түрде түсіндіруге мүлде болмайды».  

«Валюталық реттеу және валюталық бақылау туралы» Заңының 
1-2 – бабында резиденттермен алынатын шетел валютасындағы 
уәкілетті банктердегі шоттарына міндетті аудару туралы айтылады. 
Осы міндеттің тиісті орындалмағаны жағдайында шетел 
валютасындағы қаражаттар уәкілетті банкке түседі (халықаралық 
мәмілелер жасасуды жүзеге асыру кезінде қолма-қол есеп айырысу ҚР 
заңнамасымен тыйым салынған), оның идентификациясынан 
(экспорттық мәмілелер жасасу кезінде) соң резиденттің валюталық 
шотына түседі. 

Экспорттық мәмілелер бойынша шетел валютасындағы есеп 
айырысу тәртібін сақтау жағдайында қайтару деп келісім-шарт бойынша 
уәкілетті банкке табыстың түсуі деп түсініледі. Сонымен қатар, банк 
түскен валютаның идентификациясын жүргізеді, басқаша айтқанда, 
банкке түскен валютаның негізінде мәміле төлқұжаты ресімделген 
тікелей сол келісім-шарт бойынша төлемге жатқызу, осыдан кейін 
идентификацияланған валюталық табысты резиденттің валюталық 
шотына аудару жүзеге асырылады. 

Импорттық мәмілелер бойынша есеп айырысуды жүзеге асыру 
кезінде тауарларды сатып алу мақсатында шетел валютасын ҚР-на 
аударуды қарастыратын мәмілелер жасасқан немесе олардың атынан 
мәмілелер жасасқан импорттаушылар тауардың құны оларға шетел 
валютасында төленген ақша қаражатының сомасына баламалы 
болатын тауарларды енгізуге міндетті немесе осы аталған 
қаражаттардың, ҚР Ұлттық банкімен басқа мерзім бекітілген болмаса, 
тауарларға төлеген күннен бастап, 180 күнтізбелік күн ішінде 
қайтарылуын қамтамасыз ету керек. СЭҚ қатысушыларының мәміле 
төлқұжаты ресімделген сыртқы экономикалық мәмілелер бойынша есеп 
айырысу осында мәмілелер төлқұжаттарына қол қойған уәкілетті 
банктер арқылы жүзеге асырылады. 

Заңды тұлғаға уәкілетті банктегі шотына алынған шетел 
валютасын аудару үшін уәкілетті банкпен жасасқан банктік шоттың 
шарты негізінде: шетел валютасындағы түсімді толық көлемде аудару 
үшін транзиттік валюталық шот, оның ішінде ішкі валюталық нарықта 
міндетті сатуға жатпайтын; экспорттық түсімді міндетті сатудан кейін 
заңды тұлғалардың иелігінде қалған қаражаттарды есепке алуға 
арналған ағымдағы валюталық шот және шот бойынша валюталық 
заңнамаға сәйкес өзге де операциялар қатар жүргізіледі. Экспорттық 
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операцияларды жүзеге асыру нәтижесінде транзиттік валюталық 
шоттардан алынған валюталық қаражаттарды міндетті сатудан кейін 
валюта түсімінің қалған бөлігі заңды тұлғалардың нұсқауы бойынша (7 
күн ішінде осындай нұсқау болмаған жағдайда – банк өзі аударады) 
олардың ағымдағы валюталық шоттарына аударылады және 
қолданыстағы заңнамаға сәйкес кез-келген мақсаттарға пайдаланылуы 
мүмкін. 

Сонымен, резидентпен алынған шетел валютасының уәкілетті 
банктердегі шоттарына қайтарылмауы деп резиденттің ҚР 
заңнамасымен белгіленген жағдайда белгіленген мерзімде уәкілетті 
банктердегі экспорттық операцияларды жүргізу кезінде транзиттік 
валюталық шоттарына аудару және импорттық операцияларды жүргізу 
кезінде ағымдағы валюталық шоттарға аудару деп түсінбеу керек. 

Қайтарылмауды түсіндіруге аталған пікір, оның ішінде қылмыстық-
құқықтық мақсаттарда «қайтарылмауы» деген сөзді сөзбе-сөз 
қолданудың мүмкін еместігі жекелеген нормативтік актілердің 
ережелерінде қосымша нақтыланады. 

Шетел валютасындағы қаражаттың қайтарылмаған жағдайында 
мемлекетке экспорттық валюта түсімінің бір бөлігін сату міндеттемесі 
орындалмайтыны айдан анық. Бірақ заң шығарушының пайдаланған 
«қайтарылмау» терминінің мазмұнынан валюта түсімінің бір бөлігін сату 
бойынша міндеттеменің орындалмауы қайтару түсінігімен қамтымайды, 
сол себепті мемлекетке валюта түсінігінің бір бөлігін сату ережесінің 
бұзылуы қарастырылып жатқан қылмыс құрамынан тыс қалады. 

ҚР ҚК 235-бабының диспозициясында «аударылмау» түсінігі 
қолданылу кезінде қолданылған терминология валюталық жүйені 
қылмыстық-құқықтық қорғаудың негізі болып табылатын Қазақстан 
Республикасының «Валюталық реттеу және валюталық бақылау 
туралы» Заңына толығымен сәйкес келетін еді. 

Аталған заң шетел валютасындағы қаражатты тек сол ҚР Ұлттық 
банкінің валюталық операцияларды жүргізуге лицензиясын алған 
банктер мен өзге де кредиттік мекемелер саналатын уәкілетті банктерге 
аудару міндеттемесі туралы айтылады. 

Қолданыстағы валюталық заңнамамен шетел валютасын 
шетелдегі уәкілетті банктердің бөлімшелеріне аудару ол аударым 
бойынша міндеттеменің орындалғаны туралы қарастырмайтындығы 
жөнінде нақтыланған. Егер қазақстандық заңды тұлғаның ҚР Ұлттық 
банкінің лицензиясы негізінде шетел банкінде ашылған шоты болса, бұл 
лицензия оған валюта түсімін аудару үшін негіз болып табылмайтынын 
атап өтуіміз керек. Шетел банкінде шот ашуға рұқсат беру және шетел 
банкіндегі шотқа валюта түсімін аударуға рұқсат беру – бұлар әр түрлі 
рұқсат беру болып табылады. Сондықтан шетелде орналасқан банктің 
шотына валютаны әрбір аударған сайын ҚР ҰБ арнаулы рұқсат алу 
қажет. 
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Заң уәкілетті банктің түсінігін валюталық операцияларды жүргізуге 
ҚР ҰБ лицензиясы бар кез-келген кредиттік мекеме шотына валюталық 
қаражаттарды міндетті аудару туралы көрсете отырып, олардың мәміле 
төлқұжатын ресімдеумен байланыстырмайды, өйткені мәміле 
төлқұжатын ресімдемеген өзге банктің шотына ақша қаражаттарын 
аударуға болады. Сондай-ақ, тәжірибеде кеден органына тиісті кедендік 
режимін және мәміле төлқұжатын ресімдемей, сыртқы сауда 
операциялары жасалатын жағдайлар болуы мүмкін. Осындай ұқсас 
жағдайларда ҚР ҚК 235-бабына қатысты мәміле төлқұжатының 
болмауына қарамастан, ҚР кез-келген лицензиясы бар банктің шотына 
экспорттық валюталық табысты аудару немесе аудармау туралы айту 
заңды болады.  

Экспорттық валюта түсімін кез-келген уәкілетті банктегі шотқа, 
оның ішінде мәміле төлқұжатын ресімдемеген уәкілетті банкке аудару 
түскен валютаны идентификациялауға мүмкіндік болған уақытта 
қылмыстық-жазалау әрекет болып табылмайды, ал қарсы жағдайда 
қылмыстық объективтік жағының белгілерінің болуын атап көрсетеді. 

Осы уақытта «қайтарылмау» түсінігін жоғарыда келтірілген 
түсіндіруден валютаны басқа тәсілмен (мысалы, ҚР кеден шекарасы 
арқылы қолма-қол ақша қаражаттары немесе шетелдік серіктестен 
алынған құнды қағаздар түрінде өткізу) қайтару қарастырылып жатқан 
қылмыстың құрамын құрайды деп айтуға болады. 

Жоғарыда келтірілген қайтарылмау түсінігіне байланысты И. 
Пастухов пен П. Янидің «бап мәтінінің қатаң түсіндірмесі, егер 
қаражаттар Қазақстанға қайтарылса, бірақ тиісті шоттарға 
аударылмағанда, онда жасалған әрекеттер ҚР ҚК 235-бабымен 
көзделген қылмыс құрамын жоқ деп тануға мәжбүрлейді» деген 
пікірімен келісуге болмайды.  

И. Пастухов пен П. Янидің ұстанымдарының қателігінің жанама 
дәлелі ретінде Қаржы министрлігінің КБК ҚР кеден органдарының 
лауазымды тұлғаларының кәсіпорындардың, мекемелердің, 
ұйымдардың, сондай-ақ заңды тұлға құрмаған кәсіпкерлік қызметпен 
айналысатын тұлғалардың, валюталық заңнаманың жекелеген 
ережелерінің бұзылуы туралы алынған мәліметтер «тауардың 
экспортынан түскен валюта түсімін аударудың белгіленген тәртібін 
сақтау келесі шарттардың (егер басқа шарт ҚР Ұлттық банкімен 
белгіленбесе) бір уақытта орындалуы енетінін көрсетеді: 

а) аталған түсімнің келісім-шартқа экспорттық мәміле төлқұжаты 
ресімделген болып және оған сәйкес ҚР кеден аумағынан.... тауарлар 
шығарылса, уәкілетті банктегі экспорттаушының шотына аудару; 

б) аталған түсімнің белгіленген мерзімде аудару». 
Шетел валютасындағы қаражаттың шетелден қайтарылмауы 

кезінде қылмыстық әрекеттер нысанын анықтау мәселесі бойынша 
бірыңғай пікір жоқ. 

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            56                                        inf.academ@gmail.com 

Зерттеушілердің көпшілігі қарастырылып жатқан қылмыстың 
объективтік жағын сипаттайтын белгілерін объективтік жағы тек қана 
әркетсіздікпен сипатталады деп пайымдайды. 

Кейбір авторлар әрекеттің нысанын аталған жағдайда әрекет 
ретінде, атап айтқанда: валюталық қаражатты жасыру ретінде 
белгілейді. 

Сонымен, А.П. Кузнецов «Шетел валютасындағы қаражаттың 
шетелден қайтарылмауы» мақаласында оның әрекетсіздікте көрініс 
табатынын көрсетеді. Осы арада өзіне-өзі қарама-қарсы келеді, 
«қарастырылып жатқан қылмыстың нақты алынған объективтік жағы 
резиденттердің кәсіпорындардың (ұйымдардың, мекемелердің) 
уәкілетті банктерде валюта шотына міндетті аударуға жататын валюта 
қаражатының ірі көлемде жасыруын білдіреді. Жасыру кез-келген 
алдын-ала әрекеттерде (әрекетсіздіктерде)... көрініс беруі мүмкін. ҚК 
235-бабы бойынша жауаптылықтың түсуі үшін уәкілетті банктің шотына 
аударудан шетел валютасын жасыруда мақсатқа бағытты әрекеттерді 
жасау фактісін белгілеу керек. Уәкілетті банктегі шотқа шетел 
валютасының аударылмауы айыптыны жауаптылыққа тарту үшін 
жеткілікті негіз бола алады, бірақ шетел валютасындағы қаражатты 
жасыру бойынша мақсатқа бағытталған әрекеттер туралы 
мәліметтердің болуы іс бойынша дәлелдеме базасын кеңейтеді, 
әрекеттің құқыққа қарсылығын дәлелдейді. Осы жағдайда «мақсатқа 
бағытталған әрекеттер» шетел валютасындағы қаражаттарды жасыру 
мақсаты бар кез-келген әрекеттер деп түсінуге болады». Жекелеген 
авторлар қылмыстың объективтік жағы «ұйымдардың (кәсіпорындар, 
мекемелер) - резиденттердің уәкілетті банктеріндегі валюта шоттарына 
міндетті түрде аудару қажет ірі көлемдегі валюта қаражатын жасыруды» 
білдіретіндігін көрсете отырып, ұқсас ұстанымды ұстанады. Кез-келген 
алдын-ала сипаттағы әрекеттер (немесе әрекетсіздіктер) де жасыруды 
білдіреді.  

Объект туралы оқыту негізінде бірқатар авторлар, оның ішінде 
А.Н. Трайнин, Н.Ф. Кузнецова, В.К. Глистин кез-келген қылмыс заңмен 
қорғалатын қоғамдық қатынастардың зиянды өзгерістер енгізеді деп 
дәлелдейді. Құқық үшін осы зиянды өзгерістер қорғалатын қоғамдық 
қатынастардың шегінен шыға алмайды. 

Осыдан қоғамдық қауіпті салдарды сипаттау кезінде 
«материалдық және материалдық емес залал» терминдері барынша 
шартты түрде екенін көреміз, өйткені қылмыстық қол сұғушылықтың 
объектісі болып табылатын қоғамдық қатынастар В.К. Глистин «өзара 
қандай да бір шараларымен материализациялау бойынша 
ерекшеленбейді». Кез-келген қылмыстық әрекетті жасау «формальды» 
немесе «материалдық» қылмыстар туралы сөз болуына қарамастан, 
қорғалатын қоғамдық қатынастардың нақты өзгерістерімен жанасады. 
Өзгешеліктер тек қоғамдық қатынастың құрылымдық элементтерінде 
қылмыстық әрекеттерді сипаттаудан тұрады және мүмкіндігінше немесе 
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мүмкіндігі болмағанда, сондай-ақ зиянды өзгерістердің сандық бағалау 
қажеттілігі болуы немесе болмауынан тұрады.  

Сонымен, В.Н. Кудрявцевтің «заң формальды қылмыстардың 
зардаптарының туындауын заң шығарушы сөзсіз болады деп таниды» 
деген пайымдауымен келісуге болмайды. 

Әрекет зардаптарын белгілеу кезінде валюта қаражатының 
қайтарылмауына әрекетсіздік ретінде қолдану белгіленген оның 
нысанын ескеруіміз қажет. А.А. Тер-Акопов әрекетсіздікті қылмыстық іс-
әрекеттің нысаны ретінде талдай отырып, «әрекетсіздік жолымен 
жасалған қылмыс субъектісі белгілі қатынастар жүйесінің ішіне міндетті 
әрекет енетін анықталған тәртіпке ғана тікелей қол сұғушылық етеді» 
деп негізді пайымдайды.  

Қарастырылып жатқан қылмыстың белгіленген тікелей 
объектісінен мемлекеттің валюталық реттеу және валюталық 
бақылауды жүзеге асыру процесінде қалыптасқан қорғалатын қоғамдық 
қатынастардың заты шетелдік валютамен сыртқы экономикалық 
операцияларды жүзеге асыру нәтижесінде алынатын Қазақстанның 
уәкілетті банктеріндегі шаруашылық етуші субъектілердің шоттарына 
мемлекетпен белгіленген оларды аудару тәртібі болып табылады.  

Қорғалатын қатынастарға қол сұғушылық ете отырып, субъект 
шетел валютасындағы қаражаттың шетелден қайтарылмауы кезінде 
қылмыстық салдарлар валюталық қаражат айналымының белгіленген 
тәртібін сақтаумен және сыртқы экономикалық мәмілелер бойынша 
есеп айырысу кезінде шетел валютасын пайдаланумен байланысты 
қоғамдық қатынастарды бұзушылықта көрініс береді. 

Қоғамға қауіпті зардаптар әрекетпен бір уақытта 
туындағандықтан, қылмысты ҚР уәкілетті банкіндегі ұйымның шотына, 
белгіленген мерзімде, басқаша айтқанда белгіленген мерзім өткеннен 
кейін, келесі күнтізбелік күні, алынған валюта қаражатының ірі 
мөлшерде аударылмауы сәтінен бастап аяқталған деп тану керек. 
Осыдан, шетел валютасындағы қаражаттың ірі көлемде есеп айырысу 
сәйкес жылға айлық есеп айырысу көрсеткішінен жүргізілуі керек деген 
қорытынды шығады. 

Көрсетілген сәттен бастап қылмыс енді ғана жасала бастайды, 
одан кейін шетел валютасындағы қаражаттың уәкілетті банктегі шотына 
аудару бойынша айыптыға жүктелген міндеттемелер ұзақ мерзімде 
орындамау кезеңі жалғасады, ең соңында қылмыс тұлға еркімен немесе 
оның еркінен тыс қылмыстық әрекеттің аяқталу сәтінен бітеді. 

Сондықтан, қарастырылып жатқан қылмыс созылмалы қылмыс 
санатына жатқызылады, қайтарылмаған қаражаттың ірі көлемі 
сомасымен есеп айырысу қылмысты айқындау сәтінде белгіленген 
айлық есептік көрсеткішке байланысты жүргізу ұсынылды. 

Бұдан да қарама-қайшылықты ұстанымды В.И. Михайлов пен А.В. 
Феодоров ұстанады, олар ҚР ҚК 235-бабында қарастырылған 
қылмысты созылмалы деп танып, осы уақытта өз қорытындысын 
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уәждемей және бір уақытта «қарастырылып жатқан қылмыс шетел 
валютасындағы қаражаттың қайтарылуы сәтінен бастап аяқталған деп 
танылады. Осыған байланысты, ұқсас аталған әрекеттерде қылмыстар 
құрамының болуы туралы мәселені шеше отырып, валюталық 
қаражаттар қайтарылуы тиіс мерзім белгіленуі керек. Аталған мерзім 
өткен соң ғана қайтарылмаған қаражаттар туралы айтуға болады және 
шетел валютасында қайтарылмаған қаражат сомасы ҚР ҚК 235-
бабының ескертуіне сәйкес ірі көлемді құрайды ма екенін бағалау керек. 
Сонымен, қарастырылып жатқан қылмыс валюталық құндылықтарды 
қайтарудың белгіленген шекті мерзімі біткен сәтінен кейін ғана 
аяқталған деп танылады».  

В.И. Михайлов пен А.В. Федоровтың аталған қылмысты 
созылмалы деп тануы қылмыстың аяқталуының (жасы бойынша 
міндеттемені орындаудың шекті мерзімінің өтуі) белгілі бір сәтіне 
қарама-қайшы келеді. 

Аталған қылмысты созылмалы санатына жатқызу мүмкіндігі 
туралы мәселені шешу үшін КСРО Жоғарғы Соты Пленумының 1929 
жылғы 4 наурыздағы № 23 (1963 жылғы 14 наурыздағы редакциясы) 
қаулысындағы анықтамаға назар аударуымыз керек, онда созылмалы 
қылмыс деп заңмен айыптыға қылмыстық ізге түсу деген қауіппен 
жүктелген міндеттемелерді ұзақ мерзімде орындамаумен жанасқан 
әрекет немесе әрекетсіздік деп анықтауға болады. Созылмалы 
қылмыстар қылмыстық әрекеттерді (әрекетсіздіктер) жасау сәтінен 
басталады және айыптының қылмысты қылмысты тоқтауға бағытталған 
әрекеттерінің салдарынан немесе қылмысты жасауға кедергі келтіретін 
(мысалы, билік органдарының араласуы) оқиғалардың туындауымен 
аяқталады. 

П. Яни өз ұстанымына негіздеме ретінде белгіленген мерзімде 
шетел валютасындағы қаражаттың уәкілетті банктегі шотына аудару 
міндеттемесін орындамау тиісті міндеттеменің жоғалып кеткенін 
білдірмейтін мән-жайларды келтіреді. Мерзімі жеткен соң, яғни қылмыс 
жасала бастағанда, тұлға белгіленген әрекеттерді орындауға міндетті 
бола береді, сондықтан тұлғаның әрекеті созылмалы болып табылады. 
Басқа сөзбен айтқанда, автор «алдағы уақытта ұзақ мерзімді 
орындалмайтын міндеттермен» - созылмалы қылмыстар белгілерін 
басшылыққа алады. 

П. Янидің ұстанымын сынай отырып И. Звечаровский, қылмыс 
міндеттемелердің орындалу мерзімінің бітуіне байланысты аяқталған 
соң, «қылмыс аяқталғандықтан, қылмыс құрамы бұдан әрі 
орындалмайды, қылмыстық емес – құқықтық міндеттер сақталады....» 
дейді. Міндеттемелерді орындаудан жалтарған сәтінен бастап, «тұлға 
екі мәрте міндетті болады»: бұрынғыдай валюталық қаражаттарды 
валюталық құқықтық қатынастар шегінде қайтару және жасаған 
қылмысы үшін қылмыстық жауаптылықта болу. 
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И. Зверачовскийдің қарастырылып жатқан қылмысты созылмалы 
қылмыстар санатына жатқызу мүмкін еместігі туралы жалпы 
қорытындысының дұрыстығына қарамастан, оның дәлелдері 
сендірерлік емес және созылмалы қылмыс анықтамасына қарама-
қайшы келеді. Созылмалы қылмыстарға тән белгісі қылмыс аяқталған 
сатысына жеткен соң ғана, белгілі бір мерзім ішінде жүзеге асырылады. 
Н.Д. Дурманов «созылмалы қылмыс үздіксіз белгілі бір уақыт бөлігі 
ішінде аяқталған қылмыс сатысына жеткен соң қылмыс жасаумен 
сипатталады». 

ҚК 235-бабымен қорғалатын қатынастардың заты СЭҚ 
субъектілерінің ҚР уәкілетті банкіндегі шотына шетел валютасындағы 
қаражатты міндетті аударудың белгіленген тәртібі болып табылады, 
өйткені валюта саласындағы мемлекет шегінен қаражаттарды заңсыз 
аудару кезінде қалыптасатын өзге қатынастар қарастырылып жатқан 
қылмыстардан тыс болады. 

Бұдан, ағымдағы валюталық операциялар болып табылмайтын 
және ҚР ҰБ тиісті рұқсатынсыз шетел валютасындағы қаражаттың 
шетелге аударылуымен байланысты валюталық операцияларды 
жүзеге асырудағы жағдайды құқықтық бағалауға қолдануда осы 
әрекеттер ҚК 235-бабы бойынша жауаптылықтың туындауын 
білдірмейді, бұл валюта саласының қылмыстық-құқықтық қорғау 
саласында ақтаңдақтың болуын дәлелдейді. 

Мазмұндалған пайымдаулар объективтік жағынан қарастырылып 
жатқан қылмыс әрекетсіздікті білдіреді деуге негіз болады, басқаша 
айтқанда, капиталдың қозғалысымен байланысты операцияларды 
жүзеге асыруға Қазақстанның Ұлттық банкі рұқсат қағазында 
(лицензиясында) көрсетілген белгіленген мерзімде ҚР уәкілетті 
банктеріндегі импорттық операцияларды жүргізу кезінде транзиттік 
валюталық шоттарына шетел валютасында алынатын қаражаттың ҚР 
мемлекеттік шекарасынан аудару бойынша субъектіге жүктелген 
міндеттердің орындалмауы. Қарастырылып жатқан қылмыс 
салдарынан ұзақтық мерзімі ішінде аталған мерзімдердің аяқталуы 
сәтінен басталатын созылмалы санатына жатпайды. Капиталдың 
қозғалысымен байланысты уәкілетті мемлекеттік органдарды айналып 
өтіп, валюталық операцияларды жасау, сондай-ақ экспорттық 
валюталық түсімнің бөлігін мемлекетке сату ережелерінің бұзылуы ҚР 
ҚК 235-бабымен қарастырылған қылмыстық-жазалау әрекеттерін 
қалыптастырмайды. 
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Основу государства и его политические, административные, 

правовые и другие учреждения вызывают право собственности как 
экономическую основу. Защита собственности - одна из важнейших 
функций государства, которое дает гарантию неизменности отношений 
собственности, обеспечивая условия их защиты. В решении этих задач 
важная роль отводится уголовно-правовым средствам противодейст-
вия преступности в этой сфере. 

Тайное хищение чужого имущества отличается повышенной 
степенью латентности, в результате чего процент раскрываемости по 
данному виду уголовных правонарушений крайне невысок (по 
Костанайской области за последние четыре года процент 
раскрываемости краж не превышает 30%). 

Одним из наиболее значимых изменений нового Уголовного 
кодекса Республики Казахстан от 03 июля 2014 г. стало введение 
понятие «уголовное правонарушение» [1], которое в зависимости от 
степени общественной опасности и наказуемости подразделяется на 
преступления и уголовные проступки (статья 10 УК РК). Уголовное 
законодательство в Главе 6 «Уголовные правонарушения против 
собственности» предусматривает ответственность за кражу-проступок 
– в ст. 187 «Мелкое хищение» и кражу-преступление – ст. 188 «Кража» 
и данная глава дополнена статьей 188-1 в соответствии с Законом РК 
от 27.12.19 г. № 292-VI статья 188-1. «Скотокрадство» кражу-
преступление [1]. 

В Казахстане на сегодня принимаются меры законодательного 
характера по ужесточению уголовной ответственности за кражу скота. 
В связи с этим разработана поправка в Уголовный кодекс в виде 
самостоятельной нормы за скотокрадство, о которой говорилось выше. 

«В результате принимаемых мер с 2015 года отмечается 
снижение краж скота ежегодно на 11-14%. В текущем году снижено до 
10,5%. Уменьшено количество похищенных сельскохозяйственных 
животных на 60% – с 25,4 тыс. голов в 2016 году до 15,4 тыс. в 2018 
году» [2]. 

Рассмотрим признаки скотокрадства через характеристику ее 
состава. 

В отличие от уголовного законодательства России в Уголовном 
кодексе Казахстана преступления против собственности не входят в 
раздел преступлений в сфере экономики. Преступления против 
собственности и преступления в сфере экономической деятельности 
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(Глава 8 УК РК) образуют две самостоятельных группы уголовных 
правонарушений. 

Непосредственным объектом скотокрадства являются 
общественные отношения, связанные с правом собственности 
конкретного лица – т.е. признаваемым и охраняемым 
законодательными актами правом субъекта по своему усмотрению 
владеть, пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему 
имуществом (ч. 1 ст. 188 «Понятие и содержание права собственности» 
Гражданского кодекса Республики Казахстан) [3]. 
  Обязательным признаком состава рассматриваемого уголовного 
правонарушения является предмет кражи – чужое имущество. 

Отличием «кражи» (ст. 188 УК) от «скотокрадства» (ст. 188-1 УК) 
является объект уголовного правонарушения. Если в первом случае 
предметом преступного посягательства выступает любое 
имущество, без разграничений, то во-втором, является только скот, 
который указан в примечании к данной статьи, а именно: «Под скотом 
в настоящей статье понимаются: скот крупный рогатый; лошади и ослы; 
верблюды; скот мелкий рогатый; свиньи [1]. Перечисленные виды 
животных имеют не только ряд физиологических и морфологических 
особенностей, но и то, что содержатся и выращиваются в различных 
условиях. Так, лошадей, крупный рогатый скот похищают как из 
закрытых помещений, так и на открытой местности, свиней же в 
основном похищают из закрытых помещений, что определено 
условиями их содержания. При краже лошадей и верблюдов 
скотокрады имеют вероятность применять их как транспортное 
средство при перемещении с места кражи. 

Диспозиция ст. 188-1 УК РК из всех признаков объективной 
стороны данного преступления указывает только способ его 
совершения – тайное хищение. «Главным отличительным признаком 
кражи как формы хищения является тайный способ ее совершения. 
Тайность хищения подразумевает его совершение скрытно, незаметно 
для окружающих. Оценка тайности хищения проводится на основе двух 
критериев: объективного (когда свидетели преступления отсутствуют, 
либо не осознают преступный характер действий) и субъективного 
(уверенности виновного в незаметности своих действий либо расчете, 
что присутствующие лица не раскроют его действия). При этом 
основополагающее значение для квалификации действий виновного 
имеет субъективный критерий» [4]. 

В зависимости от размеров и веса похищенного животного 
имеются различия в способах передвижения с ними с места кражи. 
Свиньи, козы, овцы, в основном имеют небольшие размеры и вес, что 
позволяет в некоторых случаях унести их с места кражи в мешке или в 
руках. Для бесшумного завладения животными используют сыпучие 
вещества, такие, как мука, манка, вдыхая их, животное не может 
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издавать характерные звуки и тем самым привлечь внимание хозяев 
или сторожей. 

Привлекательным для преступников в силу различных причин 
реализация с забоя скота и продажи мяса похищенных животных: - 
стабильный спрос на мясопродукты; - высокие цены - количество мест 
для продажи: рынки, мясные магазины, большое количество мяса 
реализуется через магазины, а также автомобильные трассы или 
рядом во дворах жилых городских массивов; - трудности 
идентификации похищенного; - никаких подозрений в связи с тем, что 
от продажи мяса животных занимаются большое количество жителей 
села. 

Анализ уголовных правонарушений показывает, что в основном 
скот похищают с пастбищ – более 60%, где животные длительное 
время находятся без какого-либо присмотра, тем самым создаются 
условия для их хищения [2]. 

Скотокрадство с проникновением в скотный двор или иное 
хранилище отнесено к категории тяжких преступлений, по которому 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 
лет с конфискацией имущества. 

Так, в Кобдинском районном суде рассмотрено уголовное дело по 
факту кражи скота в отношении С. и Т., которые преднамеренно прибыв 
на автомашине к дому потерпевшего, проникли в его сарай и украли 
двух овец. 

Приговором суда С. и Т. осуждены по п. 2 ч. 3 ст. 188-1 Уголовного 
кодекса к 2 годам 6 месяцам лишения свободы. Автомашина 
конфискована как орудие преступления [5]. 

Субъективная сторона. Форма вины, при краже всегда 
характеризуется прямым умыслом. 

Умысел виновного выражается в том, что он: - осознает 
общественную опасность своих действий, направленных на тайное, 
противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого 
имущества в свою пользу или в пользу других лиц; - предвидит 
возможность или неизбежность причинения в результате своих 
действий общественно опасных последствий в виде реального ущерба 
собственнику или иному владельцу имущества - желает наступления 
этих последствий. 

Субъект. Субъектом кражи является физическое вменяемое 
лицо, достигшее установленного законом возраста наступления 
уголовной ответственности. По ч. 1 статьи 188-1 подлежит вменяемое 
физическое лицо, достигшее ко времени совершения уголовного 
правонарушения шестнадцатилетнего возраста, а по части второй, 
третьей и четвертой статьи 188-1 лица, достигшие ко времени 
совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат 
уголовной ответственности. 
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Принимая во внимание, что скотоводство является 
доминирующей формой хозяйства казахстанского населения, и 
посягательство на нее вызывает особый общественный резонанс, 
поправки, связанные с совершенствованием норм, охраняющих право 
собственности граждан, явились крайне востребованными. Внесенная 
в Уголовный кодекс статья 188-1, устанавливает и усиливает 
ответственность за скотокрадство, также за хищение, сопряженное с 
проникновением. Кража скота становится бизнесом. По данным 
комитета по правовой статистике и специальным учетам генеральной 
прокуратуры, за первые восемь месяцев 2019 года в Казахстане было 
зарегистрировано 2 868 уголовных дел, связанных с кражей скота, что 
на 600 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С января 
по август раскрыто лишь 1 581 дело [5]. Скотокрадство совершают 
организованные преступные группировки: есть люди, которые выводят 
скот, перевозят, режут и подделывают документы. Это открывает путь 
для коррупции. Именно поэтому кража скота с квалифицированными 
признаками в разряде тяжких преступлений. 
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Аңдатпа 
Бұл мақалада ғылым дамуы мен діннің арақатынасы баяндалады. Діннің 

дамуы мен шығуымен ғұламалардың ғылыми-ізденіс жолдарындағы еңбектерінің 
мәні сараланады. Дін болмаған кездегі ғылыми пікірлер, ғалымдардың әртүрлі 
пікірлерін қолдана отырып, дінмен бірге дәлелденген ғылым салалаларын 
салыстырылады. 

Кілттік сөздер: дін мен ғылымның арақатынасы, ғылым, дін.  
 

Аннотация 
В статье описывается взаимосвязь между развитием науки и религии. С 

развитием и появлением религии анализируется сущность работы ученых в 
области научных исследований. Используя различные мнения ученых, 
сравниваются научные мнения, когда не было религии, а также мнения науки, 
доказанные наряду с религией. 

Ключевые слова: отношения религии и науки, наука, религия. 
 

Annotation 
The article describes the interrelationship between the development of science and 

religion. With the development and appearance of religion, the essence of the work of 
scientists in the field of scientific research is analyzed. Using different opinions of 
scientists,scientific opinions in the absence of religion are compared, as well as the 
opinions of science proven along with religion 

Keywords: relations of religion and science, science, religion. 

 
Кіріспе 
Біз өмір сүріп отырған қоғам жаңа талаптар мен міндеттерді қажет 

етеді. Ғылыми-техникалық жетістіктердің жылдам қарқын алуы 
азаматтардың қоғамдық болмысы мен қоғамдық санасын өзгертті, жаңа 
құндылықтар пайда болды. Алайда ғылым өзінің ашылуларымен 
таңғалдыруын тоқтатар емес. 

Қазіргі ғылым ғасырында дін қандай орын алады? Дін мен ғылым 
арақатынасы қандай? 

Көпшілік адамзат қазіргі технологияға тәуелді. Қазіргі технология 
адамзаттың қажеттілігін қамтамсыз етіп олардың қалауларын орындап 
отыр. ғылыми зерттеулер табиғаттың осы уақытқа дейін белгісіз болған 
көптеген салаларын білуге мүмкіндік берді. Мұндай адамдар үшін жаңы 
ғылыми ашылулар дінге деген сенімін төмендетіп, ал керісінше жаңа 
технологиялар ғылымның нақты екеініне иландырды. Ал діндар 
адамдар үшін, дін білім алуға өзіндік жолы бар деген көзқарасты 
ұстанады.2020 жыл Қазақстан үшін ғана емес, әлем үшін ауыр жыл 
болып өтуде. Соған қарамастан ғылым дамуда. Және ғылыми 
жаңалықтар дәлелденуде.2020 жыл Абайдың 175 жылдығымен қатар 
Шәкәрім таңу жылы. Ал, Қазақ еліне ғылыми тұрғыдан еңбеседе ауыз 
әдебиеті арқылы 10 ғасырда ислам дінінің келуі және қатан жауын өлең 
шумақтарынан–ақ байқай аламыз. Отбасында бата бергендеде Аллам 
өзі жарылқасын деген сөздер тілге тиек етілсе, енді бірде таң намазына 
тұрғандарды діншіл деп ату жазасына кескені тарихи дәлел, сол 
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кезеңнен бастау алған дін мен ғылымның ара қатынасын, дамуы мен 
қарқынын зерттеу қазіргі таңда өз өзектілігі көрсетуде. 

Осы ретте физика, биология, химия салаларына назар сала 
отырып ғылыми пікірлер мен ғылыми дәлелдеулердің аренасына үңіле 
отырып зерттеу жүргізуді жөн санадым.  

Ғылыми дәлелдемелер мен зерттеу еңбектерімен толық 
таңысуды мақсат ете отырып, әр ғылым саласына діннің ықпалы мен 
әсерін саралауды жөн санадым. 

Ғылым мен дін тарихшылары, әр түрлі географиялық аймақтар 
мен мәдениеттерден шыққан философтар, теологтар, академиктер 
және басқалар дін мен ғылымның өзара байланысының көптеген 
аспектілерін қарастырды. 

Ежелгі және ортағасырлық әлемдерде «ғылым» немесе «дін» 
туралы заманауи түсінікті еске түсіретін ұғымдар болмағанына 
қарамастан [1], осы мәселе бойынша қазіргі заманғы идеялардың 
кейбір элементтері тарих бойында қайталанып келеді. Жұптасқан «дін 
және ғылым» және «ғылым және дін» тіркестері алғаш рет әдебиетте 19 
ғасырда пайда болды. [2] [3] Бұл алдыңғы бірнеше ғасырларда 
«ғылымның» («натурфилософия» зерттеулерінен) және «діннің» жеке 
ұғымдар ретінде нақтылануымен сәйкес келді - ішінара ғылымдардың 
кәсібиленуі, протестанттық реформация, отарлау, [4] [5 ] [6] Содан бері 
ғылым мен дін арасындағы байланыс басқалармен қатар «жанжал», 
«үйлесімділік», «күрделілік» және «өзара тәуелсіздік» 
сипаттамаларына ие болды. 

Ғылым да, дін де әлеуметтік және мәдениетке өзгеріп отырады.. 
[7] [8] [9] Ғылыми революцияға дейінгі ғылыми (және техникалық) 
жаңалықтардың көпшілігіне дінді ұстанған қоғамдар қол жеткізді. Ежелгі 
пұтқа табынушы, ислам және христиан ғалымдары алғашқы болып 
ғылыми әдістің жеке элементтерін дамытты. Роджер Бэкон, көбінесе 
ғылыми әдісті рәсімдеумен айналысқан францискалық монах болған. 
[10] Конфуций дініде уақыт өте келе ғылымға әр түрлі көзқарастарды 
ұстанды. 21-ші ғасырдың көптеген буддистері ғылымды өздерінің 
сенімдеріне қосымша ретінде қарастырады. Ежелгі үнділер мен 
гректердің материалдық әлемді ауа, жер, от және су деп жіктеуі 
метафизикалық сипатта болса, Анаксагор сияқты қайраткерлер грек 
құдайларының кейбір танымал көзқарастарына қарсы тұрды, 
ортағасырлық Таяу Шығыс ғалымдары материалдарды эмпирикалық 
түрде жіктеді. 

Бұл 19 ғасырда «ғылым» ұғымы басқа техникалық салалар мен 
атаулардың арасында «биология» және «биолог», «физика» және 
«физик» сияқты жаңа атаулардың пайда болуымен заманауи түрге ие 
болды; мекемелер мен қауымдастықтар құрылды, және бұрын-соңды 
болмаған қолданбалар мен қоғам мен мәдениеттің басқа жақтарымен 
өзара әрекеттесу пайда болды. [6] «Ғалым» терминін 1834 жылы 
теолог-жаратылыстанушы ғалым Уильям Вьюэлл ұсынды және 
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табиғатты білуге және түсінуге ұмтылғандарға қатысты қолданылды. [4] 
[11] 

Ежелгі дәуірден бастап Аристотельден бастап 19 ғасырға дейін 
табиғатты зерттеу тәжірибесі аталды» [12] Исаак Ньютонның 
«Philosophiae Naturalis Principia Mathematica» (1687) кітабы, оның 
атауы« натурфилософияның математикалық принциптері »деп 
аударылады, «табиғатты жүйелі түрде зерттеуге» ұқсас 
«натурфилософия» сөзінің қазіргі қолданысын көрсетеді. Тіпті 19 
ғасырда лорд Кельвин мен Питер Гутри Тейттің қазіргі физиканың көп 
бөлігін анықтауға көмектескен трактаты «Табиғи философия туралы 
трактат» деп аталды (1867). 

19 ғасырда Макс Мюллер қазіргі кезде ежелгі дін деп аталатын 
ұғым ежелгі дәуірде «заң» деп аталғанын атап өтті. [14] Мысалы, еврей 
тілінде «діннің» дәл баламасы жоқ, ал иудаизмде діни, ұлттық, нәсілдік 
немесе этникалық айырмашылық жоқ. [15] Санскрит сөзі кейде «дін» 
деп аударылатын «дхарма» заң немесе міндет дегенді де білдіреді. 
Классикалық Үндістанда заңдарды зерттеу тақуалық пен рәсімдік және 
тәжірбиелік дәстүрлер арқылы өкіну сияқты түсініктерден тұрды. 
Ортағасырлық Жапонияда алғашында «империялық» заң мен әмбебап 
немесе «Будда заңы» арасында осындай одақ болды, бірақ кейін олар 
тәуелсіз билік көздеріне айналды. [16] [17] Жапонияда өзінің ұзақ 
тарихында «дін» ұғымы болған жоқ, өйткені оған сәйкес келетін жапон 
сөзі немесе оған жақын нәрсе болған жоқ. оның маңыздылығы, бірақ 
американдық әскери кемелер 1853 жылы Жапония жағалауында пайда 
болып, Жапония үкіметін, басқалармен қатар, діни сенім бостандығын 
талап ететін шартқа қол қоюға мәжбүр еткен кезде, ел осы батыстық 
идеямен күресуге мәжбүр болды. 

Сәкестік емес 
Гильермо Паз и Миньо С пен Авелина Эспинозаның пікірінше, 

эволюция мен дін арасындағы тарихи қақтығыс ғылыми рационализм / 
эмпиризм мен табиғаттан тыс себептілікке сенудің арасындағы 
сәйкессіздіктің ішкі салдары болып табылады. [18] [19] Эволюциялық 
биолог Джерри Койнның айтуы бойынша, кейбір елдердегі эволюция 
мен діндарлық деңгейлері туралы көзқарастар эволюция мен дін 
арасындағы үйлесімділікті түсіндіретін кітаптардың болуымен қатар, 
адамдарға екеуіне бір уақытта сену қиынға соғатынын көрсетеді. 
осылайша үйлесімсіздік дегенді білдіреді. [20] Физикалық химик Питер 
Аткинстің пікірінше, «дін адам түсінігінің күшін жоққа шығарғанымен, 
ғылым оны құрметтейді». [21] Планетолог ғалым Каролин Порко 
«ғылым мен формальды діннің текетіресі ғылымның барлық адамдар 
өміріндегі рөлі дәл қазіргідей болғанда аяқталады» деген үмітті 
сипаттайды. [22] Геолог және палеонтолог Дональд Протеро 
«эволюция, Жердің жасы, космология және адам эволюциясы туралы 
сұрақтардың негізінде дін жатыр, бұл американдықтарды басқа 
елдермен салыстырғанда әрдайым ғылыми сауаттылық сынақтарынан 
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сүріндіреді» деп мәлімдеді. [23] Алайда, әртүрлі елдердегі ғылыми 
сауаттылықты зерттейтін Джон Миллер американдықтар жалпы 
еуропалықтар мен жапондықтарға қарағанда ғылыми тұрғыдан сәл 
сауатты деп тұжырымдайды. [24] Космолог және астрофизик Лоуренс 
Краусстың пікірінше, үйлесімділік немесе сәйкессіздік ғылыми мәселе 
емес, теологиялық мәселе болып табылады. [20] Лиза Рэндаллдың 
пікірінше, сәйкес келмейтін немесе басқаша сұрақтарға жауап жоқ, 
өйткені аяндарды қабылдау арқылы адам белгілі бір нанымдарды 
ұстану арасындағы қарама-қайшылықтардың бар-жоғын анықтауға 
қажетті логика ережелерінен бас тартады. [20] Дэниел Деннетт 
үйлесімсіздік діннің эволюциялық салдарларға байланысты белгілі бір 
нанымдарды сақтау үшін бірқатар сылтауларға дейін бөлінбейінше 
проблемалы болмайды деп айтады. 

Теориялық физик Стивен Вайнбергтің айтуынша, студенттерге 
космология мен эволюцияны үйренуі олардың ғаламдағы өзін-өзі 
бағалауын, сондай-ақ діндарлығын төмендетуі керек. [25] Эволюциялық 
биолог П.З. Майерс барлық ғалымдар атеист болуы керек және ғылым 
ешқашан діни нанымдарды ескермеуі керек деп санайды. [26] Физик 
Шон М. Карролл дін өзін табиғаттан тыс деп санайтындықтан, ғылым 
мен дін бір-біріне сәйкес келмейді деп тұжырымдайды. [27] 

Эволюциялық биолог Ричард Доукинс дінге ашық қастықпен 
қарайды, өйткені ол ғылыми кәсіпкерлік пен ғылымға байланысты білім 
беруді белсенді түрде бұзады деп санайды. Доукинстің пікірінше, дін 
«ғылымды құлдыратып, ақыл-ойды сарқылтады». [28] Ол 
жаратылыстану пәнінің мұғалімдері эволюцияны түсіндіруге 
тырысқанда, олар өздерінің діни сенімдеріне қайшы келеді деп 
ойлайтындықтан, олар ата-аналары дінге сенбегендіктен оларға 
дұшпандық жасайды, тіпті кейбір оқулықтарда эволюция сөзі бар деп 
санайды. жүйелі түрде жойылды. [29] Ол діннің ғылыми білімге кері 
әсері туралы пікір таластыру үшін жұмыс істеді. 

Үнді ғалымдары Ренни Томастың зерттеуіне сәйкес, Үндістандағы 
атеист ғалымдар өздерін атеист деп атады, дегенмен олар өздерінің 
өмір салты көп жағдайда дәстүр мен діннің бөлігі екенін мойындады. 
Осылайша, олардың батыстық атеистерден айырмашылығы - олар 
үшін діннің өмір салтын ұстану атеизмге қайшы келмейді. [30] 

Фрэнсис Коллинз, Джордж Ф.Р. Эллис, Кеннет Р. Миллер, Кэтрин 
Хайхо, Джордж Койн және Саймон Конвей Моррис сияқты ғалымдар дін 
мен ғылым бір бірімен үйлеспейдңі деген пікірге келіспейді. 

Ғылым мен дін адамзат тәжірибесінің әр түрлі жақтарына 
негізделген. Ғылымда түсініктемелер табиғи әлемді зерттеу 
нәтижесінде алынған дәлелдерге негізделуі керек. Түсіндіруге қайшы 
келетін ғылыми негізделген бақылаулар немесе эксперименттер, сайып 
келгенде, осы түсініктеменің өзгеруіне немесе одан бас тартуына әкелуі 
керек. Діни сенім, керісінше, эмпирикалық дәлелдерге тәуелді емес, 
қарама-қайшы дәлелдер кезінде міндетті түрде өзгермейді және әдетте 

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            69                                        inf.academ@gmail.com 

табиғаттан тыс күштер мен болмыстарды қамтиды. Олар табиғаттың 
бөлігі емес болғандықтан, табиғаттан тыс болмыстарды ғылым зерттей 
алмайды. Бұл тұрғыда ғылым мен дін бөлек және адамның түсіну 
аспектілеріне әр түрлі әсер етеді. Ғылым мен дінге бір-біріне қарсы тұру 
әрекеттері олар болмаған жерде дау туғызады. 

Ғылым мен дін адамзат тәжірибесінің әр түрлі жақтарына 
негізделген. Ғылымда түсініктемелер нақты дәлелдерге негізделуі 
керек. Ол ғылыми негізделген бақылаулар немесе эксперименттер 
тұрады. Діни сенім, керісінше, эмпирикалық дәлелдерге тәуелді емес, 
қарама-қайшы дәлелдер жағдайында міндетті түрде өзгермейді және 
әдетте табиғаттан тыс күштер мен болмыстарды қамтиды. Олар 
табиғаттың бөлігі емес болғандықтан, табиғаттан тыс болмыстарды 
ғылым зерттей алмайды. Бұл тұрғыда ғылым мен дін бөлек және 
адамның түсіну аспектілеріне әр түрлі әсер етеді. Ғылым мен дінге бір-
біріне қарсы тұру әрекеттері олар болмаған жерде дау туғызады. Сол 
себепті ғылым мен дін ғалымдары бір пікірге көбіне келе алмайды. 

Ғылым мен дін бір-бірімен байланысты  
Басқа зерттеушілер ежелден келе жатқан ғылым мен дін 

арасындағы келіспеушілік идеясы ескірген және дұрыс емес ұғым деген 
пікірді ұстанады. Джеймс Уильямс, Сассекс университетінің ғылым 
мұғалімі: «Проблемалар ғылым мен дінді біріктіруге тырысатын немесе 
ғылымға күмән келтіру үшін дінді қолданатын адамдар шеңберінде 
туындайды». 

«Ғылым табиғат құбылыстарына түсініктеме іздейді, ал дін өмірдің 
мәнін түсінуге тырысады». 

Уильямс пікірінше ғылым мен дін бір*бірімен мүлде 
байланыспайды деген қате пікір. Себебі ғылым көптеген сұрақтараға 
жауап бере алмайды, ал дін кеібір ғылыми сұрақтарға жауап бере 
алмайды. [31] 

Қорытынды  
Қазіргі физиканың дамуы оның дінмен байланысы бар екенің 

көрсетеді. Ғылыми тұрғыдан дүниені түсіну мен діни дүниетаным бір-
бірін толықтыратын және бір-бірін қажет екендігіне мамандар келісіп 
келеді. Мүмкін, болашақта әлемнің біртұтас бейнесін жасау жолында 
дфизикалық және діни – синтезделу дәйектері пайда болады. Осы 
ақиқаттардың үйлесуі физиканың да, діннің де өзара байытылуына 
әкеледі, ол туралы әйгілі натуралист, ойшыл және қоғам қайраткері 
Владимир Иванович Вернадский айтты: «Ғылымның дамуы сөзсіз 
философиялық және діни сана өсуіне, көптеген құпияларды ашуға 
мүмкіндік береді. Сонымен физика мен дін ғасырлар бойы бір-бірінен 
алшақтап, ажырамас кезде бастапқы күйіне оралады. 

Адамзат өз дамуы мен алға жылжу сатысында ғылыми ізденіс 
жасағысы келсе, оны дінмен байланысытра алса онда оның болашағы 
зор болмақ. Бұндай пікірлерді 19-ғасырда да өмір сүрген ғұламалар 
айтып кеткен. Дінді толық зерттеу өз алдына қандайда бір ғылым үшін 
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ашылмаған жаңа парақ іспетті. Тек өз саласын қатты сүйген жанның 
жаңалық ашсам деп емес, ғылыми ізденіс жолының адамдар мен бізді 
қоршаған ортаға пайдасы болса онда діни сенім тұрғысынан ол 
адамның жолы ашылып даму және кемелдену сатысына дейін 
баратындығы дәлелденген. 

Ғылым салалары өз алдына дамып, ғалымдар өз дәлелдемелерін 
шығарып отырды. 
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3.10. Әбу Хамид әл-Ғазалидің іліміндегі 
«ахлақ» ұғымының психологиялық мәні 

 
Гүлзамира Сейтханқызы Есназарова 

Магистрант. Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті 
(Алматы, Қазақстан) 

 
Андатпа 
Ғазали Құрандағы ахлақ екі түрлі: көркем мінез «әл-хульқ әл-хасан» және 

жаман мінез «әл-хульқ әс-сәий» екенін айтып, бұл екеуіне анықтама береді: 
Көркем мінез – елшілер мырзасының сипаты, шыншылдар амалдарының 

абзалы, тақуалар тер төккен еңбектерінің жемісі, Аллаһқа құлшылық қылған 
пенделердің ризалығы. Дәлірек айтқанда, жақсы мінез – діннің бөлігі. 

Жаман мінез – жұтып жоқ қылатын у, абыройсыздыққа ұшырататын 
бұзықтық, аяқ асты қылатын анық жамандық. Ол шайтанға қызмет қылдырады 
және әлемдердің Раббысының қасынан алыстатады [23, 88 б.]. 

Ғазали Құранда көркем мінездің артықшылығы және ондай мінезге ие 
болған адамның мәртебесі айтылған. Көркем мінезді адамның болмысы, оның 
жасайтын амалдары көрсетілгендігін басып айтады. Мысалы: «(Мұхаммед) 
оларға Аллаһтың мейірімі бойынша, жұмсақ сыңай байқаттың. Егер тұрпайы, 
қатал жүректі болсаң еді, әрине, олар маңайыңнан тарқап кетер еді. Сондықтан 
олар үшін жарылқау тіле де, іс жөнінде олармен кеңес қыл. Сонда қашан қарар 
берсең, Аллаһқа тәуекел ет. Негізінен Аллаһ тәуекелшілдерді жақсы көреді» 
(Әли Имран, 3/159). 

Мұсылман ойшылы осы аятты талдап, Аллаһ пайғамбардың қылығын 
басқаларға үлгі етіп, жұмсақ мінезді болуға шақырады. Дөрекілік пен 
қаталдықтың, тасжүректілік пен қатыгездіктің мұсылмандық үшін жат екенін 
көрсетеді. Себебі жұмсақтық, адамға сақилықты, ибалылық пен сабырлықты, 
кешірімшілдік пен қанағатшылдықты және Жаратушыдан қорқу мен 
ибалылықты, сондай-ақ, басқаға жәрдем беруге әзір тұру, жылы сөйлеу мен 
ынсапшылдық мінездерінің жемісін береді деп ойын топшылайды. 

Ғазалише жұмсақтық (хильм), адамның өз ашуын бақылауына алуы. 
Жұмсақтық сипаты қаттылық пен момындық мінездерінің ортасындағы жағдай. 
Жұмсақтық мінезі, адамдардың кемелдігіне бастайды. Сондықтан бойында 
жұмсақтық қасиеті бар адам, кемелдікке ұласқан адам. 

Түйін сөздер: Құран, хадис, этика, мораль, мәдинеттілік. 
 

Аннотация 
Газали объясняет, что в Коране есть два типа морали: артистическое 

поведение - это аль-Хулк аль-Хасан, а плохое поведение - это аль-Хулк аль-Сайй. 
Художественный символ является символом Посланника Бога, лучший из 

деяний правдивых, плод напряженной работы благочестивых, удовольствие от 
тех, кто поклоняется Аллах. Точнее, хорошее поведение — это часть религии. 

Плохое поведение - разрушительное, постыдное и очевидное зло. Он 
служит дьяволу и дистанцируется от Владыки миров [23, стр. 88]. 

Газали Коран говорит о превосходстве художественного характера и 
статусе человека, обладающего таким характером. Он подчеркивает характер 
человека художественного характера, действия, которые он совершает. 
Например, «(Мухаммад) милостью Аллаха показал на них нежный взгляд. Если бы 
вы были грубыми и жестокосердными, конечно, они бы разошлись вокруг вас. Так 
что благословите их и посоветуйтесь с ними по этому поводу. Поэтому, когда 
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вы решите, положитесь на Аллаха. В общем, Аллах любит тех, кто рискует» 
(Али Имран, 3/159). 

Мусульманский мыслитель анализирует этот аят и призывает Пророка 
(да благословит его Аллах и приветствует) проявлять мягкость в его примере. 
Это показывает, что исламу чужды грубость и жестокость, жестокость и 
жестокость. Считается, что следует ожидать кротости, мягкости, терпения, 
прощения и довольства, а также страха перед Творцом и готовности помогать 
другим, а также доброты и честности. 

Газали мягкость (хилм), способность человека контролировать свой гнев. 
Природа мягкости — это ситуация между твердостью и кротостью. Кротость 
начинается с совершенствования людей. Следовательно, человек, обладающий 
качествами кротости, человек, достигший совершенства 

Ключевые слова: Коран, хадис, этика, мораль, культура. 
 

Annotation 
Ghazali explains that there are two types of morality in the Qur'an: artistic behavior 

is al-Hulq al-Hasan and bad behavior is al-Hulq al-Sayy. 
Artistic character is the character of the Lord of the Messengers, the virtue of the 

deeds of the truthful, the fruit of the hard work of the pious, the pleasure of those who 
worship Allah. More precisely, good behavior is part of religion. 

Bad behavior is devastating, disgraceful, and obvious evil. He serves the devil and 
distances himself from the Lord of the worlds [23, p. 88]. 

Ghazali The Qur'an speaks of the superiority of artistic character and the status of 
the person who possesses such character. It emphasizes the nature of a person of artistic 
character, the actions he takes. For example, “(Muhammad), by the mercy of Allah, 
showed them a gentle demeanor. If you were rude and hard-hearted, of course, they 
would disperse around you. So bless them and consult with them on the matter. Then put 
your trust in Allah whenever you decide. In general, Allah loves those who take risks” (Ali 
Imran, 3/159). 

The Muslim thinker analyzes this verse and calls on the Prophet (peace and 
blessings of Allah be upon him) to be gentle in his example. It shows that rudeness and 
cruelty, cruelty and cruelty are alien to Islam. It is thought that mildness, mildness, 
patience, forgiveness and contentment, as well as fear of the Creator and a willingness 
to help others, as well as kindness and honesty, are to be expected. 

Ghazalishe softness (hilm), a person's ability to control his anger. The nature of 
softness is a situation between hardness and meekness. Gentleness begins with the 
perfection of people. Therefore, a person who has the qualities of gentleness, a person 
who has reached perfection. 

Keywords: Quran, hadith, ethics, morality, culture. 

 
Главная часть 
Методологической основой работы является проблема моральной 

психологии в религиозно-этической философии Абу Хамида аль-Газали. 
  Хорошее поведение обязывает людей жить в дружбе, сотрудничестве и мире 
друг с другом. Плохое поведение может посеять между ними семена ненависти, 
мести и раздора. Чем вкуснее фруктовое дерево, тем слаще плоды. Ислам не 
скрывает достоинств хорошего характера. 

- Основная научная новизна работы - религиозный анализ религиозно-
психологических основ этической философии Абу Хамида аль-Газали. 

- В этической философии Газали концепция «совершенного человека» 
отражена в религиозном и моральном аспектах. 

- Психология «морали» в произведениях Газали была детально изучена. 

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            74                                        inf.academ@gmail.com 

- Проанализированы сущность и содержание психологии нравственности в 
Коране. 

 
Кіріспе 
Адамдардың ең жақсы көретін жағдайларының бірі. Адам 

кемелдікке жеткен уақытта, жұмсақтық пен қаталдықты бір-бірінен 
айырмай, өз тиесілі орнында ғана қолдана алады. Егер адам жұмсақтық 
пен қаталдықтың қайсысын қолдануын білмеген уақытта, ол 
жұмсақтықты таңдауы тиіс. Себебі соңында үнемі жұмсақтық 
танытқандар табысқа кенеледі. Жұмсақ адам тыныш болғандықтан 
түрлі жағдайдарда өзін дұрыс ұстайды. Ойламаған жерден тосын мінез 
көрсетіп, бұзықтық қылмайды. 

Расында да, ойшылдың пікірінше, адам ашуланған кезінде, 
басқаларға жәбір көрсетіп немесе зұлымдық жасап қоюдан сақ болуы 
тиіс. Бойына жұмсақтықты мінез ретінде сіңдірген адам, басқалардың 
жамандықтары мен зұлымдығына қарсы жақсылықпен жауап береді. 
Адам бойындағы ашу мінезін, мүлдем өлтіре алмайды. Бірақ жүйелі 
тәрбиенің арқасында оны жұмсартуға болады. Адамдардың бақыты мен 
табысының себебі, жұмсақтықта. Жұмсақ мінезді адамдар бәле-жала 
мен қиындықтардан құтылады, қоғамда құрмет пен сыйға иеленеді. 
«Жұмсақ мінезге ие болу мүмкін бе?» деген сұраққа Ғазали: «Егер адам 
ақылын қолданып, ашуын жеңсе, онда жұмсақ мінезді ұстағаны», – деп 
жауап береді . 

Әсіресе, егер адам жұмсақ мінезді, байсалды адаммен достық 
құрса, оған еліктеп, көркем мінезді үйренуі мүмкін. Адамдар өзара 
сұхбат құрған уақытта, қаттылықтан аулақ болғандары жөн. Әсіресе, 
мемлекет ісін жүргізетін қызметкерлер, тәртіп сақшылары т.б. сол 
сияқты адамдар халықпен қатынас құрғанда қатыгездіктің орнына 
жұмсақ болғандары мақұл. 

Ортағасыр ойшылы ақылды күллі ақиқаттың шешуші кілті, тіпті 
уахидың да шындығымен сырын ашатын аспап деп сенетін 
адамдардың пікіріне қосылмады. Кейбір кісілер Ғазали жайында: 
«Ғазали өз ақылын өзі теріске шығарады. Ол батинилер мен 
философтарды сынға алған кезде үнемі ақылдың логикасына сүйеніп 
отырып дәлел келтіретінін байқамайды. Сөйтіп отырып ақылды теріске 
шығарады», - деп қате пікір айтады. Бұл пікірді қате деуімізге негіз, 
Ғазали жалпы ақыл атауына қарсы емес бәлкім, білім алып ақиқатты 
танудың жалғыз құралы – ақыл деген пікірді ұстанған адамдарды ғана 
құптамайды. Ол кісі философияға қарсы болған кезінде тек «барлық 
нәрсені ақылмен шешеді, ақылға сүйенеді» - деген ғылымға ғана қарсы 
шыққан болатын. 

Негізгі бөлім 
Жұмыстың әдістемелік негізі ретінде Әбу Хамид әл-Ғазалидің 

діни-этикалық философиясындағы мораль психологиясы мәселесі 
алынды. 
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  Жақсы мінез адамдардың бір-бірімен достықта, ынтымақтастықта 
және татулықта ғұмыр кешуін міндеттейді. Жаман мінез болса, олардың 
арасына жеккөрушілік, кекшілдік пен алауыздықтың тұқымын тастайды. 
Өнім беретін жеміс ағашы қаншалықты дәмді болса, оның жемісі де 
соншалықты тәтті болмақ. Ислам жақсы мінездің артықшылығын 
жасырмайды. 

- Әбу Хамид әл-Ғазалидің этикалық философиясындағы діни-
психологиялық негіздерінің діни тұрғыдан талдануы –жұмыстың негізгі 
ғылыми жаңалығы болып табылады.  

- Ғазалидің этикалық философиясындағы «кемел адам» 
тұжырымдамасы діни-адамгершілік қырынан көрсетілді. 

- Ғазали еңбектеріндегі «мораль» психологиясы жан-жақты 
зерделенді.  

- Құран кәрімдегі мораль психологиясының мәні мен мазмұнына 
талдау жасалды. 

Имам Ғазали тәлім алып, тәлім беруді қатты құптаған әрі 
ғалымдарға құрмет қылған кісі болған. Кейбір сопылық ағымдарындағы 
сияқты «Алладан сұрасаң Алла саған береді» деп еңбек қылмай қол 
қусырып отырмады. Бұған мысалы ретінде ғалымның араб тіліндегі 
«Діни ілімдердің қайта тірілуі» атты еңбегінің «Білім үйретудің 
артықшылығы» атты бабынан үзінділерді тікелей қазақ тіліне аударып 
мысалы үшін келтіруді жөн көрдік. Себебі имамның ғылымға деген 
жігерлігін, іздемпаздығын осы мысалдар арқылы айқын көруге болады: 

Алланың елшісі (с.ғ.с.) білім иесі, ғалым жайында: «Алла Тағала 
нәбилерден шындықты адамдарға жасырмай жеткізулері үшін уәде 
алғаны сияқты ғалым адамнан да (білген ғылымын басқаларға үйрету) 
уәдесін алмайынша білім бермейді», - деген. Басқаша айтқанда 
үйренуші-ғалым білім алып ижтһад қылып жатқан кезде алған білімін 
басқаларға үйретемін деп Аллаға уәде берген болып саналады. Егер 
ғалым өзінің бойындағы ғылымды сақтаймын дейтін болса онда ол 
басқаларды үйретуі қажет. Пайғамбар (с.ғ.с.): «Рас, Ұлы мәртебелі 
Алла адамдарға білім берген соң оны сол қалпында тартып алмайды 
бәлкім, ғұламаның бақилық болуы арқылы ғылымды да кері алып 
отырады. Әрбір ғалым дүниеден озған сайын онымен бірге ғылымның 
да бір бөлігі кете барады. Осылайша, тек надан адамдар қалмақ. 
Олардан бір нәрсе туралы сұрайтын болса олар білмей жауап береді. 
Нәтижеде, өзі де адасады, өзгені де адастырады», - деп хабар берген. 
Келесі хадисте: «Кімде - кім бір ғылымды біліп кейін, оны басқалардан 
жасырса Алла ақырет күні оның ауызына оттан жасалған ауыздық 
кигізеді» - деген. 

Сондай-ақ, Ғазалидің ғылымды үйреніп оны басқаларға тарату 
міндеті қаншалықты маңызды болғанын осы еңбегінің ішінде келтірген 
Мұғаз ибн Жәбәл есімді сахабаның тағылым беру мен үйрену 
турасында айтқан мынадай пікірімен жеткізеді. Бұл жерде Мұғаз 
ғылымға нақты анықтама берген. «Ғылым үйреніңіздер! Рас, Алла үшін 
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ғылым үйрену тақуалық. Оны талап ету – құлшылық. Ғылымды оқу – 
тәсбих айту (Алланы зікір ету), ғылымды іздеу – жиһад (күрес), ғылымды 
білмейтін адамға үйрету – садақа беру, ғылымды оған лайық адамға 
беру – Аллаға жақындау. Ғылым - жалғыздық кездегі жаныңдағы серігің, 
достықта берік жолдасың, қуаныш пен қайғы кезіңдегі ортағың 
(куәгерің), қиын қыстаудағы демеушің, жат жерде жүрген уақытта 
қасыңдағы бауырың, жәннат жолына жетелейтін шам шырақ. Алла 
оның арқасында қауымдарды биікке көтеріп игі іс жолында басқаларды 
соңынан ерітетін басшы, дұрыс жолды көрсетуші мырза етеді. 

Ғылым – ізгілік үшін дәлел, олардың тарихынан сыр шертеді, 
қимыл әрекетін көрсетеді; періштелер оның досы болуға ынтызар. 
Сондықтан олар оны өз қанаттарымен сипайды. Оған әрбір ылғал мен 
құрғақ заты тіпті өзендегі жайында, жердегі жыртқыш пен басқа да 
нығметтер және аспан мен аспан жұлдыздары ол үшін жарылқау 
тілейді» - деп айтқан. 

Өзінің бұзықтығын айтып, жамандықты жарнамалағанмен тең. 
Оны естіген басқа адамдар, сондай қылық көрсетуге бел буып, соның 
нәтижесінде бұзықтықты айтқан адам осы қылмысқа себеп болады. 
Сонымен қатар жамағаттың (ұжымның) ішінде жасаған жаман қылығын 
мақтан тұтып айтушы Ғазалидің көзқарасы бойынша Құран, адамдарға 
Мұхаммед пайғамбардың мінезін үлгі етті. «Аллаһ елшісінің мінезі мен 
сыпайылығы – Құран болған. Мұсылман адам пайғамбардың 
қасиеттерін көргендіктен, өзінің қылықтарын Құранмен өлшеп, Аллаһ 
риза болсын деген оймен жақсылық пен қайырымды амалдар жасап, 
әлсіздерге жәрдем беріп, қоғамның пайдалы бөлшегі болуға 
тырысады». Сондықтан Құран пайғамбарға берілген ұлық нығмет 
хақында былай деген: «Шын мәнінде сен әлбетте ұлы мінезге иесің» 
(Қалам, 68/4). Пайғамбар болса: «Жәннатқа кіретін адамдардың басым 
көпшілігі – Аллаһтан қорыққан тақуалар мен жақсы мінезді кісілер», – 
деп айтқан. Усама ибн Шәрик: «Уа, Аллаһтың елшісі (ғ.с.)! Адамға 
берілген нәрсесінің (ішіндегі) қайырлысы не?» – деп сұрадық. Ол: 
«Көркем мінез», – деп жауап қатты», – деген аят-хадистерді Ғазали 
«Достық пен бауырмашылдық кітабында» келтіреді. 

Жақсы мінез адамдардың бір-бірімен достықта, ынтымақтастықта 
және татулықта ғұмыр кешуін міндеттейді. Жаман мінез болса, олардың 
арасына жеккөрушілік, кекшілдік пен алауыздықтың тұқымын тастайды. 
Өнім беретін жеміс ағашы қаншалықты дәмді болса, оның жемісі де 
соншалықты тәтті болмақ. Ислам жақсы мінездің артықшылығын 
жасырмайды. Анастың риуаяты бойынша бір адам пайғамбарға келіп, 
көркем мінез жайында сұрайды. Сонда Аллаһтың елшісі: «(Мұхаммед) 
кешірім жолын ұста және оларға туралықты әмір ет» (Ағраф, 7/199), – 
деген аятты оқып, кейін әлгі сұрақ қойған адамға: «Көркем мінез – 
қатынасты үзген адаммен байланысты орнату, сенен қызғанып 
бермеген адамға сенің беруің және саған зұлымдық қылған адамға 
кешірімді болуың», – деп жауап береді  
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Ғазали Құранда мақтаулы көркем мінездер көптеп айтылады. 
Солардың бірі – сабырлылық. Сабырлық дегеніміз – ұстамдылық, яғни 
адамның әрбір әрекеті үшін өз-өзіне есеп беруі, нәпсінің қалауына 
берілмеу, құмардың етегінде кетпеу және бұзықтық, күнә жасамау. 
Мұхаммед пайғамбар: «Ораза сабырлықтың жартысы», – деген. Бұл 
хадис сабырлық мінезінің қаншалықты маңызды екенін байқатады 
дейді. Осы айтылған қасиеттердің барлығын Құран бір аятқа сыйғызған: 
«Сабыр және намазбен жәрдем тілеңдер» (Бақара: 2/45). 

Аяттың мағынасына қатысты Ибн Касир: «Аллаһ Өзінің жер 
бетіндегі құлдарына дүние мен ақыреттің қайырлысын сабырлық және 
намаз оқып, үміт қылуларын бұйырады», – деген. Муқатил ибн Хаян 
өзінің тәпсірінде: «Ақыреттің жақсылығын намаз және басқа да 
парыздарды сабырлылықпен орындап, Аллаһтан сұраңдар», – деген. 

Сағид ибн Жубайр: «Сабырлық пенденің Аллаһты мойындауы, 
Оған мойынсұнуы. Басына төнген қайғы-қасыретті Аллаһтан деп білуі 
және ертеңгі күні Аллаһтың алдында есеп беремін деп ойлау. Бұл – тек 
сабырлық арқылы іске асады», – деген. 

Расында да, сабырлық – исламдағы мақтаулы мінез. Ғазалидің 
пікірінше, сабырлық мінезіне арнайы жаттығу немесе жақсы тәрбиесіз 
ие болу қиын. Сабырлық пайғамбарларға тән және олардың бойындағы 
ерекшеліктердің ең қажеттісі деп дәлел ретінде Құран аятын келтіреді: 
«(Мұхаммед) пайғамбарлардан майталмандар сабыр еткендей сабыр 
ет. Олар үшін асықпа. Олар өздеріне уәде етілгенді көрген күні дүниеде 
күндізден бір дәм ғана тұрғандай білінеді. Бұл бір ұқтыру. Бұзақы ел 
ғана жоқ етіледі» (Ахқаф, 46/35). 

Аят Мұхаммед пайғамбарға мүшіриктердің көрсетіп жатқан 
қиындықтарына сабыр қылуына бұйырады. Сондықтан біз де өмірдегі 
қиындықтарға шыдауымыз қажет дейді ойшыл. Мысалы; Ибраһим, 
Мұса, Иса және Мұхаммед пайғамбарлар, бұлардың барлығы 
Аллаһтың дінін насихаттаған пайғамбарлар. Нух пайғамбар қауымының 
көрсеткен қиындықтарына сабыр қылды. Ибраһим пайғамбар Намрут 
патшаның бұйрығымен отқа түсіп, сабыр етті. Мұса өз заманының 
қысымшылығы мен Перғауынның зорлығына қарсы ұстамды болды. 
Иса болса, зорлық пен зомбылыққа, соққы мен қудалауға ұшырап, 
сабырлық етті. Ал Мұхаммед пайғамбар құрайыш мүшриктерінің айла-
тәсілдеріне және масқаралау мен кемітулеріне, ұрыс пен дау-
дамайларына сабырлық танытты. 

Сол сияқты Исмайл пайғамбар құрбандыққа шалынғалы тұрған 
кезде сабырлы болды. Жақып пайғамбар Жүсіп есімді ұлын 
жоғалтқанда сабырлық танытты. Жүсіп пайғамбар құдыққа түскенде 
және абақтыда жатқанда өмірден түңілмеді, сабырлылықпен дос 
болды. Кез-келген пайғамбар өз міндетін сабырлықтың арқасында 
атқарған деп, ортағасыр ойшылы Құрандағы әділдік, жомарттық, 
мейірім сияқты т.б. жақсы мінездерді сипаттайды. 
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Құрандағы сабырлылықты Ғазали ақыл мақұл көрген ізгіліктердің 
бірі екенін айтады. Адам қажеттеріне ұмтылғанда, сырттан келген 
машақаттармен күрескенде, қиындыққа ұшырағанда және жеңіске 
таяулап қалғанда сабыр қасиетіне мұқтаж. Бала жасында адамның 
бағыты мен әрекетін құмарлық қалауы басқарып отырады. Белгілі жасқа 
жеткенде бұл қалаудың орнын сабырлық күші басады. 

Адам ахлақтың көркем қылықтарын алуы және орташа жолды 
ұстануы, оның сабыр күшін қолданғанының белгісі. Адамдар 
сабырлылықты қолдануларына қатысты үш түрге бөлінеді: 

Біріншісі, сабырлылықтың арқасында қалаған және ұнатқан 
нәрселерін толықтай бақылауға алғандар. Екіншісі, сабырлық күшін 
мүлдем қолданбағандары үшін қалау мен еріктің соңында кеткендер. 
Бұлар көптеген адамдарды өз арқасынан алып кетеді. Үшіншісі, ақыл 
мен шаһуат сияқты екі күштің арасында толғанып тұрғандар. Бұлар 
кейбір кезде ақылды тыңдаса, басқа уақытта құмардың соңынан ереді. 

Сабыр мінезі жаратылыс арасындағы адамдарға тән қасиет. 
Жануарларда сабырсыздық басым. Адамның туылғанынан бастап 
физиологиялық пен жануарлық қалаулары алдыңғы талапта тұрады. 
Оның ақылы балиғат жасына келген соң, физиологиялық қалауының 
зияндығын ажырата білетін болады. Сабыр нәпсінің бұл қалауларына 
еріп кетпей, өзін-өзі тежеуі осыған дәлел дейді ол. 

Ойшылдың пікірінше, нәпсінің қалаған нәрсесін орындап, соның 
артында құл болған адамның сәби баладан айырмасы жоқ. 
Сабырлылық үнемі құмар мен ашудың қасында болуы тиіс. Әсіресе, 
тамақ, мал-мүлік сияқты т.б. нәпсінің сүйген нәрселеріне сабыр ету 
қажет. Сол сияқты адам қайырлы істерде де сабырлы болуы тиіс. 
Себебі нәпсінің жалқаулығы ұстап, жақсы амалдар орындамаймын десе 
де, ғажап емес . 

Мұсылман ойшылы, адамдарға билік жүргізу мақсатында дүние 
жинау, сол үшін аумалы-төкпелі заманда оларға материялық жәрдем 
көрсету амалдары жасанды, әрі рия болғандықтан бұзық амал болып 
есептеледі. Сондай-ақ, адамдарға шектен тыс уәде беру дұрыс емес. 
Себебі орындалмайтын уәде беріп, адамды қуандыру жақсы амал 
сияқты көрінгенімен түбінде, ол зиян. Адамдардың үміттері 
ақталмағандықтан қайғырады, өкінішке түседі. Сондықтан қолдан 
келмейтін істі айтпай сақ болу қажет деп санайды. 

Адам жасаған жамандығын көпшіліктің алдында айтпағаны мақұл. 
Ол адам, басқаларға өзінің қандай жан екенін көрсетеді және өзгелердің 
де мұндай бұзықтыққа бару қалауын жігерлендіруі мүмкін. Сол себепті 
мұндай қылықтар жақсы амалға жатпайды. 

Ойшыл, әсіресе, адамдарға үлгі, оларға насихат айтып жүрген 
кісілердің бұзық қылық көрсетулері жаман екенін баса айтады. Себебі 
басқа адамдар, оларды үлгі тұтып, нақ сондай амал істеуге кірісіп 
кетеді. Осылай көшбасындағылар бұзық амалдарымен үлгі болып, 
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қоғамға теріс ықпал жасағандары үшін барлық обал соларға тиеді деп 
санайды. 

Ол, адам жасаған жамандығы қандай болса да, оны аз немесе кіші 
санамауы тиіс әйтпесе, сондай «кіші жамандықтардан» үлкен жамандық 
құралады деген пікірді өрбітеді. Нәпсісінің қалауымен өмір сүретін 
адамдармен жиі болу, олармен достасу басқа адамға күнә жасауына 
себеп болады. Олардың жасаған жаман қылықтарын бұл да жасайтын 
болса, онда ол адам да бұзық адамдардың қатарына жатады. Егер адам 
олардың бұзық іс-әрекеттеріне теріс амал қылса, олар үшін дұшпанға 
айналады. Олар бұған түрлі қастық жасайды. Сөйтіп ол адам да 
солардың қатарына қосылуына мәжбүр болады. Мұндай топтардың 
амалдары да жаман амалдардың санатына жатады дейді Ғазали. 

Құранда «Расында Аллаһтың қасында жануарлардың ең жаманы, 
сондай шындықты түсінбейтін (білмейтін) саңырау, мылқаулар» 
(Әнфәл, 8/22) және «Рас тозақ үшін де көптеген жын, адамдар 
жараттық. Олардың жүректері бар, алайда, олар онымен түсінбейді, 
көздері бар, онымен көрмейді және олардың құлақтары бар, ол арқылы 
естімейді. Олар жануар тәрізді, тіпті одан ары адасуда. Міне, солар 
мүлде каперсіздер» (Ағраф, 7/179) деп надандық пен білімсіздік 
жолындағы адамдарды сипаттайтын аяттар бар. 

Ғазалидің пікірінше, надандық деген білімсіздік. Адам өзі жайында, 
нәпсісінің айласы мен тұзақтарынан, қылықтарынан, жалпы көркем 
ахлақ сияқты мәліметтерден бейхабар болуы – нағыз надандық. Адам 
білімді жаратылыс болғандықтан, орындаған амалдарының жақсы 
немесе жаман болуы өз қолында. Солай бола тұра, жаман амал 
жасайтын адамдардың мұндай іске қадам басуының басты себебі, 
өздерінің білімсіздігі. Адам надан болғандықтан солай жасайды. 
Басында титтей ақылы бар адам атауы өзіне, отбасына немесе 
қасындағыларға зияны тиетін бір амал жасамайды. «Ман лә иағриф 
нәфсаһу фаһуа джаһилун билә шакк (өз нәпсісін тани алмаған адам, 
күмәнсіз надан)», – дейді ойшыл . 

Олай болса адам – дейді Ғазали, – надандықты жеңу үшін 
«ғалейһи ән иағриф нәфсаһу (әуелі өзін тануы қажет)» деген қағиданы 
басшылыққа ұстана отырып, өз-өзінен есеп алуы тиіс. Ол зейінін де, 
нәпсісін де және жүрегіндегі мінездері мен әрекеттерін де дұрыс 
қолдана білуді үйренуі қажет. Адамдардың көбі жүректерінің 
ауыратынын білмейді. Білмегендіктен оны емдеу үшін тырыспайды. 
Адамның әрекеті – жүрек айнасы. Оның қылықтарына қарап, жүрегінің 
қандай екенін білуге болады. 

Ойшыл, адамның ең үлкен мәселелерінің бірі – ол білмеген 
нәрсесін білуге ұмтылмауы. Мұндай адамдар өздерінің кемтар, толық 
емес екенін сезбегендіктен өздерін түзетпейді немесе жаңа нәрсені 
үйренуге талпынбайды. Ғазали бұл хақында: «Адам өзінің білімсіз 
екенін білмейінше, үйренуі мүлдем мүмкін емес», – деп айтады. 
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Адам өзін тануы лазым. Өйткені адам өз қабілетін, ақылы мен 
мүмкіндіктерін білмей тұрып, өзін белгілі бір мәртебеге көтеремін деп 
санауы барып тұрған надандық. Бұл білімсіздік адамдардың біразын 
жоқ етеді. Шынайы жетілгендік, мал жинап, мансапқа иеленіп, 
адамдарды басқару емес, бұл білімсіздік. Бәлкім ол білім және 
еркіндікпен келеді, – деген Ғазали, надандарды парасатсыз жануарға 
жақын қояды. Олар құбылыс пен оқиғалардың хикметін білмейді. 
Негізінен надандық атауы, қара түнек болғандықтан қазір де және 
келешекте де жек көрілген сипат. Ол адам жүрегінің өліміне себеп 
болады деп ойын топшылайды. 

Надандықтың дәмі ащы, зиян, жиіркенішті және тұрған бойы 
жамандық. Надан адам бейқамдылықтың ішінде жүргендіктен жаман 
нәрселерді жақсы деп қабыл алуы мүмкін. Мұндай әрекеттердің ақыры 
жақсылыққа апармасы анық. Ал немқұрайлық дегеніміз адамдардан 
нығмет пен сұлулықты алшақтатып, көңілсіздікті арттырып, қызғанышты 
көбейтеді.  

Ойымызды қорытындылар болсақ, Ғазали мораль 
философиясына қол артқанда ондағы түп қазығын сыншыл ой 
таразысынан өткізіп, екшеп, елеп алған рухани қазынасын өз замандағы 
идеялық күрес жолының қуатты да, пәрменді құралына айналдырады. 
Өзі ұстанған осы таным тұрғысынан Ғазали қоғамдағы адамгершілік 
жолмен өзгерту жолында күреске түсер жаңа адам тұлғасы қандай 
болмақ деген зор мәселені көтереді. Бұл жолда ұсынар пікірі, тоқталар 
нанымы тағы да «көркем мінез» деген бағдарламалық мәні бар терең 
тезисі тұрғысынан берілген пікірлер маңына топтастырады. Осы салада 
өзі ұстанар жолын өзіндік ішкі таным ретінде қалыптасқан кемел адам 
туралы ой толғаныстарында барынша толық түрде түбірлі, желілі 
көзқарас ретінде таратып та береді. 

Қорытынды 
Орындалған жұмыстың құрылымына байланысты қорытынды 

болар түйіндемелерді төмендегідей жүйелер арқылы көрсетуге болады:  
  1. Ғазалише, Құрандағы діни-адамгершілік ұстанымдардың негізгі 
мазмұны жақсылық пен жамандықты анық айыра білу. Осылайша ахлақ 
қағидаларын ұстану әрбір адам үшін міндетті.  
  2. Адамгершілік ережелері тек теориялық тұрғыдан танылумен 
шектелмейді, керісінше, оларды мораль ережелері ретінде күнделікті 
тіршілікте қолдану қажет. Себебі ахлақ қағидаларын іске асырудағы 
негізгі құрал – талап. Бұл өз ішіне исламдағы моральді құндылықтар мен 
өмірдегі адамгершілік қатынастарды қамтиды. 
  3. Ғазалидің діни-этикалық философиясы бойынша 
адамгершіліктік талап дегеніміз, адамның ішкі әлем құндылықтары мен 
мазмұнының амалда іске асыру. 

4. Адам психологиясы мен рухани дүниеге көп көңіл бөлген Ғазали 
Құранда жарияланған адамгершілік құндылықтарын, адамның мінезі 
ретінде қоғам санасын басқаратын ортақ заң деп білді. 
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5. Құрандағы мораль болмысының мазмұнын Ғазалидің діни-
этикасымен салыстырмалы зерттеу нәтижесі, ойшылдың Құран 
қағидаларын берік ұстанган және оның жанашыры мен насихатшысы 
деген тұжырымға алып келеді. 

6. Ғазали адам психологиясының мәселесін ойшыл, 
исламтанушы-теолог, ғалым әрі құдайшыл ұстанымы бойынша 
зерттеді. Адам құдайдың жаратылысы болғандықтан, қасиетті болмыс. 

7. Сондықтан адамның міндеті мен мақсаты, нәпсіні тәрбиелеп, 
Аллаһқа бет бұру арқылы адамгершілік кемелдікке жету. Осылайша 
оқушысының діни санасын жандандырғысы келген ойшыл таза діни-
этикалық адамгершілікпен қатар, діни тасаууфтық (сопылық) ізгіліктерге 
бұрынғы ахлақшылар мен сопылардан да ауқымды орын берді. 
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3.11. Основные понятия и категории  
культуры межэтнических отношений 

 
Алмажай Құлжанқызы Егенисова 

Кандидат педагогических наук, профессор. Каспийский университет 
технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова (г. Актау, Казахстан) 

Бауыржан Кдырисламович Керимов 
Докторант. Каспийский университет технологии и инжиниринга 

имени Ш. Есенова (г. Актау, Казахстан) 
 

Существуют все теоретические основания, чтобы рассматривать 
межэтнические отношения как общенаучную концепцию. Нельзя 
представлять межэтнические отношения как готовую теорию и как 
кладезь завершенной реальности. Истинная наука — это более 
непрерывный, динамичный процесс, направленный на достижение 
истины, чем ложная наука. 
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Воспитание культуры межэтнических отношений – научно 
сложный и разносторонний объект познания. Оно является предметом 
исследования различных наук как юриспруденция, социология, 
философия, политология, социальная психология, религия и др. 
Научные знания о межэтнических отношениях междисциплинарная 
интеграция - достижения социальных наук более активный обмен 
методами, концепциями, моделями, теоретическими конструкциями в 
определении взаимосвязи и взаимодействий этих наук при 
исследовании межнациональных отношений, а не механическое 
накопление, обогащение категориального арсенала науки, научно-
теоретическими идеями об отношениях народов мира и структура 
мышления заключается в определении сходства друг с другом. 

Интеграция научных знаний – развитие их как системы. Без него, 
как и других явлений, не будет знаний о межэтнических отношениях. 

Наука о концепции межэтнических отношений рассматривает 
философию как объект изучения в форме исследования. Правильное 
понимание концепции межэтнических отношений использование, 
всесторонний расчет места этого понятия в мире социально-
политических и нравственных понятий, его нравственности, совести, 
достоинства, справедливости и т.д. Когда взаимодействие и 
взаимодополняемость понятий друг с другом основывается на 
гуманизме во взаимоотношениях наций, альтернативность развития 
социальных процессов в сознании и интуиции людей оставляет 
соответствующий след.  

Теория научных знаний о межэтнических отношениях в 
зависимости от уровня мышления /идей, концепций, доктрины и 
принципы/; по жизненным причинам /идея межэтнических отношений, 
представление о взаимосвязи и объективной системе этих факторов и 
материализация субъективными факторами/; в зависимости от 
социального субъекта /населения, нации, человека/; в зависимости от 
уровня межэтнических отношений /высокий, средний, низкий/; в 
зависимости от методов и средств межэтнических отношений и других 
делятся на различные дополнительные системы.  

Теория культуры межэтнических отношений категориальный 
аппарат - как любая научная теория, состоит из набора понятий, и этот 
объем понятий и содержания - связь и когнитивная зависимость от 
явлений и различных процессов общественной жизни в многогранной 
взаимосвязи.  

Понятия и категории - национальный, международный и 
универсальный фон в стране - важный инструмент для анализа 
этнополитической структуры Казахстана, а также они постоянно 
обновляют и обогащают свое содержание. 

Анализ понятийного аппарата по теме исследования лучше 
начать с категории «нация». В определении природы и сущности нации 
внесли вклад ряд ученых исследователей. 
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В подходах к пониманию категории «нация» есть также признаки 
преувеличения. В основном этнические связывает с 
государственностью. Нация считается прежде всего, «социальным 
сообществом граждан, создающих государство». Например, согласно 
М. Веберу, нация — это «ассоциация эмоций». Он может найти свое 
надлежащее выражение только в своем собственном состоянии и 
поэтому имеет желание его создать. В такой концепции можно 
выделить несколько элементов. Нация живет там, где есть следующие 
условия: во-первых, среди людей есть определенный объективный 
фактор, который отличает их от других людей; во-вторых, это 
сотрудничество находит отражение в автономных политических 
институтах. 

По мнению Г.С. Котанджяна, в западной литературе нацию и 
государство принято рассматривать без разделения. В политической 
науке термин «нация - государство» прочно укоренился в словарях. 
Таким образом, нация - политическая единица, группа людей, 
стремящихся к политическому самоопределению, то есть создание 
суверенного, независимого государства [1, 17].  

По словам А.Г. Агаева, «Нация политически организованный 
народ, это не просто союз экономических связей, территории и 
культуры, это не нация без собственного государства, правительства, 
законов, а только сходство с нацией». Но реальность жизни 
показывает, что нация существует в этом мире даже без государства 
[2, 31]. Некоторые авторы рассматривают не только государство как 
символ нации, но и правительство. Вот так в «Краткой философской 
энциклопедии» дается определение, нация — это люди, которые 
сформировали правительство, которое «зависит от них» и имеют в 
своем распоряжении территорию, границы которого уважают другие 
народы, большие и малые». 

Похоже, в этом определении есть нерешенный вопрос, как насчет 
нации в Соединенных Штатах, где есть президентская форма 
правления. Вы можете сказать, если в США нет правительства, значит, 
в Америке нет национальности? Если белорусы получат суверенитет, 
тогда нация, а если Белоруссия и Россия объединяться, то белорусы 
будут нацией или частью русской нации?  

В определении «мы-они» противостояние и конфронтация 
подчеркиваются: «Такое противостояние «мы-они» - основа понимания 
принадлежности к нации. Так обстоит дело с людьми других 
национальностей и межнациональные отношения постоянно 
переводится в контекст. Эти отношения могут быть положительными, 
если в общественном сознании обоих народов преобладает единая 
идеология или религия, они могут иметь ту же цель и ценность в 
жизни». Но с точки зрения содержания это определение больше 
описывает национальную идентичность (самосознание). 
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Понимание нации связывают с людьми, государством, 
гражданством или идентификацией с обществом в целом. О. Бауэр 
называет нацией людей, связанных с единством поведения и общей 
судьбой. По мнению Р. Шпрингера, нация — это культура, сообщество, 
союз единомышленников [3, 212]. Некоторые исследователи занимают 
иную позицию. По их мнению, нация дана человеку от рождения и 
остается неизменной на протяжении всей жизни, что в человеке это так 
же стабильно, как и его пол.  

Другими словами, все дело в том, какой национальности человек, 
определяет принадлежность социальному, а не к биологическому 
фактору. Человек создается как представитель определенной нации 
или этноса, в качестве которого его формирование зависит не от 
«крови» от наследственности, а от конкретной социально-этнической 
среды, которая влияет на его формирование как человека. Вот так, что 
любой человек с раннего возраста находиться в этническом окружении, 
даже не имеющем отношения к этой «крови», но будет представителем 
той же этнической группы, что и его окружение. Таких мнений 
придерживаются Ю.В. Бромли, Л. Дробижева. Они выступают за 
необходимость иметь право свободного выбора нации, переход от 
одной нации к другой, а В.Б. Иорданский подтверждает это мнение. 

Анализ дефиниций понятия «нация», показал преобладающие 
компоненты, включающего родной язык, культуру, государственность, 
общая территория и т.д., но многие исследователи считают, что они не 
могут быть ни индивидуальными или коллективными универсальными 
индикаторами. По словам А. Оболонского, такой показатель можно 
отнести к любой нации: «Я - русский», «Я - француз». Он убежден, что 
не только психологи являются единственным субъективным критерием 
самоидентификации. Однако этот показатель подходит для отнесения 
человека к какой-либо нации, но его недостаточно для определения 
нации в целом. 

Теорию нации и национальных отношений изучали известные в 
Казахстане ученые Н. Сарсенбаев, М. Сужиков, Н. Жандильдин, 
Т. Сарсенов, Д. Кішібеков, Р. Абсаттаров, с недавных пор 
Ж. Абильхожин, Н. Байтенова, А. Касымжанов и др.  

Первые публикации появились в 1950-60-х годах, большинство из 
них прежде всего, были посвящены становлению казахской 
социалистической нации. 1970-80 годах появилось много публикаций 
по этому поводу, но не было принято принципиальных решений в 
рассмотрении этого вопроса. Только с 1990-х годов произошли смелые 
изменения в изучении этнических процессов.  

Ж. Абильхожин очень последовательно проводит исследования о 
проблемах нации. По его словам, нация – не этническая, а 
государственно-политическая и гражданская категория. Ж. Абильхожин 
понимает нацию так: «Национальная идентичность – это гражданское, 
ментальное, индивидуальное характеризуется осознанием своей 
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принадлежности и ценности единому человеческому сообществу, 
государству» [4, 44].  

Одно из следующих важных категорий - понятие «этнос». Его 
история восходит к глубокой древности. На древнегреческом языке этот 
термин означает «народ», «племя», «род». Сам термин «этнос» стали 
использовать в зарубежной научной литературе XVIII-XIX веков в 
значении «народ» и употребление самого слова стали ограничивать 
терминами «этнография», «этнология». По сей день «этнос» - 
неоднозначная этническая группа является спорной единицей, и 
единогласного согласия по ней нет. Х.M. Энценсбергер определил 
разницу между нацией и этнической принадлежностью «Кланы и 
племена жили на земле с незапамятных времен, а нации образовались 
всего два века назад. Разница очевидна. Этносы возникают стихийно и 
естественно. Если нации, в результате сознательных усилий они часто 
рассматриваются как искусственные структуры, которые не могут 
существовать без особой идеологии. Это идеологическая основа, по 
обычаям, вместе с гербами (флагами, гимнами и др.) образовалась в 
XIX веке и распространилась из Европы и Северной Америки на весь 
мир» [5, 226]. 

Более полное определение понятия этнос в зарубежной 
литературе представил американский исследователь Энтони Смит. Он 
предложил следующее определение: этнос – это организация людей, 
которые придерживаются мифа об общности исторических корней, с 
одной или несколькими уникальными культурами, с чувством 
территориального единства и групповой солидарности. 

В общественных науках СССР в 1950 годах споры о значении 
термина «этническая принадлежность» не прекращались годами. Все 
взгляды можно разделить на две группы: трактовка этничности как 
социального явления и ее естественно-научная интерпретация. В 
первую группу можно отнести, создателей теории этноса, которая 
является доминирующей концепцией, ученых под руководством 
В.Ю. Бромли. Другой группе принадлежат Л.Н. Гумилев и небольшая 
группа его последователей. С точки зрения Ю.В. Бромли этнос в целом 
считается социальной, исторической общностью, с точки зрения других 
этнос в целом, историческая общность, отличная от других подобных 
сообществ, рассматривается как форма коллективного существования 
[6, 63]. 

Л.Н. Гумилев гораздо полнее дает определение этого термина: 
«этнос – сообщество людей сформированные сильным, естественным 
образом, чтобы противостоять аналогичным сообществам людей и они 
определены с комплиментарной чувствительностью и меняются в 
исторические времена, характеризуется собственным стереотипным 
поведением» [7, 540]. 

Рассмотрение вопросов темы также соответствует концепциям 
языковой политики и понятиям связанные с построением языка. 
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Ученые, представители разных сфер занимаются теоретическим 
изучением различных аспектов языка. По мнению демографов, «язык - 
это система звуков, которые спонтанно возникают и развиваются в 
человеческом обществе, она предназначена для целей общения и 
способности выражать свои знания и набор представлений о мире». 
Филологи рассматривают язык как систему, которая «подтверждает 
результаты работы мысли, является звуковым и лексико-
грамматическим инструментом и средством человеческого общения, 
обмена идеями и взаимопонимания в обществе». По мнению 
социологов, «система языкового общения, которая осуществляется на 
основе звуков и символов, имеет условное, но структурно 
обоснованное значение». К вопросам, которые мы рассматриваем, 
имеет отношение определение языка Л.Б. Никольским. Это система 
языковых знаний, через которые выражаются идеи, а также основной 
признак этничности, компонент этнокультуры, фактор этнокультурно-
идеологических и социально-политических процессов. 

Термины «родной язык» и «государственный язык» имеют 
большое определяющее значение. Какой язык будет родным для 
человека? Если он принадлежит к какому-то этносу, то этот язык будет 
родным языком человека. Существует также мнение, что «на каком 
языке человек говорит глубоко и полно, легко и быстро выучить этот 
язык, чем другие языки, если у него есть возможность думать более 
комфортно на том же языке, тогда повседневно этот язык станет 
родным языком». 

По мнению Э.В. Тадевосян, государственный язык - наиболее 
широко используемый инструмент в официальном общении населения 
республики. По его словам, необходимо оказывать помощь 
государственному языку, обеспечить правовую защиту, особую заботу 
о его развитии. Однако государственный статус языка не должен 
давать ему преимущества.  

В 1953 году эксперты ЮНЕСКО дали следующее определение 
государственного языка: «Государственный язык интегрирован в 
политическую, социальную и культурную среду государства, служит 
символом государства» [8, 41]. Но это определение слишком общее, 
здесь не указаны сферы использования языка. 

Составители энциклопедических словарей по политологии 
определяют политическую терпимость как готовность согласиться с 
любой политической силой, а если эти силы у власти, политическая 
толерантность выражается в том, что они позволяют оппозиции 
действовать в рамках Конституции. А политическая толерантность в 
жизни личности — это готовность прислушиваться к мнению 
политических оппонентов, желание переосмыслить, в некоторых 
случаях - с помощью логической аргументации; во втором случае - 
умение признать правильность своей позиции. А вообще 
толерантность - это отношение, терпимость к непоследовательным 
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мнениям и поведению, неосудительность в их оценке и свобода 
обращения. 
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3.12. Мемлекеттік қызметшінің  
әлеуметтік-психологиялық мінездемесі 

 
Кундыз Тугелбаевна Куанжанова 

Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік 
басқару Академиясының Ақтөбе облысы бойынша филиалының 

доценті, РhD доктор (Ақтөбе қ., Қазақстан) 
Назиля Нурканатовна Аширбаева 

Қазақстан Республикасы Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті Шекара 
Академиясы, әскери психология және педагогика кафедрасының 

профессоры, РhD доктор (Алматы қ., Қазақстан) 
 

Қазақстан Республикасының 30 дамыған ел қатарына енуіне 
негізгі үлес қосатын мемлекеттік қызметшілер болып табылады. 
Мемлекеттің басқару тиімділігі қойылған міндеттерді ұйымдасқан түрде 
шеше алатын құзыретті кадрлармен анықталады. Сондықтан имидж 
бен мемлекеттік қызметшінің кәсібилігі, әлеуметтік-психологиялық 
мінездемесі маңыздылығы бойынша бірінші орында тұрады. 

Кез-келген мамандық белгілі бір деңгейінде тұлғаның 
бағыттылығына және осы қызметке тән келетін психикалық қызметтерге 
(ойлау, зейін, есте сақтау т.б) әсер ететіндігі дәлелденген. А.А. Деркач 
және В.Г. Зазыкина жеке және кәсіби дамудағы байланыстың мәні бір 
жағынан, қызметтегі тұлғаның жеке қасиеттері кәсіби іс-әрекет процесі 
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мен нәтижесіне айтарлықтай әсер етеді, екінші жағынан, тұлға көбінесе 
кәсіби қызметтің әсерінен қалыптасуымен [1] түсіндіреді. 

Мемлекеттік қызметшінің тұлғалығы оның кәсіби қызметінде 
барынша айқын көрінеді. Онда мемлекеттік қызметші өзінің жеке және 
кәсіби қасиеттерін іске асыруға, даралығын дамытуға, беделге ие 
болып, көпшіліктің мойындауына ұмтылады. 

Мемлекеттік қызметшінің жеке қасиеттері кез-келген мамандық 
иесі бойында жіктелетін әлеуметтік, әлеуметтік-психологиялық және 
психологиялық қасиеттерімен сипатталады. Әлеуметтік қасиеттер 
қызметшінің әлеуметтік қызметтерімен, оның басқарушылық қызметінің 
сипаттамаларымен (кәсіпқойлық пен құзыреттілік, ұйымдастырушылық 
қабілеттер және т.б.) анықталады. Әлеуметтік-психологиялық 
қасиеттер қарым-қатынас, өзара іс-қимыл және мінез-құлық 
формаларымен анықталады (жауапкершілік, қайырымдылық, 
талапшылдық, өзара көмекке бейімділік, ынтымақтастық және т.б.). 
Психологиялық қасиеттер адамның мінезімен анықталады 
(ұстамдылық, салмақтылық, адалдық, әдептілік, инабаттылық және 
т.б.). 

Елімізде (Қазақстан Республикасы) орталық және жергілікті 
мемлекеттік органдарының мемлекеттік қызметшілерінің қатысуымен 
өткізілген фокус топтар және мемлекеттік органдардың басшыларымен 
егжей-тегжейлі сұхбаттасудың негізінде Қазақстан Республикасының 
«А» және «Б» корпустарының мемлекеттік әкімшілік қызметшілеріне 
арналған негізгі және сараланатын құзыреттер жүйесін, сонымен қатар 
негізгі және сараланатын құзыреттер сөздігін әзірледі. 

Қазақстан Республикасының «А» және «Б» корпустарының 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілеріне арналған құзыреттер моделі 
(Бірыңғай құзыреттер шеңбері - БҚШ) заманауи кәсіби мемлекеттік 
аппаратқа қойылатын талаптарға сәйкес әзірленген. БҚШ кәсіби 
мемлекеттік аппараттың сипаттамаларына сәйкес келетін негізгі және 
сараланатын құзыреттер деп екі блокқа бөлінген 14 құзыреттен тұрады 

Құзыреттіліктер – сәйкес лауазымда жұмысты тиімді орындау үшін 
маңызды тұлғаның қасиеттері болып табылады. Бұл кәсіби міндеттерді 
орындау кезінде практикалық тәжірибе, біліктілік пен білім негізінде 
табысты әрекет ету мүмкіндігін білдіреді. Құзыреттіліктерді адамның 
бақыланатын мінез-құлқы арқылы өлшеуге болады.  

Әрбір мемлекеттік қызметші нақты лауазымға қойылатын 
талаптарға сәйкес тиісті құзыреттердің жеке жинағына ие болуға тиіс. 
Бұл ретте, «парасаттылық», «жауаптылық», «бастамашылдық», 
«күйзеліске төзімділік», «көрсетілетін қызметті тұтынушыға бағдарлау» 
сияқты негізгі құзыреттердің аясы ҚР мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілер лауазымдарының барлық деңгейлері үшін міндетті болып 
табылады. Қалған құзыреттер тек белгілі бір деңгейдегі лауазымдар 
үшін ғана міндетті болып табылады. 
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Одан бөлек мемлекеттік қызметшілердің кәсіби маңызды 
қасиеттері туралы ұмытуға да болмайды. Кәсіби маңызды қсаиеттердің 
ең толық анықтамасын В.Д. Шадриков бере отырып, олар іс-әрекеттің 
тиімділігі мен оның дамуының жетістігіне әсер ететін қызмет 
субъектісінің жеке қасиеттері деп түсіндіреді [2]. 

Мемлекеттік қызметшінің қасиеттері оның қабілетіне байланысты. 
Мемлекеттік қызметшінің қабілеттері - бұл басқарушылық қызметті 

ойдағыдай жүзеге асырудың субъективті шарттары болып табылатын 
ерекшеліктер. Адамның қасиеттері мен қабілеттері өзара тығыз 
байланысты, оларды ажырату кейде мүмкін емес. 

Сонымен қатар, мемлекеттік қызметшінің жеке қасиеттері - бұл 
басқарушылық қызмет процесінде оның қабілеттерін жүзеге асырудың 
нәтижесі. Демек, қабілеттер дегеніміз - белгілі бір жағдайларда көрінетін 
және ашылатын жеке тұлғаның жасырын мүмкіндіктері. 

Мемлекеттік қызметшінің дағдылары қабілеттеріне, біліміне және 
басқарушылық қызметтің сипатына байланысты салыстырмалы түрде 
тұрақты сипаттамалар болып табылады. Мәні бойынша, қызметшінің 
дағдылары - бұл нақты басқару мәселелерін шешуде қамтылған білім. 
Оларға қызметшінің мәселенің мәнін тез түсіну, жағдайды жан-жақты 
талдау, негізгі проблеманы бөліп көрсету, оның сындарлы шешімін табу 
және т.б. Мемлекеттік қызметшінің дағдылары дегеніміз – автоматты 
жүзеге асырылатын әрекеттер, көбіне ойланбастан жүзеге асырылады. 
Дағдылар уақытты үнемдеуге, минималды қателіктермен және қате 
есептеулермен әрекет етуге мүмкіндік береді.  

Мемлекеттік қызметші ұйымда жұмыс жасау арқылы ғана нақты 
тәжірибе жинақтайды. Мемлекеттік қызметшінің тәжірибесі дегеніміз - 
кең мағынада оқыту мен машықтану арқылы қалыптасатын меншік - 
білім, білік және дағдылардың бірлігі. Тәжірибе, әдетте, жұмыс 
тәжірибесімен өседі. 

Қызметшінің практикалық іс-әрекеті нәтижесінде ол 
басқарушылық жұмыстың «ерекшеліктерін» игеру деңгейін көрсетеді, 
оған осы сәтте қол жеткізді. Ең алдымен, қызметші ұйымның 
құрылымымен, оның нақты жұмысымен танысады. Ол мемлекеттік 
қызмет көрсету жарғысымен, бөлім туралы ережелермен, лауазымдық 
нұсқаулықтармен және ұйымдағы сыртқы ортадағы жағдаймен 
байланысты барлық ережелермен реттелетін іс-әрекеттерді игереді. 

Белгілі бір адам өзінің мансаптық өсуіне байланысты жоғарыда 
аталған мүмкіндіктерді жүзеге асыруы үшін оның бұл үшін жеткілікті 
ынтасы болуы керек. 

Мемлекеттік қызметшіні мотивациялау - бұл жеке қажеттіліктердің 
жиынтығы, ол өз кезегінде халықтық білімнің дамуын ынталандырады. 
Жұмысшылардың еңбегін ынталандыру механизмі, олардың еңбек 
қызметі іс-әрекеттің ішкі және сыртқы ынталандыруларының өзара 
әрекетін қамтиды. 
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Қажеттілік еңбек мінез-құлқының белгілі бір түрі үшін ішкі 
ынталандырушыға айналады, егер оны қызметші қызығушылық ретінде 
қабылдаса, т.б қажеттілікті нақты жолмен қанағаттандыруға деген 
ұмтылыс ретінде объективті түрде көрсетеді. Адамның мінез-құлқының 
негізінде, соның ішінде еңбек әлемінде әлеуметтануда белгілі бір 
әлеуметтік құндылықтарға деген тұрақты қатынасты білдіретін 
құндылық бағдарлары маңызды орын алады. Қажеттіліктер, 
қызығушылықтар, құндылық бағдарлар қызметшілердің еңбек тәртібінің 
ішкі реттеушілері болып табылады. 

Осылайша, мемлекеттік қызметші қандай қасиеттер жиынтығына 
ие болуы керек деген сұраққа ғана емес, оларды қадағалауға немесе 
қалыптастыруға болатын сұрақтарға да жауап беруге болады. 

Ақырында, мемлекеттік қызметшінің білім деңгейі аса маңызды. 
Адамның белгілі жетістіктерге, өмір салтына, мансаптық өсуге және т.б. 
ынтасы кездейсоқ пайда болмайды. Тәжірибелі көшбасшылар мен 
психологтар мысалға еліктеуді, өмір салтын адамда көптеген 
жолдармен тәрбиелеуге болатындығын түсіндіреді. Алайда, білім беру 
процесі тікелей мотивациядан айырмашылығы көп уақытты алады, 
ұйымның немесе құрылымның идеологиялық тұжырымдамасымен 
байланысты. 

Мемлекеттік қызметшінің жеке және кәсіби дамуының қозғаушы 
күші қайшылықтар мен оларды жеңу болып табылады. 

Мемлекеттік қызметшінің кәсіби қызметінде бастысы - қабілеттер, 
жеке тұлғаның дарындылығы, жетістікке жету мотиві және оның 
талаптары арасындағы қайшылық. Мемлекеттік қызметшінің 
жұмысында пайда болатын мақсаттар, міндеттер мен оларға қол 
жеткізу құралдары арасындағы, өзгергіштік тенденциялары мен 
тұрақтылыққа ұмтылыс арасындағы қарама-қайшылықтарды 
мемлекеттік қызметші өндірістік қызметтің алгоритмдерін игеру және 
кәсіби мәселелерді шешу, кәсіби өсудің жеке бағдарламаларын құру 
арқылы шешеді [3, 4, 5] 

Қазіргі уақытта мемлекеттік қызметшілердің кәсіби, өзіндік дамуы 
мемлекеттік қызметтің жұмыс істеу тиімділігін арттырудың негізгі 
факторларының бірі болып табылады. 

В.В. Черепанов бойынша кәсіби даму - бұл қызметшілердің 
қызмет - біліктілік және лауазымдық тұрғыдан жетілдірілуі. Мемлекеттік 
қызметшінің кәсібилігі мен құзыреттілігі кәсіби білім деңгейінен, 
шеберлігінен, дағдыларынан құралады. М.А. Коргова кәсіби дамуды 
қызметшілердің жаңа міндеттерді орындауға, жаңа лауазымдарды 
атқаруға, құзыреттілікті дамытуға дайын болуы деп санайды. 

Адамның әлеуметтенуі - тұрақсыз өзгеріс үстінде жүреді. Өмір 
ағымына байланысты адамдар соққылар мен кедергілердің 
салдарынан бірнеше өзгерістерді кешіреді. Бір ағында өмір сүре 
отырып та біз өзгеріске ұшыраймыз. Көп жағдайда бұл өзгерістер теріс 
жаққа қарай өтеді, өйткені дамудың болмауы деградацияға ұшыратады.  
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Бүгінгі таңда тұлғаның қоғам талабына сай маман болуы үшін 
үнемі ізденісті қажет етеді, демек мемлекеттік қызметшілер де үнемі 
үздіксіз өзін-өзі дамытумен айналысу керек.  

Өзін-өзі дамыту - тұлғаның бойындағы тұлғалық-кәсіби 
сапаларды, қасиеттерді жетілдірумен анықталады.  

Өзін-өзі дамыту - кешегі Меннен бүгінгі Меннің қандай 
артықшылықтары бар деген сұраққа жауап береді. Яғни кешегі Мен 
бүгін қалай өзгерді. Бұл процесте адам өзінің жеке тілектері мен 
мақсаттарына зейін қояды және осыларға жету үшін жаңа білімдерді 
меңгеріп отырады. Өзін-өзі дамыту - үздіксіз өзімен жұмыс жасау. 
Сондықтан да адам өзін-өзі дамытумен жеке айналысады. Бірде бір 
мемлекеттік мекеме мұндай әрекетке жауап бермейді.  

Өзін-өзі дамытудың қағидалары: 
  - өзімен жұмыс жасаудың негізгі мақсаты - бақыт пен үйлесімділік; 
  - позитивті ойлау 
  - әркім өз өмірі үшін жауапкершілікті алуы; 
  - өзін-өзі дамыту өзімен жұмыс жасауды білдіреді; 
  - білім алу - дамудың маңызды көрсеткіші; 
  - қойылған міндеттер қолжетімді және реалды болуы қажет; 
  - мәселелердің себептері және сәтсіздік - адамдардың өз 
қолында; 
  - қалаған адам өзгере алады; 
  - эмоциялар басқарылады; 
  - өзін-өзі дамыту - жеңіл жол емес, бірақ жалғыз дұрыс жол; 
  - біреу үшін жақсы болудың қажеті жоқ, өзің үшін даму керексің! 

Сонымен біз мемлекеттік қызметшінің әлеуметтік-психологиялық 
тұрғыдан жан-жақты таныстыруға және оның қызметінің табыстылығын 
қамтамасыз ететін негізгі блоктарды бөліп көрсетуге тырыстық. 
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2. Шадриков. В.Д. Способности человека. Москва-Воронеж, 1997. 
3. Дьячков В.М. Оптимизация личностно-профессионального 

развития госслужащих регионального управления: Автореф. дисс… 
канд. психол. наук, 1999. 

4. Организационная культура государственной службы. М.: Изд-во 
РАГС, 2001. 

5. Марченко И. Госслужащие. Нравственность и профессиона-
лизм // Служба кадров и персонал, № 8, 2005. 
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3.13. Психология управленческой деятельности руководителя 
 

Аля Александровна Фалеева 
Кандидат педагогических наук, ассоциированный профессор. 

Профессор кафедры «Психология и специальное образование». 
НАО «Атырауский университет им. Х. Досмухамедова» 

(г. Атырау, Казахстан) 
 

Глубокие изменения в обществе в XXI веке обусловили интерес к 
социальному знанию, внимание к проблемам взаимосвязи общества и 
личности, руководителя и подчиненного. Среди дисциплин, изучающих 
общество и общественные отношения, не последняя роль принадлежит 
психологии управления. Она призвана интегрировать знания о 
психологическом содержании управленческих решений. Ведь 
управление, как социальный процесс, имеющий дело с живыми 
людьми, не всегда развивается по инструкциям и формулярам. Помимо 
формальных взаимоотношений, в любой организации существует 
сложная система неформальных связей, зависимостей и 
межличностных отношений. Часто меры по рационализации 
управленческой деятельности не всегда приводят к успеху, поскольку 
не учитываются индивидуальные особенности работников, 
психологические аспекты их отношений к порученному делу и к самим 
себе. Поэтому изучить и учесть эти проблемы в управленческой 
деятельности позволяет психология управления через 
квалифицированных специалистов. Одними из первых 
исследователей, поставивших вопрос о необходимости разработки 
психологии управления как науки, были Е.Е. Вендров и Л.И. Уманский. 
[1, с. 75 ] 

Среди основных аспектов психологии управления производством 
они называли социально-психологические проблемы 
производственных групп и коллективов, психологию личности и 
деятельности руководителя, вопросы подготовки и подбора 
руководящих кадров и др. Иная точка зрения была высказана 
А.Г. Ковалевым, который включил в сферу психологии управления 
только социально-психологическую проблематику. Предметом 
психологии управления, то есть тем, что изучает данная наука, 
являются психологические аспекты процесса руководства различными 
видами совместной деятельности и межличностного общения в 
коллективах, это психологические аспекты управленческих отношений.  

Что касается предмета психологии управления, то есть того, что 
изучает данная наука, то в самом общем виде он представляет собой 
психологические аспекты процесса руководства различными видами 
совместной деятельности и межличностного общения в организациях, 
то есть психологические аспекты управленческих отношений.  
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Предмет психологии управления проявляется в следующих 
уровнях психолого - управленческой проблематики.   

Конкретное проявление предмета психологии управления может 
быть представлено в следующих уровнях психолого-
управленческой проблематики:  

1. Психологические аспекты деятельности руководителя. 
2. Психологические аспекты деятельности коллектива 

организации как субъекта и объекта управления.  
3. Психологические аспекты взаимодействия руководителя с 

членами коллектива организации.  
В современных условиях рассмотрение психологических проблем 

управления невозможно без использования знаний экономической 
теории, эргономики, этики, культуры и психологии делового общения. 
Психология управления — это такая отрасль психологической науки, 
которая объединяет достижения различных наук в области изучения 
психологических аспектов процесса управления и направлена на 
оптимизацию и повышение эффективности этого процесса.  

Выделим два основных источника возникновения и развития 
психологии управления: * потребности практики; *потребности развития 
психологической науки. 

Для современного периода развития общества характерен ряд 
черт: 

- прикладной характер разрабатываемых проблем психологии 
управления;  

- интеграция психолого-управленческого знания;  
- упор на рассмотрение особенностей управления в сфере 

деловых отношений. [3, с. 137 ]  
Управленческая деятельность — это труд, который 

принципиально отличается от других видов деятельности. Выделим 
основные психологические особенности управленческой деятельности:  

- разнообразие видов деятельности на разных уровнях 
управленческой иерархии; 

- творческий характер деятельности, осуществляемый при 
недостатке информации и в условиях часто меняющейся, нередко 
противоречивой обстановки; 

- прогностическая природа решаемых управленческих задач; 
- значимая роль коммуникативной функции; 
- психическая напряженность, вызываемая ответственностью за 

принимаемые решения.  
Содержание процесса управления расчленяется на функции 

главным образом для того, чтобы закрепить отдельные виды работ за 
определенными исполнителями и этим самым придать процессу 
управления упорядоченность, обеспечить высокий профессионализм 
выполнения управленческих работ [5, с. 184 ]. Основная категория 
управления — это функции, в них сливаются принципы, методы и 

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            95                                        inf.academ@gmail.com 

содержание управленческой деятельности. Общие или универсальные 
функции присущи управлению любой сферой, любой деятельностью. 
Они разделяют содержание управленческой деятельности на ряд 
этапов или видов работ, в целях получения определенного результата. 

К общим функциям относят целеполагание, планирование, 
организацию, координирование (или регулирование), стимулирование 
и контроль.  

а) Функция целеполагания заключается в выработке основных, 
текущих и перспективных целей деятельности.  

б) Функция планирования заключается в выработке направлений, 
путей, средств и мероприятий по реализации целей деятельности 
организации. О важности этой функции говорит поговорка «Хорошо 
спланировано — наполовину сделано».  

в) Функция организации: Во-первых, под организацией 
понимается процесс, деятельность, направленные на упорядочение 
взаимодействия людей, идей, процессов. Во-вторых, под организацией 
понимается форма проявления совместной деятельности. 
Организация взаимодействия членов организации должна быть гибкой, 
оперативной, надежной, экономичной и самокорректирующейся. 
Ключевым моментом реализации этой функции является процесс 
организации взаимодействия между подчиненными.  

г) Среди основных функций управления важная роль 
принадлежит функции контроля, учета и анализа деятельности.  

Важной психологической проблемой является вопрос о 
расхождении между функциями, которые должен исполнять 
руководитель, и реально выполняемыми функциями. Как правило, 
объем этих функций превышает объем реально выполняемых, в 
которых наблюдается определенная избирательность, предпочтение 
одних функций по сравнению с другими. В реально выполняемых 
функциях проявляется «рисунок» или стиль деятельности 
руководителя. [6, с. 44 ] 

По направленности руководителя на решение различных 
функциональных задач А.Л. Журавлев, В.Ф. Рубахин, В.Г. Шорин 
выделяют следующие стили: 

- ориентированный на решение в основном производственных 
задач; 

- ориентированный на решение преимущественно социально-
психологических и социальных задач; 

- ориентированный на оптимальное решение задач, стоящих 
перед организацией и руководителем. 

Современное общество требует не просто квалифицированных 
специалистов, а людей психологически мыслящих и мудрых в 
управлении, то есть профессионалов. Поэтому руководители должны 
вырабатывать у себя знания психологических основ управления и 
высокой управленческой культуры. Управлению следует учиться, как и 
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всякой другой деятельности. Важное место в этом процессе занимает 
психология управления. Многие проблемы находятся в центре 
внимания психологии управления, например: знание психологических 
особенностей окружающих людей, учет психологического содержания 
управленческой деятельности, стимулирование и создание здорового 
социально – психологического климата в коллективе. Управление — 
это руководство людьми, и его эффективность зависит от того, кто 
конкретно и как руководит . Поэтому от личности руководителя, от его 
профессионально важных качеств, а также алгоритма его деятельности 
зависит очень многое в управлении. Управленческая деятельность 
руководителя – это сложный труд, для которого характерны дефицит 
времени, поток информации, ненормированный рабочий день, 
постоянно давление со стороны вышестоящих органов и подчиненных, 
деятельность руководителя наполнена стрессами, конфликтами, 
кризисами. Для этого руководителям предлагаются тестовые методики, 
позволяющие лучше познать себя, своих подчиненных, групповые 
процессы и явления. [2, с. 238] Руководитель не должен забывать, что 
осуществление управленческой деятельности невозможно без иронии 
и без известной доли юмора. Юмор нередко в лаконичной и доходчивой 
форме раскрывает истины, на постижение которых уходит время. Как 
отмечал В. Раабе, что «юмор – это спасательный круг на волнах 
жизни», а ирония сжигает лишь сорную траву, так сказал Ж. Ренар. [8, 
с. 78] 

Предлагаем диагностику уровня самооценки личности 
руководителя . Предлагаем набор из 40 профессионально-деловых и 
личностных качеств. Из этого набора выберите качества, присущие вам 
(то есть достаточно устойчиво проявляющиеся в особенностях вашего 
поведения и деятельности), затем подчеркните их. При выборе качеств 
постарайтесь быть максимально честными. 
 

Диагностика уровня самооценки личности руководителя 

Адаптивность Самообладание 

Активность Самостоятельность 

Гибкость мышления и деятельности Системность в работе 

Готовность к разумному риску Смелость 

Дисциплинированность Справедливость 

Инициативность Стремление к самосовершенствованию 

Коллективизм Стремление к успеху 

Коммуникабельность Стрессоустойчивость 

Надежность Тактичность 

Настойчивость Твердость 

Объективность Творчество 

Обязательность Требовательность 

Организованность Уверенность в себе 

Ответственность Управленческая компетентность 

Открытость Умение делегировать свои полномочия 

Прагматичность Умение организовать деятельность 
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Принципиальность Умение увидеть главное 

Решительность Целеустремленность 

Самокритичность Честность 

Самолюбие Эрудированность 

 
Обработка результатов: подсчитайте количество выделенных 

вами качеств и разделите это число на число качеств в предлагаемом 
списке, то есть на 40. Полученный результат теоретически может 
находиться в пределах от 0 до 1. Оцените уровень своей самооценки в 
соответствии с предлагаемым ключом: 

Если число находится в пределах от 0,35 до 0,65, то это 
свидетельствует о наличии оптимальной самооценки. Если число 
находится в пределах от 0,20 до 0,34, то это свидетельствует об 
умеренно заниженной самооценке. Если число находится в пределах 
от 0,66 до 0,80, то это свидетельствует об умеренно завышенной 
самооценке. Если полученное число меньше 0,20 или больше 0,80, то 
это свидетельствует о наличии соответственно неадекватно 
заниженной или неадекватно завышенной самооценки. [4, с. 378] 

Каждый руководитель должен знать: факторы эффективного 
взаимодействия руководителя с подчиненными. 

а) Уважение. Работник начинает уважать руководителя в тот 
момент, когда почувствует уважение к себе, исходящее от 
руководителя. Проявляйте заботу о подчиненном как о личности, и он 
всегда поможет вам в трудной ситуации. 

б) Доверие. Работник ждет вашей поддержки и доверия. Окажите 
их. Доверие возрастает, если ваши действия способствуют 
продвижению работников. Доверие исчезает, если поддерживаете рост 
некомпетентных людей. 

в) Обучение. Эффективность руководителя связана с тем, чему у 
него можно научиться. Поэтому нужно превосходить подчиненных, 
нужно уметь выступать в роли учителя. Руководитель не учит, у него 
учатся. 

И он не должен забывать: кодекс поведения по отношению к 
подчиненным. 

1. Уважай их. Можешь быть требовательным, жестким, но 
обязательно справедливым и уважающим личность подчиненных. Если 
ты уважаешь людей, они простят твою требовательность. 

2. Признай их индивидуальную неповторимость. Подчиненные 
(впрочем, как и все люди) любят, чтобы их индивидуальная 
неповторимость была отмечена. 

3. Замечай любой положительный сдвиг в работе или поведении 
и давай им знать об этом. Это называется управлять людьми по их 
положительным отклонениям. Простое «спасибо», сказанное вовремя, 
в подходящей обстановке, иногда значит больше, чем ценный подарок. 
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4. Ругай наедине, хвали при всех. Не бойся перехвалить, бойся 
переругать. Без нужды не критикуй. Критика — средство, а не цель. 

5. Предоставь им соответствующую самостоятельность, свободу 
и полномочия. Свобода и доверие окрыляют даже тех, кто не умеет 
летать. Кроме того, не позволяет указать на чаще всего называемую 
причину неудачи. 

6. Обеспечь подчиненных всем необходимым для деятельности, 
но не делай работу за них. Показать голодному человеку, как 
пользоваться удочкой, лучше, чем дать ему рыбу. 

7. Вместо борьбы с тем, что раздражает в подчиненных, подумай, 
как можно это использовать в своих целях на общее дело. Если нельзя 
что-либо запретить, значит, нужно попытаться это использовать. 

8. Если чувствуешь, что не прав, не бойся пойти на компромисс, 
уступки, извинения. На это способны зрелые и сильные личности. Но 
сделай это быстро, решительно, уверенным тоном и не в конце 
разговора. 
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3.14. Парасаттылық - жазылмаған заң 
 

Бұлбұл Оқасқызы Мусиралина 
Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы Мемлекеттік 

басқару Академиясының Ақтөбе облысы бойынша филиалының аға 
оқытушысы, психология магистрі (Ақтөбе қ., Қазақстан) 
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Парасатылық - бұл іс жүзіндегі білім деп тұжырымдайтындар бар, 
кейбіреулер расында парасаттылықты білім ретінде анықтайды, бірақ 
білімді адамның бойында бұл қасиет бар ма? Атамыш жұмысты жазу 
барысында сөздікті қызығушылықпен қарап шықтым. Сөздіктегі 
парасаттылық сөзі адамгершілік, ізгілік және адамның рухани жетілуі 
деп айтылатын кішіпейілділік, ерлік және әділдік сияқты қасиеттердің 
жалпы атауы ретінде анықталған.  

Бір жағынан парасаттылық - бұл тұрақтылық, теңдей бөліну. Кез-
келген ортада және жерде оның міндеті - мекемеге, қоғамға, отбасына, 
өмірге және қоршаған ортаға қызмет ету.  

Парасаттылық - бұл сыртқы қысымсыз жасалатын еркін әрекет. 
Адамдардың ерік-жігері мен ақыл-ойының арқасында жақсы, әдемі, 
дұрыс жолды және парасаттылықты таңдау мүмкіндігі бар. Таңдау - 
біздің өмірлік тәжірибеміздегі маңызды ұғымдардың бірі.  

Кез-келген жақсы қасиет - бұл ләззат алуда модерация болып 
табылады. Сол үшінде парасаттылық - инстинкт емес, ақылдың 
жұмысы. Сонда парасаттылық адамның адамгершілікке жету әрекеті 
емес пе деген сұрақ туындайды. [1] 

Бұл сұраққа ең жақсы жауаптардың бірі - Сократтың «жалғыз 
сенімділік - парасаттылықты білу, адамдар нашар болуы мүмкін, өйткені 
олар парасаттылық біртұтас екенін, бөлінбейтін білмейді, ал, 
парасаттылық - бұл өзіңді білу және тану» деген сөздері болар бәлкім. 

Тіршілік иесінің қадір-қасиеті оның құндылығын құрайды. Басқаша 
айтқанда, бұл оның ерекше құзыреті. Ерекше күш сонымен қатар 
ерекше қабілеттерді анықтайды.  

Сонымен, адамның ерекше күші неде? Комте былай дейді: 
«адамның қасиеті - бұл оны адам етеді, дәлірек айтқанда, оған өзінің 
кемелдігін, яғни адамгершілігін көрсетуге мүмкіндік беретін ерекше 
күш». Яғни, парасаттылық - бұл адамға тән немесе қолынан келетін 
нәрсені жасай алу қабілеті.  

Біз қоғамға және оның айналасындағы қоршаған ортаға қоғамның 
мүшесі ретінде қызмет - ету ақкөңіл адам болу қажеттілігі деп санайтын 
адамдардың саны бар қоғамда өмір сүріп жатқанымызды түсінеміз бе? 

Адамның басқа тіршілік иелерінен ерекшелігі – өзін үнемі дамыта 
алатынында, мысалы көгершін бүркіт те, қырғи да бола алмайды 
немесе алманың дәні алмұртқа айнала алмайды, десе де адаммен бәрі 
басқаша.  

Адам баласы адам табиғатымен туады және дұрыс даму мен 
тәрбиеге сүйене отырып, адам болу үшін алғышарттарға ие, ал егер ол 
назар аудармаса және адамның талантын дамытпаса, ол дамымаған 
және бейімделмеген тіршілік иесіне айналады. [2] 

«Бақыттың мәні – парасаттылықта, әркімнің өз алдына игілікті 
мақсат қоя білуінде, ол мақсатпен кездейсоқ рақат үшін емес, адамның 
өз мінез- құлқын, іс-әрекетін ерікті түрде өзгертіп, ізгілікке бағыттап 
отыруында» дейді әлемнің екінші ұстазы Әл-Фараби.  
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Бұл ақыл-ойдың маңызды аспектісі - іс-әрекеттің негізі ретінде 
белгілі бір ойлар шеңберін шынайы қабылдау. Адал адамды, мысалы, 
адал әрекет ететін және өтірік айтпайтын адам ретінде анықтауға 
болмайды. Егер мұндай әрекеттерді аталмыш тұлға адалдықты ең 
жақсы іс деп санайтындықтан немесе басқаларға жаман көрінуден 
қорқатындықтан, бірақ іс-әрекеттің қолайлы негізі ретінде "басқаша 
әрекет ету адал болмас еді" деген пікірді мойындамағандықтан ғана 
жасаса, онда бұл адал адамның әрекеті емес. [3] 

Адал адамды, мысалы, әрқашан шындықты айтатын адам ретінде 
де анықтау мүмкін емес, өйткені бұл шындық, адам әдепті немесе 
әдепсіз болмай-ақ адалдыққа ие бола алады. Адал және абыройсыз 
әрекеттерге қатысты адал адамның негізі мен таңдауы оның адалдық 
пен шындыққа көзқарасын көрсетеді. Бірақ, әрине, бұл көзқарастар 
эмоционалды реакциялар сияқты басқа әрекеттерге қатысты көрінеді. 
Адалдыққа жоғары құндылық бере отырып, ол мүмкіндігінше адал 
адамдармен жұмыс істеуді, адал достар табуды, балаларды адал 
тәрбиелеуді таңдайды. Ол арсыздықты мақұлдамайды, ұнатпайды, 
айыптайды, алаяқтық туралы әңгімелерге таңданбайды, оларды 
ақылды деп санаудың орнына, арамдықпен жетістікке жеткендерді жек 
көреді немесе аямайды.  

Парасаттылыққа ие болу — бұл дәреже туралы мәселе, әйтседе 
жазылмаған. 

Парасаттылық ұғымы - бұл оның иесін жақсы ететін ұғым: жақсы 
адам - моральдық жағынан жақсы немесе өзін керемет сезінетін тұлға. 
[4] 

Парасаттылық жайлы айтылғанда Әл-Фарабидің трактаттарына 
тоқталмай өту мүмкін емес. Ойшыл өз еңбектерінде парасатты немесе 
ізгілікті қаланың құру принциптерін адамның ақыл-ойына, оның адамдар 
арасындағы қарым-қатынастың ең жақсы нұсқасын табу қабілетіне 
негіздеді. 

Әл-Фараби ізгілікті қаланы сау адам денесімен салыстырды, онда 
барлық органдар өздеріне арналған функцияларды орындайды және 
үйлесімді өзара іс-қимылда әрекет етеді.  

Парасаттылықты сипаттайтын тағы бір ұғым - адамгершілік. 
Шығыс ойшылдарының негізгі категориясы адамгершілікті - мінез-
құлықтың іс-әрекеттерінің, принциптері мен нормаларының жиынтығын 
қамтитын «жақсылық» категориясымен байланыстырады. Әл-Фараби 
шынайы парасаттылық – өмірдің кемелдігі, ең жаманы - мұндай 
жетілудің болмауы екенін айтады.  

Аталмыш «заңның» тағы бір қасиеті – ол сөзсіз білім. Білім адамға 
бақыт пен қуаныш сыйлайды.  

Ойшыл үшін парасаттылық ізгілік пен кемелдікке сәйкес келеді, 
адамның сұлулығымен, ақыл-парасатымен және адамгершілігімен 
эстетикалық құндылықтар тән. Ақыл нақты игілік ретінде адамның 

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            101                                        inf.academ@gmail.com 

шынайы ішкі құндылығын, оның ішкі сұлулығының сыртқы 
тартымдылықтан айырмашылығын көрсетеді. [5] 

Ішкі қасиеттер мен әрекеттер – адамның бет-бейнесі. Қазіргі 
қоғамда шынайылық, мейірімділік, жанқиярлық, еңбекқорлық, тектілік, 
адалдық бағаланады. Барлық осы мінез-құлық белгілері, әдетте, басқа 
адамдарға көмектесуге дайын, өз іс-әрекеттері үшін жауапкершілікті 
қабылдауға дайын парасатты адамды құрайды.  

Адамның басқа адамдарға және жалпы қоршаған ортаға деген 
көзқарасы шынайы жоғары тұлғаны көрсетеді.  

Ең үздік адам парасатты адам болып табылады. Оны басқалар 
өте бағалайды, моральдың маңызды талаптарын көрсетуге 
көмектеседі. Парасатты адам жақсы бағаланады, құрметтеледі, онымен 
жұмыс істеу жағымды, қарым-қатынас жасайды, өйткені ол өтірік 
айтпайды, екіжүзді емес, кез-келген істе сатпайды. 

Парасаттылық - бұл жай ғана білім, тәжірибе, адалдық емес – бұл 
ең алдымен тыныштық, бұл ақыл-ойға көлеңкесін түсіретін қажетсіз 
эмоциялардың болмауы. Ақылды адам - сабырлы адам, ол өмірге оның 
мағынасын түсінумен қарайды. Ол өмірді қалай қабылдауға болатынын 
біледі, ондағы барлық нәрсені, белгілі бір мақсатты көреді. Жастық 
шақта, адамдардың барлық сезімдері өрекпіп тұрған кезде, олар 
өмірлеріндегі барлық нәрселерге жиі импульсивті түрде жауап береді 
және не болып жатқанын сирек ойлайды – олар парасаттылықтан өте 
алыс, өйткені оларда тыныштық пен тепе-теңдік жоқ. Сезімдер, 
эмоциялар, шиеленіскен инстинкттер, және, әрине, қажетті білім мен 
тәжірибенің болмауы – мұның бәрі адамдардың парасатты болуына 
жол бермейді.  

Алдымен парасаттылықты сезіну үшін, мүмкін болса оның 
құндылығын түсіну керек . Адам үшін парасаттылық неғұрлым құнды 
болса, соғұрлым тезірек оған ұмтыла бастайды. Парасаттылыққа 
әртүрлі жолдармен ұмтылуға болады. Олардың біріншісі, әрине, білім 
алу. Білім - бұл әлемді және өзін түсінудің кілті. Парасаттылыққа ата-
бабалардың даналығын білу арқылы, яғни біреудің тәжірибесінен 
үйрену арқылы ұмтылған дұрыс. Конфуций айтқандай: «адамның 
парасаттылықты білудің үш жолы бар: бірінші, ең асыл — ойлау, екінші, 
ең жеңіл — еліктеу, үшінші, ең ащы — тәжірибе». 

Дегенмен, бұл мәселеде адам үшін парасат әлемін танып-білетін 
уақыт маңызды рөл атқарады. Алдымен адам өзінің шұғыл 
қажеттіліктерін қанағаттандыруды үйренеді. Содан кейін ол өзінің 
құндылықтар жүйесін қалыптастырады, ол осы өмірде не үшін маңызды 
екенін және оған сәйкес не дамитынын шешеді. Тек содан кейін ғана 
парасаттылықтың алғашқы алғышарттарына келеді.  

Осылайша, парасаттылық ақылдың жетілуінен бұрын пайда болуы 
мүмкін. Толық, абсолютті парасаттылықтың көрінісі – тыныштық, бұл 
оның басты белгісі.  
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Парасаттылық - бұл өзіңе көп жұмыс жасаудың нәтижесі. Бір 
қарағанда, парасаттылық ұғымы бәріне түсінікті сынды. Жеке адам үшін 
"парасаттылық" ұғымы адамның ұмтылыстарының жетістіктерінің шегі 
ретінде әрекет етеді, ал парасатты тұлға ең керемет қасиеттерді 
игерген адам ретінде қабылданады. Парасатты адам шындық 
идеяларының барлық байлығын қамтитын сияқты. Ол материалдық 
емес идеяны материалдық шындыққа айналдыра алады. 

Десе де қазіргі уақытта парасаттылықты тек біліммен 
байланыстыруға деген ұмтылыс сақталуда. Парасат тек білім 
жиынтығына енбейді. Ол өзінің мәні бойынша әлемнің барлық 
байлығын білдіретін қасиеттердің әмбебап идеясында көрінеді. [6] 

Ізгі адамдар қоғамдағы материалдық және рухани құндылықтарды 
қорғауда қамқоршы сияқты. Олар ешқашан өздерінің мінез-құлқы мен 
моральдық құндылықтарынан бас тартпайды, дегенмен оларды 
қарапайым адамдар жиі сынайды немесе қабылдамайды. Ізгілік 
қоғамдағы жанашырлық, ар-ождан, мейірімділік және адалдық сияқты 
құндылықтарды орнатуда тиімді.  

«Парасаттылық - шындықты білу, сұлулық сезімі және жақсылыққа 
деген ұмтылыс» - деп жазды Н. Кузанский. Шынында да, 
парасаттылықта жақсылық, сұлулық пен шындық фокустағыдай 
үйлеседі. Мұндай қосылудан олардың күші бірнеше есе артады.  

Парасаттылық туралы көп нәрсе айтуға болады. Кез-келген 
қызметші өз жұмысының нәтижелеріне жеке жауапкершілікті сезінуі 
керек. Сонымен қатар мемлекеттік қызметшінің парасаттылық 
құзыреттілігі әдеп нормалары мен стандарттарын сақтауды білдіреді. 
Қызметкердің жұмыс мөлдірлігі мен есеп беруін құрайтын құзыреттілікке 
парасаттылық жатады. Бұл жағдайда қызметкер қаншалықты өз 
жұмысын адал орындайды, этикалық нормалар мен стандарттарды 
сақтайды, сол параметрлер ескеріледі. Міндетті талап ретінде басқа 
адамдарға қатысты сыпайылық және дұрыс қатынас, сонымен қатар 
әділдік, риясыздық пен бейтараптық тудыру қарастырылады. Кез-
келген қызметші өз жұмысының нәтижелеріне жеке жауапкершілікті 
сезінуі керек. 

Әр адам бойындағы құнды қасиеттерін жоғары қойып, үлкен 
жауапкершілікпен қарауы керек.  

Ар мен намыс, абырой - бұл адамның беделі. Әрбір тұлға әркез 
өзінің қасиетін жоғары қойып, бағалап қастерлей білуі, қорғауы қажет 
«Ақылды адам көптеген адамдардың даналығын бойына сіңіреді» Адал 
ұрпақ барда Қазақстанның келешегі жарқын болатындығына сеніміміз 
мол.  

Жастарды елі үшін аянбай еңбек ететін, қызмет пен мансап 
құрудан бұрын - ар-ұят пен отансүйгіш сезімді алға қоятын азаматтар 
шығатынына сенім білдіретін болсақ олда үміт ұялатады. 
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Осындай жалпы республикалық «Адалдық сағаттары» жыл сайын 
дәстүрлі түрде жасғасын тапса жас буынның рухани болмысын 
кемелдендіру парасаттылықты қалыптастырар еді. 

Алдағы уақытта игі бастамаға еліміздің абыройын асқақатып 
жүрген ел мақтаныштары, зиялы қауым өкілдері және қоғам 
белсенділері де өз үлестерін қосады.  

Парасаттылық жазылмаған заң сынды, бойыңызда болуы өмірдің 
ең кереметін сезінуге мүмкіндік береді. 

Сонымен, егер сіз сыртқы және ішкі жағыңызбен бірдей болсаңыз, 
парасатты болғаныз. Парасаттылықтың ең ұшар шыңы -, ал жүрегіңіз 
тілдегі сөзіңізге қарсы емес, тиісінше тілдегі сөз жүрегіңізбен үндеседі. 
 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. https://ru.wikipedia.org/. [1] 
2. https://www.derszamani.net/erdemli-olmak-ile-ilgili-

kompozisyon.html. [2] 
3. https://www.sochinyashka.ru/russkiy_jazik/kakie-kachestva-

lichnosti-naibolee-tsenny.html. [3] 
4. https://damienmilay.com/basis/polozhitelnyie-kachestva-cheloveka-

polnyiy-spisok-chelovecheskih-dostoinstv/. [4] 
5. https://expeducation.ru/article/view?id=11936.  
6. https://martebe.kz/abu-nasir-al-farabi-bakhytkha-zhetu-zhajynda/. 

[3], [5] 
7. «Жеке тұлғаға бағытталған адами құндылықтар» – 

парасаттылық» zhanaqorgan-tynysy.kz. [6] 
 
 

3.15. «Серебряный возраст», шаги к индивидуации  
при составлении генограммы 

 
Елена Александровна Распопова 

практикующий психолог, магистрант факультета философии и 
политологии по специальности клиническая психология. «Казахский 
Национальный Университет им. Аль Фараби» (г. Алматы, Казахстан). 

 
Встречаясь на психологических консультациях со старшим 

поколением, можно нередко услышать сетование на то, как изменилась 
жизнь на до и после выхода на пенсию. Как, например, много было 
ожиданий от этого времени и сколько было планов на него. А теперь, 
когда оно, наконец, наступило, то через время после всех 
переделанных дел пришла печаль. Как хотелось работать еще и после 
пенсии и, кажется, не против руководство, и никто не просит освободить 
вакансию, но здоровье, настроение, сахар или давление начинают 
подводить и приходиться переходить на более легкий график. А еще 
теряется смысл и от этого страшно и тяжело на душе. 
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Однако, если обратиться к классикам психологии, то можно 
вспомнить, что З. Фрейд, в частности, с теорией психоанализа 
обращался к «танатосу», бессознательному влечению к смерти, с 
неизбежной актуализацией, на поздних этапах онтогенеза. И тогда 
печаль и горевание могут стать объяснимы внутренними процессами. 

Но есть и внешние, объективные процессы, в частности 
«Социальное освобождение», которое согласно теории сформулиро-
ванной Дж. Розеном, Б. Ньюгартен, Е. Каммингом, В. Генри и описанной 
Сахаровой, проявляется в двух направлениях. Во-первых, общество 
удаляется от индивида, с выходом на пенсию, уходом из семьи 
взрослеющих детей, со смертью близких и проч. А, во-вторых, индивид 
удаляется от общества, снижая свою социальную активность, 
разочаровываясь в качестве прежних социальных связей. [1, с. 31]. 

В существующих стереотипах о пенсионном возрасте сегодня 
сложно отыскать мотивирующую привлекательность. Ведь, к 
сожалению, есть и теневые стороны социального взаимодействия с 
пенсионерами: 

- тенденция социальной инвалидизации пожилого человека, когда 
присутствует стереотип о нищете, немощи пенсионеров, их нужде в 
подарках и подачках и необходимости проявления жалости к ним; 

- попытки мошенничества и обмана по отношению к этим 
социально незащищенным слоям населения; 

- неудержимая возможность корпораций навязать то, что, в 
общем-то, может не являться истинной потребностью человека 
(смотреть телевизор, вязать носки или слушать радио, например, 
потому что в этом возрасте положено так). 

И в то же время, Юнг К.Г., придавая значительное внимание 
периоду «второй половины жизни» человека, отмечал середину жизни 
поворотным моментом, в который перед индивидом открываются 
новые возможности для саморазвития. Именно учитывая факты, 
сокращения внешних связей и сужения социализации. Юнг назвал этот 
процесс «индивидуацией». [2, с. 82] 

Пожилые люди иногда говорят: «старэ как малэ одинаковы». Но 
если снова обратиться к Юнгу, то в описании этой похожести он 
отсылает к погруженности в бессознательное души ребенка и старца. 
Юнг все же видит различия в том, что если душа ребенка развивается 
из бессознательного, то душа старца будто бы снова погружается в 
бессознательное и постепенно в нем растворяется. [3] 

И не случайно, на консультацию к психологу по большей части 
приходят не самостоятельно возрастные клиенты, а их как бы приводят 
их взрослые дети, а иногда даже взрослые внуки. И тут отношения 
между психологом, клиентом и родственником клиента складываются, 
как при взаимодействии психолога, подростка и родителя. С учетом, 
разумеется, этических норм, при которых работа в кабинете проходит в 
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конфиденциальном формате, не раскрывая контейнера для 
родственника клиента.  

У тех, кто действительно подходит к границе работа-пенсия, 
появляется собственный кризис иногда по классической схеме, 
описанной Кублер-Росс, как при переживании неизбежного 
трагического события: отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие.  

Когда в фазе «отрицания» проявлено желание отсрочить 
наступление пенсионного возраста через срочный поиск клиники, 
совершающей пластику лица, интенсивное использование 
косметологических процедур, пожелание не праздновать своего дня 
рождения после 50-ти лет у женщин. Или у мужчин: поиск более 
молодой спутницы жизни, участие в экстремальных видах 
деятельности или спорта. «Гнев» или «прорыв эмоций» возможен при 
участившихся скандалах в семье и на работе. Разрыв рабочих 
отношений с руководителем. Или прекращение собственного дела и 
полная распродажа всего инвентаря. 

«Торг» проявлен в желании еще раз устроиться на работу после 
пенсии таксистом, нянькой, домработницей не из мотива 
самореализации, а просто, чтобы быть среди людей и продолжать 
ходить на работу. Или может проявиться в посадке невероятного 
количества грядок овощей на даче, засолов на зиму больше обычного 
или вязания носков, шарфов, шапок в избытке. 

Стадия «депрессии» опасна тем, что может затянуться и при всем 
нежелании ее проходить и к ней приближаться, она может накрыть 
вышедшего недавно на пенсию человека и проявляться через 
нежелание вставать по утрам, завтракать позднее обычного, избегать 
встреч с кем-либо из знакомых и даже не выходить из дома. Последнее 
может длиться годами. 

Некоторым удается самостоятельно пройти отрицание, гнев, торг, 
депрессию добраться до «смирения» и принять свое меняющееся тело, 
выстроить собственный уклад дома, подчиненный изменившимся 
потребностям, открыть для себя сообщества с другой интенсивностью, 
но большей осмысленностью и глубиной жизни. 

А некоторые «застревают» на какой-то одной стадии и пребывают 
в ней длительное время, докучая близким, не испытывая 
удовлетворения, изводя себя и родных. 

Сначала генограмма может использоваться, как стимульный 
материал для знакомства и диагностики с клиентом серебряного 
возраста. Но в некоторых случаях построение генеалогического древа 
настолько захватывает клиента, что переходит в поле самостоятельной 
его исследовательской работы.  

Этот феномен описал Кроник в своем труде «Life Line и другие...», 
приводя пример мотивации обращения к предкам в сложные периоды 
жизни одного американского генеалога и психоаналитика Саллиэнн 
Амдур Сэк. Она описывала свое состояние особого интереса к своему 
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происхождению в период, когда у нее возникли профессиональные 
трудности, не ладились дела на работе и услуги ее стали менее 
популярными. В конечном итоге начался поиск людей, которые никогда 
не отвергнут, и такими людьми для нее явились предки, навсегда 
оставшиеся с ней. [4] 

Преподаватели и психологи, работающие с детьми и 
подростками, часто говорят о необходимости для молодого поколения 
рассказывать и прививать опыт исследования собственного 
генеалогического древа. А мне бы хотелось обратить внимание на тех, 
кто является хранителем и носителем информации о собственном 
роде. На тот факт, каким образом формируется у них желание делиться 
нарративом собственной семьи с потомками и какие переживания они 
испытывают, вспоминая прошлое.  

И тут разворачивается целый кластер психологического 
материала: 

- о смысле жизни, 
- о выборе профессии, 
- о потере родителей, 
- о горевании в связи с утратой партнёра, 
- о конфликтах в семье.  
Основной задачей психолога, при сопровождении такого рода 

встречи я бы определила: сохранение глубины темы и возможность 
сделать акцент на ценном позитивном опыте каждого из участников. 

Исследование своих корней можно начать в любом возрасте и 
длится это занятие может всю жизнь, обрастая новыми подробностями. 
Когда прошлое приоткрывает двери времени, отправляя свои 
"приветы" настоящему. Раскрывается собственный ресурс, 
пересматриваются в новом контексте уже привычные обстоятельства, 
рождаются новые идеи, продвигаются дела. 

 

 
Творческий процесс составления генограммы. 
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3.16. Жасөспірімдердің сөйлеу әрекеті мен ойлау  
қабілетін психотехникалар арқылы дамыту 

 
Алтынбек Дүзгембайұлы Болтаев 

«Педагогика және практикалық психология» кафедрасының доценті. 
М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті 

(Тараз қ., Қазақстан) 
Шынар Бақытжанқызы Бүйімбаева 

«Педагогика және практикалық психология» кафедрасының аға 
оқытушысы. М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті 

(Тараз қ., Қазақстан) 
Айгерім Талғатқызы Бекмурзаева 

М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің студенті 
(Тараз қ., Қазақстан) 

Ботагөз Қанатқызы Алтынбек 
М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің студенті 

(Тараз қ., Қазақстан) 
Нұрай Үсенқызы 

М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университетінің студенті 
(Тараз қ., Қазақстан) 

 
Ойлау - бұл адамның санасында қоршаған шындықтың белсенді, 

мақсатты, жанама және жалпыланған көрінісі. Ойлау әрекетінің 
бастапқы сатысы қабылдау және оның негізінде қалыптасатын 
идеялардан құралады. Есте сақталатын көріністер қабылданған 
объектінің қасиеттерін сақтайды, ал қиялдың көріністері шындықтан тыс 
сенсорлық бейнені қалыптастыруды қамтиды.  

Сөзде қалыптастыру мен бекітудің арқасында ой жоғалмайды, 
бірақ сөйлеу тұжырымдамасында - жазбаша немесе ауызша бекітіледі. 
Ойлаудың тілмен ажырамас байланысында ойлаудың әлеуметтік-
тарихи мәні айқын байқалады. Тұжырымдама - объектілер мен 
құбылыстардың маңызды қасиеттерін, байланыстары мен 
қатынастарын көрсететін, сөзбен немесе сөздер тобымен көрінетін 
ойлау нысаны. Ойлау-танымдық объектілер арасындағы байланыстар 
мен қатынастарды орнататын психикалық рефлексияның ең 
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жалпыланған және жанама түрі. Ол тікелей қабылданатын тақырыппен 
байланысты [1]. 

Выготский бойынша тұлға бойында түсініктін қалыптасатын 5 
кезеңі: 

2 - 3 жаста бала ұқсас заттарды біріктіреді (синкретизм). 
4 - 6 жаста балалар объективті ұқсастық элементтерін 

пайдаланады. 
7 - 10 жаста балалар ұқсастықтар бойынша объектілер тобын 

біріктіре алады, бірақ жалпы белгілерді түсінбейді және атай алмайды. 
11 – 14 жаста тұжырымдамалық ойлау пайда болады. Алғашқы 

ұғымдар ғылыми негізделмеген күнделікті тәжірибе негізінде 
қалыптасады. 

Жасөспірімдер жаста теориялық ережелерді қолдану өз 
тәжірибеңізден тыс шығуға мүмкіндік береді. 

Сөз бен сөйлем арқылы сөйлеуде бір жағынан келіп түскен 
ақпаратты талдау және қорыту жүзеге асырылады, ал екінші жағынан 
пайымдаулар мен ой қорытындысы тұжырымдалады. Сондықтан 
сөйлеу қарым-қатынас құралы бола отырып, сонымен бірге 
алаңдаушылық пен жалпылау әрекеттерін орындауға мүмкіндік беретін 
және категориялық ойлаудың негізін құрайтын зияткерлік қызмет 
механизміне айналады. 

Адамның сөйлеуі атқарушы немесе операциялық жағымен 
сипатталады, оның байланыстарын мұқият талдау біздің 
мақсаттарымыз үшін сөйлеу әрекетінің құрылымын талдау сияқты үлкен 
мәнге ие. 

Операциялық немесе атқарушы, сөйлеуді ұйымдастырудың 
физикалық немесе дыбыстық жағын қамтамасыз етумен байланысты 
болып келеді. Дыбыстардың үздіксіз ағынын дискретті бірліктерге - 
фонемаларға айналдыратын сөйлеуді дыбыстық талдау, сөздердің 
мағынасын ажыратуда шешуші рөл атқаратын және әртүрлі тілдердегі 
тең емес белгілерді оқшаулау негізінде жүзеге асады. Сөйлеу 
процесінің атқарушы жағының келесі буыны-тілдің лексикалық-
морфологиялық кодын игеруден тұратын сөйлеу актісінің лексикалық-
семантикалық құрылымы, ол кескіндер мен ұғымдардың ауызша 
белгілерге айналуын қамтамасыз етеді. Мәлімдеме жеке сөздің 
артында тұрған категориялық жалпылау процесін емес, ойдың сөйлеу 
әрекетіне көшу процесін білдіреді, яғни бастапқы ойды тілдің объективті 
синтаксистік кодтары негізінде кеңейтілген сөйлемдер жүйесіне кодтау.  

Ойлау - білімді мақсатты пайдалану, дамыту және көбейту, егер 
ол ойдың нақты тақырыбына объективті тән қайшылықтарды шешуге 
бағытталған болса ғана мүмкін болады. Ойлану үдерісінде түсіну 
маңызды рөл атқарады. Бейнесіз ойлану – «еркін» түрде ойлану 
қабылданатын бейнелердің еркін түрде болуы. Көрнекі немесе 
визуальды ойлау: 
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1. Ішкі визуалды суреттерге сүйене отырып, зияткерлік 
мәселелерді шешу әдісі. 

2. Шығармашылық ойлаудың бір түрі, оның нәтижесі жаңа 
бейнелердің өнімі, белгілі бір семантикалық жүктемені алып, мағынсы 
көрініс табатын жаңа визуалды формаларды құру [2]. 

Дискурсивті ойлау - адамның сөйлеу әрекеті мен ойлауы өткен 
тәжірибесімен байланыстырылып жүйелі орындалуы. Әрбір кейінгі ой 
алдыңғы ойға байланысты болып құрылады. Күрделі ойлау - бала мен 
ересек адамның өзіндік эмпирикалық жалпылау процесінде жүзеге 
асырылатын ойлау қабілеті, оның негізі қабылдауда ашылатын заттар 
арасындағы қарым-қатынас болып табылады. Көрнекі тиімді шешімге 
бағытталған ойлау - бұл мәселенің түріне емес, оны шешу процесі мен 
әдісіне байланысты бөлінетін ойлау түрлерінің бірі болып саналады. 

Көрнекі-бейнелі ойлау - қабылдау образдарын образдар-
көріністерге, одан әрі өзгерістерге, түрлендірулерге және бейнелік-
концептуалды формадағы шындықтың көрінісін қалыптастыратын 
идеялардың объективті мазмұнын жалпылауға айналдыру негізінде 
жүзеге асырылатын ойлау түрі. Бейнелі ойлау - объектілердің маңызды 
қасиеттерін және олардың құрылымдық өзара байланысының мәнін 
көрсетуге бағытталған танымдық іс-әрекет процесі.  

Тәжірибелік ойлау (ағылш. practical thinking) - абстрактілі 
теориялық есептерді шешуге бағытталған теориялық ойлаудан 
айырмашылығы, тәжірибенің орындалу барысында жасалатын ойлау 
процесі. Өнімді ойлау - мәселелерді шешумен байланысты жасалатын 
«шығармашылық ойлауға» ұқсас келетін ойлау түрі. Субъект үшін жаңа, 
стандартты емес зияткерлік ойлау міндеттерінін атқарылуы. Теориялық 
ойлау - негізгі компоненттер мазмұнды абстракциялардаң, жалпылау, 
талдау, жоспарлау және рефлексиядан құралған. Технократтық ойлау- 
(ағылш. technocratic thinking) - дүниетаным немесе менталитет, оның 
маңызды белгілеріне байланысты мақсатқа және жалпы адамзаттық 
мүдделерге, қазіргі әлемнің болмысы мен шындығына және адам мен 
оның құндылықтарына қатысты ойлану жүйесі. 

Ертегі терапиясы-бұл жеке тұлғаны интеграциялау, 
шығармашылық қабілеттерін дамыту, сыртқы әлеммен өзара 
әрекеттесуді жақсарту үшін қолданатын әдіс болып есептеледі. Ертегі 
әдісіне өзінің шығармашылығында танымал шетелдік психологтар 
жүгінді. Олар: Э. Фромм, Э. Берн, Э. Гарднер, И.В. Вачков., М. Осорина, 
Е. Лисина, Т. Зинкевич-Евстигнеева. 

Ертегі терапиясы – «ертегімен емдеу» дегенді білдіреді. И. В. 
Вачков жазғандай, ертегіні дәрігерлер де, психологтар да, мұғалімдер 
де қолданады және әр маман ертегіден өзінің кәсіби міндеттерін 
шешуге көмектесетін ресурс ретінде қарастырады. 

Балаға уақытында айтылған ертегі ересек адамға психологиялық 
кеңес беру сияқты көп нәрсені білдіреді. Айырмашылық тек баладан 
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дауыстап қорытынды жасауды және оған не болып жатқанын талдауды 
талап етпейді, жұмыс барысы бейсана деңгейінде жүреді. 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнееваның түсінігінде ертегі терапиясы – бұл 
тек психотерапияның бағыты ғана емес, сонымен қатар психология, 
педагогика, психотерапия және әртүрлі мәдениеттердің 
философиясының көптеген жетістіктерінің синтезі болып табылады. 

Р.М. Ткач өзінің «Балалар мәселесі ертегі терапиясы» кітабында 
балалардың жеке мәселелері бойынша ертегілердің құрылымдық 
ерекшелігін сипаттаған: 

1. Қараңғылықтан қорқатын, медициналық кабинеттен және басқа 
қорқыныштан қорқатын балаларға арналған ертегілер. 

2. Гиперактивті балаларға арналған ертегілер. 
3. Агрессивті балаларға арналған ертегілер. 
4. Физикалық көріністермен мінез-құлқының бұзылуынан зардап 

шегетін балаларға арналған ертегілер. 
5. Отбасылық қарым-қатынас проблемаларына тап болған 

балаларға арналған ертегілер. Ата-анасы ажырасқан жағдайда. 
Отбасының жаңа мүшесі пайда болған жағдайда. Балалар басқа 
отбасында оған жақсы болады деп сенаған уақытта жүргізілетін 
ертегінін түрі. 

6. Маңызды адамдар немесе сүйікті жануарлар жоғалған 
жағдайда балаларға арналған ертегілер. 

Т.Д. Зинкевич-Евстигнееваның анықтамасы бойынша ертегі 
терапиясында әртүрлі жанрлар қолданылады: астарлы әңгімелер, 
ертегілер, аңыздар, эпостар, дастандар, мифтер, ертегілер, әзілдер. 
Қазіргі заманғы жанрлар да қолданылады: детективтер, махаббат 
романдары, қиялдар секілді әр клиент өз мүдделеріне сәйкес жанрды 
таңдайды. И.В. Вачков жазғандай, ертегі терапиясындағы психология-
лық әсердің негізгі құралы-кез-келген ертегінің негізі ретінде метафора. 
Бұл балалармен де, ересектермен де жұмыс жасауда ертегі 
терапиясының тиімділігін анықтайтын дұрыс таңдалған метафораның 
дәлдігі болып саналады. 

Құрылымдалмаған психологиялық әдістерінде ашық ертегі 
терапиясына негізделген ойындарды, жаттығулар мен тапсырмаларды 
сумен, балшықпен, пластилинмен, құммен, арт-терапиямен қолдануды 
қамтиды. Осы құрылымданбаған материалдың көмегімен жасырын 
тілектерін мен қалауларын білдіреді және сублимацияны дамытады. 
Құрылымдалған психологиялық әдістерінде отбасынд қуыршақтармен 
құрып және рөлдік түрде ойнау, құрылымдық немесе агрессивті түрде 
ойындарға қатыса отырып, қатысушынын сындарлы және деструктивті 
ниеттерін көруге болады [3]. 

Сөйлеу әрекетін жүзеге асыруда қысқа мерзімді жедел жад 
процесі маңызды рөл атқарады. Кез-келген сөйлеу сөзін тікелей құру 
және қабылдау процесі құрайтын әрекеттер мен операцияларды жүзеге 
асыру барлық компоненттердің жадында сақталуы арқылы мүмкін. 
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«Алдын-ала талдау және синтездеу» немесе сөйлеуді болжаудың 
психологиялық механизмі ХХ ғасырдың 70-ші жылдарында 
психолингвистикада белсенді зерттеу тақырыбына айналды. Алайда, 
осы уақытқа дейін сөйлеу әрекетін болжау механизмі әлі де жан-жақты 
зерттелмеген бағыт болып саналады. 

А.А. Леонтьевтің айтуынша, бұл сөйлеу әрекетінін механизімің 
«эвристикалық принцип» ретінде сипаттауға болады. Осыған сәйкес 
сөйлеу әрекеті сөздік мінез-құлқының стратегиясында таңдау жүзеге 
асырылатын сілтемені қамтуы керек, сонымен қатар сөйлеуді 
қалыптастырудың (қабылдаудың) белгілі бір кезеңдерінде сөйлеумен 
жұмыс істеудің әртүрлі жолдарын қамтамасыз етілуі. Осыған 
байланысты Н.А. Бернштейннің «болашақ моделі» идеясын 
психофизиологиялық ұйымдастыру теориясы аясында қолдануы 
маңызды болып саналады [4]. 

Ерікті қозғалыстың пайда болуы мен іске асырылуын қарастыра 
отырып, Н.А. Бернштейн оның дәйектілігін келесі кезеңдер түрінде 
ұсынды:  

1) Жағдайды қабылдау және бағалау;  
2) Белсенділік жағдайынын нәтижесінде болуы мүмкін құбылысты 

анықтау;  
3) Бұл жағдайда істелуі керек әрекет;  
4) Мұны қалай жасауға болады (соңғы екі кезең тапсырманы 

шешудің бағдарламалауын құрайды). 
Болашақты «экстраполяциялау» үшін (екінші кезең) ми бұрыннан 

бар нәрсені көрсетіп қана қоймай, болашақ жағдайдың моделін құра 
алуы керек («болашақ моделі»). Ол «қазіргі сәт моделінен» 
ерекшеленеді, бұл «мида қарама-қайшылықтардың бірлігінде 
қабылданатын әлемді модельдеудің екі категориясынын қатар келуі. 
Олар: өткен шақ және қазіргі шақ немесе қалыптасқан модель және 
алдағы модель болып қарастырылады. Н.А. Бернштейн тұжырымына 
сәйкес «экстраполяция» ұғымы қазіргі уақытта жоғары жүйке қызметінің 
психологиясы мен физиологиясында «ықтималды болжау» арқылы 
анықталады. 

Сөйлеу әрекеті оның барлық түрлерінде адамның психикалық 
білімінің күрделі механизмі арқылы жүзеге асырылады. Түсіндіру және 
есте сақтау процестері ішкі механизмдер ретінде қызмет етеді, олардың 
көмегімен Н.И. Жинкин екі байланыстың бірлігі ретінде анықталған 
сөйлеудің негізгі операциялық механизмі-элементтерден сөз құрастыру 
және сөз тіркесінен хабарлама құрастыру механизмді жүзеге асырады. 
Психологиялық және сөйлеу тетіктері күрделі көп буынды білім болып 
табылады, олардың әрқайсы өзара тығыз байланысты. 

Жасөспірім үшін теориялық ойлау арқылы қоршаған әлемде - 
адам өмірінің тарихи анықталған шындық жүйесіндегі байланыстардың 
максималды санын құру қабілеті барған сайын маңызды бола бастайды. 
Ол психологиялық тұрғыдан объективті әлемнің, бейнелі-символдық 
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жүйелердің, табиғат пен әлеуметтік кеңістіктің шындығын біртіндеп 
қабылдау барысында түсіне бастайды. Мектепте және арнайы 
мекемелерде оқыған ақпарат жасөспірім үшін өз гипотезаларын құру 
мен тексерудің шарты болып анықталады [5]. 

Әлеуметтік ортаға белсенді қатыса бастаған жасөспірім өзінің 
жоғары психикалық функцияларын және санасындағы белгілер жүйесін 
үнемі өзгертіп отырады. Бұл жағдай ойлау жүйесінін өзгермелі-
қалыптасушы болуына әкеледі. Осыған байланысты Дж. Пиаже 
«әлеуметтік өмір интеллектті үш делдалдың әсері арқылы өзгереді: тіл 
(белгілер), субъектінің объектілермен өзара әрекеттесу мазмұны 
(зияткерлік құндылықтар) және ойлауға белгіленген ережелер. Бұл 
жағдайда тағайындалған әлеуметтік қатынастар ойлаудың жаңа 
мүмкіндіктерін дамытады. 

Жасөспірім кезінде 15-16 жастан бастап формальды ойлау 
дамиды. Жасөспірім белгілі бір жағдаймен байланыстырмай тұрыпта 
ойлана алады; ол өзін жеңіл сезінеді және жалпы хабарламаларға ғана 
назар аударады. Басқаша айтқанда жасөспірім логикасында ойлау 
әрекетін белсінді қолданады. Нақты нәрсені ашуға деген ұмтылыс 
жасөспірім мүмкін болатын нәрсені тексеру мен дәлелдемелерді қажет 
ететін гипотезалар жиынтығы ретінде қарастырылады. 
 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. Горелов И.Л. Избранные труды по психолингвистике. - М., 2003. 
2. Забрамная С.Д. Психолого-педагогическая диагностика умст-

венного развития детей. - М., 2005. 
3. Леонтьев А.А. Прикладная психолингвистика речевого общения 

и массовой коммуникации. М., 2008. 
4. Жинкин Н.И. Психологические основы развития речи. - М., 2000. 
5. Выготский Л.С. Психология развития человека. М., 2003. 

 
 

3.17. Особенности эмоционального интеллекта  
у студентов, обучающихся в педагогическом вузе 

 
Алмажай Кулжановна Егенисова 

Кандидат педагогических наук, профессор. Каспийский университет 
технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова (г. Актау, Казахстан) 

Айгул Кошмуратовна Серикбаева 
Докторант. Каспийский университет технологии и инжиниринга 

имени Ш. Есенова (г. Актау, Казахстан) 
 

Факторы, влияющие на эмоциональный интеллект 
Ученые утверждают, что развитие эмоционального интеллекта 

может быть обусловлено биологическими и социальными 
предпосылками. Показано, что к их биологическим предпосылкам 

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            113                                        inf.academ@gmail.com 

относятся: уровень эмоционального интеллекта родителей, 
правополушарный тип мышления, т.к. связан с невербальным 
интеллектом, что способствует точному распознаванию 
эмоциональной окраски речи. наследственные задатки эмоциональной 
восприимчивости, свойства темперамента, особенности переработки 
информации. Социальные предпосылки эмоционального интеллекта 
складываются, прежде всего, в семейном окружении. Они 
определяются характером отношений между супругами, их вниманием 
к внутренней жизни ребенка и такой стратегией воспитания, которая 
предполагает формирование адекватной самооценки и позитивного 
образа Я, развитие самоконтроля и способности к взвешенному 
анализу эмоциональной информации; отсутствие жесткой установки на 
соответствие поведения ребенка требованиям его тендерной роли. 
Согласно результатам эмпирического исследования О.И. Власовой, 
"эмоционально одаренные" подростки легко уживаются в коллективе, 
часто приобретают статус лидера, хорошо адаптируются к новым 
условиям, способствуют улучшению социально-психологического 
климата общности. Проблема возможности развития эмоционального 
интеллекта находится в центре научных дискуссий. Тем не менее, 
существует согласие в том, что эмоциональные знания и навыки могут 
приобретаться в процессе специального обучения. В настоящее время 
необходимо разработать научную основу для "эмоционального 
образования", которая должна базироваться на знании биологических 
и социальных предпосылок ЭИ. Итак, развитие ЭИ является важным 
фактором адаптации, оптимизации межличностного взаимодействия, 
про социального и иного позитивного поведения. С повышением ЭИ 
связано снижение деструктивных тенденций в поведении людей [1].  

Формирование у студентов, обучающихся в педагогическом вузах, 
не только знаний, умений и навыков, необходимых для работы, но 
также и определенных личностных качеств, будет способствовать 
достижению наибольшего результата в обучении, а это в свою очередь 
будет способствовать достижению высоких результатов в будущей 
профессиональной деятельности [2].  

Эмоциональный интеллект включает следующие ментальные 
способности:  

- способность безошибочно воспринимать, оценивать и выражать 
эмоции;  

- способность иметь доступ и вызывать чувства, чтобы повысить 
эффективность мышления;  

- способность к пониманию эмоций, эмоциональному познанию;  
- способность к осознанной регуляции эмоций, управлению 

эмоциями, повышению уровня эмоционального и интеллектуального 
развития. Предпосылками развития эмоционального интеллекта 
являются биологические и социальные факторы. Люди с высоким 
уровнем развития эмоционального интеллекта обладают 
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выраженными способностями к пониманию собственных эмоций и 
эмоций других людей, могут управлять своей эмоциональной сферой, 
что обусловливает их более высокую адаптивность и эффективность в 
общении, они легче добиваются своих целей во взаимодействии с 
окружающими. Все психологи, занимающиеся проблемой 
эмоционального интеллекта, считают, что управление эмоциями - это 
навык, который можно нарабатывать и развивать, а семейное 
воспитание в детстве - один из ключевых факторов. Склонность 
родителей к обсуждению эмоциональных проблем способствует 
лучшему пониманию ребенком собственных эмоций и развитию у него 
способности к саморегуляции. Эмоциональный интеллект является 
профессионально важным качеством психолога. Это обосновывается 
рассмотрением составляющих Эмоционального интеллекта. Но при 
этом предполагается, что студенты обучающихся в педагогическом 
вузах уже на первом курсе обучения должны отличаться от студентов 
других специальностей, а именно - обладают более высоким уровнем 
эмоционального интеллекта - выраженные уровни развития эмпатии, 
коммуникативной компетентности, контроля и управления эмоциями и 
общего уровня эмоционального интеллекта. 

Дж. Мейер и П. Сэловей (1990) впервые сформулировали 
определение термина «эмоциональный интеллект» и предложили 
методику его измерения [3].  

Сама идея эмоционального интеллекта в том виде, в котором этот 
термин существует сейчас, выросла из понятия социального 
интеллекта, которое разрабатывалась такими авторами, как Эдуард 
Торндайк, Джой Гилфорд, Ганс Айзенк. Другой предпосылкой 
повышенного внимания к эмоциональному интеллекту стала 
гуманистическая психология. После того, как Абрахам Маслоу в 50-х 
годах ввел понятие само актуализаци, в западной психологии случился 
"гуманистический бум", который породил серьезные интегральные 
исследования личности, объединяющие когнитивные и аффективные 
стороны человеческой природы [4].  

Особенно близко к понятию эмоционального интеллекта подошёл 
Гарднер Х. Согласно представлениям Х. Гарднера о множественном 
интеллекте, данное психическое явление включает широкий круг 
способностей. Модель Х. Гарднера включает семь основных подвидов 
(форм) интеллекта, среди которых, наряду с традиционными 
вербальным и логико-математическим, присутствуют пространствен-
ный, музыкальный, телесно-кинестетический, межличностный 
(interpersonal) и внутриличностный (intrapersonal) интеллект. Внутри 
личностный интеллект трактуется им как "доступ к собственной 
эмоциональной жизни, к своим аффектам и эмоциям: способность 
мгновенно различать чувства, называть их, переводить в 
символические коды и использовать в качестве средств для понимания 
и управления собственным поведением". Межличностный интеллект, в 

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            115                                        inf.academ@gmail.com 

свою очередь, включает способность наблюдать чувства других и 
использовать эти знания для прогнозирования их поведения. В сумме 
эти две последние формы интеллекта и дают эмоциональный 
интеллект. 

Ученые определили эмоциональный интеллект как группу 
ментальных способностей, которые способствуют осознанию и 
пониманию собственных эмоций и эмоций окружающих. По данным 
Д.В. Люсина, эмоциональный интеллект объяснялся как конструкт, 
состоящий из следующих типов способностей:  

1) идентификация и выражение эмоций;  
2) регуляция эмоций;  
3) использование эмоциональной информации в мышлении и 

деятельности» [1]. 
При этом способность к идентификации и выражению эмоций 

имела два направления – на свои (включает вербальный и 
невербальный компоненты) и чужие (включает невербальное 
восприятие и эмпатию) эмоции. Так же структура и у регуляции эмоций 
– своих и чужих. Использование эмоциональной информации 
осуществляется через гибкое планирование, творческое мышление, 
перенаправленное внимание и мотивацию [1]. 

В настоящее время структура эмоционального интеллекта 
описывает четыре сферы эмоциональных умственных способностей: 
безошибочно различать собственные эмоции и эмоции других людей; 
использовать эмоции для повышения эффективности мыслительной 
деятельности; понимать значение эмоций; управлять эмоциями [5]. 

Д.В. Люсин (2000, 2004) создал модель эмоционального 
интеллекта, который определяется им как способность к пониманию 
своих и чужих эмоций и управлению ими [1]. 

Эмоциональный интеллект необходим в профессиональной 
деятельности психолога как инструмент, с помощью которого 
специалист воздействует на клиента, он так же способствует 
сохранению психологического здоровья психолога. Одна из функций 
эмоций – это адаптация. 

Умение управлять своими эмоциями помогает контролировать 
свои разрушительные эмоции и импульсы, способствует сохранению 
рассудительности в проблемной ситуации; эта способность повышает 
степень толерантности к ситуации неопределенности и повышает 
самоуверенность [4]. 

Целью нашего исследования явилось определение особенностей 
эмоционального интеллекта студентов обучающихся в педагогическом 
вузах.  

Объект исследования – эмоциональный интеллект.  
Предмет исследования – особенности эмоционального 

интеллекта у студентов обучающихся в педагогическом вузах.  
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Гипотеза исследования: эмоциональный интеллект студентов- 
обучающихся в педагогическом вузах проявляется как способность 
понимать эмоции других людей и управлять ими. Выборочная 
совокупность: студенты обучающихся в педагогическом вузах КГУТИ 
им. Ш. Есенова – 41 человека (31 человек – 1, 2, 4 курсов, 10 человек – 
3 курса), среди которых 30 девушки и 11 юношей в возрасте от 17 до 26 
лет. 

Методологической базой нашего исследования стали работы 
Дж. Мейера, П. Сэловея, Д. Карузо, которые являлись авторами 
оригинальной концепции эмоционального интеллекта.  

Исследование проводилось с использованием следующих 
психодиагностических методик:  

1. Методика Н. Холла на определение уровня эмоционального 
интеллекта;  

2. Методика «Эмоциональный интеллект» Д.В. Люсина;  
3. Методика «Незаконченные предложения» (авторская 

разработка). Результаты исследования были обработаны 
статистически: критерий Вилкоксона, критерий U-Манна-Уитни, 
корреляционный анализ. 

В результате проведения методики Н. Холла было выявлено, что 
для группы 1 курса характерна следующая особенность: имея 
способность анализировать характер своих чувств и процесс их 
изменения, возникают сложности при необходимости отстраниться от 
своих эмоций или вызвать ту или иную эмоцию. Стоит отметить 
следующую несогласованность данных: значения по шкале 
«Самомотивация» значительно выше значений по шкале «Управление 
своих эмоций». Возможно, контроль поведения происходит за счет 
подавления чувств. То есть, ставя перед собой задачу показать то или 
иное поведение, испытуемые не реально управляют своими эмоциями, 
а подавляют их. Это подтверждается ответами по методике 
«Неоконченные предложения»: «Когда у меня плохое настроение…»: 
меня лучше не трогать; то его лучше скрыть; такое бывает?; «Когда 
нужно отстраниться от своих чувств …»: начинаю погружаться в эмоции 
других людей; я их подавляю пустотой мыслей. 

Корреляционная связь обнаружена между шкалами «Управление 
своими эмоциями» и «Эмоциональная осведомленность», 
«Самомотивация». Так же связь обнаружена между шкалами 
«Распознавание эмоций других людей» и «Эмпатия». Корреляционные 
связи положительны. 

В группе 1 курса существует связь между способностью к 
произвольной регуляции своими эмоциональными состояниями и 
возможностью контролировать своё поведение за счет контроля 
эмоций, характерна зависимость между умением держать под 
контролем свои эмоции и способностью определять эти эмоции у себя, 
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их наличие, характер и так далее. При этом возможность понимать свои 
эмоции коррелирует со способностью контролировать свои эмоции. 

В этой группе существует взаимосвязь «Распознавание эмоций 
других людей» - «Эмпатия», то есть существует связь между умением 
узнавать о чувствах других людей через их внешнее проявление и 
умением постигать эмоциональные состояния других. 

Группа 2 характеризуется неумением вызывать у себя те или 
иные эмоции, отстраняться от них, а также сниженной способностью 
регулировать интенсивность своих эмоций и концентрироваться на ней. 
Как и в группе 1, контроль за своим поведение через эмоции происходит 
не за счет эмоциональной гибкости, а посредством подавления и 
отрицания эмоций. 

Значимое отличие наблюдается по шкале «Управление своими 
эмоциями». Отметим, что среднее значение по данной шкале 
находятся на низком уровне, более того оно является отрицательным. 
При этом значения по шкале «Самомотивация» имеют более высокие 
значения. Так же группа 2 имеет ситуативные способности к 
наблюдению за изменением своих чувств и анализу их характера, к 
пониманию переживаний и чувств другого человека, а так же к оценке 
эмоционального состояния других людей по жестам, мимике и позе. 

Испытуемые этой группы давали следующие ответы по методике 
«Незаконченные предложения»: «Мои отрицательные эмоции …»: 
приносят вред окружающим, могут разозлить и других; «Когда у меня 
плохое настроение …»: я начинаю говорить порой обидные слова для 
близких людей; я периодически срываюсь на близких мне людей; меня 
лучше не трогать, могу нечаянно обидеть человека. 

Группа 3 отличается неспособностью оценивать свои чувства и их 
источник, зацикленностью на определенных эмоциях и неумением 
контролировать свои эмоции. Так же для данной группы характерны 
затруднения в деятельности и общении из-за неспособности 
регулировать свои эмоции и, как следствие, поведение. Этой группе 
студентов сложно определять по мимике, жестам и позе 
эмоциональное состояние другого человека. А такое свойство как 
эмпатия проявляете ситуативно. 

Средние значения в большинстве своем находятся на низком 
уровне, за исключением значений по шкале «Эмпатия». Единственное 
значимое статистическое различие наблюдается по шкале 
«Управление своими эмоциями». По этим данным можно судить о том, 
что, несмотря на общее снижение результатов, способность 
контролировать свои эмоции является наименее развитой. 

Ответы на предложения методики «Неоконченные предложения» 
следующие: «Мои отрицательные эмоции …»: мне мешают; часто мне 
сильно мешают; это тормоз; иногда нехорошо на мне сказываются; 
«Когда у меня плохое настроение …»: я стараюсь молчать и не 
показывать вида; я не специально порчу его другим. «Когда нужно 
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отстраниться от своих чувств …»: я принимаю успокоительное; у меня 
не выходит. 

Значимая корреляционная связь обнаружена между шкалами 
«Эмоциональная осведомленность» и «Управление своими 
эмоциями», «Эмпатия», «Распознавание эмоций других людей». А 
также стоит отметить связь шкал «Распознавание эмоций других 
людей» и «Эмпатия». 

Для группы 3 характерна связь между способностью наблюдать 
изменения своих эмоциональных состояний и чуткостью к внутренним 
переживаниям других людей, а также умением произвольно 
регулировать свои эмоции и возможностью узнавать о переживаниях 
других людей по внешним проявлениям. Так же стоит отметить, что со 
шкалой «Самомотивация» не обнаружено статистически значимой 
связи. 

Группа 4 курса имеет следующие особенности: сниженная 
способность определять у себя наличие эмоций, их характера, 
причины, вызвавшую эмоцию, отсутствие эмоциональной гибкости и 
возможности произвольно управлять своими эмоциями, трудности в 
деятельности и общении из-за неспособности регулировать свои 
эмоции, неспособность понять эмоциональное состояние другого 
человека, неумение по внешним проявлениям определить 
эмоциональное состояние другого человека. 

Статистически значимое отличие обнаружено между шкалами 
«Самомотивация» и «Управление своими эмоциями». То есть значения 
по шкале «Управление своими эмоциями» на статистически значимом 
уровне ниже значений шкалы «Самомотивация». Это говорит о том, 
контроль за своим поведением осложняется неумением управлять 
своими эмоциями. 

По методике «Незаконченные предложения» их ответы: «Следить 
за тем, что я чувствую …»: сложно; бывает иногда трудно; не слежу; 
«Когда нужно отстраниться от своих чувств …»: это бывает довольно 
сложно; я делаю это с трудом; «Если нужно успокоиться, …» я стараюсь 
сделать все возможное для этого, но чувствую себя некомфортно; я 
раздражаюсь еще больше. 

В группе 4 обнаружена связь между шкалами «Самомотивация» и 
«Управление своими эмоциями», «Эмпатия», «Распознавание эмоций 
других людей». Так же значима связь шкал «Эмпатия» и «Управление 
своими эмоциями», «Распознавание эмоций других людей». У шкалы 
«Эмоциональная осведомленность» существует связь со шкалой 
«Распознавание эмоций других людей». Важным является то, что все 
шкалы взаимосвязаны. Отметим, что в группе 4 существует связь 
между управлением своим поведением за счет контроля эмоций и 
непосредственным контролем эмоций. Так же характерна связь между 
умением узнавать об эмоциональных переживаниях других людей, 

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            119                                        inf.academ@gmail.com 

способностью постигать эмоции других людей, умением понимать свои 
эмоции и возможностью контролировать своё поведение. 

Далее была проведена методика «ЭмИн» Д.В. Люсина. Группа 1 
характеризуется более развитой способностью понимать и 
контролировать эмоции других людей, нежели своих. Так же стоит 
отметить, что умение контролировать внешние проявление своих 
эмоций развито в значительно меньшей степени, чем другие 
способности. 

Значения по шкале «Понимание чужих эмоций» имеют 
значительное отличие от шкал «Управление чужими эмоциями», 
«Понимание своих эмоций», «Управление своими эмоциями» и 
«Контроль экспрессии». Средние значения по шкале «Понимание 
чужих эмоций» находятся на высоком уровне, в отличие от других шкал, 
которые расположены на среднем уровне. Интересным представляется 
разница в результатах по шкалам понимания своих и чужих эмоций. 
Для этой группы характерна более развитая способность распознать 
эмоциональное состояние, причину, его вызвавшую, а также 
последствия эмоции у другого человека, нежели у себя. В данной 
группе существует связь между умением вызвать у людей эмоции, 
контролировать их протекания и процесс затухания и умением 
контролировать свои эмоции. Так имеет место связь способности 
постигать эмоции другого человека и контролировать эмоции. 

Результаты исследования 1 курса по методике «Незаконченные 
предложения» следующие: «Узнавать о чувствах других людей …»: мне 
важно для того, чтобы я могла им помочь; помогает узнать их еще 
больше; опыт для меня; интересно; является моим любимым занятием; 
легко; просто, так как тело говорит правду; «Понять, почему у другого 
человека плохое настроение …»: необходимо, чтобы помочь ему; если 
человеку нужна моя помощь, то я ему помогаю; мне удается легко; 
очень важно для меня. «Когда другой человек старается скрыть свои 
чувства, …»: это видно; это очень заметно; я вижу это; я это замечаю и 
слежу внимательно за ним; я стараюсь узнать, почему; я пытаюсь 
понять, зачем он это делает; «Переживания другого человека …»: меня 
беспокоят, и я стараюсь его поддержать; я принимаю и понимаю, 
стараясь помочь; для меня как почва для помощи и сближения; очень 
интересны; видны на лице. 

Стоит отметить, что по результатам методики «Неоконченные 
предложения» был сделан вывод, что для студентов 1 курса понимание 
эмоций другого человека важны в первую очередь для того, чтобы 
помочь ему. Так же данная группа высоко оценивает своё умение 
правильно распознавать эмоциональные состояния других людей. 
Отмечен интерес к чувствам других людей. 

Важен факт, что шкала «Контроль экспрессии» имеет значимые 
отличия со всеми другими шкалами. Отметим, что среднее значение по 
данной шкале равно 13,3 баллом – самое низкое значение из 
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представленных субшкал. Это говорит о том, что умение 
контролировать внешние проявления своих эмоций у группы 1 курса 
развито слабее, чем все остальные представленные способности. 
Несмотря на то, что значения шкал находятся на среднем уровне 
(помимо шкалы «Понимание чужих эмоций»), именно умение проявить 
эмоцию или сдержать ее сформировано недостаточно. 

Стоит отметить, что наибольшее количество связей имеют 
шкалы, связанные с управлением эмоциями. Существует связь между 
умением вызвать у людей эмоции, контролировать их протекание и 
процесс затухания и умением контролировать свои эмоции. Так же 
интересна связь между способностью понимать эмоциональные 
состояния других людей и умением контролировать как свои эмоции, 
так и эмоции других людей. То же можно сказать и о способности 
понимать себя, свои эмоциональные переживания. С данной 
способностью так же существует связь и у шкалы «Управление своими 
эмоциями», и у шкалы «Управление чужими эмоциями». Следует 
отметить, что в данной плеяде несвязанными остались лишь 
способности к пониманию своих и чужих эмоций. Важно, что не 
обнаружено связей со шкалой «Контроль экспрессии». То есть можно 
судить о том, что умение держать под контролем внешние проявления 
своих эмоций существует автономно. 
  Студенты, обучающихся в педагогическом вузах 2 курса, 
отличаются лучшим пониманием эмоций других людей, чем своих. При 
этом способность к управлению эмоциями других людей развита в 
большей степени, чем умение контролировать свои эмоции. Так же для 
данной группы свойственна связь между способностью правильно 
оценивать свои эмоциональные переживания и умением их 
контролировать. 
  Как можно отметить, значимые отличия наблюдаются у всех шкал, 
кроме «Понимание своих эмоций» и «Управление чужими эмоциями» 
несмотря на то, что значения среднего находятся на среднем уровне. 
Значительное повышение значений по шкале «Понимание чужих 
эмоций» говорит о том, что студенты обучающихся в педагогическом 
вузах 2 курса более компетентны в определении, понимании и оценке 
эмоций других людей, чем своих. На это указывают результаты по 
методике «Незаконченные предложения»: «Понять, почему у другого 
человека плохое настроение …»: не трудно; можно, как только ты 
взглянешь в его глаза; можно, поговорив с ним наедине. «Когда другой 
человек старается скрыть свои чувства, …» это видно; я сразу начинаю 
замечать это; можно это определить; это можно распознать по его 
мимике. 

К тому же у данной группы способность управлять 
эмоциональными состояниями других людей лучше развита, чем 
умение регулировать свои эмоции, на что указывает статистическая 
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значимое различие шкал «Управление чужими эмоциями» и 
«Управление своими эмоциями». 

Так же стоит отметить значительное отличие по шкале «Контроль 
экспрессии», значения которой являются наименьшими. То есть 
умение контролировать внешние проявления своих эмоций является 
менее слабой стороной из представленных. «Когда у меня плохое 
настроение …»: я начинаю говорить порой обидные слова для близких 
людей; (я периодически срываюсь на близких мне людей; меня лучше 
не трогать, могу нечаянно обидеть человека. «Испытывая 
раздражение, …»: я психую; я не всегда могу сдерживать свои эмоции; 
мне не комфортно. 

На уровне значимости p≤0,1 обнаружена положительная связь 
между шкалами «Управление своими эмоциями» и «Понимание своих 
эмоций. То есть существует статистически значимая связь между 
способностью осознавать свои эмоции, их характер, причину и 
последствия и умением произвольно управлять своими эмоциями. 

Группе 3 курса характерна чуткость к внутренним состояниям 
других людей. На высоком уровне находятся результаты по шкале 
«Понимание чужих эмоций», остальные шкалы определяются средним 
уровнем, за исключением шкал «Понимание эмоций» и «Управление 
эмоциями», находящимися на низком уровне. Эта группа студентов 
обучающихся в педагогическом вузах способна на основе внешних 
проявлений понимать эмоциональное состояние человека. 

Анализируя данные первичной статистической обработки, можно 
сделать вывод о том, что для данной группы характерна чуткость к 
внутренним состояниям других. 

Как можно отметить, статистически значимое отличие 
наблюдается по шкале «Понимание чужих эмоций». Для данной группы 
характерно лучшее понимание эмоциональных состояний других 
людей, они способны определить наличие эмоции у человека, понять 
причину этой эмоции. При этом способность понять свои 
эмоциональные переживания выражена слабее. Так же важным 
является и то, что умение понимать эмоциональные переживания 
других людей развито лучше, чем умение управлять этими эмоциями, 
то есть возможность отметить наличие эмоции, ее характер, а так же 
описать ее присутствует регулярно, а возможность перенаправить эту 
эмоцию является ситуативной. 

Данные подтверждаются результатами методики 
«Незаконченные предложения»: «Узнавать о чувствах других людей 
…»: мне помогает их мимика; не очень сложно; очень интересно; нужно; 
полезное качество для психолога; «Понять, почему у другого человека 
плохое настроение …»: значит понимать самого человека; это умение 
чувствовать других людей. 

Статистически значимое различие есть между шкалами 
«Управление своими эмоциями» и «Управлениями чужими эмоциями». 
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То есть студенты 3 курса оценивают свою способность контролировать 
свои эмоции, как менее развитую в сравнении со способностью 
контролировать чужие эмоции. Для них вызвать у другого человека 
эмоцию или же, наоборот, снизить интенсивность эмоции является 
более легкой задачей. 

Характерной особенностью является и то, что способность 
контролировать внешние проявления эмоций развита слабее 
остальных. Связей между шкалами не обнаружено. 

Студенты 4 курса более компетентны в понимании чужих эмоций, 
нежели своих. Способность управлять своими эмоциями развита 
сильнее умения контролировать эмоции других людей. Есть связь в 
данной группе возможности понимать свои внутренние переживания и 
умения управлять эмоциями других людей. 
  Как можно, отметить средние значения по данной методике не 
опускаются до низкого уровня. Как можно отметить, статистически 
значимое отличие наблюдается между шкалами «Понимание чужих 
эмоций» и «Понимание своих эмоций». То есть студенты обучающихся 
в педагогическом вузах 4 курса более компетентны в понимании чужих 
эмоций, нежели своих. 

Так же стоит отметить различие между шкалами «Управление 
чужими эмоциями» и «Управление своими эмоциями». Для данной 
группы характерна более развитая способность управлять своими 
эмоциями (вызывать желательные и снижать интенсивность 
нежелательных), нежели чужими. 

Разница между шкалами «Контроль экспрессии» и «Понимание 
своих эмоций» так же имеет значение на статистически значимом 
уровне. Несмотря на своё умение оценивать свои эмоциональные 
состояние, способность контролировать их внешние проявления менее 
развита. 

Единственная значимая корреляция обнаружена между шкалами 
«Управление чужими эмоциями» и «Понимание своих эмоций». 
Способность понимать свои переживания, правильно оценить их 
причину каким-то образом влияет на умение регулировать 
эмоциональное состояние других людей, или наоборот. 
  Таким образом, нами было выявлено, что 1, 2, 3 и 4 курсов 
значения по шкале «Понимание чужих эмоций» на статистически 
значимом уровне имеют большие показатели в сравнении с другими 
шкалами. Так же у 1, 2 и 3 курсов были обнаружены статистически 
значимые различия шкал «Управление чужими эмоциями» и 
«Понимание своих эмоций», «Управление своими эмоциями», 
«Контроль экспрессии», где способность управлять эмоциями других 
людей выражена сильнее. На основании указанных данных можно 
утверждать, что гипотеза доказана. 
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3.18. Оқу орындарында төтенше жағдай  
кезінде атқарылатын іс-шаралар 

 
Азат Маратұлы Марат 

Ш. Уалиханов атындағы Көкшетау университетінің магистранты 
(Қазақстан, Көкшетау қ.) 

Сая Бекетовна Жапарова 
Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау университетінің профессоры, т.ғ.д. 

(Қазақстан, Көкшетау қ.) 
 

Аңдатпа 
Мақалада Ақмола облысы Көкшетау қаласында орналасқан Азаматтық 

қорғаныс жоғары көпсалалы колледжінің оқу ғимаратында төтенше жағдайда 
кезінде атқарылатын алғашқы іс-шаралар ҚР Төтенше жағдай туралы 
заңнамасының негізінде таныстырылым жұмыстары жүргізілгендігі туралы 
баяндалады. Білім беру мекемесінің қызметкерлерінің және ондағы 
білімалушылардың өмірі мен денсаулығы басты орында екені ескертіледі. Білім 
беру мекемесенің барлық қызметкерлерінің төтенше жағдай кезіндегі өздеріне 
жүктелген міндеттері мен жауакершіліктерінің маңыздылығы туралы 
көрсетіледі. Қазақстан Республикасының Төтенше жағдай туралы 
заңнамасымен толық және нақты түрде таныстыру және түсіндіру жұмыстары 
жүргізілді. 

Кілт сөздер: заңнама, білім беру мекемесі, төтенше жағдай, дүлей зiлзала. 

 
Кіріспе 
1995 жылы 30 тамызда қабылданған Қазақстан Республикасының 

Конституциясының 1 бабының 1) тармағында Қазақстан Республикасы 
өзін демократиялық, зайырлы, құқықтық және әлеуметтік мемлекет 
ретінде орнықтырады, оның ең қымбат қазынасы - адам және адамның 
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өмірі, құқықтары мен бостандықтары, - делінген. Сонымен қатар ҚР 
«Төтенше жағдай туралы» 2003 жылғы 8 ақпандағы № 387 Заңына 
сәйкес кезкелген іс-шара азаматармен азаматшалардың өмірімен 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуі шарт. Олай болса Қазақтан 
Республикасының әр бір оқу орындарында төтенше жағдай орын алған 
кезде атқарылатын іс шаралар туралы нақты ақпараттар, бұрыштамаға 
ілініп, жауапты қызметкерге бұйрық негізінде бекітілуі тиіс. Енді сол 
төтенше жағдай дегеніміз не? Қандай іс-шаралар атқарылуы тиіс деген 
сұрақтарға тоқталайық. Мәселен ҚР «Төтенше жағдай туралы» Заңың 1 
бабының 5) тармағында төтенше жағдай деген сөздің мағынасын былай 
деп көрсетілген. 

Зерттеу материалдары мен әдістемесі  
Төтенше жағдай - азаматтардың қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету 

және Қазақстан Республикасының конституциялық құрылысын қорғау 
мүдделерiнде ғана қолданылатын және азаматтардың, шетелдiктердiң 
және азаматтығы жоқ адамдардың құқықтары мен бостандықтарына, 
сондай-ақ заңды тұлғалардың құқықтарына жекелеген шектеулер 
белгiлеуге жол беретiн және оларға қосымша мiндеттер жүктейтiн, 
мемлекеттiк органдар, ұйымдар қызметiнің ерекше құқықтық режимі 
болып табылатын уақытша шара;- делінген.  

Осы заңның 4 бабында төтенше жағдайды енгізудің негіздері 
көрсетілген. 

1. Төтенше жағдай Қазақстан Республикасының демократиялық 
институттарына, тәуелсiздiгi мен аумақтық тұтастығына, саяси 
тұрақтылығына, оның азаматтарының қауiпсiздiгiне елеулi және тiкелей 
қауiп төнген және мемлекеттiң конституциялық органдарының қалыпты 
жұмыс iстеуi бұзылған жағдайда енгiзiледi. 

2. Төтенше жағдайды енгiзу негiздерi болатын мән-жайларға, осы 
баптың 1-тармағының талаптары сақталған жағдайда: 

1) шектес мемлекеттер аумақтарынан Қазақстан Республикасы-
ның Мемлекеттiк шекарасы арқылы жаппай өтуден; Қазақстан 
Республикасының конституциялық құрылысын күштеп өзгертуге 
әрекеттенуден; терроризм актілерінен; билiктi күштеп басып алуға 
немесе Қазақстан Республикасының Конституциясын бұза отырып, 
билiктi күшпен ұстап тұруға бағытталған iс-әрекеттерден; жаппай 
тәртiпсiздiктерден, ұлтаралық және конфессияаралық жанжалдардан; 
жекелеген жергілікті жерлердi, аса маңызды және стратегиялық 
объектiлердi қоршап алудан немесе басып алудан; заңсыз қарулы 
құралымдарды дайындаудан және олардың әрекетінен; қарулы 
бүліктен; диверсиядан; қарулы қақтығысты күштеп таңу мақсатында 
басқа мемлекеттер тарапынан жасалатын арандатушылық iс-
әрекеттерден туындаған әлеуметтік сипаттағы төтенше жағдайлар; 

2) дүлей зiлзала (жер сiлкiнiсi, сел, қар көшкiнi, су тасқыны және 
басқалар), дағдарысты экологиялық жағдайлар, табиғи өрттер, 
эпидемиялар мен iндеттер, ауыл шаруашылығы өсiмдiктерi мен 
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ормандардың аурулармен және зиянкестермен зақымдалуы, 
өнеркәсiптiк, көлiктiк және басқа авариялар, өрттер (жарылыстар), күштi 
әсер ететiн улы, радиоактивтi және биологиялық қауiптi заттар ауаға 
жайылатын (жайылу қаупi бар) авариялар, үйлер мен ғимараттардың 
кенеттен құлауы, су бөгеттерiнiң бұзылуы, тыныс-тiршiлiктi қамтамасыз 
ететiн электрэнергетикалық және коммуникациялық жүйелердегi, 
тазарту құрылғыларындағы авариялар себеп болған және жағдайды 
дереу тұрақтандыруды, құқық тәртiбiн қамтамасыз етудi, қажеттi құтқару 
және авариялық-қалпына келтiру жұмыстарын жүргiзу үшiн жағдай 
жасауды талап ететiн табиғи және техногендiк сипаттағы төтенше 
жағдайлар жатады. 

Дүлей зiлзаланың немесе кең көлемдi аварияның (апаттың) нақты 
қаупi де азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органның ұсынуы 
негiзiнде төтенше жағдай енгiзуге негiз болуы мүмкiн. 

Зерттеу нәтижелері және оларды талқылау 
Демек, осы жағдайда оқу орындарда қандай іс шаралар жүзеге 

асуы тиіс? Төтенше жағдайдың түріне байланысты оқу орындарында 
түрлі шаралар қолданылады. Ең бастысы азаматтардың қауіпсіздігімен 
өмірін сақтау. Оқшаулау шараларын жүзеге асыру. Студенттермен білім 
алушыларды қашықтықтан оқыту. Төтенше жағдайлардың алдын алу. 
Алғашқы көмекті кәсіби тұрғыда көрсету. Байланыс желілері арқылы 
тиісті құзырлы органдарға қоңырау шалу немесе хабарламалар жолдау 
арқылы жеткізу. Қажет болған жағдайда ҚР кез келген азаматы төтенше 
жағдай кезінде, оқу орнында бекітілген құрал жабдықтарды 
пайдаланып, арнайы сигналдарды басып, тиісті органдарға хабарлап, 
жағдайды күрделендірмеудің жолына ықпал етуі тиіс. Сонымен қатар 
барынша сақтанып, шығын болдырмауға немесе шығын көлемін 
азайтуға барынша жұмылдырылу керек. Оқу орнына жауапты, тиісті 
мамандардың ұялы байланыс телефондарына, шұғыл желілер 
көрсетілген нөмерлерге хабарлап, мән жайды толық баяндауы қажет. 
Ақпаратты баяндағаннан кейін жауапты маман шұғыл түрде тиісті 
шаралар қабылдап, қауіпсіздік шараларын қамтамасыз етуі тиіс. Ол 
үшін оқу орнының Жарғысында анық көрсетілуі керек. Жарғы дегеніміз 
не? ҚР Білім туралы 2007 жылғы 27 шілдедегі №319 заңының 41- 
бабында Білім беру ұйымының жарғысы көзделген. 

Азаматтық қорғаныс жоғары көпсалалы колледжі туралы жалпы 
мәлімет. 

 

Ғимараттар 
саны 

Қызметкерлер 
саны 

Қабаттар 
саны 

Кабинеттер 
саны 

Қосымша 
баспалдақтар 

Қосымша 
шығу 

есіктері 

Басты 
ғимарат 

80 6 106 1 1 

№ 2 
ғимарат 

40 4 72 1 1 
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Білім беру ұйымының жарғысы - Ол: 
1. Білім беру ұйымының жарғысы Қазақстан Республикасының 

азаматтық заңнамасында көзделген талаптардан басқа, мыналарды: 
  1) іске асырылатын білім беру бағдарламаларының тізбесін; 
  2) білім беру ұйымдарына қабылдау тәртібін; 
  3) білім беру процесін ұйымдастыру тәртібін (оның ішінде оқыту 
және тәрбиелеу тілін (тілдерін), білім алушылардың, тәрбиеленушілер-
дің сабақ режимін); 
  4) білімдерді ағымдағы бақылау, білім алушыларды аралық және 
қорытынды аттестаттау жүйесін, оларды өткізудің нысандарын және 
тәртібін; 

4-1) білім алушыларды, тәрбиеленушілерді оқудан шығару 
негіздерін және тәртібін; 
  5) ақылы қызмет көрсетудің тізбесін және тәртібін; 
  6) білім беру ұйымының білім алушылармен, тәрбиеленушілермен 
және (немесе) олардың ата-аналарымен және өзге де заңды 
өкілдерімен қатынастарын ресімдеу тәртібін қамтуға тиіс. 
  2. Білім беру ұйымының жарғысында оның қызметіне қатысты 
және Қазақстан Республикасының заңнамасына қайшы келмейтін өзге 
де ережелер қамтылуы мүмкін. 
  3. Білім беру ұйымының жарғысы Қазақстан Республикасының 
заңнамасында белгіленген тәртіппен бекітіледі. Осы жарғыда төтенше 
жағдайда атқарылатын іс шараларға жауапты қызметкерлер қаралады. 
Оған білім беру ұйымының басшысымен бұйрық шығарылады. Оқу 
орнының басшысымен бекітілген қызметкер төтенше жағдай кезіндегі іс 
шараларға жауапты болып табылады. Жауапты маманды тікелей 
басшы қадағалайды. Төтенше жағдай кезінде аталған тұлғалар тиісті іс 
шараларды өз деңгейінде жасамаса, төтенше жағдайдың алдын 
алмаса, өрескел заң бұзушылықтарға апарса, ҚР азаматтық заңымен, 
Әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңымен немесе ҚР қылмыстық 
кодексінде көзделген жауапкершілікке тартады. Осындай іс 
шаралардың алдын алу үшін жоспарға сай, тиісті мамандардың 
рұқсатымен құзырлы орган қызметкерлерінің қатысуымен оқу 
жаттығулар жасап тұру білім алатын тәрбиелениушілерді 
машықтандырып, олардың адам өмірімен қауіпсіздігін сақтауда 
практикалық тағылымдама, алдағы күндер үшін оң нәтиже беретіні 
сөзсіз. Осындай іс-шараларды қалыптастырған әлде қайда дұрысырақ. 
Қандайда болмасын төтенше жағдай кезінде уақытылы, сапалы, 
атқарылған іс шараны ерлік деп санамай азаматтық борыш деп 
қабылдаған абзал. Бұдан шығатын түйін: Қиын қыстау кезінде елеусіз 
еңбек еткен ерлердің есімдері елінің мәңгі есінде қалары анық. Әр бір 
адам сақтанып жүргені дұрыс, сақтансаң- сақтаймын деген емес пе?!  
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At present the Kazakhstan higher school forming educational 

programs of new generation based on the competence approach. Here the 
main object is a graduate, the demand for him at the labor market and his 
readiness to change the kind of professional activity. These requirements 
satisfaction supposes the transition to the educational model, whose priority 
serves the European approach with its market goalposts. At the same time 
the requirement to a graduate to be ready to change his professional activity 
is firstly evaluated as a perfunctory mastering of the educational program 
which forms uncertainty in the acquired knowledge and skills professional 
adequacy.  

An important moment of the Bologna transformations is the fact that 
bachelor’s qualification is to be demanded for by the market not due to the 
adopted legislative documents, but, first of all, due to its practical need [1, 
17 p.]. 
  An innovation element of new generation educational programs serves 
a competence. The competence approach to designing new syllabuses 
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supposes deep system transformations of all the components of the teaching 
process: the discipline content, forms and methods of training, quality 
control. There is important practical realization of such technologies of 
training that activate students’ participation in various types of educational 
and research activities. There are important issues of increasing the quality 
of all the components of the educational process which will assist training 
specialists with innovative type of thinking, possessing modern information 
technologies, able to demonstrate in practice their professional 
competences. 

Recently there have been carried out important studies to work out 
conceptual-methodological bases of designing educational standards based 
on specialist’s competence model [2, 8-9 pp]. In the suggested 
classifications of competences there are indicated the main types of the 
education results in accordance with the Dublin descriptors. However, by the 
present time there had not been formulated clear and accurate definitions of 
the concept’s “competence” and “competence approach”. There is no 
accurate ideology of transition from the knowledge-oriented approach to the 
competence one. In the Republic of Kazakhstan this problem is also defined. 
Unfortunately, there are no deep studies for scientific substantiation of the 
competence approach introduction in the education practice of higher 
school. The competence complexity and dimensionality of the competence 
approach suppose that in modernizing the Kazakhstan higher school there 
cannot be a quick and total transition to the specialists’ competence model 
of different levels. In the middle-term prospective it is necessary to carry out 
scientific studies for the system methodological substantiation of the 
competence approach when designing different-level educational programs. 

New generation state standards stipulate significant widening of higher 
schools’ academic freedoms in the issues of forming the institutional element 
of educational programs, students’ class loading, and students’ independent 
work. With widening higher schools’ autonomy there raises the requirements 
and responsibility for higher education quality which are entrusted to a higher 
school institution itself. The guarantees of quality education in the conditions 
of higher schools increased autonomy define the search of new managerial 
decisions, oriented to the market requirements. However, the system of 
higher education must not transform completely into a market branch. Higher 
schools in their innovation development must not rly only upon the market. 

As the best practice there must be marked the possibility to train 
specialists on the basis of educational standards and programs established 
by higher schools independently. Such advanced experience exists in 
Kazakhstan, where some federal, national research universities gave such 
a legislated right.  

What is the Kazakhstan higher school readiness to transit to the 
competence model of a graduate specialist? Can this model be introduced 
separately from the cardinal rebuilding of the traditional system of higher 
education? Will there be a success without significant increase of the 
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teachers’ status, without significant rising the norms of higher education 
financing? Will the competence-oriented education to the increasing of its 
quality? These questions are often asked not only in Kazakhstan but also in 
the European countries participating in the Bologna process.  

As in case of the Kazakhstan industry, the updating of education as the 
most important sphere of the society, responsible for the personnel 
reproduction, requires significant investments. Besides, there must also be 
taken into consideration the natural conservatism of the whole educational 
system, its certain counteraction to innovations. The subject of such 
counteraction is, first of all, the teachers’ staff that misses the old, checked 
methods and means of training. The competence approach requires re-
orientation of the educational process to the student-oriented character using 
the European system of accumulating and re-passing the EСTS credits and 
module training technologies. Within the frames of the Bologna process the 
European universities consider the competence approach as an instrument 
for strengthening the social dialogue of higher school with the labor world. 
The studies within the frames of the international project TUNING showed 
that the results of higher education in the format of competences and the 
market requirements are of international character. The key competences 
are closely related to knowledge. 
  A characteristic feature of the Kazakhstan SCSE of new generation is 
the requirement to the training results expressed through the professional 
competences in the indicated types of professional activity. Designing 
professional competences is the most complicated and important stage. The 
complexity is in that the list of professional competences depends on the 
kind of professional activity. For the production-technological activity one 
competence is important, for the organizational-managerial one - some 
others, for the designing - still others. The forming of competence-oriented 
educational programs stipulates working out a scientifically substantiated 
methodology of transforming the requirements of qualification characteristic 
and specialist’s professional competences into the educational program 
content. Realizing the competence approach in the educational practice of 
higher school is to be accompanied by establishing of qualification 
characteristic and professional competences conformity with the list of 
educational disciplines (modules).  

Higher schools’ collectives are facing a complicated problem: to 
develop educational programs in the format of competences and context of 
new generation SES. The prior task is to become developing new syllabuses 
in baccalaureate specialties. The task is complicated by the fact that higher 
schools have an excess autonomy. To realize the large institutional 
component in amount of 71 credits with preserving an adequate balance 
between the basic and profile disciplines for achieving the indicated 
competences presents a complicated task requiring professionalism and 
flexible approach. The transition to the competence-oriented educational 
programs supposes a system approach to the selection of academic 
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disciplines taking into account inter-subject ties [3, 27 p.]. Each indicated in 
the state standard competence of a graduate bachelor is to be provided with 
a certain discipline or a list of disciplines joint in a module. Since 
competences are worked out based on the acquired knowledge and skills, 
the syllabus is to synchronize with the employers’ qualification requirements. 

Unfortunately, employers’ professional communities are not 
completely ready to develop professional standards; they have no 
experience of designing such system-forming normative documents. There 
is necessary an interface of interaction between the positions of the 
academic public and employers as for the content of educational programs 
and requirements to the graduates’ professional competences. The culture 
of the social dialogue between higher school and economy requires high 
responsibility, professionalism and sense of reality. In this dialogue, without 
infringing the employers’ role, the decisive word is to belong to the academic 
community. 

New generation educational programs are expedient to be designed 
using the common-European system of credits (ECTS). This will give 
educational programs a larger recognition. The academic year labor intensity 
is to be evaluated not by 32 credits but by 60 credits, as it is adopted at 
European higher schools in accordance with the bologna agreement. On the 
whole the educational programs for the bachelor’s degree are to be planned 
accounting for the 4-year cycle (250 ECTS credits). It is necessary to 
establish the same list of general competences for one training trajectory, 
and to differentiate the list of different levels graduates’ professional 
competences (bachelor, master) by the amount depending on the 
educational level [1, 18-20 pp.]. 

When forming the educational programs for the bachelor’s degree the 
selection of the basic and profile disciplines is of great importance for the 
successful continuation of training in magistracy, and at the same time it is 
to have an adequate completeness at the level of baccalaureate. The 
educational process of the two-level structure of bachelors’ and masters’ 
training is to be realized on the basis of the continuous principle which means 
that the list of academic disciplines presents a logically connected pyramid 
of knowledge which is divided into two levels without losing logics and the 
necessary content of training taking into account the competence approach. 
The telescopic principle of building the teaching process means that all the 
previous knowledge is necessary fragments for the following stage of 
training. 
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Introduction 

 The purpose of this report is to present the evaluation results of the 
ungraded schools development policy in Kazakhstan. It was drawn up by an 
independent analytical group Nazarbayev University Analytics (NUA) for the 
Department of Secondary Education of the Ministry of Education and 
Science of the Republic of Kazakhstan. 

Kazakhstan secondary education experiences law quality of education 
in ungraded schools. Children of mixed ages are taught in one classroom. 
Buildings are often inappropriate for studying. It should be mentioned that 
56.5% of the total amount of schools are ungraded. The Ministry of 
Education and Science introduced the Ungraded Schools Development 
Concept in Kazakhstan for 2010-2020. The main goal of the Concept is to 
create conditions for students of ungraded schools to get quality education 
for further socialization, successful professional orientation, and self-
development [1]. 
 The evaluation covers the period from the introduction of the Ungraded 
Schools Development Concept in 2010 up to present. The analytical group 
has conducted a formative assessment of the policy implementation.  

The report introduces the detailed description and outcomes of the 
policy, assessment of its effectiveness and implementation. The schematic 
representation of the program logic is available at Appendix 1. 

Description of the policy 
The core problem the Ungraded Schools Development Concept was 

designed to address is poor quality of education in ungraded schools. There 
are distinguished several causes of the problem. 

The first cause is absence of regulatory base for ungraded schools 
functioning. In the beginning of 1990s due to the economic decline а large 
number of people began to move from villages to cities and abroad “in search 
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of better life”. It led to sharp decrease of secondary school students and 
teachers in rural areas. Consequently, the number of ungraded schools in 
Kazakhstan critically increased. However, no proper syllabus, curriculum, 
and any methodological recommendations were designed for ungraded 
schools. Thus, the existing regulatory base at that time did not meet the 
needs of ungraded schools and did not consider their peculiarities as well.  
 The second cause is lack of teaching staff and absence of 
appropriate pre-service and in-service teacher preparation for ungraded 
school. In ungraded schools’ teachers have to conduct lessons at radically 
different subjects and mixed age groups. However, teachers are not trained 
to work in such conditions. Besides, low salary, absence of social bonuses 
results in low motivation of teachers. All these drawbacks lead to critical 
deficiency and low level of preparation of teaching staff in ungraded schools. 

The third cause is poor material and technical conditions of 
ungraded schools. Due to improper state budgeting and financing most of 
ungraded schools today are located in inappropriate buildings. Most schools 
do not have school canteens, gyms, libraries. Very few schools are equipped 
with Biology, Science and Physics laboratories. Schools are not provided 
with access to Internet. Thus, students at ungraded schools have less 
opportunity to get quality education.  

Initiatives  
Several initiatives were proposed to solve the targeted problem and to 

improve the quality of education in ungraded schools.  
In order to provide the regulatory base, the following initiatives were 

suggested. First, the policymakers-initiated consideration of ungraded 
schools development issues in the Development Program of Education till 
2020. Second, the Concept suggested amendments in the Law of Education 
relating to student’s quantity in ungraded schools. Third, establishment of 
the Mandated State Regulations had to manage operating of ungraded 
schools. Next, the Rules of Psychological Support at secondary schools 
were introduced. The fifth initiative addressed regulation of teachers’ 
certification in ungraded schools. Introduction of the variative curriculum was 
aimed at development of students’ individual skills.  

Another group of initiatives addressed the cause of teaching staff 
deficiency and preparation. Firstly, it was suggested to prepare 
schoolteachers with dual specialization in VET and HE institutions. 
Secondly, opening of the Republic Development Center on the base of the 
National Education Academy was initiated. This Center would provide 
scientific, methodological, and teacher training support. The next initiative 
was aimed at increasing teachers' motivation by solving their social needs at 
the local budget level. Moreover, the policymakers pointed at necessity of 
teachers’ payment system reconsideration. 

The following initiatives aimed at solution of the improper material 
and technical conditions issue of ungraded schools. First of all, allocation 
of more funding for ungraded school facilities improvement (equipped 
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laboratories, library, canteens, and gyms) and supporting schools 
(“oporniye” schools) construction is provided at the local level. Moreover, 
transportation of ungraded schools’ students to supporting schools is taken 
into consideration. Thirdly, in order to ensure proper allocation of budget 
money it is suggested to settle ungraded schools and kindergartens in one 
building as “School-kindergarten”, “School-Mini-center” educational units. 
Finally, access to Internet is suggested to be provided in all ungraded 
schools.  

Expected outcomes  
As a result of the Concept implementation several intended outcomes 

are planned to be achieved.  
Firstly, the legal framework for ungraded schools functioning will be 

developed. It will include Teachers Certification Rules, Variative Curriculum, 
Rules for Psychological Service, and Mandated State Regulations for 
ungraded schools.  

Secondly, high-qualified teaching staff will be provided. Integrated 
programs in VET and Higher education for pre-service teachers preparing 
will be developed. In-service teacher training programs, methodological 
seminars will be conducted at the local, regional, and national levels. 
Moreover, the Republic Center for ungraded schools’ development will be 
functioning on the base of the Altynsarin National Educational Academy. 
Besides, the system of ungraded schools’ teachers’ monetary motivation will 
be reconsidered. 

Thirdly, material and technical state of ungraded schools will 
improve. Sufficient funding for supporting school’s construction will be 
allocated. By 2015 160 supporting schools will be built all around the country 
[1]. All ungraded schools will have buses to deliver students to supporting 
schools. Moreover, they will be equipped with science laboratories, libraries, 
canteens, and gyms. School-kindergarten, school-mini-centers educational 
units will be founded in all regional centers. Unified information network via 
broadband Internet facilities will be functioning in all ungraded schools.  

Assessment of effectiveness  
 To assess the policy effectiveness different data have been collected. 
The data analysis allows to conclude that some expected outcomes were 
successfully achieved, while some of them were partially achieved or not 
fulfilled at all.  

Some expected outcomes were achieved in adopting the regulatory 
base. First, the issues of ungraded schools’ development were included in 
the Development Program of Education till 2020. Second, the Ungraded 
Schools Mandated Regulations were approved in 2013 [10]. Third, the Rules 
for Psychological Service in secondary schools were introduced [9]. Thus, 
operating of ungraded schools has been supported at the legislative level.  

However, implementation of some legal support initiatives failed. For 
example, there are no amendments concerning ungraded schools to the Law 
of Education [7]. Besides, the initiative to reconsider Teacher Certification 
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Rules failed. The issue of ungraded schools’ teachers’ professional 
development was not taken into consideration in the Teacher Certification 
Rules as expected [9]. The initiative of variative curriculum implementation 
is not fully performed due to lack of technical conditions in ungraded schools. 

Some outcomes concerning teaching staff preparation were 
successfully achieved. First, 14 regional centers conduct teacher training at 
the regular base [3]. Also, the Ungraded Schools Academy provides 
intensive in-service teacher training programs [4]. Third, pedagogical support 
and monitoring take place on the base of Altynsarin National Academy of 
Education operating as a Republic Center for ungraded schools’ 
development [13]. Fourth, methodological workshops and conferences on 
ungraded schools’ development are regularly held at local, regional, and 
national levels [14]. 

Still, the analysis demonstrates some unachieved outcomes related to 
teaching staff. First, a very important problem of financial stimulation for 
ungraded schools’ teachers has not been solved. There is no social support, 
such as housing and “allowance” (“pod’omniye”) for newly employed 
teachers. Besides, the initiative of preparing teachers with dual diplomas at 
HEIs is not implemented. The current State Qualifier list for HEIs does not 
include qualifications of preparation teachers with double-major diploma [8].  

The next group of outcomes relates to effectiveness of technical and 
material state improvement initiatives. First, the implementation of initiative 
to allocate funding allowed to build 26 supporting schools vs. 20 planned in 
2011. Besides, all ungraded schools have been provided with new 
generation computers and access to broadband Internet [3].  

Some initiatives were partially achieved. For example, “school-
kindergartens” and “school-mini-centers” educational units started to operate 
in some regions of Kazakhstan only. Very few ungraded schools (for 
example, in Karaganda region) are equipped with science laboratories, 
libraries, canteens, and gyms. Moreover, the initiative of transportation 
supply almost failed due to absence of funding at the local level. 

Policy implementation assessment  
Assessment of the implementation process allows to define sources 

and causes of the success and failures of the policy. 
Some of the Concept aspects are successful. Overall, the Concept is 

well-structured. The content of the Concept is logical and rather adequate. It 
addresses the needs of educational environment. The policy has a clearly 
stated philosophy and value system based on learner-centered orientation, 
social partnership, legislative and financial support. The main goal to ensure 
access to quality education is explicit. The proposed initiatives address the 
causes; outcomes are aligned with them subsequently. This is the strength 
of the policy. 

In the process of the Concept development international experience 
has been reviewed and analyzed. The preliminary analysis of the situation 
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in the ungraded schools in Kazakhstan is represented in the introductory part 
of the Concept.  

There are some issues which cause the failures of the policy. The first 
reason is formalism in writing the document. Second, it was created by 
policy-makers (Vice-president of National Education Academy, Universities 
provosts, etc.) without involving the key stakeholders (local akimats, parents, 
local boards of education, ungraded school representatives) in the 
discussion of the document.  

Moreover, activities have not been designed carefully. Tools for 
implementation of the conception were not supplied. According to SMART 
criteria the objectives are not measurable. In order to assess the 
effectiveness of proposed and implemented initiatives the authors of the 
Concept do not provide clear numeric indicators.  

Another point is that the time-bound criterion is rather vague. The 
preparatory stage takes two years. The implementation stage takes nine 
years. It is not specified what will be achieved at exact milestones. There is 
no plan for evaluation and change management. 

Some significant issues have been omitted in the document. They 
include inclusive education, teaching gifted and talented students, issues 
related to food and medical services, transition to 12-year education, 
language of education, mechanisms of teacher status increasing, 
psychological support for ungraded schools students.  

Responsibilities of enactors are not identified at each implementation 
stage. The intended outcomes could not be fully achieved as appropriate 
support and resources were not provided for executives. 

Concerning the environment of the policy implementation bureaucracy 
and corruption are observed. It adds complexity to the Concept 
implementation. 

Unintended outcomes  
The initiatives of the Concept have some positive as well as negative 

unintended outcomes. They are presented in Appendix 2. 
One of the first positive unintended outcomes of the Concept is the 

increase of the ICT literacy of the rural population. This is due to ensuring 
ICT facilities and broadband Internet access.  

The other positive outcome is the improvement of villages’ 
infrastructure. The development of ungraded schools implies roads 
reconstruction, street lighting supply, and greening.  

Building new ungraded schools provide additional vacancies for 
different specialists (from pedagogical up to technical). 

The fact that children stay in families and do not study at distant 
boarding schools contributes to decrease of social tension and parents’ 
fears. 

Also, newly built ungraded school becomes a center of social and 
cultural life in rural areas.  
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Development of ungraded schools in rural areas may increase 
enrollment of ungraded school graduates in technical and vocational 
educational institutions. 

Along with the positive effects some negative outcomes occur as 
consequences of the Concept implementation.  

First, building new schools and resource centers is connected with 
state funding allocation. This process includes different actors on many 
stages (local and regional authorities, school administration, etc.). There is 
no transparency in implementing of social partnerships. As a result, it 
becomes a source of corruption.  

The other negative unintended outcome is huge financial losses. The 
policymakers did not expect ungraded schools to be costly. In fact, the 
maintenance costs of ungraded schools turned out 3.5 times higher than of 
other secondary schools [15]. 

Third, raise of financial incentives for rural teachers might lead to 
increase of social irritation among urban teachers.  

The fourth negative unintended outcome is that ungraded 
schoolteachers with dual major diploma might experience overloading. They 
have to write short term plans for different subjects, search various sources 
for lessons.  

Conclusion  
The policy analysis has been conducted through formative assessment 

of the Ungraded Schools Development Concept. The findings of 
independent analytical group allow to conclude that the policy has been a 
positive attempt to solve the problem of access to quality education in 
ungraded schools. However, the Concept implementation met certain 
obstacles. They were caused by insufficient consideration at the stage of 
formulation and by improper management.  

The analysis allows to conclude that the problem of low quality of 
education in ungraded schools needs further investigation and development 
of proper implementation mechanisms. Policymakers are recommended to 
engage interested key stakeholders in planning and the policy formulation. It 
is necessary to determine measurable indicators as well as prescribed time 
periods at each stage of the Concept implementation. The policymakers 
should introduce the evaluation plan. Ungraded school’s development 
initiatives should be annually evaluated in terms of the implementation 
process as well as achieved outcomes. Adequate resources should be 
allocated to ungraded schools’ promotion. Moreover, independent 
organizations could ensure the policy transparency through control over the 
policy implementation process and expertise.  
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Appendix 1: Logic model of the Ungraded Schools Development Concept  
 

 
 
 

Appendix 2: Positive and negative unintended outcomes 

Positive unintended outcomes Negative unintended outcomes 

increase of the ICT literacy of the rural 
population 

one more source of corruption 

improvement of infrastructure of villages huge financial losses 

additional working vacancies  social tension among urban teachers due 
to extensive financial stimulation of rural 
teachers  

decrease of social tension and parents’ 
fears  

ungraded schoolteachers with dual major 
diplomas are overloaded 

center of social and cultural life in rural 
areas  

 

enrollment of ungraded school leavers in 
VET educational institutions  
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3.21. Speaking Skills in a Foreign  
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  Speaking in a foreign language is a form of oral communication, 
through which information is exchanged, carried out utilizing language, 
contact and mutual understanding are established, and the interlocutor is 
influenced by the communicative intention of the speaker [1, p. 201]. The 
main goal of learning to speak a foreign language is to develop students ' 
ability to carry out oral foreign language speech communication in a variety 
of socially determined situations. 
  One of the main tasks of modern foreign language teaching is the 
formation of a secondary language personality that can successfully carry 
out social interaction with native speakers of a different culture [2, p. 110]. 
Various difficulties characterize foreign language speaking, ranging from 
expressing an affective state with a simple exclamation, naming an object, 
answering a question, and ending with an independent an expanded 
statement. Speech intention occurs under the influence of surrounding 
objects and phenomena, representations and sensory experiences, a given 
communication situation or original intention of the speaker. A specific 
technical basis of the pre-speech phase is created, which contributes to the 
formation of judgment, in the model of A. A. Leontiev, speech intention arises 
on the basis of a motive and other factors, is mediated by a speech 
subjective (subject) code and is formed as a plan (or program) of a speech 
utterance. Zhinkin believes that at the stage of generating an utterance, the 
speaker operates with elements of object-imaginative code, which can 
include both visual images and reduced words and sentences. 
  Similarly, Baker and Westrup (2003) argue that speaking is an 
abandoned language proficiency in many classes. The speaking skill is 
considered by many foreign language teachers and students as one of the 
most challenging skills to develop when teaching and learning a foreign 
language. In this regard, Brown and Yule (1983) argue that “learning to 
speak a foreign language is often considered one of the most difficult aspects 
of language learning for a teacher to help students” [3, p. 25]. Besides, 
Thornbury (2005) argues that speaking is a real challenge for most language 
learners. 
  Oral speech has two forms – dialectical and monological. A 
characteristic feature of a Dialogic utterance is its two-sided character, as 
Yakubinsky L.P. pointed out: "every interaction of people is precisely an 
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interaction, it essentially seeks to avoid one-sidedness, wants to be two-
sided, Dialogic, and runs away from the monologue." Dialogic speech is 
characterized by ellipticity, which is caused by the conditions of 
communication, emotionality and expressiveness. The presence of a rare 
situation, the contact of interlocutors, the full use of non-verbal elements 
contribute to the emergence of guesswork, allow speakers to reduce the 
language means. At the same time, there is a tendency to use redundant 
language tools. The desire to be accurately understood by the interlocutor 
leads to the use of unnecessary, duplicate words and phrases. The 
spontaneous nature of a dialogical utterance leads to the use of various 
kinds of cliches, natural formulas, hesitation pauses (hesitations), 
interruptions. 
  A monologue is a relatively detailed type of speech that uses relatively 
little nonverbal information that is characteristic of a dialogue. Of great 
importance is the statement of Katznelson S. D. that every monologue, in 
General, is some kind of monologue.  
  “Verbal reproduction of knowledge”, and any “verbal reproduction of 
knowledge requires every time verbal improvisation, the form and volume of 
which vary significantly depending on the situational conditions and strategy 
of the speaker”. must use different forms of monologues. Students must deal 
with monologues-descriptions, monologues-stories, monologues-narratives, 
monologues-beliefs and monologues-reasoning. For this purpose, 
presentation preparation programs are now becoming a necessary 
component of inclusion in the educational process for practicing and 
improving speaking skills;  

Using verbal supports (keywords, plan, theses, headings, etc.); 
Based on the sources of information (picture, movie, T.V. show, etc.);  

  Based on the studied topic. Preparing presentations requires students 
not only to be able to relate text and illustrative material, but also to present 
the necessary information in a concentrated manner, and to refer the text of 
slides to the text of an oral presentation. The ability to include recordings of 
own speech and audio files in a computer presentation also allows to 
implement some tasks; 
  Learning to speak: from correcting pronunciation and intonation to 
working on speech expressiveness and developing public speaking skills. In 
addition, creating presentations in the classroom allows to implement the 
principles of collaboration and interdisciplinary integration fully. One of the 
classic examples of computer tasks is the reconstruction of the text 
sequence with its subsequent pronouncing. Another task to restore the text 
by entering the desired words, phrases, sentences using a microphone, as 
is possible when performing exercises in the ESN “Reward Intern@tive”. 
  Information competence of foreign language teachers in higher 
education is one of the most important factors of professional development: 
professional growth without the use of modern information technology is 
almost impossible. All the considered aspects of information competence of 
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a foreign language teacher are mutually dependent; their formation is carried 
out continuously throughout the entire period of professional activity and, we 
can say, throughout life, since these aspects become significant personal 
dominants. 
  Informatization of higher education is not limited to the walls of the 
University; it allows to extend the educational space to all areas of life and 
activity of a person, significantly change their ideas about culture and the 
space of foreign language communication. In the conditions of the 
Informatization of education, the space for using a foreign language 
significantly expanded. From a separate subject-the sum of knowledge-it 
becomes a means and necessary tool for professional and General 
communication in the information space of the modern world [4, p. 78]. A 
foreign language teacher in a modern language University inevitably acts in 
the conditions of Informatization. In this aspect, the formation of 
professionalism of a foreign language teacher is impossible without the 
development of General information competence. Information competence 
of a foreign language teacher is an “integrative quality of a teacher's 
personality, represented by a set of acquired knowledge about the essence 
of Informatization of the process of teaching a foreign language, skills in the 
use of information tools and technologies, as well as experience in their use 
in professional activities”. Studying the structure of the information 
competence of a foreign language teacher, researchers identify four 
significant components that must be taken into account when forming new 
pedagogical approaches in the practice of foreign language education. 
  Cognitive aspect, through which is carried out by professional cognitive 
activity of the expert, the professional development of teachers of a foreign 
language in the assimilation of a basic set of General competencies required 
for the successful implementation of foreign language communication. 
  Behavioural aspect, in the context of which a specific attitude to 
intercultural dialogue formed. Foreign language communication with native 
speakers for a foreign language teacher in the conditions of Informatization 
of the University becomes a phenomenon that is not just practical, but even 
common. Openness to the new Experience of foreign language 
communication becomes a necessary condition for the formation of 
professionalism of a foreign language teacher. 
  The motivational aspect assumes the personal interest of a foreign 
language teacher in professional development in the conditions of the 
Informatization of an educational institution. Here, the opportunities 
provided, as well as various administrative ways to encourage the use of 
information technology tools in the process of teaching a foreign language 
teacher, play a significant role. 
  Personal aspect, in the context of which the idea of using information 
and technical means in the context of foreign language education formed as 
an environmental factor, but also as a natural attribute of everyday reality. 
Within the framework of the personal component of the information 
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competence of the teacher, in particular, it is necessary to use information 
technologies daily, not only in an educational context, but also for personal 
purposes: entertainment, education, and household [4, p. 201]. The formed 
information qualification of a foreign language teacher in the conditions of 
the Informatization of the University assumes several structural changes in 
the educational environment. Creating a specialized information and subject 
environment for learning a foreign language. Here suggests not only the 
standard requirements for the design of educational space of the audience, 
but the introduction of interactive aspects in the organization of classes and 
the maximum individualization of independent work of future teachers of 
foreign languages, the formation of professional information competence in 
terms of filtering and evaluating information, and in the aspect of a positive 
development of English-speaking segment of the Internet and interactive 
programs in the teaching of English [5, p. 112]. Information and 
communication components, without which professional development in the 
modern world is not possible. This aspect of foreign language learning 
involves, first, a General knowledge of algorithms for working with 
information, skills for evaluating and filtering it, and, secondly, a confident 
familiarity with the use of modern technology and information technology, so 
that the teacher gets timely access to the latest trends in pedagogical 
thought, as well as the opportunity to communicate personally with native 
speakers. The mechanism that drives the professional communication 
module is information and communication technologies and web 2.0 tools. 
  Web 2.0 is a revolutionary new way to create, publish and use content 
created by users online. They are easy to use and teaching staff and 
students can easily master the creation of such tools. 
  The introduction of computer and information teaching methods greatly 
increases the level of knowledge in the field of information competence of 
students, in particular, the development of skills such as: using Internet 
capabilities to search for relevant educational information; using electronic 
reference publications; applied information resources in training activities, 
the use of the communicative potential of information and computer 
technology for counselling, required information. 

Working with a computer involves mastering certain system knowledge 
and skills, which are now called computer literacy. There are two types of 
computer literacy: internal and professional. For foreign language teachers, 
professional computer literacy may refer to: 

1. Knowledge of technical and didactic capabilities of computers and 
existing software; 

2. Ability to develop educational software scenarios; 
3. Ability to fix a problem as a software engineer; 
4. The possibility of the use of application software (training and 

support). 
At the present stage of development in the process of teaching foreign 

languages, much attention is paid to the development of computer 
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technologies – multimedia technologies, hypermedia technologies, 
communication technologies (video conferences, teleconferences, forums, 
etcetera) and the construction of virtual reality technologies. In the process 
of learning a foreign language, a computer can perform functions that should 
ensure the formation of language or communicative competence: 

1. Provide training and testing in the dialogue mode; 
2. Simulate real speech situations using diagrams, animations and 

videos, creating the effect of contact with the language environment; 
3. Depict a speech situation, use it as an incentive, support in the 

process of educational dialogue; 
4. Provide communication in the target language using computer lines. 
The conditions of the modern educational environment provide 

students with significant opportunities to work independently on the language 
to ensure a difference in different levels, using various electronic resources. 
It allows to develop an individual trajectory and allows the student to realize 
and improve. Thus, teaching students using the latest information 
technologies can increase their motivation to learn, contribute to the 
development of their cognitive activity, significantly increases their interest in 
learning and the level of creative self-realization, and also gives good results 
in the formation of communication skills compared to traditional methods. 
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В результате сложного процесса адаптации к новым контекстам в 

условиях постсоветских реформ образовательная система приобрела 
формат, в котором иногда парадоксально соприсутствуют прежние 
советские организационные и управленческие принципы и новые 
«рыночные» методы управления. Эксперты отмечают инертность 
данной сферы, устойчивость академических практик по отношению к 
инновациям, однако они сходятся во мнении, что за последнее 
десятилетие сформировался рынок образовательных услуг, динамика 
которого определяется как эффективностью работы учебных 
заведений и формами их адаптации к новым условиям, так и 
платежеспособным спросом со стороны потребителей (студентов и их 
родителей), обшей ситуацией на рынке труда, а также формами 
государственной ресурсной поддержки деятельности вузов. В этой 
связи интерес представляют стратегии высших учебных заведений, 
позволяющие адаптироваться к изменившимся условиям [1, с. 215]. 

При новых экономических условиях не только модель высшего 
образования и платежеспособный спрос потребителей определяют 
направление развитие сферы образования. Важным механизмом ее 
координации выступает рынок труда. Молодые люди рассматривают 
получение того или иного образования как возможность занять 
определенное место в обществе и иметь тот или иной уровень дохода 
в будущем. Однако в новых условиях образовательные стратегии 
определяются исходя из ситуации на рынке труда. Они ориентируются 
на ситуацию на рынке труда и, таким образом, создают спрос на 
образовательные услуги, на которые ориентируются вузы [2, с. 104-
113]. 
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Исследователи считают, что рынок образовательных услуг в 
Казахстане напоминает «рынок незрелых лимонов». Экономист Дж. 
Акерлоф «лимонами» «называл продавцов, которые вытесняют с 
рынка поставщиков более качественного товара. Условием появления 
«лимонов», является существование многочисленных разновидностей 
одних и тех же товаров, различающихся качеством, что приводит к 
неопределенностям на рынках. «Лимоны» подрывают доверие 
покупателей и, следовательно, ведут к провалу рынка качественных 
товаров, и ситуация может обернуться отсутствием рынка для данного 
конкретного товара» [3, с. 29]. В Казахстане «достаточно сложно 
определить качество не только образовательных сертификатов, но и 
профессиональную компетентность самого выпускника вуза, а так, же 
плохо поддается стоимостной оценке уровень оплаты за образование. 
В результате, для рынка образовательных услуг характерна проблема 
асимметрии информации между покупателями и продавцами. Риски, 
которые стали нести участники рынка труда, стали возрастать, 
пропорционально непредсказуемости и стихии самого рынка. Главный 
риск, который сегодня в высшем образовании недооценен, - это 
возникновение глобального рынка образовательных услуг. В 
Казахстане не только открыли свой рынок образовательных услуг, но и 
впустили в него других, уже международных и даже 
транснациональных игроков. В то время как казахстанский рынок 
образовательных услуг только формируется и испытывает ряд 
диспропорциональных проблем, на казахстанском поле начинают 
играть мощные уже сложившиеся имеющие высокий авторитет и 
престиж, российские и западные университеты» [4, с. 104]. 

В Казахстане высшее образование по количеству студентов 
опережает такие страны как Франция, Великобритания, Германия - на 
10 тыс. населения – 377 человек [5]. Данный аспект широко освещается 
в республиканской прессе. Контент-анализ показывает, что многие 
эксперты, аналитики обеспокоены чрезмерным количеством вузов, 
которое становится причиной снижения качества обучения и 
подготовки кадров. Это приводит к необходимости в новых системных 
изменениях в высшей школе для обеспечения существенного 
повышения качества образования. Чтобы исправить такую ситуацию в 
Казахстане делают упор на дальнейшую оптимизацию вузов, чтобы 
частные вузы были мощными, давали качественное образование, а 
выпускники были грамотными, конкурентоспособными специалистами, 
востребованные на рынке труда. 

В результате основным социальным эффектом новой рыночной 
модели вузов является «различие их позиций на рынке 
образовательных услуг, связанных с качеством и ценой 
предоставляемых образовательных услуг, специализацией вузов, их 
местоположением. Дифференциация рыночных позиций вузов 
порождает механизм отбора молодых людей по социальному 
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критерию, что в новых экономических условиях означает готовность и 
возможность родителей оплачивать образование детей. Вузы 
являются в разной степени доступными для представителей разных 
социальных слоев в зависимости от их дохода, социального и 
культурного капитала. Центральные вузы оказываются менее 
доступными не только в связи с высокой стоимостью своих услуг, но и 
благодаря дополнительным расходам на проживание, которые 
предполагает переезд из другого региона» [1, с. 218]. 

Как уже отмечалось, системы высшего образования всех стран 
развиваются в условиях усиления конкуренции на национальном и 
международном уровнях, повышения требований к качеству и 
эффективности деятельности, способности отвечать потребностям 
общества. В контексте задач формирования экономики, основанной на 
знаниях и инновациях, правительства и сами университеты вводят в 
практику, расширяют и совершенствуют системы оценки качества и 
сравнительной оценки эффективности исследовательской 
деятельности и исследовательского потенциала [6, с. 4]. Казахстан не 
исключение, перед системой высшего образования и вузами 
Республики Казахстан стоят задачи обеспечения качества 
деятельности системы высшего образования, финансирования для 
поддержки вузов, признания качества их деятельности в национальном 
пространстве и международном контексте. 

Университетам многих стран мира приходиться сотрудничать и 
конкурировать в глобальном пространстве. «В качестве действенного 
механизма упорядочивания огромного разнообразия вузов, выявления 
среди них успешных и неуспешных, стали использовать различные 
международные и национальные рейтинги. Рейтинг стал одним из 
ключевых факторов организационной репутации учебного заведения. 
Появление ранжирования позволило впоследствии ввести на 
международном уровне понятие «университет мирового класса» 
(World-Class University)» [3, с. 26]. «Потребность сопоставлять себя с 
другими университетами определяет необходимость поиска наиболее 
надежных индикаторов и сравнительных методов оценки. Поэтому все 
больше внимания уделяется международным рейтингам и системам 
оценки, представляющим сравнительный анализ результатов 
деятельности университетов из разных стран» [6, с. 6]. Рейтингами 
занимаются независимые агентства. «Наиболее авторитетными 
признаются международные рейтинги университетов: Шанхайский 
рейтинг «ARWU», рейтинг «Times Higher Education», «Newsweek», 
Тайваньский рейтинг «PRSP», глобальный рейтинг компании «Thomson 
Reuters». Рейтинги издаются ежегодно – общие и по направлениям 
(техническое, педагогическое, медицинское), а также региональные 
(рейтинг азиатских университетов, Арабский рейтинг, Европейский 
рейтинг и др.)» [7, с. 15]. 
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Современная ситуация на казахстанском рынке образовательных 
услуг «характеризуется ростом. При этом ключевым фактором 
конкурентоспособности организаций образования выступает качество 
предоставляемых образовательных услуг, устанавливаемое при 
помощи различных механизмов оценки качества. Соответственно, 
одним из действенных инструментов гарантии качества стало участие 
вузов в национальном и международном рейтинге, поскольку 
рейтинговая оценка роли университетов как агентов рынков 
квалифицированного труда очень важна как обществу, так и 
потребителям» [8]. 

В Казахстане национальные рейтинги проводятся с 2006 года. 
Вначале использовались глобальные рейтинги, позже с позиций 
Берлинских принципов определения рейтингов высших учебных 
заведений. «Ранжирование вузов проводилось по образовательным 
программам, приближенным к мировым стандартам. Тем, не менее, 
несмотря на близость к мировым стандартам, казахстанские 
университеты до сих пор отсутствуют в международных рейтинговых 
перечнях. Определить рейтинг отечественных вузов затруднительно 
даже среди ведущих университетов стран СНГ. Хотя по количеству 
вузов на один миллион жителей Казахстан опережает Россию, Японию, 
Великобританию, Германию, по сей день ни один казахстанский вуз не 
значится в почетных списках Шанхайского рейтинга и рейтинга 
«Таймс»» [9, с. 36]. За 2012 год в Казахстанской правде 6 раз было 
упомянуто о рейтингах казахстанских вузов. Основной целью 
проводимых рейтингов: институционального (генерального), так и 
национального рейтинга НКАОКО реализуемых вузами отдельных 
образовательных программ, являются развитием национальной 
модели высшего образования, повышение конкурентоспособности 
вузов и качества их деятельности. Согласно стратегическому плану 
развития Республики Казахстан до 2020 года как минимум два вуза 
Казахстана должны быть отмечены в рейтинге лучших мировых 
университетов. В результате развития в 2012 году «ЕНУ им. Л. 
Гумилева занял 369-е место и КазНУ им. Аль-Фараби занял 390-е место 
в рейтинге QS World University Rankings, где совершили прорыв, войдя 
в топ-400 лучших университетов мира» [10]. 

По мнению Джамиля Салми, «автора известного научного труда 
«Создание университетов мирового класса», самые лучшие учебные 
заведения планеты вносят значительный вклад в распространение 
знаний именно через научные исследования. Фундаментом для 
создания первоклассного учебного заведения являются три фактора: 
наличие талантливых преподавателей и студентов, наличие условий 
для проведения исследований, а также четко выстроенная, свободная 
от бюрократии структура управления» [11]. 

Одним из самых крупных образовательных проектов явилось 
создание в городе Нур-Султан осенью 2010 года нового университета 
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международного уровня АОО «Назарбаев Университет». Декларация 
Назарбаев Университета провозглашает принцип деятельности 
исследовательского университета, который соответствует всем 
основным параметрам прорывного современного вуза высшего 
международного стандарта. В соответствии с мировой практикой 
учебное заведение получило новую институциональную автономию и 
обеспечена академическая свобода. «Права на регулирование всех 
процессов переданы попечительскому совету, которому предстоит при 
принятии решений ориентироваться на потребности рынка, 
возглавляемый Нурсултаном Назарбаевым, создан 
благотворительный «Назарбаев Фонд». К компетенции Высшего 
попечительского совета относится утверждение стратегии развития, 
уставов Университета, Интеллектуальных школ и Фонда; порядка 
распоряжения имуществом; формирование попечительских советов 
Университета, Интеллектуальных школ и Фонда; реорганизация или 
ликвидация Университета, Интеллектуальных школ и Фонда. 
Университет призван стать национальным брендом Казахстана, 
гармонично сочетающим преимущества национальной системы 
образования и лучшую мировую научно-образовательную практику». 

В 2010 году в Университете, совместно с University College London, 
была запущена программа Foundation аналогично той, что преподается 
в Лондоне. Первые 484 студентов были зачислены на программу 
Foundation. 

С 2011 года функционируют в Университете три бакалаврские 
школы: Инженерная школа совместно с университетским колледжем 
Лондона - University College London в качестве партнера; школа науки и 
технологий совместно с университетом Карнеги-Меллона - Carnegie 
Mellon University; школа гуманитарных и социальных наук совместно с 
университетом Висконсин-Мэдисон - University of Wisconsin-Madison. В 
рамках Школы наук и технологий запущена пре-медицинская 
программа. «Студенты зачисляются после успешного прохождения 
однолетней базовой программы. Эта программа обучает студентов 
вступительным стандартам международных университетов, так как 
начальное и среднее образование в Казахстане покрывает только 11 
лет. Программа проводится университетским колледжем Лондона. В 
настоящее время, Назарбаев Университет имеет в общей сложности 
около 1000 студентов, представляющих лучших выпускников средних 
школ страны. По конкурсу принимаются около 500 студентов в год, все 
на государственную стипендию из 4000 претендентов. Также созданы 
три научно-исследовательских центра: центр энергетических 
исследований совместно с Lawrence Berkeley labs в качестве основного 
партнера; центр естественных наук с университетом Питтсбурга и 
университетом Пенсильвании и университетом Кембриджа. 

С 2012 года функционируют первые две магистерские школы: 
бизнес-администрирование со школой Fuqua университета Дьюка и 
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государственная политика со школой Ли Куан Ю Национального 
университета Сингапура» Так же при Назарбаев Университете 
«созданы Центр наук о жизни, который проводит совместные 
разработки с ведущими мировыми научными центрами в области 
трансплантации органов, искусственного сердца и легких, стволовых 
клеток и медицины долголетия. Центр энергетических исследований 
занимается вопросами возобновляемой энергетики, физики и техники 
высоких энергий. Инжиниринговым центром, лабораторной базой и 
конструкторским бюро является Междисциплинарный 
инструментальный центр. В настоящее время разработан комплекс 
мер по распространению опыта АО «Назарбаев Университет» в 
системе высшего образования и превращения Казахстана в центр 
знаний мирового уровня». Говоря об исследовательском университете, 
представляются положительные изменения в сфере высшего 
образования, существенные перспективы в развитие высшего 
образования в Казахстане. Теме не менее, А. Н. Родионов выделает 
ряд проблем, которые таит в себе исследовательский университет. 
«Во-первых, заимствуя словосочетание исследовательский 
университет как особый вид организации, автор определяет как 
проблему транзита социальных институтов. При котором возникает 
проблема, как перенести не только видимые формальные, но и 
невидимые скрытые неформальные компоненты социального 
института, которые играют важную роль, придавая устойчивость и 
эффективность социальному институту. Во-вторых, что транзит 
исследовательского университета направит казахстанские вузы на путь 
«дорогой науки». Феномен которой, указывает на то, что для продукции, 
предлагаемой казахстанскими вузами, будет характерна завышенная 
цена (например, плата за обучение, затраты на выпуск академической 
статьи). Соотношение цены/качества предлагаемых товаров и услуг 
будет неоптимальным. В третьих, итогом транзита исследовательского 
университета будет развитие науки самолето-поклонников или науки, 
которая лишь по форме, а не по содержанию, походит на реальную 
науку» [12, с. 164]. 

Таким образом, в Казахстане еще формируется рынок 
образовательных услуг, внутри которого вузы занимают разные 
позиции, связанные с разным престижем и репутацией вузов, 
качеством предоставляемых образовательных услуг и их различной 
стоимостью. Например, государственные вузы оказались более 
дорогостоящими и престижными по сравнению с коммерческими 
вузами. Вузы в большей степени ориентируются на потребительский 
спрос, создавая программы и специальности, отвечающие его 
потребностям. Потребительский спрос формируется рынком труда, 
динамика которого создает спрос на определенных специалистов, что 
отражается на политике вузов, ориентирующихся на развитие именно 
этих направлений образовательной деятельности. Рыночная модель 
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вузов порождает проблему качества подготовки специалистов, 
связанную с тем, что вузы идут по пути минимизации издержек 
образовательного процесса. Решением таких проблем стали 
независимые институты оценки качества образования, а именно 
рейтинги вузов. Создаются исследовательские университеты и вузы, 
ориентированные на инновационную деятельность. В национальных и 
государственных вузах внедряется система управления по типу 
«Назарбаев университета», которые позволит реализовать принцип 
социальной ответственности и прозрачности деятельности 
государственных вузов. 
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3.23. Инклюзивтік білім берудің негіздері  
(салыстырмалы аспект) 

 
Асем Дулатовна Бримкулова 

Докторант. Қазақстан спорт және туризм академиясы 
(Алматы, Қазақстан) 

 
Жыл сайын әлемде мүмкіндігі шектеулі және ерекше қажеттіліктері 

бар балалар саны өсуде. Олар Қазақстан Республикасында да бар. 
Қоғамның, білім беру жүйесінің және осындай балалардың ата-
аналарының алдында олардың білім алуы мәселесі тұр. Қазақстандағы 
инклюзивті білім беру -балаларды әлеуметтендірудің нақты мүмкіндігі.  

Бейінді министрліктің мәліметінше, Қазақстанда 150 мыңнан 
астам мүгедек бала тұрады. Алайда, бұл сандар да салыстырмалы, 
өйткені кейде ата-аналар балалардың мүмкіндіктері туралы осындай 
әлеуметтік анықтамадан аулақ бола отырып, оларды есепке алмайды. 

Сонымен қатар, басқа тілдік және мәдени топтардың, діндердің 
өкілдері, ауылдық жерлерде тұратындар, маргиналды топтарға 
жататындар бар. Олар сондай-ақ ерекше қажеттіліктері бар адамдар 
санатына жатады, өйткені оларды тәрбиелеу, оқыту және өмір сүрудің 
әлеуметтік-мәдени форматы мемлекетте белгіленген стандарттардан 
өзгеше. Бұл балалар білім беру мен әлеуметтенуге келгенде ерекше 
көзқарасты қажет етеді. 

Осылайша, кәмелетке толмағандардың 3%-дан астамы-оқыту мен 
тәрбиелеуде ерекше тәсілді талап ететін балалар. Мемлекет қоғамның 
осы мүшелерінің одан әрі олардың қоғамға бейімделуіне, өз әлеуетін 
іске асыруына көмектесетін барабар білім алуына алаңдайды. 

Бұл бірінші кезекте мүмкіндігі шектеулі балаларға қатысты. 
Қазақстан 2008 жылы мүгедектердің құқықтарын қорғау жөніндегі 
халықаралық конвенцияның қатысушысы болды. Инклюзивті оқыту-бұл 
құжаттың міндетті құрамдас бөлігі. Бұл не? Инклюзивті білім беру – бұл 
мектепке дейінгі және мектептегі тәрбие мен оқытудың арнайы жүйесі, 
ол процеске психофизиологиялық көмекті талап етпейтін және оған 
мұқтаж балаларды тең құқықтарда тартуды көздейді. Қарапайым 
сөзбен айтқанда, бұл бір сыныпта мүгедек балалар мен 
психосоматикалық ауытқулары жоқ балалар оқитын мектеп. 

Соңғы уақытқа дейін денсаулығына байланысты күрделі 
проблемалары бар балалар төмен санатқа кірді. Бұл церебральды сал 
ауруымен ауыратын, саңырау немесе соқыр, ақыл-ой кемістігінің жеңіл 
формалары бар, соның ішінде аутизммен ауыратын ұлдар мен қыздар. 
Әдетте ата — аналар мұндай балаларды түзету форматындағы 
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мамандандырылған мектептерге-интернаттарға берді. Қазақстанда да 
солай болды. Бірақ жақында жағдай өзгере бастады. Қазақстанда білім 
алу барлығына қолжетімді болғандықтан, балалар физиологиялық 
немесе психологиялық мүмкіндіктеріне қарамастан, барабар 
әлеуметтеніп, білім алатын оқу орындарының осындай типтерін құру 
туралы мәселе туындады. 

ҚР инклюзивті білім беру – жаңа құбылыс. Бұл мектеп реформа-
сындағы бағыт, ол балалардың денсаулық жағдайына қарамастан білім 
берудегі барлық қажеттіліктері мен қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
тең мүмкіндіктерді қамтиды. 

Қазақстандағы осындай оқыту жүйесінің негізгі сәттері мен 
мақсаттарын қарастырайық: барлық балалар — білім беру процесінің 
тең қатысушылары; мектеп балаларды өмірге бейімдейді; мүгедек 
балаларда олардың қоғамдағы қажеттілігін, Әлеуметтік іске асырудың 
маңыздылығы мен перспективаларын түсіну қалыптасады; қоғамның 
гуманистік ұстанымы құрылады, барлық адамдардың мейірімділігі, 
мейірімділігі мен теңдігіне тәрбиелік екпін жасалады. 

Қазақстан жалпы білім беру жүйесіне инклюзивтілікті енгізу 
тұрғысынан Орталық Азия елдерін басып озады. Елімізде білім беру 
мекемелеріне, педагогикалық құрамға және осы процеске қатысатын 
ата-аналарға әдістемелік және психологиялық-педагогикалық көмек 
көрсететін 7 орталық жұмыс істейді. Олардың арасында Ақтөбе, 
Ақмола, Қарағанды және Батыс Қазақстан облыстарында, 
Қызылордада инклюзивтілікті енгізу жөніндегі өңірлік орталықтар бар. 
Он үш оңалту орталықтарында, жүз қырық тоғыз түзету кабинеттерінде, 
елу сегіз психологиялық және медициналық типтегі консультацияларда 
осындай балаларға түзету қолдау көрсетіледі. 

2020 жылға қарай Қазақстанда мұндай орта оқу орындары 
осындай мекемелердің жалпы санының шамамен 70%-ын, ал мектепке 
дейінгі мекемелер — 30%-ын құрайды деп болжануда. Инклюзивті білім 
беруді енгізу процесінде қазақстандық қоғам қандай проблемаларға тап 
болады?  

1. Қоғам мұндай оқыту стратегиясын жүзеге асыруға дайын 
емес. Дамуында ерекшеліктері жоқ балалардың көптеген ата-аналары 
мұндай оқытудың нәтижесінде балаларының бағдарламаны 
меңгеруінде артта қалушылық болады деп қорқады. Мүгедек 
балалардың ата-аналары балаларының басынан өткеретін 
психологиялық жайсыздықтан, әлеуметтік остракизмнен (келеке-мазақ, 
қорлау) қорқады. Сонымен қатар, мұндай студенттер арнайы тәсілді 
қажет етеді, көбінесе түзету, бұл жалпы білім беру жүйесі ұсынбайды. 
Сондықтан, оқушылардың екі санатының ата-аналары балаларды 
бірлесіп оқытуға тиісті көзқарасты қолдайтын және қалыптастыратын 
әлеуметтік психологтардың қосымша жұмысын талап етеді. Яғни, ата-
аналарды қоғам дамуының осындай гуманистік стратегиясын жүзеге 
асыруға ынталандыру қажет. 
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2. Педагогикалық кадрларды дайындау. Белгілі болғандай, 
Қазақстанда ерекше қажеттіліктері бар балаларды оқытып, олармен 
түзету сабақтарын өткізе алатын дефектолог-мамандар аз. 

3. Оқыту әдістері мен тәсілдерін өзгерту, техникалық базаны 
қайта жасақтау. Өкінішке орай, Қазақстанда ерекше қажеттіліктері бар 
балаларды оқыту әдістемесі әрдайым уақыт рухына сай келе бермейді. 
Сондықтан мұндай студенттерді компьютерлерді және басқа да 
заманауи техникалық құралдарды (аудио, видео) қолдана отырып оқыту 
жүйесін әзірлеу белсенді жүргізілуде. Бұдан басқа, білім берудің қатаң 
мемлекеттік стандарттары мүгедек балалардың табыстылығын 
бағалаудың барабарлығын көздемейді. Оларды қайта қарау керек және 
балалардың жеке ерекшеліктерін ескеретін икемді жүйені құру керек [1]. 

Батыс елдері мүгедектігі бар адамдарды қоғамның органикалық 
құрамдас бөлігі ретінде барабар қабылдауды қалыптастырады. Олар 
оның толыққанды мүшелері, құрметке лайық және өзін-өзі тану 
мүмкіндіктері. 

Мұндай қатынасты ең алдымен білім беру жүйесі 
қалыптастырады. Батыста мүмкіндігі шектеулі балалар мен қарапайым 
балалардың өзара әрекеттесуінің бірнеше технологиялары жасалды, 
олардың ішінде: 

1. Білімге қол жетімділікті кеңейту. Оның айтуынша, жалпы білім 
алу туралы шешім — мүмкіндігі шектеулі адамның немесе оның 
қамқоршыларының тәуелсіз шешімі. Білім берудің мемлекеттік 
нысандары күрделі өзгерістерге ұшырамайды. 

2. Мэйнстриминг – бұл мерекелермен және бірлескен бос 
уақытты өткізумен шектелетін әлеуметтік байланыстардың бір түрі. 

3. Интеграция мүгедек балаларды жалпы білім беру 
стандарттарына келтіруді көздейді. Яғни, оқыту жүйесі өзгеріссіз 
қалады, бірақ балалармен педагогикалық және түзету жұмыстары 
жүргізіледі, бұл оларға қарапайым балалармен деңгейде материалды 
игеруге мүмкіндік береді. 

4. Инклюзия – толық оқу үшін әдістемелерді, материалдық-
техникалық базаларды өзгерту жолымен мүгедек балаларды жалпы 
білім беру жүйесіне қосу [2]. 

Соңғы әдіс ең ізгілікті және тиімді болды. Ұлыбританиямен 
салыстырмалы аспекте қалай жүзеге асырылғанын қарастырайық: 

1. Англияда барлық кәмелетке толмағандардың 22%-дан астамы 
ерекше білім беру қажеттіліктері бар балалар. 1976 жылдан бастап 
Ұлыбританиядағы мүгедек балалар қарапайым мектептерде оқу 
құқығына ие болды, бірақ бұзушылықтардың ауыр түрлерімен 
ауыратындарға арнайы оқу орталықтарында оқуға кеңес берілді. 

2. Ұлыбританияда білім берудің барлық кезеңдері (мектепке 
дейінгі, бастауыш және орта) өзара байланысты — бұл бірыңғай оқу 
конгломераты. Сондықтан психологтар мен мұғалімдер ерте жастан 
бастап кеңес береді және ерекше балаларды бақылайды, оларда 
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қажетті дағдылар мен дағдыларды қалыптастырады. Бұл үрдіс орта 
мектепке де қатысты. 

3. Инклюзивті білім беру бағдарламасы жүзеге асырылған Англия 
мектептерін мемлекет қолдайды — оларға қаражат бөлінеді. 
Мамандарды даярлау жүргізілуде. 

4. Кемістіктері бар балалар басқа оқушылармен қатар қарапайым 
сыныптарда оқиды. Мұғалімдер балаларды аз немесе аз дамыған, 
денсаулығы нашар немесе денсаулығы жақсы, ақыл-ойы жетілген және 
дамуы артта қалған балаларға бөлудің болмауын бақылайды. 

5. Мектептер мүгедек балаларға қажет болған жағдайда ассистент 
береді, жеке білім беру бағдарламасын жасайды, оларды қорқыту мен 
қудалаудан қорғайтын құрылғылар мен құралдар береді [3]. 

Англияның мектептері мен мектепке дейінгі мекемелерінде бала 
кезінен бастап мүмкіндіктері шектеулі адамдарға деген оң көзқарас 
қалыптасады. Мысалы, бақшадағы балаларға мүгедектік белгілері бар 
қуыршақтармен немесе мүгедек өмірімен бірге жүретін құрылғылармен, 
мысалы, қуыршақ мүгедектер арбасымен ойнау ұсынылады. 
Инклюзивтік білім беру мүмкіндігі шектеулі адамға өзін қоғамның 
толыққанды мүшесі ретінде сезінуге, өз жолын табуға және 
айналасындағыларға пайдалы болуға мүмкіндік береді. 

Осындай балалармен бірге білім алып, мүгедектер санатына 
жатпайтындар мейірімділікті, төзімділікті, әртүрлілікті, қажеттіліктер мен 
мүмкіндіктерді түсінуді үйренеді, өзімшілдікті жеңуді үйренеді, әлемге оң 
көзқарас қалыптастырады. 
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Гулжан Жаңабайқызы Ахымтаева 
Б. Момышұлы атындағы № 45 қазақ классикалық 

гимназиясының химия пәні мұғалімі (Тараз, Қазақстан) 
 

Білім берудің жаңартылған мазмұнының басты мақсаты – 
Қазақстан Республикасының әлеуметтік, экономикалық және саяси 
өміріне белсенді қатысуға дайын, интеллектуалды, рухани- 
адамгершілік және физикалық тұрғыда дамыған тұлғаның 
қалыптасуына ықпал ету болып табылады. Сондықтан кең ауқымды 
дағдылардың негіздерін меңгерген оқушы үйлесімді қалыптасып 
дамуына қолайлы білім беру ортасын құру қажеттілігі туындауда. 

Қазіргі заман талабына сай оқушы мектепте алған білімін өмірде 
қолдана білуі маңызды. Елімізге қызмет ету үшін оқушылар білімді, 
ақпараттық технологияларды қолдана алатын, өмірде кездесетін 
проблемаларды шешуге бейімделген тұлға болуы тиіс. Бұл техно-
логияның тиімділігі, оқушы мұғалімнің бағыт-бағдар беруі арқылы өз 
бетімен ізденіп, жаңа мәліметтер алып, еңбектену арқылы игереді.  

Мектеп оқушыларының ойлау қызметін қалыптастыруда оң 
нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік беретін осы проблеманы шешудің 
негізгі жолдарының бірі сыни ойлауды дамыту технологиясы болып 
табылады. 

Мектеп оқушы қазіргі ақпараттық кеңістікке икемді бейімделуі 
қажет. Өзін жайлы сезіну үшін, қабылданатын шешімдердің 
дұрыстығына және өз таңдауына сенімді болу үшін, ұсынылған 
ақпаратты талдай білу, фактілерді пікірлерден ажырату, фактілерді 
жеке тұлға мен қоғам мүдделеріне, адамгершілік құндылықтарға 
сәйкестігі тұрғысынан талдай білу өте маңызды. Сондықтан да 
мектептің оқыту міндеті балаларға білім беру ғана емес, сонымен қатар 
тәрбиеленушілерді оларға қол жеткізуге және өз бетінше меңгеруге 
үйрету болып табылады. Мектеп балаларға нақты қарым-қатынас 
әлеміне кіруге көмектесіп, оларды қазіргі қоғамда өмір сүруге үйретуі 
керек. Психологтардың зерттеулері кіші оқушының ойлауы дамудың 
сынамалық кезеңінде тұрғанын көрсетеді: осы уақытта баланың осы 
жас үшін негізгі болып табылатын көрнекі-бейнелі ойлаудан сөздік-
логикалық, ұғымдық ойлауға көшу жүзеге асырылады. Сондықтан 
оқушыларды оқыту кезінде олардың сыни ойлау қабілетін дамытуға 
ерекше мән беріледі. [1, б. 39].  

Оқушылардың сын тұрғысынан ойлауы — бұл ақыл-ойды 
іздеу: ойлау және өз көзқарасы мен басқа да пікірлерді ескере отырып, 
қисынды әрекет ету, бұл өз ой-пікірлерінен бас тарту қабілеті. Жаңа 
идеяларды ұсына алатын және проблемаларды шешуде айтарлықтай 
жаңа мүмкіндіктерді көре алатын сыни ойлау. Бұл маңызды: анықтау 
теріс түсінігі; бір-біріне білім беру; осы мәселені шешу үшін берілген 
білімнің әсері. Сыни ойлайтын адам сұрақтар қояды: · Мен не білемін? 
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* Мен не білдім? * Менің білімім қалай өзгерді? · Мен онымен не 
істеймін? 

Сыни ойлаудың пайда болуы - адамның пайда болуынан кейінгі 
эволюциядағы маңызды кезең. Сыни ойлау мен өркениет бір уақытта 
пайда болады және бір-бірімен тығыз байланыста дамиды. Сыни 
тұрғыдан ойлау - бұл өзін-өзі дамытуға қабілетті ультраметажүйе. 
Метажүйенің ауысуы нәтижесінде мәдениет динамизмге, өзіндік ішкі 
импульск дамуға ие болады. «Оқушылардың сыни ойлауының» жұмыс 
тұжырымдамасын талдай отырып, оның құрамына кіретін негізгі 
ұғымдарды сараладық: «сыни тұрғыдан қарау», «ойлау», «оқушының 
жеке басы». Негізгі тұжырымдаманың әр нақтыланған қосымшасы 
анықтаманы неғұрлым нақтырақ және зерттелетін объектілерді немесе 
процестерді сипаттауға жарамды етті. Біріншіден, ойлау дегеніміз не, 
оны өсіруге, жетілдіруге бола ма деген сұрақты қарастырамыз. Сондай- 
ақ, сыни ойлаудың деңгейлері мен оны қалыптастыру мүмкіндіктері 
анықталатын параметрлерді анықтау қажет [1]. 

Ойлау дегеніміз көптеген ғылымдарда зерттеу нысаны болып 
табылатын ең күрделі психикалық процестердің бірі - философия мен 
логикадан психология мен медицинаға дейін. Күрделілік зерттеу 
объектісі тек психикалық процестердің өздері ғана емес, сонымен бірге 
түпкі нәтижелер, ойлау өнімі бола алатындығымен байланысты. Ойлау 
- бұл өте маңызды ақыл-ой процесі, ол Р. Декартқа (XVIII ғасыр): «Мен 
ойлаймын, яғни мен бармын» деп айтуға мүмкіндік берді. Сыни ойлау – 
адам өмірінің бір саласы. Себебі, бұл философия адамдарға көптеген 
жолдар мен шешімдер ішінен маңызды әрі пайдалы екенін, тек қажетті 
ақпараттарды ғана жинақтап, жаңа білімді бұрынғыдан ажырата алуға 
көмектеседі. Білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқыту үрдісінде 
«Cын тұрғыcынaн oйлay мoдyлін» қолданудың өзектілігі – білімнің 
дайын күйінде берілмеуі. Білімгерді педагогпен, топтастарымен еркін 
сөйлесуге, пікір таластыруға, бір-бірінің ойын тыңдауға, құрметтеуге, 
өзекті мәселені шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты жеңуге 
баулитын бағдарлама [2]. 

Жoғaры oқy oрындaрындa білімгерді cын тұрғыcынaн oйлayғa 
үйрeтy тeoриялық білімдeрді тeрeң мeгeріп қaнa қoймaй, өз 
тәжірибecіндeгі дәлeлдeргe мән бeрyгe ынтaлaндырды. Дәріc бoйыншa 
(жaңa caбaқ) дәлeлдeр жыйнacтырып, шeшім қaбылдay үшін тaлaпқa 
caй өлшeмдeрді қoлдaнy дaғдылaры қaлыптacты. Cын тұрғыcынaн 
oйлayдa oй-пікір aлмacy білімгердің педагогпен, білімгердің білімгермен 
жұптық, тoптық жұмыcтaры жүзeгe acып oтырды. Coнымeн қaтaр, 
ocының бaрлығынa cүйeнe oтырып, мeн тізбeктeлгeн caбaқтaр 
тoптaмacынa oқытy мeн oқyдa жaңa тәcілдeр: тoптaғы «диaлoгтік 
oқытy», «зeрттeyшілік әңгімe», «дәйeктey» eнгізгeнім тyрaлы aйтқым 
кeлeді. 

«Сыни ойлау» ұғымында «сынау», яғни «кемшіліктерді айқындау» 
мағынасы жоқ. Сыни ойлаудың мәнін «байыбына үңілу», «терең 
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бойлау», «зерделеу», «екшеп-текшеп, жан-жақты қарастыру», «өзіңе 
сұрақ қойып, соның жауабын іздестіру» деп те келтіруге болады. 

Мoдyльдeрді өзaрa бaйлaныcтырy үшін әр түрлі cтрaтeгиялaр мeн 
әдіc-тәcілдeрді қoлдaндым. Cыни тұрғыдaн oйлayғa үйрeтyдe мeн өз 
caбaқтaрымдa «Миғa шaбyыл», «Үш таяқ», «Қажеттілік пирамидасы», 
«Жетістік сатысы» әдістері арқылы тaлдay, жұптық жұмыc, тoптық 
жұмыc зeрттeyшілік әңгімe cияқты тәсілдермен ұйымдacтырдым. 

Cтрaтeгиялaрғa жeкe-жeкe тoқтaлып, oның cын тұрғыcынaн oйлay 
мoдyлін қaлaй ықпaлдacтырaтынын тaлқылaйын. Oл үшін білімгерлергe 
бaқылay, тaлдay, қoрытынды жacay жәнe интeрпрeтaциялay 
дaғдылaрын дaмытyғa мүмкіндік жacaп oтырдым. 

Миғa шaбyылды мeн әр caбaқтa қoлдaндым. Бірінші caбaқтa ocы 
cтрaтeгия aрқылы жaңa тaқырыптың мaқcaтын aшқым кeлді, яғни өтeтін 
caбaқтың тaқырыбын aнықтay, прoблeмaлық жaғдaяттaрды қaрacтырy 
жәнe қaйтa бaғыттay cұрaқтaрдың көмeгімeн түcініп, coның 
тұжырымдaмacын aйтқызyғa тырыcтым. Coдaн кeйін тaқырыпты aшyғa 
мүмкіндік бeрeтін cөздeрді тaқтaғa іліп қoйып, білімгерлергe тaлдay 
жұмыcын тaпcырдым. 

Білімгерлердің зeйінін тaқырыпқa бaғыттaп aлғaннaн кeйін, 
тoптaрғa бөліп, «Жacөcпірімдік кeзeңдe пcихикaлық дaмy 
eрeкшeліктeрі» aтты дәріc бoйыншa мәтін тaрaттым. Бaрлық тoптaғы 
білімгерлер «Оқиғалар картасы» әдіcі aрқылы мәтінді тaлдayғa кіріcіп 
кeтті. Aқпaрaттaрмeн тoлық тaныcқaн coң, бacтaпқы тoптaрынa қaйтa 
жинaлып, дәріc жocпaрындaғы төрт cұрaқты «қaбылдaтyғa» көшті. Coл 
мәнін өзгeртпeй қaйтa жaңғыртa oтырып, coдaн кeйін ғaнa өз 
aқпaрaттaрын түcіндірді, ocылaйшa прoблeмaны шeшyдің 
шығaрмaшылық вaриaнттaрының «эcтaфeтacы» пaйдa бoлды. Дәл 
ocылaй тoптық жұмыc жaлғaca oтырып, бaғaлay жұмыcы жүзeгe 
acырылды. 

Cын тұрғыcынaн oйлayдa мәтінді eceпкe aлaтын бoлcaм, бaқылay 
мeн тыңдay aрқылы білімгерлер дәлeлдeр жинacтырып, тoптacтырды. 
Ғылми тұжырым қaлыптacтырy үшін жacөcпірімдік шaқтың 
пcихoлoгиялық eрeкшeліктeрін зeрттeгeн ғaлымдaрдың eңбeктeрін 
дeрeккөз eтіп aлды. Мәceлeн, 

1. Жacөcпірімдік кeзeңдe зияткeрлік aяcының кeңeюі. 
2. Жacөcпірімдік кeзeң дaғдaрыcының cипaттaмacы. 
3. Жacөcпірімдік кeзeңдeгі өзіндік caнa жәнe «Мeн» бeйнeнің 

eрeкшeліктeрі cияқты cұрaқтaр көлeміндe жeкe пікірлeрі caлыcтырылып, 
зeрттeлді. Бaрлық пікірлeрі тaлдaнып, жoғaры дeңгeйдeгі oйлay 
қaбілeттeрі қaлыптacты.  

Сыни ойлау әр адамды табиғатындағы менмендіктен және ортаға 
тәуелділіктен арылтады. Яғни, білімгерлер: 

- негізгі ойлау қадамдарын ретімен, логикалы түрде және 
тереңінен қолданады, 

- өз көзқарасы мен ұстанымдарын ұтымды түрде дәлелдей алады, 
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- өзіне өзі нақты баға бере алады, 
- өзге пікірлерді бағалай біледі, 
- ұсыныстар мен гипотезалар жасай біледі, 
- айтылған сынға байыппен қарайды: өз ұстанымдарын икемді 

түрде өзгерте алады, 
- өз жұмысын жақсарту жолдарын іздестіреді. 
Сонымен, ЖОО оқыту үрдісінде сыни тұрғыдан ойлау 

технолгиясын қолдану білімгерлердің білім алуға қызығушылығын 
оятып, танымдық, шығармашылық қабілеттерін дамытып, белсенділігін 
арттыратын, жан-жақты тұлға етіп тәрбиелеуге бағытталған әдіс деп 
қарастыруға болады. 

Сын тұрғысынан ойлау – Қазақстандағы білім беруді дамыту үшін 
маңызды болып табылатын қазіргі ең басты педагогикалық түсінік. Бұл 
модуль оқушылардың да, мұғалімдердің де сыни тұрғыдан ойлауды 
дамытуды саналы және оймен қабылдауын көздейді.  

Мұғалімнің міндеті – баланың өзіне деген сенімін арттыру, өзін 
тұлға ретінде сезінетіндей мүмкіндік ашу. Өзін тұлға ретінде сезінген 
бала әрқашан өмірде өз жолын таба алады. Білім берудің сапасын 
жақсарту, баланың өзі ізденіп дәлелдеуін дамыту мақсатында сыни 
тұрғыдан ойлауға үйрету модулін өз сабақтарымда қолданамын. Оқушы 
бұрын тек тыңдаушы болса, енді ізденуші, ойланушы, өз ойын 
дәлелдеуші, ал мұғалім осы әрекетке бағыттаушы, ұйымдастырушы. 
Мұғалім оқыту мен тәрбиелеу ісін ұйымдастырушы ғана емес, балаға 
серік, дос, сырлас, кеңесші қызметін де атқарады. Нәтижесінде жеке 
тұлғаның өзіндік пікірі, қоршаған ортасына құрметпен қарау көзқарасы 
қалыптасып, таным, қабілеті ашылады.  

Сын тұрғысынан ойлау – ең алдымен, шығармашылық ойлау. 
Шығармашылық сөзінің төркіні «шығару», «іздену», «ойлап табу» деген 
мағынаны білдіреді. Сын тұрғысынан ойлау сынау емес, шыңдалған ой 
дегенге саяды. Сыни тұрғыдан ойлау бағдарламасы оқушының еркін 
сөйлеуіне, пікір таластыруына, достарының ойын тыңдауға, 
проблеманы шешу жолдарын іздей отырып, қиындықты шешуге 
бағытталған бағдарлама. Бұл бағдарламаны басшылыққа алғалы бері 
оқушылардың пәнге деген қызығушылығы артып, өз бетінше 
шығармашылықпен ізденуге бейімделгені байқалады. Оқытуда «Жұпта 
талқылау», «Инсерт» стратегияларын қолдану арқылы балалар өз 
беттерінше тұжырым жасауға, ойларын еркін жеткізуге, ұқсас 
құбылыстар арасынан тиімдісін таңдай білуге тырысады. Постер 
қорғауда сенімділік ұялатса, «РАФТ» стратегиясы арқылы оқушыларды 
тереңнен салыстыра ойлануға жетелейді. Блум өлшемдері арқылы 
қабілетті оқушылар жұмыс істеуге, бірлесе жұмыс жүргізуге дағдылана-
ды. Сабақ барысында оқушылар INSERT картасы, Венн диаграммасы, 
концептуалдық кесте толтыру стратегиялары арқылы мәтіннен өзіне 
қажеттісін тауып, қолдана білуге, семантикалық карта өз ойын әрқашан 
дәлелдей білуге, «Венн диаграммасы» арқылы салыстырып, талдау 
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жасай алуға бейімделеді. Сын тұрғысынан ойлау стратегиясы бойынша 
жүргізілетін жұмыста оқушылардың тиісті деңгейде өз бетінше тұжырым 
жасау, қорытындыға келу, ұқсас құбылыстар арқылы арасынан тиімдісін 
таңдай білу, проблеманы шеше білу, пікірталасты жүргізуге білу 
дағдылары белгілі бір деңгейде қалыптасты деп айтуға болады. 

Осы стратегия арқылы көп нәтижеге жетуге болады. Оқушылар 
ойланады, ізденеді, бірін-бірі түсінуіне мүмкіндік туады, жұппен жұмыс 
істеуге үйренеді. Ой түю арқылы керекті дәйектермен іздеп таба біледі, 
оны пайдалана білуге үйренеді. Сапалы оқыту мұғалім бейнесімен 
танылатын сан-алуан элементтер арасындағы байланыс, бұл белгілі 
бір деңгейде тәуелді жағдайлар жасалған кезде жүзеге асырылады. 
Сапалы оқыту оқушылардың, қоршаған орта жағдайы және оқыту, білім 
алу мүмкіндіктерінің бірлігі ретінде қарастырылады. Әрбір сабақтарда 
сын тұрғысынан ойлау технологиясының стратегиялары жоғары білім 
нәтижесін көрсетеді. «Сын тұрғысынан ойлау» технологиясы дайын 
білімді қайталап айту емес, оны өз белсенділіктері бойынша алуға 
тәрбиелейді. Оқушылар өзіндік жұмысына мақсатты бағдарлар, айқын 
міндеттер қоя білуге үйренеді. Бұл оқушының сыни тұрғысынан ойы 
дамып, өзіндік пікірінің қалыптасуында, өз ойын еркін, тиянақты жеткізе 
білуіне ықпалын тигізеді. Сыныпта жағымды психологиялық жағдай 
қалыптасып, өзара ынтымақтастықта, жұмысты топпен жұмыла орынд-
ауға дағдыланады.  
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3.25. Жаңашыл білім – мемлекет пен қоғам дамуының жетістігі 
 

Гулжахан Охаповна Байсултанова 
Ляззат Керимбаевна Кистаубаева 

Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы,  
колледжінің магистр оқытушылары (Қазақстан, Алматы қ.) 

 
Түйін 
Мақалада оқушыны отансүйгіштік рухта тәрбиелеуге баса көңіл бөлінеді. 

Білім беру стратегиясына сай заманауи технологияларды қолдану қажеттігі, 
білім саласын нығайту туралы айтылады. Сонымен қатар, бүгінгі ұрпақтың өзге 
ұлт өкілдерімен әлемдік деңгейде бәсекеге түсе алатын, өз ұлтының өресі биік 
маманы болуына ұстаздардың аянбай күш-жігер жұмсау қажеттігі көрсетілген. 

Кілт сөздер: отансүйгіштік, бүгінгі ұрпақ, насихат, ұлттық тәрбие, 
парыз, әлемдік деңгей. 
 

Резюме 
В данной статье раскрываются основные направления формирования 

духовно - патриотического воспитания, используя современные технологии 
образовательных стратегий и инноваций. Наряду с этим применяется 
практический опыт работы инициативных педагогов, рассматриваются 
аспекты обучения в воспитании конкурентноспособного специалиста 
международного уровня. 

Ключевые слова: патриотическое воспитание, образовательная 
стратегия, инновация, специалист, современная технология. 
 

Abstract 
The article is considered with the main basics of developing of more and patriotic 

education using modern technologies education strategies innovations. Side by side with 
the ashes of education of highly qualified specialist of international level are disturbed. 

 
Елімізде бүгінгі таңда болып жатқан трансформациялау шарттары 

мен әлемдік еңбек нарығының жоғары талаптарының көкейкесті 
мәселелерінің бірі - бәсекеге қабілетті 50 елдің арасынан өз орнын 
белгілей алатын жас ұрпақ тәрбиелеу. Жалпы білім беру орындарында 
білім беру саласының ең өзекті міндеттері білім беруде жоғары сапаға 
қол жеткізу болып табылатыны сөзсіз. 

Білім беру деңгейі – мемлекет пен қоғам дамуының жетістіктері. 
Барлық дамыған мемлекет пен қоғамдарда экономикалық прогресc пен 
әлеуметтік-саяси тұрақтылықты орнату негізінде білім беру саласын 
дамытуға ұмтылыс жасалады. Ал, дамыған елдер қатарына қосылу 
жолдары Бүкіләлемдік экономикалық форум рейтингі бойынша Индекс 
негізінде анықталады. Индекстің он көрсеткіші бойынша екі көрсеткіш 
белгілері мемлекеттің білім беру саласының дамуы мен сапасына 
қатынасымен айқындалады. Сондықтан да, бұл елу дамыған елдер 
қатарына қосылу мақсатында еліміздегі білікті жас ұрпақты даярлау 
жүйесінің сапасын жоғары деңгейге көтеру міндеттері тұр. 
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Инновациялық технологиялар ұғымына түсінік беретін болсақ, 
көптеген түсіндірме, аударма сөздіктерде, энциклопедияларда, 
орысша-қазақша сөздікте бұл ұғымға «инновация – жаңалық енгізу, 
жаңарту» деп анықтама берілген. Энциклопедиялық сөздікте 
«инновация» сөзінің – «жаңарту», деген баламасы беріледі. 

«Технология» ұғымын «білім беру» түсінігімен байланыстыра 
қарастырсақ, ол – «белгілі бір мақсатқа жету бағытында 
ұйымдастырылған, жоспарлы күйде тұрақты жүзеге асырылатын, 
педагогтар, шеберлер, тәлімгерлер, т.б. жетекшілігімен жүргізілетін 
білімді, біліктілікті және дағдыларды меңгеру үдерісі» болып табылады. 
Білім берудің инновациялық технологиясы түсінігінің анықтамасын 
былай тұжырымдауға болады:  

- жалпы білім берудегі білімнің, ғылыми жетістіктердің, техниканың 
белгілі бір аймағында қойылған мақсатқа жету бағытында 
ұйымдастырылған, жоспарлы күйде тұрақты жүзеге асырылатын 
білімді, жан-жақты дағдыларды үйрету үдерісі; 

- білім беру, өзін-өзі бақылау үдерістерін қажетсініп, оларды 
жүзеге асыратын шарттарды қалыптастыруды қамтамасыз ететін 
әдістер, тәсілдер, құралдар жиынтығы, сонымен қатар т.б. іс-
шараларды жүзеге асырады. 

Қазіргі уақытта мектеп оқушыларын шығармашыл тұрғыда 
даярлайтын бұрыннан қалыптасқан дәстүрлі сабақ беру әдістері 
бойынша білім орындарын инновациялық технологиялардың жаңаша 
әдістемелерімен толықтыруға мүмкіндік туып отыр.  
  Ал бүгінгі таңда оқу орындарындағы білім беру үдерісінде жиі 
қолданылатын инновациялық технологиялардың талдау негізінде 
анықталған мынандай түрлерін көрсетуге болады. Олар: 

- білім беру технологиялары;  
- заманауи білім беру технологиялары;  
- білім берудің интерактивті әдістері;  
- білім беру мазмұнындағы компьютерлік технологиялар жүйесі;  
- мультимедиялық технологиялар; 
- ақпараттық, білім ортасына байланысты түсініктемелер. 
Бұл аталған инновациялық технологияларды білім беру 

мазмұнында тиімді пайдалану арқылы сабақтың сапасын арттырумен 
қатар оқушылардың жалпы пәндерге деген қызығушылығын, 
белсенділігін жетілдіру қажет. 

Инновациялық білім беру технологияларының ішінде пәнаралық 
байланыс негізінде мектеп оқушыларының шығармашылығын 
жетілдіруде ең тиімді орын алатындары: диалогтік дәріс, пікір алмасу, 
рөлдік және иммитациялық ойындар, тренингтер, шеберлік кластарын 
ұйымдастыру, көрмелер ұйымдастыру, түрлі тест тапсырмаларын 
орындау. 

Оқушылардың қажеттіліктері мен сұраныстарын үнемі ескеріп 
отыру үшін оқытушы өз қызметін сабақтың мотивациялық құрылым 
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бөліміне сай жүзеге асыру қажет: олардың сабақ үстіндегі ынтасын, 
белсенділігін арттыру; оқу қызметінің мән-мағынасын жан-жақты 
түсіндіру; сабақтың мақсатын оқушылармен бірге отырып белгілеу; 
мақсатқа жету барысында жетістікке жететіндей жағдайды туғыза білу; 
өз қабілетіне деген сенімдері мен жағымды көңіл-күйлерін дер кезінде 
қолдай білу; оқу үдерісінде күтілетін нәтижелерді қолдау. 

Мектеп оқушыларының шығармашылығын жетілдіру бағытында 
«Қазақ әдебиеті» пәні бағдарламасы бойынша «Орхон Енисей 
ескерткіштері» сабағы көне ескерткіштерді, түрік жазбаларының әдеби 
көріністерін зерделейді. Бұл арада оқытушы мультимедиалық 
технологияны тиімді қолдана отырып, оқушыларға экран арқылы 
ұсынылған бейнежазба үзінділері арқылы тақырыпты жан-жақты, терең, 
көңілге қонымды етіп түсіндіре алады.  

Орхон-Енисей жазбалары Шығыс Түркі қағанатының қағаны Білге 
мен оның інісі Күлтегін қабірлеріне қойылған орасан зор құлпытастарға 
қашап жазылған жыр жолдары болып шықты. Жырға арқау болған 
негізгі мәселелер - елдің тәуелсіздігі, береке-бірлігі. Күлтегін жырында 
сегіз оқиға баяндалған. 

Біріншісінде, қағанның өз халқына қарата айтқан үндеуі, 
Екіншісінде Түрік Қағанаты жерінің кеңдігін суреттейді, 
Үшіншісінде түркілердің әскери жорықтары, 
Төртіншісінде көршілес табғаштардың қастандық әрекеттері 

туралы әңгіме, 
Бесіншісінде табғаш тайпасымен қатысу түркілерге қауіпті екендігі 

жөнінде, 
Алтыншысы түркі халқының болашақты болжай алмауына өкіну, 
Жетіншісі түркі халқының даңқын асырған қаған жөнінде, 
Сегізіншісінде осы ескерткішті жыр қып жазуға түрткі болған 

жағдайларға тоқталады. 
Орхон-Енисей жазбаларының енді бір ескерткіші - Тоныкөк 

құлпытасындағы жырлар. Онда да сол кездегі түркілердің өмірінен 
мағлұмат беретін он төрт жол жазылған. Түркі халқының табғаштарға 
тәуелді болып қалу тарихы, азат қалған түркілердің бірігуі, қаған 
сайлауы, Тоныкөктің ықпалымен Елтерістің қаған болуы, Оғыз 
мемлекетінің тыңшылары түркілерге қауіп төндіргені, қарсыластармен 
болған шайқастар, анталаған жаудың бетін қайтаруда Тоныкөктің ерлігі, 
ұрыс-шайқастардың жүргізілуі, түркілердің түрлі тайпалармен жауласу 
жолдары баяндалып, Тоныкөкті мадақтау берілген. 

Тасқа жазылған ескерткіштерде негізінен Түрік қағанаты, оны 
билеген қағандар, олардың ерлігі жайында сөз болады. «Күлтегін» және 
«Тоныкөк» жырлары өткен дәуірден нақты мәлімет беруге арналған 
тарихи деректер. «Күлтегін» жырының басты идеясы – Күлтегін 
батырды Түрік қағанатының құдіретті тұлғасы етіп көрсету. «Күлтегін» 
жырының авторы – Йоллығтегін Түрік қағанатының күш қуаты артты, 
жері барынша кеңіді, ел тұрмысы түзелді. 
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Түрік қағанаты тарихында Тоныкөк тұлғасы ерекше орын алады. 
Ол Елтеріс қаған, Бөгі қаған және Білге қағандарға кеңесші болған. 
Тоныкөк ел қамын ойлаған ақылгөй, дана қарт. Түрік қағанатына төрт 
жағынан жау қаптағанда, Тоныкөк ақыл кеңесімен де, тапқыр сөзімен 
де, батырлық істерімен де қағандарға көмектесіп отырады. Орхон жазба 
жәдігерліктері ішінде «Тоныкөк» жыры ерекше орын алады. Бұл 
жырдың авторы бөлек, оны Тоныкөктің өзі жазған деген болжам бар. 
Екіншісі – руна жазуындағы бұл жәдігерліктерді поэзиялық туындыға тән 
барлық белгілері бар, ежелгі түркілердің өзіндік әдеби дәстүріне 
негізделген көркем туынды деп таныды. 

Орхон жазба жәдігерліктерінің ішінде «Күлтегін» және «Тоныкөк» 
жырлары өзінің идеялық мазмұны, композициялық құрылысы, көркемдік 
бейнелеуі жағынан қазақтың ерлік пен елдікті жырлаған қаһармандық 
жырларының алғашқы үлгілері болып табылады. 

Бұл қосымша арқылы оқушылар түркітануда бүгінгі Монғолия 
жеріндегі Орхон Енисей ескерткіштері туралы көптеген мәліметтер 
алады. Бейнежазба арқылы Орхон алқабы сан мыңдаған тарихи 
ескерткіштерге аса бай өлке екендігіне көз жеткізеді.Сонымен қатар, 
Орхон ескерткіштерінің Алтай, Қаңлай, Соян, Кеңтай тау жоталары, 
Гоби шөл даласы және осы таулы, жоталы, далалы алқаптағы Керумен, 
Хобда өзендерінің бойында Қырғыз, Қарасу, Қобсы көлдерінің 
жағауларына дейінгі өңірде сақталғанын тамашалайды. Айта кететін 
жай, оқушылар бейнежазба көріністерінен әрбір ескерткіштер кешені, 
тас үйіндісі, тастарда қашалған таңбалар, мәтіндер мазмұны туралы 
толығырақ мәлімет алады. 

Айталық, Күлтегін ескерткіш кешені жалпы Күлтегін өмірбаянына 
құрылған 68 жол мәтіннен тұратынын байқаймыз. Ал енді Білге қаған 
ескерткіш кешені қамал туралы да қызықты деректер бар. Білге қаған 
құрылысының ішкі қабырғаларында суреттер салынған. Деректерге 
қарағанда, бұл суреттердің өзіндік мәні мен мазмұны бар. Осы қамал 
құрылысының сыртқы кенересі бойымен 100-ге 55 метр су ағарлар 
салынған. Ескерткіш көгілдір мәрмәр тастан жасалынған. Білге қаған 
ескерткіші тасбақа үстіне орнатылған. Оның төбесінде үш қос айдаһар 
бейнелеген. Бір жақ қапталындағы үшбұрышты шаршысында қаған 
таңбаларын білдіретін марал, елік, киік бейнелері өрнектелген.  

Қорыта келгенде, бул сабақтың қортындысында оқушылар бейне 
материал арқылы көне тарихи ескерткіштердің мазмұндық 
сипаттамасын жете түсінді. Демек, осындай сабақтардың құрылымы 
мен мазмұны оқушыларды шығармашылық жұмыстар орындауда сана 
сезімін, ойлау қабілетін, көне ескерткіштердің құндылығын бағалай 
білуге дағдыландырады.  
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«Социальная педагогика и самопознание» 
Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева 

(г. Нур-Султан, Казахстан) 
 
  На одном из заседаний совета Международной демократической 
федерации женщин, образованной 26 ноября 1945 года, было принято 
решение ежегодно 1 июня отмечать «Международный день защиты 
детей». В принятой тогда резолюции говорилось: «Защищать повсюду 
право на жизнь, право на здоровье, право на образование для всех 
детей земного шара — вот основная цель…» [1, с. 340]. 

Благодаря настойчивым действиям женщин планеты и 
прогрессивных организации мира, 20 декабря 1959 г. ООН приняла 
декларацию прав ребенка – первый в истории правовой документ 
такого рода. В ней говорилось: «Человечество обязано давать ребенку 
лучшее, что оно имеет». Декларация определила основные права, 
которыми должны пользоваться дети всех стран.  
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 20 ноября 1989 г. была принята Конвенция о правах ребенка, 
которую Казахстан ратифицировал 8 июня 1994 г. Также, в Республике 
Казахстан база социальной защиты детей представлена 
международными законодательствами, государственными законами, а 
также местными положениями и методиками, среди которых Закон 
Республики Казахстан о Правах ребенка, регламентирующий равные 
права детей независимо от происхождения, расовой и национальной 
принадлежности, социального и  имущественного положен ия, пол а, 
язык а, обр азов ан  ия, отношен ия к рел иг  и и, мест а ж ительств а, 
состоян ия здоровья и иных обстоятельств, к  ас  ающ ихся ребенк а и его 
род ителей ил и друг их з аконных предст ав ителей [2], З акон Республ  ик и 
К аз  ахст ан об обр азов ан и и, согл асно которому, основным и пр инц ип ам и 
госуд арственной пол  ит  ик и в обл аст  и обр азов ан  ия являются: р авенство 
пр ав всех н а получен ие к ачественного обр азов ан ия, доступность 
обр азов ан  ия всех уровней для н  аселен  ия с учетом интеллекту ального 
р азв ит ия, пс ихоф из  иолог ическ их и инд ив иду  альных особенностей 
к аждого л иц а, светск ий, гум ан ист ическ ий и р азв ив ающ  ий х ар актер 
обр азов ан  ия, пр иор итет гр ажд анск их и н ац ион  альных ценностей, 
ж изн и и здоровья человек а, свободного р азв ит  ия л ичност и [3].  

В связ и с тем, что н  а д анном эт апе, основным вектором м  ирового 
р азв ит ия в соц и альной сфере является гум  ан из  ац ия, р авнопр ав ие и 
толер антность, н ам бы хотелось выдел ить особую группу детей, 
н  а иболее остро нужд ающ ихся в з ащ ите со стороны госуд арств а и 
обществ а – дети- инв ал иды. В з  аконе «О Соц и альной з ащ ите 
инв ал идов в Республ ик и К аз  ахст ан» инв ал ид определяется к ак л ицо, 
имеющее н арушен  ие здоровья со стойк  им р асстройством функц ий 
орг ан  изм а, обусловленное з  аболев ан  иям и, увечьям и (р  анен иям и, 
тр авм ам и, контуз  иям и), их последств иям и, дефект  ам и, которое 
пр ивод ит к огр ан  ичен ию ж изнедеятельност и и необход имост и его 
соц и альной з ащ иты [4].  

В н астоящее время н аблюд ается тенденц ия рост а ч исленност и 
детей с особым и потребностям и. По ст ат ист ическ им д анным, сегодня в 
К аз  ахст ане прож ив ает 680 тысяч людей с н  арушен ием здоровья, из 
которых 87 тысяч детей в возр  асте до 18 лет, что сост  авляет 1,5% от 
общей ч исленност  и детского н аселен ия, в том ч  исле с н арушен  ием 
передв ижен ия – 28 тысяч, пользующ иеся инв ал идным и коляск ам и – 1,4 
тысяч и детей [5].  

Человек, ст авш  ий инв ал идом в детском возр асте, существенно 
отл ич ается от того, кто пр иобрел инв ал идность уже во взрослой ж изн и. 
Н а форм иров ан ие и ст ановлен ие его л ичност и, соц и ал из  ац и и и 
успешной интегр ац  и и в общество существенно вл ияют именно годы 
детств а и юност и. Именно поэтому проблем а поддержк и, ре аб ил ит  ац и и 
и ад апт ац и и, а т  акже созд ан ие н  а иболее комфортных услов ий и 
м акс  им альных возможностей для ж  изн и и деятельност и особой 
к атегор и и гр ажд ан, несомненно, является одной из пр  иор итетных в 
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услов иях современного обществ а. Дет  и с определенным и 
н  арушен иям и в р  азв ит  и и особенно нужд аются в комплексной 
поддержке, к ак с мед иц инской стороны, т  ак и с соц и ально - 
пед агог ической. Н ам бы хотелось более дет  ально р ассмотреть 
необход имость именно соц и ально-пед агог ической поддержк  и детей с 
н  арушен ием опорно - дв иг  ательного апп ар ат а. 

Решен ие проблемы детской инв ал идност и в современном 
обществе должно про исход ить, к ак сч ит  ает Муст аф аев а Ф.А., в двух 
плоскостях. Во- первых – это проф ил акт  ик а детской инв  ал идност и, то 
есть комплекс мер, н  апр авленных н  а ее сн ижен ие з а счет повышен  ия 
к ачеств а ок аз ан  ия мед иц инской помощ  и беременным женщ ин  ам, 
рожен иц ам и новорожденным, р асш  ирен ие сет и мед ико-генет  ическ их 
учрежден  ий, в з ад ачу которых бы вход ил и к ак консульт ац и и, т ак и 
д и агност ик а, особенно дородов ая [6, с. 324]. Во-вторых – соц и альн  ая 
ре  аб ил ит  ац ия, соц  и ально- пед агог  ическ ая поддержк а, а т акже 
пс  ихолог ическ ая помощь детям с огр ан  иченным и возможностям и, н а 
б  азе ре аб ил ит  ац ионных, обр азов ательных учрежден ий. Есл и 
общество, сч ит  ает Муст аф аев а Ф.А., не смогло предупред ить 
рожден ие ребенк а с тяжелым недугом, оно обяз  ано обеспеч ить ему 
достойную ж изнь в обществе. 

В К аз  ахст ане с момент  а вхожден ия в рыночные отношен  ия 
н  аблюд ается обострен ие соц  и ального положен  ия детей, имеющ их 
огр ан  иченные возможност и. Пр и этом очев идно, что у д анной к атегор и и 
н  аселен ия возросл  и ж изненные пр итяз  ан ия и потребност и в 
соц и альных и обр азов ательных услуг ах. Но внешн  ие ф акторы, т ак ие 
к ак обр азов ательные инст  итуты, городск ая инфр аструктур а - пок а еще 
не способны адекв  атно ответ ить н а подобные вызовы. Большую роль в 
д анном вопросе игр  ает субъект ивный ф актор, то есть непон  им ан  ие 
упр  авленц ам и в ажност и соц и альных аспектов ре  аб ил ит  ац и и и 
включен ия детей с н арушен иям и дв иг  ательных функц  ий в общество. 
В  ажно, чтобы спец  и ал исты, р  абот ающ ие в соц и альной сфере, 
осозн ав ал и, что не з  абот а и опек а, а созд ан ие услов ий для 
с амостоятельной ж  изнедеятельност и детей с огр ан иченным и 
возможностям и является в ажнейш им инструментом их интегр  ац и и в 
общество. 

Любые реформы, изменен ия и преобр  азов ан ия в обществе, 
несомненно, ведут к переустройству всех сфер ж  изн и и деятельност и 
госуд арств а, в том ч  исле и соц и альной. Основные изменен  ия в д анном 
н  апр авлен и и соответствует стр атег и и мног их стр ан и можно 
ох ар актер изов ать одн  им словом: гум ан из  ац ия. 

Гум ан из  ац ия предпол  аг  ает обр ащен ие вн  им ан  ие к л ичност и, ее 
пс  ихолог и и, интерес ам и з апрос ам, в этой связ и ус ил ив ается вн им ан  ие 
к нр авственному восп  ит ан  ию человек а [7, с. 9].  

Именно момент детства является н  а иболее в ажным эт  апом 
соц и ал из  ац и и л ичност и. В этот пер иод ребенок усв а ив ает основные 
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пр ав ил а поведен  ия, осв  а ив ает культуру общен ия. Одн  им из 
мех  ан измом соц  и ал из  ац и и является соц  и альн ая ад апт ац ия, 
позволяющ ая л ичност и акт ивно включ  аться в р азные структурные 
элементы среды, пос  ильно уч аствов ать в труде и общественной ж изн и 
коллект  ив а, устр а  ив ать свой быт в соответств  и и с требов ан  иям и и 
пр ав ил ам и общеж ит  ия [8, с. 12]. Исходя из того, что общество не 
является однородным, мы можем утвержд ать, что любой ребенок 
имеет одновременно несколько ст атусов: член семь и, учен ик, уч астн ик 
спорт ивных соревнов ан  ий и тд. Соц и альные группы отл  ич аются одн а 
от другой по т  ак им зн  ач имым кр итер иям, к ак пол, возр аст, 
н  ац ион  альность, р  ас а, професс ия, место ж ительств а, доход, вл асть, 
обр азов ан  ие и др. [9, с. 177]. В связ  и с выше изложенным, говоря о 
соц и ально-пед агог  ической поддержке детей с н  арушен ием опорно-
дв иг  ательного апп  ар ат  а, мы предпол  аг  аем, что деятельность 
соц и ального пед агог а должн а включ ать в себя зн  ач ительную р  аботу с 
семьей, р аботу непосредственно с ребенком- инв ал идом, а т акже с его 
бл иж айш  им окружен  ием конкретно в обр азов ательном учрежден и и. 
Дет и с особым и потребностям  и н а иболее ч  асто ст алк ив аются с т акой 
проблемой к ак од иночество.  
 В серед ине XX век  а в США ст  анов ится весьм а популярной кн  иг  а 
соц иолог а Д.Р исмен а под х  ар актерным н азв ан  ием «Од инок ая толп а» 
[10]. В свою очередь, А.И. Т ит аренко, имел все основ  ан  ия з аключ ить, 
что проблем а од иночеств а получ  ил а небыв алый по зн ачен  ию 
ф илософско-эт ическ ий ст атус: в ней ув идел и од ин из вечных, роковых 
источн иков не только тр аг  ической безн адежност и существов ан  ия 
человек а, но и ход  а всей истор и и [11, с. 21]. Од иночество, п ишет 
Т ит  аренко А.И., к  ак «недетерм ин  иров анный, неустр  ан  имый ф атум 
тр аг  ического человеческого быт ия», ведет к тому , что общен  ие людей 
п ар ал изуется, деформ ируется и теряет свое нр  авственное 
содерж ан  ие. В связ  и с выше изложенным, н ам бы хотелось подчеркнуть 
в ажность поддержк и детей с особым и потребностям и не только со 
стороны пед агогов обр азов ательных и ре аб ил ит  ац ионных учрежден ий, 
но и со стороны обществ а в целом и бл иж айшего окружен ия в 
ч астност и. 

Госуд арство, несомненно, предпр ин  им ает меры по улучшен  ию 
с иту  ац и и, к ас ающейся положен  ия детей с н арушен  ие р азв ит ия, в 
обществе. Т ак, согл  асно госуд арственной прогр аммы обр  азов ан  ия н а 
2011-2020 годы, одной из пр иор итетных з ад ач является р азв ит ие 
с истемы инклюз  ивного обр азов ан  ия, х  ар актерной, отл ич ительной 
чертой которого является то, что не ребёнок должен 
пр испос абл ив аться к процессу обучен  ия, а н аоборот – х ар  актер и темп 
обучен ия подстр а ив аются под нужды ребёнк а. Пл ан ируется уст анов ить 
в школ ах подъемные устройств а, п андусы, спец и альные 
пр испособлен ия в с  ан ит  арных комн ат ах и осн аст ить учебные кл ассы 
необход имым и компенс аторным и средств ам и. К 2030 году, в шт  ат 
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общеобр азов ательных орг ан из  ац ий стр аны будут введены 
спец и ал исты, которые будут з  ан  им аться соц и ально-пед агог ическ им 
сопровожден ием детей, имеющ их н  арушен ия опорно-дв иг  ательного 
апп ар ат  а и нужд ающ  ихся в поддержке и помощ  и в процессе 
соц и ал из  ац и и. Дет и, вынужденные в с  илу сво их ф из  иолог  ическ их 
особенностей, обуч аться н а дому, будут обеспечены необход  имым 
компьютерным обеспечен  ием с учетом инд ив иду  альных потребностей.  

Пр ин  им ая во вн им ан  ие слож ившуюся с иту ац ию в стр ане н а 
д анный момент, мы можем н  аблюд ать нек ий д иссон  анс между теор ией 
и пр  акт икой. Пр ич иной т акого р асхожден ия н а н аш взгляд является 
недост аточн ая вовлеченность семей, имеющ их детей с р азл ичного 
род а отклонен иям и, в процесс соц и ал из  ац и и, а т  акже отсутств ие 
с истем ат из  иров анной, структур иров анной б азы, посредством которой 
можно было бы определ  ить степень ф из ического отклонен  ия ребенк а, 
его потребностей, а т акже уровень необход  имой соц  и ально-
пед агог ической поддержк  и детей с определенным и ф из  иолог ическ им и 
н  арушен иям и.  

Т ак им обр азом, в связ и с тем, что кол ичество детей с н арушен ием 
опорно-дв иг  ательного апп ар ат  а с к аждым годом увел  ич ив ается, 
вопросы, к ас ающ иеся соц и ально-пед агог ической поддержк  и д анной 
к атегор и и гр  ажд ан являются, несомненно, акту  альным и, в особенност и 
н  а д анном эт апе р  азв ит  ия госуд арств а, конкретно в сфере 
обр  азов ан  ия, когд а одн им из пр  иор итетных н апр авлен  ий является 
соц и ал из  ац ия и интегр ац ия детей с определенным  и отклонен иям и в 
ж изнь и деятельность обществ а.  

В н астоящ ие время процесс соц и ально-пед агог ической 
поддержк и является предметом исследов  ан ия спец и ал истов мног их 
отр аслей н аучного зн  ан ия. Освоен ие детьм и, с н арушен ием опорно-
дв иг  ательного апп ар  ат  а соц и ального опыт а, включен ие их в 
существующую с  истему общественных отношен  ий требует от 
обществ а и госуд арств а определенных дополн ительных мер, средств и 
ус ил ий (это могут быть спец и альные прогр аммы, спец  и альные центры 
по ре аб ил ит  ац и и, спец и альные учебные з аведен ия и т.д.). Но 
р  азр аботк а эт их мер должн а основыв аться н а зн ан  и и з акономерностей, 
з  ад ач, сущност и процесс а соц и ально-пед агог ической поддержк и детей 
с н арушен ием опорно-дв иг  ательного апп ар ат  а. Нельзя не отмет  ить 
акту альность д анной проблемы в н  астоящее время.  

Сред и отечественных ученых проблему детей с огр  ан  иченным и 
возможностям и исследуют Львов а Е.Н., Шмелев а Н.Б. К арвял ис В., 
Тк ачев а В.В. Алексеев а Л.С., Дементьев а Н.Ф., Ш ат  алов а Е.Ю., Соболь 
А.Я., Е.Д. Агеев, С.Н. В  аньш ин, Г.П. Д  иянск ая, Зыков а Т.С., A.M. 
Кондр атов, А.Е. Ш апошн иков, Ф.И. Шоев. В сво их труд  ах он  и 
ан ал из  ируют соц  и ально-пед агог ическ ие особенност и ре аб  ил ит  ац ион-
ной р аботы с детьм и, имеющ их н арушен  ие опорно-дв иг  ательного 
апп ар ат  а, в р азл ичных услов  иях. 
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Т акже исследов ан  ия в д анной обл аст и провод ил ись в р абот ах 
Л.Ф. Добровольской, А.А. Дыск ин  а, Л.Ф. К азн ачеевой, О.И. К аряк иной, 
Т.Н. К аряк иной, Е.Н. Львовой, Н.М. Н  аз  аровой, Э.И. Т  анюх иной, Е.И. 
Холостовой, И.И. М ам айчук, М.Н. Хус а иновой и др. 

Для н а иболее полного предст  авлен  ия о проблем ах соц и ально-
пед агог ической поддержк  и детей с ф из  иолог ическ им и н арушен  иям и 
необход имо т  акже учесть и опыт з  арубежных стр ан. Амер ик анск ие 
ученые Русел Э., Уэбстер Р., Блэчфорд П. в сво  их исследов ан  иях 
з  ан им ал ись вопрос ам и подготовк и и переподготовк и спец и ал истов, 
р абот ающ их непосредственно с детьм  и, имеющ им и р азл ичные 
отклонен ия в р  азв  ит и и. Роджерс К., Морг ачев а Е.Н. з  ан  им ал ись 
вопрос ам и о необход имост и соц и ально-пед агог ической поддержк и и 
помощ и детям с н арушен ием ф из  иолог ическ их, пс  их ико-эмоц и альных 
и интеллекту альных функц ий. Мног ие з  арубежные авторы говор ил и о 
соответств и и степен и отклонен ия с уровнем необход имой помощ и со 
стороны соц и альных инст итутов - Форл ин К., Джон Л.М.  

Т ак им обр азом, проблем а соц и ально-пед агог  ической поддержк и 
детей с ф из  ическ им и н  арушен ия достаточно актуальна н  а сегодняшн ий 
день, и именно н а р анн их эт ап ах его р азв ит  ия. Мы считаем, н асколько 
к ачественной и эффект  ивной будет ре ал изов ан  а помощь ребенку, 
н  астолько успешным будет его процесс соц  и ал из  ац и и и интегр ац и и в 
общество.  
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3.27. Әлеуметтік педагогтің отбасымен жұмыс түрлері 

 
Назым Қайырбекқызы Бекжігіт 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті. Әлеуметтік 
ғылымдар факультетінің 7М01823 – «Әлеуметтік педагогика және өзін-
өзі тану» мамандығының 2 курс магистранты (Нұр-Сұлтан, Қазақстан) 

Назымгүл Пышақбаевна Албытова 
Педагогика ғылымдарының кандидаты, Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университеті. Әлеуметтік ғылымдар факультетінің 
«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» кафедрасының 

профессоры (Нұр-Сұлтан, Қазақстан) 
 

Қазақстан Республикасында Білім мен Ғылымды дамытудың 2020 
– 2025 жылдарға арналған бағдарламасында «Білім беру ұйымдарының 
оқу-тәрбие процесінде отбасы құндылықтары мен отбасы 
институтының маңыздылығы дәріптелетін болады. Zhastar KZ жобасы 
шеңберінде «Ата-аналар мектебі», бастамасын іске асыру жалғасады, 
отбасылық тәрбие мәселелерінде психологтардың, сынып 
жетекшілерінің және директордың тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасарларының біліктілігін арттыру енгізіледі. Білім беру 
ұйымдарында «Жастар мен жасөспірімдердің репродуктивті 
денсаулығын және қауіпсіз мінез-құлқын қорғау», «Аналар мектебі», 
«Әкелер мектебі», жобалары енгізілетін болады. «Менің болашақ 
отбасым» тақырыбында эссе жазу бойынша өңірлік конкурстары 

енгізіледі» деп белгіленген  1 . Яғни, отбасымен жұмыс жасау, бала 
тәрбиесімен айналысу, отбасын қолдау сияқты жұмыстар мемлекеттің 
өзекті мәселесі болып табылады.  

Мемлекет осы бағытта отбасына моральдық, қаржылық қолдау 
көрсету, оның әрбір мүшесінің денсаулығын сақтау және нығайту, 
жастарды отбасын құруға дайындау, үлгілі отбасыларын насихаттау 
сияқты бірқатар жұмыстарды жоспарлап, олардың орындалуын 
бақылауға алып отыр. Мәселен, Қазақстан Республикасының тұңғыш 
президентінің 2013 жылғы 6 желтоқсанындағы Өкімі бойынша 
республикада өтетін «Мерейлі отбасы» ұлттық конкурсының мақсатын 
отбасы институтын, адамгершілікті нығайту, жауапты ерлі-

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            171                                        inf.academ@gmail.com 

зайыптылықтың маңызын тану, ата-ананың бала тәрбиелеудегі 
жауапкершілігін арттыру, кәмелетке толған балаларының егде жастағы 
ата-аналарына қамқор болуын дәріптеу, қазақстандық отбасының 

жағымды имиджін насихаттау деп жариялау соның айғағы  2 . 
Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының президенті 

Қ.К. Тоқаевтың 2019 жылғы 2 қыркүйектегі «Сындарлы қоғамдағы 
диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында отбасы және бала институтын қолдау, 
инклюзивті қоғам құру, отбасын қорғау жөнінде толыққанды бағдарлама 

әзірлеу керектігін мәлімдеді  3 . Ал мұны өз кезегінде әлеуметтік салада, 
әлеуметтік педагогикалық қызметте түбегейлі өзгерістер жасаудың 
алғы шарты деп атауымызға негіз болады. Өйткені, білім беру 
саласының негізгі қызметі отбасымен тығыз байланыста бола отырып, 
олардың бала тәрбиесіне педагогикалық қолдау көрсету, мәдени 
қарым-қатынасының орнауына жағдай жасау болып табылады. 

Педагогика тарихында оның міндеттері мен тәрбиелік 
мүмкіндіктері, отбасылық құндылықтар, бала тәрбиесіндегі 
жауапкершілік жан – жақты қарастырырылып келеді. 

 ғасырдың екінші жартысында отбасына, оның міндеттеріне 
деген тарихи көзқарастар толықтырыла түсті. Мысалы, 1877 жылы 
шыққан «Ежелгі қоғам» атты кітабында Л. Морган отбасының тарихын, 
оның некелі қарым-қатынасын, экономикалық, әлеуметтік дамуын және 
қызметін қарастырған.  

ХIХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасырдың басында 
Н.В. Шелгунов, Я.Ф. Лесгафт, Я.Ф. Каптерева, М.И. Демкова және т.б. 
ғалымдардың еңбектерінде отбасы тәрбиесінің теориясы педагогика 
ғылымының жеке бір саласы ретінде қарастырылды. Бұл ғалымдардың 
еңбектерінде отбасын баланың алғашқы табиғи ортасы, қоғамның бір 

бөлшегі ретінде зерттеу қажеттілігі анықталды  4 .  
Француз ағартушысы Ж.Ж. Руссо, швейцарлық И.Г. Песталоцци, 

орыс педагогтары К.Д. Ушинский, Н.К. Крупская, А.С. Макаренко, 
В.А. Сухомлинский, Л.Н. Толстой және басқа да ағартушы-педагогтар 
өз еңбектерінде отбасы және оның тәрбиелік мүмкіндіктерін анықтап, 

практикалық қолданысын ұсынған  5,5 . Бұл еңбектерде жеке тұлғаның 
белсенділігін басып тастау, табиғи дарындылығын ескермеу, ерте 
жастан шет тілін оқыту, ұрып – соғып жазалау сияқты отбасы 
тәрбиесіндегі бірқатар кемшіліктер сыналды. Педагогтар бала 
тәрбиесін жетілдіру, олардың сезімдерін аялай отырып, адамгершілік 
жүріс-тұрыс әдеттерін, өз бетімен әрекет ету, ойлау белсенділіктерін 
қалыптастыру туралы пікірлерді алға тартты. Мәселен, 
В.А. Сухомлинский оқушылардың ата – аналарымен жұмыс істеудің 
мазмұнына ерекше назар аударып: «Тек ата – аналармен бірге жалпы 
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күш жігерді біріктіру арқасында мұғалімдер балаларға үлкен адамдық 

бақытты беруі мүмкін», - дейді  6,32 . 
  Қазақ халқының отбасыларында бала тәрбиелеу дәстүрлері 
туралы ойлар Қорқыт, Әл-Фараби, Ж.Баласағұн, М.Қашқари, Қ.Яссауи 
еңбектерінен бастау алған. Сондай-ақ, қазақ ағартушылары 
Ш.Уалиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев және қазақ зиялылары 
Ш.Құдайбердиев, М.Жұмабаев, С.Көбеев, Ж.Аймауытов, 
А.Байтұрсынов, М.Ауезов және т.б. еңбектерінде өзіндік орны бар 
тәрбие аспектісі ретінде танылды.  

Әсіресе соңғы кезде ұлттық педагогика материалдарын отбасы 
тәрбиесі үрдісінде пайдалану мәселелерін Қ.Жарықбаев, 
Б.Айтмамбетова, К.Қожахметова, Н.Албытова, Р.Дүйсембінова, 
С.Қалиев, С.Ұзақбаева, Р.Төлеубекова, С.Ғаббасов, Қ.Бөлеев, 
Л.Ибраимова зерттеді. Отбасы тәрбиесiн жетiлдiрудегi мектеппен 
байланыс жасау жұмыстары Г.Байдельдинова, Н.Тригубова, 
И.Лысенко, Б.Мұқанова, А.Капенова, А.Шумебаева, Г.Сейдалиева, 
К.Құмаржанова, Ж.Торыбаеваның және т.б. зерттеген.  

Отбасы тәрбиесiн бүгiнгі қоғамдық талаптарға сай психологиялық 
және әлеуметтік педагогикалық тұрғыда бірқатар ғалымдар зерттеп, 
оның тәрбиелік факторын арнайы қарастырған (Ю.Азаров, А.С.Абил, 
И.Гребенников, Н.Ф.Девыцин, В.В.Ивляев, С.С.Сейтенова, 
Л.В.Мардахаев және т.б.). Ғалымдар отбасын баланың дамуы мен жеке 
өмір сүру ортасы деп, жасөспірімдердің әлеуметтенудегі өте маңызды 

институты ретінде қарастырған  16-15 5; . 
Зерттеу жұмыстарында баланың ішкі дүниесін білу, оның өзіндік 

проблемаларына араласып, шешуге, қолдау көрсетуге, жалпы, тұлға 
болып қалыптасуына әсер ететін факторлар анықталды. Жоғарыда 
атап өткен ғалымдардың еңбектерінде олар былайша көрсетілген: 
( )кесте1  

 
С.С. Сейтенова, 

А.С. Абил 
Т.М. Афанасова Л.В. Мардахаев 

1. Әлеуметтік-мәдени  
2. Әлеуметтік-экономикалық  
3. Технико-гигиеналық 
4. Демографиялық  
5. Әлеуметтік психологиялық  

1. Биологиялық  
2. Әлеуметтік  
3. Педагогикалық  
4. Психологиялық  
5. Қоғамдық  

1. Субмәдениетті  
2. Ата-аналардың тәрбиелік 
мүмкіндіктеріне байланысты 
3. Ата-аналардың тікелей 
тәрбиелік қызметіне 
байланысты факторлар 

 
Кестеден байқағанымыздай авторлар белгілеген факторлар бірін 

– бірі толықтырады және техно-генетикалық, әлеуметтік-мәдени, 
биологиялық, психологиялық, ата-ананың тәрбиелік мүмкіндіктері 
арқылы отбасы тәрбиесінің әлеуетінің кең екендігін дәлелдейді. Демек, 
әлеуметтік педагогикалық жұмыста ата-аналармен байланыс 
орнатудың маңыздығы арта түседі. 
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Ал, отбасымен жұмыс формалары ата-аналардың білімін көтеру, 
қалыптасқан жағдайға уақтылы талдау жүргізу және көмектесу, тәрбие 
аясында баламен қатар ата-аналардың да қажетті мінез-құлқын 
түзетуге қолдау көрсетуді жүзеге асыру сияты міндеттерге байланысты 
анықталады. Педагогикада ата-аналармен ұйымдастырылатын 
педагогикалық білім университеті, ата-аналар конференциясы, ата-
аналар жиналысы, баланың отбасын барып көру, кеңес беру, лекция, 
мастер-класс, бос уақытты ұйымдастыру және т.б. жұмыс формалары 
кеңінен пайдаланылады.  

Әлеуметтік педагогтың іс-әрекеті отбасымен жүргізілетін 
отбасындағы немесе тәлім-тәрбие мекемелеріндегі көмекке мұқтаж 
адамдармен жұмыс істеуге бағытталған. Және әлеуметтік педагог 
отбасымен жұмыс барысында «жеке тұлға-отбасы-қоғам» жүйесіндегі 
өзара қарым-қатынастарды реттеу қағидалары арқылы отбасы мен 
балаларға көмек көрсетуді қамтамасыз етеді. 

Әлеуметтiк педагог – әртүрлi әлеуметтiк-мәдени орталардағы 
балалармен тәрбие жұмысын ұйымдастыратын маман; жеке тұлға мен 
оны қоршаған микроортаның психологиялық-педагогикалық 
ерекшелiктерiн зерттейдi, оқушылар мен тәрбиеленушiлердiң 
қызығушылықтары мен мұқтаждықтарын, мiнез-құлқындағы 
ауытқушылықтарды, шиеленiстi жағдайларды анықтайды және уақтылы 
көмек әрi қолдау көрсетедi, жеке тұлға мен бiлiм беру мекемесiнiң, 
отбасының, ортаның, билiк органдарының арасында делдал ретiнде 
әрекет етедi; оқушылардың құқықтары мен бостандықтарының жүзеге 
асуына, ыңғайлы және қауiпсiз жағдайды құруға, олардың өмiрi мен 
денсаулығын қорғауды қамтамасыз етуге, жалпыға бiлiм берудiң 
орындалуына, салауатты өмiр салтын насихаттауға көмектеседi; 

балалардың таланттарын дамыту үшiн жағдайлар жасайды  5,56 .  
В.А. Сластенин әлеуметтік педагогқа қойылатын талаптарды: 

өзінің жұмыс нысаны болып табылатын тұлғаның жеке құндылығын, 
оның қайталанбас ерекшелігі мен шығармашылық мыңыздылығын 
түсіну; таңдалған мамандықты саналы түрде сезініп қабылдау; көптеген 
жүйкелік және психикалық шыңдардың болуын ескеру; өзімен тұрақты 
жұмыс істеуді талап ететін кәсіби қызметінің шығармашылық табиғатын 

ұғыну қажет деп көрсетеді  7,216 .  
С.С. Сейтенова, А.С. Абил әлеуметтік педагогтің ата-аналармен 

атқаратын жұмыс міндеттерін төмендегідей қарастырады:  
1. Отбасымен жұмыс (бала мен ата-анасының қарым-қатынасын, 

отбасына көмек пен қолдау көрсету, отбасымен үздіксіз байланыста 
болу);  

2. Оқушыларды, ата-аналарды сыныптық және қоғамдық 
ұжымдардың іс-шараларына тарту;  

3. Әр оқушының жеке басының қасиетін, психологиялық 
ерекшелігін, жан-жақты бақылап, зерттеу, олардың кәсіптік 
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бағдарлығын, әрі өмірлік көзқарасын қалыптастыру, қабілетін және 
танымдық қасиетін дамыту;  

4. Тақырыптық ата-аналар жиналысын өткізу;  
5. Ата-аналар комитетімен кездесу;  
6. Оқушылардың құқықтарын және әлеуметтік жағдайын қорғауға 

көмек көрсету  5,120 . 
Демек, әлеуметтік педагог отбасындағы жағдайлар туралы толық 

мәлімет ала отырып, бала тәрбиесіне байланысты ата-аналармен 
ынтымақтаса, оларға кәсіби педагогикалық көмек көрсетеді. 
«Әлеуметтік педагог – оқушы – ата-ана» үштігінің тығыз байланыста 
болуы ұзақ мерзімді қажет ететін процесс. Ол үшін, отбасыны және 
оның отбасы тәрбиесіндегі ерекшеліктері мен жағдайын жан-жақты әрі 
жүйелі зерттеу қажет.  

Әлеуметтік педагогтың ата–аналармен жұмыс барысында 
төмендегідей қағидалар ұсынылады:  

- баланың өмірін ұйымдастыруда, оның тәрбиесіне қатысты 
мәселелелерді шешуде ортақ көзқарастың болуы, баланың отбасы мен 
мектеп жағдайындағы дамуын және әлеументтенуін тиімді 
ұйымдастыру мақсатында тәрбиенің бірыңғай ұстанымдарын қою;  

- баланың әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық даму 
жағдайын ескере отыра, тәрбиенің мақсаты және міндеттерін дұрыс 
анықтау, оларды жүзеге асыратын нақты жолдардың болуы;  

- баланың жан – жақты үйлесімді дамуы үшін тәрбиелік ықпалды 
тиімді және нәтижелі ұйымдастыру;  

- балаға мектеп пен мектептен тыс тәрбие мекемелерінің, ата – 
аналармен жұртшылықтың педагогикалық қолдануын ұйымдастыру; 

- баланы әртүрлі ортада, әртүрлі жағдайда жан – жақты жақсы 
танып білу үшін балаға ықпал етудің жалпы тәсілі мен техникасын 
ойластыру, әртүрлі өмір жағдайында оның тұлғасына әсер етуде күш-

жігерді біріктіру  121 2; . Яғни, әлеуметтік педагог осы қағидаларды 
басшылыққа ала отырып, ата – аналармен қарым-қатынасын бірлікте 
әрі нәтижелі ынтымақтастықта қол жеткізеді. Өзара сенім мен құрмет, 
көмек пен қолдау, шыдамдылық көрсету – әлеуметтік педагогтің 
отбасымен жұмыс ерекшелігін танытады.  

Қорыта келгенде, әлеуметтік педагогтердің отбасымен жұмысы 
көп ізденуді, арнайы зерттеуді қажет ететін күрделі де жауапты процесс. 
Өйткені, отбасы адам баласы тәрбиесі іске асатын, дүниетанымы мен 
адам болып қалыптасуы үшін қажетті ең жақын әлеуметтік орта. Отбасы 
тәрбиесі – мемлекеттік маңызды міндеттердің бірі болғандықтан ертеңгі 
қоғамның болашағына қырағылық қажет. Алдағы уақытта әлеуметтік 
педагогтың отбасымен атқаратын жұмыстары, оның ішінде отбасымен 
әлеуметтік – мәдени жұмыс формалары мен мазмұнын жан-жақты 
жетілдіру міндеттері қойылады. Себебі, әлеуметтік – мәдени жұмыс 
көркемдік, рухани, адамгершілік, саяси және экологиялық мәдениет 
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саласындағы дәстүрлерді, нормаларды, құндылықтарды сақтауды, 
дамытуды қамтиды. Сондықтан әлеуметтік педагогтің қызмет 
шеңберінде заманауи қарым – қатынасқа негізделген «Салауатты өмір 
салты және отбасылық дәстүрлер», «Отбасы мәдениетіндегі 
сабақтастық», «Отбасы салт-дәстүрлерін жаңғырту», «Отбасы 
құндылықтары» сияқты жұмыс мазмұны «субьект-субьект» 
қатынасында орын алуы тиіс деп санаймыз. 
 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 
1. Қазақстан Республикасында Білім мен Ғылымды дамытудың 

2020–2025 жылдарға арналған бағдарламасы, 145 б. 
2. Қазақстан Республикасы Президентінің «Мерейлі отбасы» 

ұлттық конкурсы. 2013 ж. 
3. «Мемлекет басшысының 2019 жылғы 2 қыркүйектегі 

«Сындарлы қоғамдық диалог - Қазақстанның тұрақтылығы мен 
өркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауы. 

4. Сәрсенова Ж., Тәңірбергенова Г. Әлеуметтану. – Алматы: 
Республикалық баспа кабинеті, 2000. 

5. Сейтенова С.С., Абил А.С. Отбасымен әлеуметтік педагогика-
лық жұмыс. – Ақтөбе: Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік 
университетінің «Жұбанов университеті» баспасы, 2017 . 

6. Сухомлинский В. А. Сердце отдаю детям. – Концептуал, 2018. -
313 с. 

7. В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов. Под ред. В.А. 
Сластенина. Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений. – М: Издательский центр «Академия», 2002. – 576 с. 
 
 

3.28. Қашықтықтан оқытуда стрим-технологияларды пайдалану 
 

Раушан Өмірбекқызы Мәрсәлі 
педагогика ғылымдарының магистрі, «Өрлеу» біліктілікті арттыру 
ұлттық орталығы» акционерлік қоғамының филиалы Қызылорда 

облысы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру 
институтының инновациялық білім беру және ақпараттық 

технологиялар кафедрасының аға оқытушысы  
(Қызылорда қ., Қазақстан) 

 
Қашықтықтан оқыту деген не? Қашықтықтан оқыту жүйесі дегеніміз 

не екендігін түбегейлі шешіп алу үшін, ең алдымен оқыту үдерісіне 
деген көзқарасыңызды анықтап алғаныңыз абзал. Егер оқытуды 
өзарабайланысқан бөлшектер мен үдерістер жүйесі ретінде қарастырар 
болсақ, онда осы жүйені басқаратын құралдарға деген қажеттілік айқын. 
Сондықтан осы жерде классик Питер Друкердің «Өлшеуге келмейтінді 
басқару мүмкін емес» деген тұжырымы орынды сияқты.  
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Қашықтықтан оқыту жүйесін қолдану оқыту үдерісін басқару 
дегенді білдіреді және мұны оқу контентін жасаумен шатастыруға 
болмайды. Сіздің қолыңызда электронды курстардың, 
бейнедәрістердің немесе тесттердің толық топтамасы бар болған 
жағдайда да, осы материалдарды қолдануға жәй ғана рұқсат ету 
жеткіліксіз. Басқаша айтқанда, текшеде кітаптың тұрғаны жеткіліксіз, 
оны енді оқып шығу керек.  

Қашықтықтан оқыту негізінен, білім беру үдерісіне 
қатысушыларының сырттай, қашықтықтағы өзараәрекеті ақпараттық-
коммуникациялық желілерді қолдану арқылы жүзеге асырылатын 
технологиялардың көмегімен ұйымдастырылады. Интернетте күн 
сайын оқу үдерісін заманауи стрим-технологияларды қолдана отырып, 
табысты ұйымдастыруға арналған жаңа және жаңартылған веб-
қызметтер мен бағдарламалар пайда болуда.  

Стриминг – бұл аудитория үшін жанды бейнені интернет арқылы 
тарату. Стриминг (ағылш. streaming – ағымдық) – бұл мәліметтерді, 
контенті қашықтықтағы серверде орналасқан жағдайда, қайнар көзден 
түпкі қолданушыға беру тәсілі. Алдын ала жазылған, монтаждауға және 
түзетуге болатын бейнежазбалардан айырмашылығы, стриминг – бұл 
тікелей эфир.  

Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде білім беру 
бағдарламалары бойынша педагог кадрлардың біліктілігін арттыру 
курстарын «Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» білім беру 
үдерісінің барлық қатысушыларына арналған қолжетімді: ZOOM, 
YouTube, Google Meet, Microsoft Teams және басқа интернет-
платформалар негізінде өткізуді ұсынды. Себебі, Zoom стриминг 
платформасының «Өрлеу» БАҰО» АҚ жүргізілген вебинарлар мен 
педагогтарға арналған біліктілік арттыру курстары барысында 
апробациялау нәтижелері бойынша курстарды берілген платформа 
арқылы ұйымдастыру, орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде білім 
беру бағдрламаларын жүргізу талаптарына толық сәйкес келетіндігі 
туралы қорытынды жасалды.  

Аталған бағдарламаға сай күніне 8 сағат өткізу ұсынылды, мұнда 
1 академиялық сағат – 45 минут. Сабақты қашықтықтан 
ұйымдастырудың білім беру үдерісінің қатысушыларының денсаулығын 
сақтауды қамтамасыз ету және өздігінен білім алу қағидаттары сияқты 
ерекшеліктерін есепке ала отырып, күнделікті сабақтар кестесі 
былайша құрылымдалды: 4 сабақ – ұзақтығы 40 минуттан тұратын 
онлайн-дәріс және 4 сабақ – ұзақтығы 50 минуттан тұратын 
тыңдаушының оқытушымен орындайтын өзіндік жұмысы. 
Педагогтардың біліктілігін арттыру курстарының оқу-тақырыптық кестесі 
мен сабақ кестесі аталған құрылымды басшылыққа алып, 
құрастырылды.  

Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде «Қазақстан тарихы» 
және Құқық негіздері» пәндерінен білім беру бағдарламалары бойынша 
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педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру курстарының 
Бағдарламасын жүзеге асырудың ерекшеліктеріне келесі қағидаттар 
жатады, олар:  

- бағдарламаның белгілі бір аспектілерін қарастыру кезеңінде 
мұғалімдердің білім беру бағдарламасының негізінде жатқан 
теорияларды түсінуіне және оларды тәжірибеде қолдануына 
бағытталған белсенді және практикалық оқыту жүзеге асырылады; 

- теориялық алғышартттарды қарастырғаннан кейін мұғалімдер 
оқу бағдарламасы мен оқу жоспарларының мазмұнын оқып-үйренеді;  

- оқу барысында мұғалімдер берілген Бағдарламаның бір бөлігі 
ретінде ықшам сабаққа қатысады;  

- күнделікті сабақ аяқталғаннан кейін, мұғалімдер өзіндік 
рефлексияны жүзеге асырады және берілген бағдарлама бойынша оқу 
мақсаттарына қол жеткізуге қатысты ілгерілеушілікті талдау 
мақсатында тренердің тапсырмаларын орындайды.  

Берілген курстарды қашықтықтан оқыту жағдайында сапалы 
ұйымдастыру үшін біз де, ZOOM стриминг платформасын қолдандық. 
Zoom – бейнеконференциялар, онлайн-кездесулер және қашықтықтан 
оқытуды өткізуге арналған қызмет.  

Zoom платформасының мүмкіндіктері орта білім мазмұнын 
жаңарту шеңберінде білім беру бағдарламаларын жүзеге асыру 
талаптарына толық сәйкес келетіндігін «Қазақстан тарихы» және 
«Құқық негіздері» пәндері бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін 
арттыру курстары мысалында тарқатсам:  

- сабақтарды тікелей эфирде өткізу тренерге курс 
тыңдаушыларымен интерактивті режимде өзараәрекеттесуге мүмкіндік 
береді. Курстың әрбір тыңдаушысымен бейне және аудио байланыс 
білім беру үдерісінің субьектілерінің тиімді өзараәрекеті мен 
ынтымақтастығын ұйымдастыруға жағдай жасайды.  

- онлайн курсқа қатысу үшін тыңдаушылар интернет және Zoom 
бағдарламасы қолжетімді компьютерден немесе ноутбуктен, сондай-ақ 
телефоннан немесе планшеттен кірді әрі аталған құралдарды өздігінен 
білімін арттыруда қолдану дағдыларын арттырды;  

- тегін тіркеу жазбасы тренерге ұзақтығы 40 минуттық 
бейнеконференция өткізуге және сабақты қайталанбалы сілтеменің 
көмегімен қайта жаңартуға берілген мол мүмкіндік болды. Оның үстіне 
күнде-күн сабақтардың бейне жазбасы интернет байланысы үзіліп не 
мүлде болмай қалған мұғалімдердің электронды почтасына тұрақты 
түрде салынып тұрды;  

- тегін тіркеу жазбасы кезінде 100 адамға дейінгі қатысушының 
қосылуына мүмкіндік беретін бұл платформа - облыс көлеміндегі әр 
ауданнан құрамы 25-28 адамнан тұратын топтарда бұл бағдарлама өзін 
ақтады; 

- тренер әрі ұйымдастырушы ретінде, микрофонды өшіру және 
қосу, сондай-ақ барлық қатысушылардан ережелерге және сабақ 
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сценариіне сәйкес бейнені өшіру және қосуды сұрау мүмкіндіктері 
сабақты тиімді ұйымдастырып өткізудің маңызды тетіктерін екендігіне 
көзім жетті; 

- онлайн сабақ барысында тренерге берілген оқу үдерісін «экран 
демонстрациясы» функциясының көмегімен толыққанды басқару 
мүмкіндігінің арқасында сабаққа арналған таныстырылымды көрсету, 
оқу бағдарламаларын, оқу жоспарларын және оқу пәндері бойынша оқу-
әдістемелік кешендерді, сондай-ақ басқа да мәтіндік, аудио және 
бейнематериалдарды, Интернет-ресурстарды демонстарциялау, 
оларды ауызша және жазбаша комментарийлер арқылы басқару – 
оқыту тиімділігін қамтамасыз етті;  

- келесі ұтымды қолданылған баптау - хабарламалар жазуға, 
барлығына файлдар жолдауға немесе бір тыңдаушыны таңдауға 
болатын чат. Чатты әр конференция сайын автоматты есте сақтауға 
немесе қолдап сақтауға, баптауға болады; 

- тыңдаушыларды жұптарға және топтарға бөлу, оларды жеке 
бөлмелерге – сессиялық залдарға (мини-конференциялар) бөлуде 
тыңдаушыларға тек бір-бірімен оқу диалогын жүргізуге жағдай жасалды, 
оның үстіне басқалардың оларды көрмеуі әрі естімейтіні еркін диалогты 
қамтамасыз етті. Бөлмелер санын тренер ретінде оқу тапсырмасының 
мақсатына сай анықтап отырдым. Тренердің «сессиялық залдарға» кіру 
мүмкіндігін пайдаланып, фасилитатордың рөлін жүзеге асыра отырып, 
тыңдаушылардың қойылған проблемалық сұрақтарға қатысты пікірлері 
мен ұстанымдарын еркін білдіруге жағдай жасадым; 

- платформаға мәтіндік жазбаларды бірлесе жүргізу, оқу 
тапсырмалары бойынша постерлер құруға арнап орнатылған 
интерактивті тақта, бұл сабақты ұйымдастыру мазмұнының, әдістері 
мен формаларының әр тыңдаушының белсенді, өнімді, өз бетінше 
әрекетке енуіне бағыттылығын қамтамасыз еткені сөзсіз.  
  Онлайн эфирде алынған білімдерді және қалыптасқан біліктерді 
ұғыну, жинақтау, жүйелеу және бағалау бойынша рефлексивті әрекетін 
ауызша жүзеге асырылса, чат жазбаша немесе графикалық нысандағы 
жұмыстар үшін қолданылды. Сонымен қатар, кері байланыста белгілі 
бір нысандарды толтыру, оларды тыңдаушыларға жеткізіп, олардан 
алуда бір мезгілде WhatsApp желісі пайдаланылды.  

Сабақтың бейнежазбалары компьютерге жазылып, әр 
тыңдаушының электронды поштасына салынып, «Облако»-ға жүктелді. 
Егер тыңдаушыларда интернетпен проблемалары туындаса, онда олар 
сабақтың жазбасын көруге мүмкіндіктері болады. Интернетпен 
проблема тренерде пайда болған жағдайда, конференцияның басында 
ұйымдастырушының мүмкіндіктер болатын серіктес-ұйымдастырушы – 
серіктес-тренерді тағайындауға да болатындығы ескерілді. Дегенмен 
онлайн курстар барысында тыңдаушылар тарапынан ғана интернетке 
қосылуда ұсынылады.  
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Осылайша, орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде педагог 
кадрлардың біліктілігін арттыру курстарын қашықтықтан оқыту 
жағдайында Zoom стриминг платформасы арқылы өткізу білім беру 
үдерісінің барлық қатысушылар үшін қолжетімді, тыңдаушылардың курс 
Бағдарламасының күтілетін нәтижелеріне қол жеткізу және жүзеге 
асыру талаптарына сай болып табылады.  

Қазіргі білім беру жүйесін жаңарту жағдайында білім беру ісін 
ақпараттандыру, сандық сауаттылық мәселелері әрі пандемия 
шарттары қашықтықтан оқыту нысандарын дамытуды алға қойып отыр.  

Қашықтықтан оқытудың негізіне білімнің қайнар көзі алуан түрлі 
ғаламдық желінің ақпараттық ресурстары болып табылатын білімді 
беру моделі салынып отыр, олар арнайы дайындалған білім алу немесе 
білімін жетілдіру курстары немесе телекоммуникациялық ортада 
бұрыннан жұмыс істеп тұрған ресурстар болуы мүмкін. Компьютер 
желіге қосылып тұрмаса да, оқыту үдерісі барысында мультимедиялық 
интерактивті оқу бағдарламаларын қолдану мүмкіндігі әрдайым бар. 
Мұндай сабақтарда білім алушылардың көзқарасы кеңіп, оқуға деген 
ынтасы анағұрлым артады, тиісінше алынған білімдердің сапасы мен 
көлемі артады.  

Қазақстандағы қашықтықтан оқытудың болашағы үшін түйінді 
мәселе – қашықтықтан оқытудың инфрақұрылымын өңірлерде дамыту 
болып табылады. Онсыз оқытудың осы түрін кеңінен тарату туралы сөз 
қозғаудың мәні жоқ. Өңірлер деп отырғаным, әкімшілік-территориялық 
бөлініске сай облыстар мен аудандар, ауылдар мен алыс ауылдар. 
Сондықтан: 

- қашықтықтан оқыту жүйесі дамытуды қолдауды қажет етеді. Бұл 
салада атқарылып жатқан жұмыстар айтарлықтай, соның ішінде 
қашықтықтан оқыту бойынша облыста 253 мектеп «BilimLand», 40 
мектеп «Дарын-онлайн» интернет платформалары арқылы білім алуда. 
Платформалардың жұмыс сапасын арттыру үшін облысқа арнайы 
сервер орнатылды. Интернет платформаларды қолдану, пайдалану 
бағытында мұғалімдерге, ата-аналар мен балаларға ақпараттық 
түсіндіру жұмыстары жүргізілуде;  

- қашықтықтан оқыту жүйесін құру және дамыту үдерісіне 
тартылуға тиіс көлік, коммуникация және басқа да инфрақұрылымдар 
тарихи тұрғыда барлық өңірлерде облыс орталығы – аудандар – 
ауылдар иерархиялық сызбасымен жүргізіледі. Сондықтан педагог 
қызметкерлердің біліктілігін арттыру курстарын қашықтықтан 
форматында ұйымдастыруда ауыл мектептерімен байланыстың 
қиындық туғызғаны заңды.  

Қазіргі таңда қашықтықтан оқытуда жаңа технологиялардың 
көптеп пайда болып жатқаны белгілі. Олардың барлығы дерлік сандық 
технологиялар. Олар гипермедиа бағдарламаларынан тұрады. Бұл 
бағдарламалар білім алушыға ақпараттық қорды, Интернет және басқа 
желілер арқылы қолжетімді мәліметтер қорын, тіптен мәліметтердің 
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кіріктірілген кешендерін меңгеру тәртібін өзінің бақылауына мүмкіндік 
береді және осы үдеріс Zoom стриминг платформасының «Өрлеу» 
БАҰО» АҚ жүргізілген вебинарлар мен педагогтарға арналған біліктілік 
арттыру курстары барысында айқын көрініс берді. Курс тыңдаушылары 
видеокурстармен, аудиоматериалдармен, мәліметтер қорымен және 
тағы да басқа бағдарламалық қамтамалармен өз үйінен, жұмыс 
орнынан тура қосылу барысында қол жеткізді.  

XXI ғасырда компьютерлер мен Интернеттің қолжетімділігі 
қашықтықтан оқытуды барынша қарапайымдатып, оның таралуын 
жеделдетеді. Интернет, радио мен телевидениеге қарағанда, 
айтарлықтай ауқымды серпінді жетістік болып тұр. Қайда болмасын, кез 
келген білім алушымен байланысуға, одан кері байланыс алуға 
мүмкіндік пайда болды. «Жылдам интернеттің» кеңінен таралуы 
онлайн, қашықтықтан оқытуға үлкен серпіліс беріп отыр.  
 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде педагог кадрлардың 

біліктілігін арттыру курстарын қашықтықтан оқыту жағдайында 
ұйымдастыру және өткізу бойынша әдістемелік нұсқаулық. ҚР бжҒМ, 
««Өрлеу» БАҰО АҚ. Алматы, 2020; 

2. Полат Е.С. Педагогические технологии дистанционного 
обучения / Е.С. Полат, М.В. Моисеева, А.Е. Петров; под ред. Е.С. Полат. 
М.: Академия, 2006. 

3. Сатунина А.Е. Электронное обучение: плюсы и минусы // 
Современные проблемы науки и образования, 2016, № 1. 

4. Хусяинов Т. М. Основные характеристики массовых открытых 
онлайн-курсов (MOOC) как образовательной технологии // Наука. 
Мысль. 2015. № 2. C. 21-29. 

5. Хуторской А. В. Дистанционное обучение и его технологии// 
Компьютерра 2012. № 36. С. 26-30. 

6. https://www.ispring.ru/ispring-learn.  
7. http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=103. 

 
 

3.29. Жоғары оқу орындарындағы қашықтықтан  
оқытудың артықшылықтары мен кемшіліктері 

 
Ақмарал Әбдешқызы Қонарбаева 

техника ғылымдарының кандидаты, «Электроэнергетика және  
өндірісті автоматтандыру» кафедрасының профессоры,  

С. Өтебаев атындағы «Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ  
(Атырау қ., Қазақстан) 
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Алмас Қалидуллаұлы Нұрғалиев 
«Электроэнергетика және өндірісті автоматтандыру»  
кафедрасының аға оқытушысы. С. Өтебаев атындағы  

«Атырау мұнай және газ университеті» КеАҚ  
(Атырау қ., Қазақстан) 

Айгүл Саурбайқызы Даутова 
«Электроэнергетика және өндірісті автоматтандыру» кафедрасының 

аға оқытушысы. С. Өтебаев атындағы «Атырау мұнай және газ 
университеті» КеАҚ (Атырау қ., Қазақстан) 

 
Бүгінгі күні қашықтықтан оқыту ешкімді таң қалдырмайды, 

Қазақстан Республикасындағы және шетелдегі түрлі деңгейдегі оқу 
орындарының басым бөлігі оқу үдерісінде қашықтықтан оқыту 
технологияларын әртүрлі дәрежелерде қолдануда.  

Қазіргі уақытта көптеген студенттер оқытудың бұл түрін екінші 
жоғары білім алу немесе біліктілікті арттыру үшін ғана емес, сонымен 
қатар бірінші жоғары білім алу үшін де осы әдісті таңдауды балама 
ретінде қарастырады. Осыдан 10 жыл бұрын әлемдегі қашықтықтан 
оқыту технологиясы бойынша білім алатын студенттер саны күндізгі 
бөлімде оқитын студенттер санынан асып түсті. 

Заманауи тенденциялардан ешқайда асып кете алмаймыз, 
сондықтан көптеген жоғары оқу орындары мұны дер кезінде түсініп, осы 
бағытта дамуға тырысуда. Айта кету керек, "қашықтықтан білім алу" 
емес, "қашықтықтан оқыту" деп айтқанымыз дұрыс, өйткені бұл 
студенттің білімі мен дағдыларын қалыптастырудың басқа тәсілі, ал 
білім мазмұны өзгеріссіз қалады [1]. 

Көптеген заманауи авторлардың еңбектерінде Қазақстан 
Республикасында қашықтықтан оқытуды дамыту мәселелері 
қарастырылған, бірақ олардың әрқайсысы проблемаларды зерттеуге 
кіріспес бұрын, оқытудың осы түрінің орындылығы мен тиімділігі туралы 
мәселені зерттеген. Біз де шағын шолу жасаймыз, сонымен қатар осы 
мәселе бойынша өз ойларымызды беруге тырысамыз. 

"Қашықтықтан оқыту"-дың артықшылықтары: 
- қолжетімділік - қашықтықтан білім ала отырып, студент әлемнің 

кез-келген нүктесінен білім ала алады, жалпы кез-келген интернет бар 
жерде, яғни үйде немесе саяхатта, кафеде немесе саяжайда оқи алады. 
аталған жағдайда студент елмен немесе құрылықпен шектелмейді. 
Студенттің әлемнің кез-келген, өзінің қалаған жоғары оқу орнында білім 
алуға мүмкіндігі болады. Мұндай қолжетімділік - қашықтықтан оқытудың 
басты артықшылығы болып табылады. Онлайн сабақтар екі форматта 
өтеді - бұл алдын-ала жазылған бейне дәріс немесе тікелей вебинар. 
Тікелей эфирлердің оффлайн кездесулерден еш айырмашылығы жоқ - 
студент оқытушы мен презентацияны көре алады және сұрақ қоя 
алады, курстастарымен араласа алады; 
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- икемділік - зерттеушілердің көпшілігі қашықтықтан оқытудың 
бірінші "артықшылығы" деп студенттердің еңбек қызметінен қол үзбей 
білім алу мүмкіндігін атайды. Әдетте, онлайн режимінде оқу уақытын 
кез-келген жұмыс кестесіне оңай реттеуге болады. Бұл, шын мәнінде, 
оқудың осы түрін таңдауға қатысты, әсіресе ересек жаста жоғары білім 
алуға шешім қабылдағандар үшін өте маңызды дәлел болып табылады. 
Қашықтықтан оқыту процесінде студент материалдың көп бөлігін өз 
бетінше игереді, яғни ол сабақ уақытын өзі таңдай алады. Стандартты 
емес кестемен өмір сүруді ұнататын адамдар үшін қашықтықтан оқыту 
өте ыңғайлы; 

- тағы да бір артықшылығы, оқу орнына аяқтай барудың немесе 
жиі барудың қажеттілігі болмайды. Бұл әсіресе ауылдық жерлерде 
тұратын студенттер үшін өте маңызды: қаржылық шығындарын 
үнемдеуге, ауылында отырып-ақ елордалық немесе шетелдік 
университеттердің дипломын алуға мүмкіндік береді; 

- мүгедектігіне байланысты оқу аудиториясында физикалық 
тұрғыдан бола алмайтындардың білім алуына орасан зор мүмкіндік бар. 
Біздің университетімізде осындай студенттермен қашықтықтан жұмыс 
істеу тәжірибесі бар; 

- біздің қоғамда "өзін - өзі қалыптастыруға" қабілетті, яғни өз 
бетінше білім алумен айналысатын, бірақ қандай да бір себептермен 
немесе басқа себептермен мұндай білімнің ресми танылған нәтижесі - 
дипломы жоқ адамдар болған және бар. Қашықтықтан оқыту формасы 
белгілі бір дәрежеде өз бетінше білім алғысы келетін және білетін 
адамның білім беру мекемелеріне және басқалармен қатар жоғары 
білім туралы диплом алуға деген тәуелділігін азайтуға мүмкіндік береді; 

- білім алушылар үшін өзінің оқу процесін ұйымдастыруға қатысу 
мүмкіндігі: оқу материалымен жұмыс істеу үшін уақыт пен орынды 
таңдау, өз ойлауының ерекшеліктеріне сәйкес материалды зерделеу 
жылдамдығын анықтау; 

- студенттерде оқуға деген саналы қарым-қатынас деңгейі артады, 
олар өз оқуының нәтижесі үшін жауапкершілікті сезіне бастайды, уақыт 
пен күшті ұтымды пайдалануды үйренеді; 

- жоғары оқу орны үшін қашықтықтан оқыту студенттердің көп 
санын қамтуға, яғни мақсатты аудиторияны ұлғайтуға мүмкіндік береді. 

Сонымен бірге "қашықтықтан оқыту"-дың өзіндік кемшіліктерінің де 
бар екенін атап өткеніміз жөн, олар: 

- шектелген таңдау - кез-келген мамандықты қашықтықтан игеруге 
болмайды. Кейбір жағдайларда сапалы білім алу - тәжірибелі 
тәлімгердің басшылығымен өтетін практикалық сабақтарсыз мүмкін 
емес. Студент қашықтықтан тарихты немесе әдебиетті біле алуы мүмкін 
немесе керемет дизайнер немесе бағдарламашы бола алуы мүмкін. 
Алайда қашықтықтан оқу арқылы ұшқыш немесе хирург 
мамандықтарын игеру мүмкін емес. Болашақта бұл жағдай өзгереді. 
Күндердің күнінде виртуалдық технологиялар нақтылығы, планетаның 
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әртүрлі нүктесіндегі адамдардың бірлесіп зертханалық жұмыстарды 
жасауына мүмкіндік береді. Бұл кезде қашықтан үйренуге болатын 
кәсіптер мен дағдылардың тізімі айтарлықтай кеңейеді; 

- студенттің кеңес алу үшін оқытушыға жеке жүгінуге мүмкіндігі 
жоқ; 

- ұжымда (оқытушылармен, курстастарымен, ЖОО әкімшілігімен) 
ұжымдық қарым-қатынас орнатуға, көпшілік алдында мәнерлеп сөз 
сөйлеуді үйренуге мүмкіндік жоқ. Күндізгі оқу тек білім жиынтығымен 
ғана құнды емес. Оффлайн оқытудың маңызды элементі - бұл жеке 
қарым-қатынас. Дәстүрлі жоғары білім алған студент бірнеше жыл бойы 
университет өмірінің қайнап жатқан қазанында дайындалады. Ол 
оқытушылармен және курстастарымен бейресми жағдайда өзара 
араласады. Мұндай қарым-қатынастар таңғажайып идеяларды 
тудыруы және адамдардың тағдырын түбегейлі өзгертуі мүмкін. 
Мысалы, егер Билл Гейтс Гарвардта қашықтықтан білім алса, ол 
ешқашан Стив Балмермен кездеспес еді және Microsoftты құрмас еді 
[2]; 

- кез-келген студент өз бетімен жұмыс істеуге деген ынтасын 
сақтай алмайды. Сонымен қатар, мұғалім тарапынан үнемі бақылауы 
сияқты оқытудың тиімді мотиваторының болмауы да әсер етеді. 
Жоғары оқу орындарында 1-курспен жұмыс жасайтын оқытушылар 
бірінші курс студенттерінің, әсіресе алғашқы кезеңде олардың үй 
тапсырмасын тексерудің және тексеру, бақылау жұмыстарын жүйелі 
түрде ұйымдастырудың қаншалықты маңызды екенін біледі. Мұндай 
бақылауды қажет етпейтін студенттердің пайызы өте төмен, олар 
тақырып бойынша өзіндік жұмыстың қажеттілігін жақсы түсінеді; 

- жанама оң эффекттің болмауы - қашықтықтан оқыту адамға 
белгілі бір білім жиынтығын береді, бұны тек артықшылық емес, 
сонымен қатар кемшілік деп санауға болады. Қашықтан оқу арқылы 
студенттер академиялық білімнің көптеген жағымды "жанама 
әсерлерінен" айырылады. Мысалы, ұзақ дәрістерді конспектілеу 
процесі жазу жылдамдығын үйретеді, механикалық есте сақтауды 
дамытады, ақпарат ағынынан маңызды үзінділерді оқшаулауды 
үйретеді. Бұл дағдылардың барлығы күнделікті өмірде өте пайдалы, 
бірақ қашықтықтан оқыту оларды бермейді; 

- студенттің өзінің және басқа студенттермен аралық нәтижелерін 
салыстыруға, сонымен қатар басқа студенттің тақтада жасаған жұмыс 
нәтижелерін салыстыруға, конференцияларда сөйлеген сөздерін 
салыстыруға мүмкіндік жоқ; 

- материалды эмоционалды бояумен қамтамасыз ететін адамның, 
яғни оқытушының жанында болмауы, бұл студенттің материалды түсіну 
деңгейіне кері әсер етеді; 

- оқытушыға сабақты аудиторияда жүргізу кезінде студенттердің 
материалды қаншалықты түсінгенін сезіну (олардың көзқарастары 
бойынша, қойылған сұрақтары бойынша, сұрақтарына жауаптары 
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бойынша) және оқу процесін жедел түзету қиындайды: күрделі сәттерді 
тағы бір рет қайталау, кейбір мәселелер бойынша қосымша 
түсініктемелер беру, баяндау қарқынын өзгерту маңызды, ал 
қашықтықтан оқыту кезінде мұндай байланыс жоғалады; 

- студенттің "өздігінен емес" оқуға деген құштарлығы мен жеткілікті 
мүмкіндіктері бар, ал мұғалімнің мұндай қашықтықтан оқыту 
технологияларының шығындарын сапалы бақылауға мүмкіндігі жоқ; 

- күтпеген жағдайлар - қашықтықтан оқыту процесінде студент 
кедергі келтіретін күтпеген жағдайларға тап болуы мүмкін. Мысалы, ең 
қолайсыз сәтте жарық сөніп қалуы немесе компьютер істен шығуы 
мүмкін, маңызды онлайн-семинар кезінде интернет үзіліп қалуы мүмкін. 
Қашықтықтан оқыту оқытушыны да, студентті де техникалық құралдарға 
тәуелді етеді; 

- бақылаудың болмауы - оқытушы тарапынан тұрақты бақылаудың 
болмауы - бұл кемшілік, оны артықшылықпен оңай шатастыруға 
болады. Бірақ мұның бәрі оңай емес. Алдымен студентке бақылаудың 
болмауы, оған қосымша еркіндік беретін сияқты көрінуі мүмкін. 
Шындығында, қашықтықтан оқыту студенттен мықты мотивация мен 
өзін-өзі тәрбиелеуді талап етеді. Қашықтықтан оқыту процесінде 
студент өзінің оқу жоспарларын жасауы керек, содан кейін олардың 
орындалуын бақылап, демалуға және басқа жұмыстармен айналысуға 
деген ұмтылыспен үнемі күресуі керек. 

ЖОО үшін қашықтықтан оқытуды енгізу үлкен материалдық 
шығындармен байланысты: техникалық жабдықтау, бағдарламалық-
техникалық құралдар, арнайы кадрларды даярлау және т. б. 

Бірақ сонымен бірге, аталған кемшіліктердің бір бөлігін белгілі бір 
дәрежеде қарымталау, яғни орнына келтіруге болатынын атап өткен 
жөн: көзбе-көз кеңес алу мүмкін еместігін - хабарламалар немесе skype 
арқылы кеңес алу мүмкіндігімен алмастыру; "тірілей" қатынастар жоқ - 
бірақ кейбір студенттерге бұл білім алу үшін ыңғайлы психологиялық 
жағдайды қамтамасыз етеді және т. б. 

Қашықтықтан оқыту студентті ең қатал қарсыластықпен - яғни, 
өзінің жалқаулығымен күресуге мәжбүр етеді. Егер студент осы өзін-өзі 
жеңуге дайын болмаса, қашықтықтан білім алу оң нәтиже бермейді. 
Алайда, егер студент өз қабілеттеріне сенімді болса және оқуға деген 
ниеті болса, қашықтықтан білім беру студентке кәсіби және жеке 
жетілдірудің әртүрлі мүмкіндіктерін ұсынады. 

Тағы да бір маңызды кемшілік - бұл электронды курстарды 
сертификаттау және аккредитациялаудың орталықтандырылған 
жүйесінің болмауы, осының нәтижесінде электронды курстар мен 
электронды оқулықтар деп аталатын материалдардың, іс жүзінде 
қарапайым "word" файлдары болып табылатын "қолөнерлер" болуы [3]. 

Қашықтықтан оқыту технологияларын оқу процесіне неғұрлым 
қарқынды енгізуге кедергі келтіретін маңызды фактор жоғары оқу 
орындары оқытушыларының осы бағытта жұмыс істеуге 
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мотивациясының жеткіліксіздігі болып табылады. Мүмкін, мұның себебі 
қашықтықтан оқытуға арналған оқу-әдістемелік материалдарын 
жасаумен байланысты жоғары еңбек сыйымдылығы болуы мүмкін, 
бірақ болашақта уақыт пен күш шығындары мұғалімнің оқу жүктемесінің 
кейбір қарапайым түрлерін орындау үшін уақыттың қысқаруымен өтелуі 
керек екенін түсіну керек. 

Біздің университеттің толыққанды қашықтықтан оқытуды қолдану 
тәжірибесі әлі де аз, оқытушылардың көпшілігі дәстүрлі әдістерге 
қосымша ретінде қашықтықтан оқыту технологияларын қолданады. Біз 
электронды курстармен жұмыс істеу кезінде туындайтын 
проблемаларды анықтау және оқу процесінде қашықтықтан оқыту 
технологияларын қолдану тиімділігі туралы олардың көзқарасын білу 
мақсатында студенттерге сауалнама жүргіздік. Білім алушылардың 
пікірінше, әдеттегі аудиториялық сабақтарды электрондық курсты 
өзіндік жұмысымен үйлесуі өте тиімді, бұл студенттердің үлгерімін 
талдау қорытындыларымен расталады. Мысалы, электронды курс 
«Электротехниканың теориялық негіздері» пәнін терең меңгеруге 
көмектесті ме? - деген сұраққа, студенттердің 21%-ы «ия, көмектесті» 
деп, 62%-ы «ия, белгілі бір дәрежеде», 7%-ы «жоқ» деп, 10%-ы «нақты 
ештеңе айта алмаймын» деп жауап берді. 

Осылайша, қашықтықтан оқыту, кез-келген білім алу формасы 
сияқты, өзіндік артықшылықтар мен кемшіліктерге ие.  

Қашықтықтан оқыту технологияларын дамытудың осы кезеңінде 
біздің міндетіміз-оқытудың жаңа формалары сапа дәрежесі бойынша, 
кем дегенде, дәстүрлі нәтижелермен бірдей болатындай етіп оқу 
процесін ұйымдастыру. 
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Бұл тақырыптың өзектілігі білім беру саласының төтенше жағдайға 
байланысты қашықтан оқыту формасына көшуіне байланысты болып 
отыр. 

Стратегиялық проблемалар жөніндегі мамандар қашықтан оқыту 
формасын ХХІ ғасырдың білім беру жүйесі деп атап жатыр. Оның қазіргі 
мезгілдегі даму кезеңін телекоммуникациялық деп сипаттауға болады. 
Бұл ақпарат пен білімнің қатынас аймағы. Қашықтан оқыту формасы 
бүгінде уақыт және кеңістік белдеулерінен тәуелсіз, көпшіліктің өз 
бетінше үздіксіз жалпы білім алу жүйесін, өзара ақпарат алмасуын 
қалыптастырады және жүзеге асырады. Одан басқа, қашықтан оқыту 
жүйесі әлеуметтік жағдайына қарамастан және еліміз бен шет елдің кез-
келген ауданында тұрса да адамның білім және ақпарат алу құқығын 
қамтамасыз етеді. Ел азаматының білім алу құқығын қамтамасыз етуде 
және қоғам қажеттілігін өтеуде тек осы жүйе мейілінше икемді әрі тиімді 
[1, с. 102]. 

Қашықтықтан оқыту - қолайлы уақытта кез келген жерде 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар көмегімен қашықтықтағы 
оқытушыдан білім алу үрдісі. 

Желілік технология негізінде қашықтықтықтан оқыту - студент, 
оқытушылар, басқару органдары арасындағы интерактивті өзара әсері 
мен оның оқу-әдістемелік қүралдармен жабдықталуын қамтамасыз 
етуде телекоммуникациялық желіні қолдануға негізделген. Оқытудың 
желілік–технологиясына: Интернет желісін пайдалану; Әлектрондық 
поштаны пайдалану; Телекоммуникациялық құрылғыларды пайдалану; 
Мультимедиамен жабдықталған, Интернетке шығу мүмкіндігі бар 
желілік компьютерлік класс жатады. 

Кейс-технологиялар негізінде қашықтықтықтан оқыту - оқытушы-
тьюторлардың дәстүрлі және қашықтықтан консультацияларды 
үйымдастыру кезінде мәтіндік, аудиовизуальды және мультимедиалық 
оқу-әдістемелік материалдарды жинау және оларды 
пайдаланушылардың өз бетінше меңгеруі үшін жіберуге негізделген. 

Қашықтықтықтан оқытуға арналған кейстердің сапалық қасиеттері: 
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- курстың терминдер мен ұғымдарына арналған гипертекстік 
құрылымы; 

- пайдаланушыға ыңғайлы құрылым – мұғалім материалды беру 
реті мен бейнелеудің бірнеше түрін таңдай алады [2, с. 121]. Сол 
арқылы бір оқу материалын әр түрлі аудитория үшін әдістемелік 
қажеттілік болса әр түрлі түрде беру мүмкіндігі бар. 

- кейстің құрамына белгілі бір нормативті талаптар жоқ. кең 
таралған документтер мен дыбыс, анимация, графикалық кірістірулер, 
слайд-шоу пайдаланылады. 

- оқушы оқулықтың кез келген бетін қағазға шығара алады. 
- оқушы оқу материалдарына кез келген әдіспен қол жеткізе алады 

(Интернет, CD-ROM). 
- оқулыққа кіріктірілген білімді тексеру жүйесі бар. 
- оқулық бетінен Интернет ресурстарына қол жеткізуге болады 

(сурет 1). 
 

 
 

Дүниежүзіндегі дамушы елдердің барлық жоғарғы оқу орындары 
қашықтықтан білім беру технологиясымен жұмыс жасауда. Мысалы, 
алпауыт елдердің бірі Америка құрама штаттарында 1995 жылдан 
бастап жоғарғы оқу орындарының 58% қашықтықтан оқыту 
технологиясына тәжірбие жасап, бұл технологияның тиімді екенін алға 
тартқан [3, с. 69].  

«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы бойынша 
қашықтан оқытудың білім саласындағы мақсаты: білім берудің біртұтас 
ақпараттың жүйесін құру, ақпараттармен өзара алмасу тәсіліне 
негізделген оқыту арқылы студенттердің білім деңгейін көтеру. 

«Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы бойынша 
қашықтан оқытудың білім саласындағы міндеттері: 

- оқытуды даралау; 
- оқытудың тиімділігін (сапасын) арттыру; 
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- дәстүрлі оқыту нысаны қолайсыз болып табылатын тұлғалар 
үшін білім беру қызметін ұсыну болып табылады (сурет 2). 

 

  
 

Болашақ тәрбиешілер үшін қашықтан оқыту - оқытудың 
электронды технологиясын қолданып, жұмыстан қол үзбей, қолайлы 
уақытта кез келген жерде, жеке режимде білім алуды қамтамасыз етеді, 
білім алуға және ақпарат алуға деген құқықтарын іске асыратын үздіксіз 
білім беру жүйесі нысандарының бірі ретінде мамандардың негізгі 
қызметін атқара жүріп білімін, біліктілігін арттыруға мүмкіндік береді [4, 
с. 35]. 

Сонымен қатар, болашақ тәрбиешілер үшін онлайн режимдегі 
оқыту – интернет ресурстарының көмегімен ағымдағы уақытта белгілі 
бір қашықтықта оқытушы экранын көру арқылы оқытуды ұйымдастыру 
формасы (чат, бейне байланыс, виртуалды тақталар, т.б.) болып 
табылады. Синхрондық өзара іс-қимыл студент пен оқытушының нақты 
уақыт режиміндегі қатынасты қарастырады. Бұл үшін қашықтықтықтан 
оқыту жүйесінің чаттары немесе бейне конференциялар қолданылады. 

Оффлайн режимдегі оқыту - болашақ тәрбиешілер үшін интернет 
ресурстарының көмегімен (электрондық пошта) оқытушы мен студент 
арасындағы ақпарат алмасуды қамтасыз етуге мүмкіндік беретін 
оқытудың формасы (сурет 3).  
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Асинхрондық өзара іс-қимыл студент пен оқытушы нақты уақытта 
қарым-қатынаста болмаған жағдайда жүзеге асырылады, бұл жағдайда 
қашықтықтықтан оқытудағы байланыстар жіберу тізімдерінің немесе 
телеконференциялардың көмегімен электрондық пошта бойынша хат 
алмасу арқылы ұйымдастырылады [5, с. 87].  

Оқытушының кеңесі (синхрондық немесе асинхрондық) – 
қашықтықтан оқытуды орындаудың міндетті шарттары. Демек, 
қашықтықтан оқыту технологиясы білім берудің интерактивтік жүйесін 
құруға мүмкіндігін береді. 

Бүгінде ақпараттық технологияның оқу процесіне ықпалы зор 
екенін кез келген тәрбиеші біледі. Ақпараттық технология ғаламтор 
арқылы қолжетімді. Ғаламтор білім беру мен білім алудағы революция. 
Қашықтықтан оқыту арқылы білім алу (оқу) барысын тиімді басқаруға 
болады. Осы жүйе арқылы қандай мүмкіндіктер бар, айталық, 
материалдарды жүктеу және олармен бөлісу (тәрбиеші); қашықтықтан 
байланыс орнату және cұқбат жүргізу (тәрбиеші мен балалар, балалар 
мен балалар); тапсырмаларды жинау, ұсыну және кері байланыс 
арқылы тапсырманы бағалау, мадақтау [6, с. 256]. 

Қашықтықтан оқыту процесін ұйымдастыруға және жақсартуға 
көмектесетін келесі маңызды элемент – баланың даму нәтижесін білуге 
мүдделі тұлғаларға (тәрбиешілер, психолог, тіл маманы т.б. мамандар 
және ата-аналар) ақпараттың қол жетімділігі [7, с. 86]. 

Біздің қоғамымызда қашықтықтан оқыту мәселесі ересектерге, 
оқушылар мен студенттерге кәсіби білім беруге қатысты қарастырылған 
болатын, бірақ бүгінге дейін мектепке дейінгі ұйымдарда мектеп жасына 
дейінгі балаларды қашықтықтан оқыту мәселесі қозғалмаған. Өйткені 
мектепке дейінгі ұйымдарда қашықтықтан оқыту қажеттілігі туындаған 
жоқ. 
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Елімізде ғана емес, әлемдік деңгейде орын алып отырған төтенше 
жағдай барлық қызмет орындарының уақытша тоқтауына себеп болды. 
Осыған орай білім беру мекемелері қашықтықтан оқыту жүйесіне 
жаппай көшірілді. Бұл мәселе мектепке дейінгі ұйымға да қажеттілік 
болып табылды. Енді мектепке дейінгі ұйым мамандарына – 
тәрбиешілерге мектеп жасына дейінгі балалардың денсаулығына, 
психикасына қауіпсіз әлеуметтік желідегі дамытушы және білім беруші 
ақпараттық ресурстарды іріктеуіне тура келді.  

Осы орайда «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығы 
бойынша студенттерге қашықтықтан білім беру технологиясын 
қолданудың ерекшеліктері де бар. Себебі, қашықтықтан білім беру 
болашақ тәрбиешілердің кәсіби дайындығы мен шығармашылығына 
әсер ететіндіктен, әрбір студенттің ақпараттық мәдениетті меңгеру 
деңгейіне тәуелді болып отыр. 

Мектепке дейінгі білім беру жүйесінде қашықтықтан оқыту техно-
логиясын қолданудың мақсаты – мектеп жасына дейінгі балаларды 
оларға жайлы тұрғылықты мекен жайында және ыңғайлы уақытында 
үлгілік бағдарлама бойынша оқыту мүмкіндігін ұсыну. Мектеп жасына 
дейінгі балалармен жұмыс жүргізуде қашықтықтан оқыту технологиясын 
қолдану балалардың қиялын, шығармашылық белсенділігін, бірлесіп 
әрекет етуге дайындығын қалыптастырады, білім алу деңгейін 
арттыруға мүмкіндік береді, 

Қашықтықтан оқыту - қашықтықтан сабақ беру мен тапсырмалар-
ды орындауды қамтиды. Оқу процесінде «оқытушы-студент» интерак-
тивті қарым-қатынас орнайды. 

Заманауи ақпараттық технологияларды кәсіби тұрғыда қолдану 
білім беру қызметінің барлық жас ерекшелік топтарындағы балалар 
санаты үшін ақпараттық нақты, жинақы, түсінікті, бала үшін ыңғайлы, 
қанық болуына; олардың оқуға деген мотивациясын арттыруға; 
балалардың қабілеттерін ашуға, ақыл-ой қызметін белсендендіруге 
ықпал етеді. Десек те, мектепке дейінгі ұйымдарда қашықтықтан 
оқытуды енгізу тәжірибесі бірқатар қиындықтармен қатар жүреді.  

Атап айтсақ: қашықтықтан оқыту технологиясын жүзеге асыру 
процесінің дидактикалық және әдістемелік құралдармен, оның ішінде 
жалпы қолданысқа арналған материалдар мен дидактикалық 
ойындарды дайындауды қоса алғанда, сондай-ақ мектеп жасына дейінгі 
балалардың сөйлеу тілін, есін, зейінін, моторикасын дамыту 
мақсатында презентациялық, анимациялық графикалық бағдарлама-
лармен қамсыздандыру біраз қиындықтар туғызады.  

Әйтседе, бұдан педагогикалық жүйенің ешбір мәні өзгермейді. Тек 
айырмашылық – тәрбиеші мен баланың, оқытушы мен студенттің 
арасындағы алшақтық. Бұл жүйеде басқа білім беру жүйесіндегі сияқты 
барлық компоненттер қарастырылады (мақсат, тапсырмалар, мазмұны, 
әдісі, оқыту құралдары), бірақ олар арнайы интернет-технология 
құралдары арқылы жүзеге асады. 
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Сонымен, мектепке дейінгі білім беру саласында қашықтықтан 
оқыту дәстүрлі оқыту формасына қарағанда қоғамның жаңа әлеуметтік 
тапсырысын орындауға мүмкіндік береді. Мектеп жасына дейінгі 
балаларды қашықтықтан оқыту жүйесін дамыту білім беру 
қызметкерлері, әдіскерлер мен ғалымдар және де тәрбиешілер 
тарапынан әлі де зерттеуді қажет етеді. Осы орайда «Мектепке дейінгі 
оқыту және тәрбиелеу» мамандығы бойынша нақты нәтижеге жету, яғни 
білім сапасын арттыру және мектеп жасына дейінгі балаларға 
қолжетімді оқыту құралдарын жасауға ат салысу, оны қолдану, 
тәжірибені тарату әрбір оқытушының парызы болмақ. 
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Образовательное пространство претерпевает изменения, 

сегодня оно более глобально. Это изменение совпало с 
революционным процессом информатизации, которое характеризуется 
большим объемом информации, передаваемой при помощи 
электронных средств связи, и экономикой, определяемой свойствами 
информации. Коммуникационные технологии, электронные средства 
связи являются компонентами информационного общества. 
Необходимость общения учителя с обучающимися отдалено провело 
нас к тому, что традиционные формы заочного обучения получают 
новое развитие. Ряд научных исследований, посвященных анализу 
возможностей дистанционного обучения и его использованию для 
решения насущных потребностей образования (М. Бухаркина, Е. Полат, 
А. Уваров, А. Федосеев, С. Христочевский, Н. Юнерман и др.), 
исследовали различные аспекты организации компьютерных сетей, 
требования к заданиям и пр. [1]. 

Дистанционное обучение рассматривается как самообразование, 
при котором минимизируется контакт преподавателя с обучаемым, не 
применяются коллективная форма работы. Современные 
информационные технологии позволяют вести обучение в режиме 
обратной связи при неограниченном объеме информации, например, в 
видеоконференциях. Однако на практике у нас возникали методические 
проблемы управления конференцией. Основная трудность - это 
недостаточный уровень компьютерной грамотности обучающихся, 
которая формируется на уроках информатики. Обучающиеся оказались 
не готовыми к работе с компьютерными сетями, именно этот элемент 
компьютерной грамотности оказался за рамками школьной программы. 
Содержание понятия компьютерной грамотности менялось с течением 
времени. Например, оно определялось в афоризме А.П. Ершова 
«Программирование - вторая грамотность» (В.М. Монахов. А.А. 
Кузнецов, Я.А. Ваграменко и др.). Позднее оно понималась как 
«технология решения задач с применением компьютера» (А.Г. 
Кушниренко, В.А. Каймина, А.Г. Гейна и др.) [2]. С целью осуществления 
коллективных форм работы при дистанционном обучении любой 
учебной дисциплине в понятие «компьютерная грамотность» должно 
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быть включено умение работать в телекоммуникационных сетях. 
Целью нашего исследования является разработка методики 
формирования компьютерной грамотности в процессе проведения 
видеоконференций. 

Объектом исследования является процесс обучения с 
использованием электронных средств связи. Предметом исследования 
является процесс обучение на основе видеоконференций. Цель 
исследования – определить методику проведения видеоконференций 
с использованием компонентов, связанных с формированием 
компьютерной грамотности. Научная новизна исследования 
заключается в том, что в понятие компьютерной грамотности 
добавляется элементы сетевых технологий; методика проведения 
видеоконференций включается в состав компьютерной грамотности.  

Практическая значимость исследования состоит в разработанной 
методике формирования компьютерной грамотности в процессе 
проведения видеоконференций при дистанционном обучении (на 
примере проведения видеоконференций Worldtour, Zoom, 
BigBlueButton). 

В результате проведенного исследования мы считаем, что 
компоненты компьютерной грамотности – это знание системы 
электронной почты, представление о глобальных электронных сетях; 
представление о способах защиты информации и о ее правовом 
статусе; умение найти информацию с помощью Интернет; умение 
работать с текстовым редактором, оформлять презентацию, текст в 
соответствии с требованиями видеоконференции; умение работать с 
программным обеспечением видеоконференции; умение вести диалог 
в режиме реального времени.  

Основой методики обучения с программами видеоконференций 
является взаимообучение учащихся и руководство модератора 
конференции. Для организации эффективного педагогического 
общения во видеоконференциях необходимо выполнение следующих 
условий:  

1) тематика первых видеоконференций может соответствовать 
интересам наиболее активной группе обучаемых. Активная группа 
способствует популяризации технологий сетевого общения, образуется 
группа добровольных консультантов, которые помогают остальным 
учащимся;  

2) при подборе тематики видеоконференций формулировки тем 
постепенно можно изменить и направить познавательный интерес 
обучающихся в соответствии с текущими учебными планами;  

3) реализовать на основе сетевых технологий и видеоконферен-
ций олимпиады, конкурсы, коллективные игры и т.п.) [3]. 

Телекоммуникационные программные средства дистанционного 
обучения состоят из трех основных компонентов:  
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1) источник образовательной информации (порталы, Web-сайты и 
т.д.),  

2) обучаемые и  
3) компьютерных телекоммуникационных линий связи [3].  
Основная цель использования видеоконференций учителем – это 

привлечь обучаемого к участию в проектах, заинтересовать школьника 
в самостоятельном получении знаний, формировать у обучаемых 
навыков самообразования. Современное программное обеспечение 
удовлетворяет потребности в реализации телекоммуникационных 
проектов видеоконференций, требующих подключения к глобальной 
сети, решает педагогические задачи, отвечает педагогическим целям. 

Критерии выбора телекоммуникационного программного 
обеспечения – это наглядность, интерфейс; поддержка 
многопользовательской работы и т.д. Нами были рассмотрены 
основные телекоммуникационные технологии (аудио-, 
видеоконференции, электронная почта и т.д.), возможность их 
использования в локальной сети, изучены и применены формы сетевых 
проектов (сетевые игры, дистанционный урок, дистанционное 
консультирование) (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1 – Консультирование в программе BigBlueButton 

 
Мы планируем систематизировать педагогические и 

лингвистические проблемы при дистанционном общении в группе 
обучающихся. На основе анализа особенностей вербального и 
невербального общения нами составлена характеристика 
телекоммуникационных технологий по критерию полноты передачи 
невербальной информации [4].  
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Мы исследуем средства воздействия учителя на обучаемого с 
целью составления методических рекомендаций об организации 
педагогического контроля за сетевым общением учащихся.  

Первая задача исследования –это изучение методики проведения 
телекоммуникационных видеоконференций на учебных занятиях, форм 
проведения в сетях масштаба Интернет.  

Вторая задача исследования заключается в проведении 
систематизации и анализа психологических и лингвистических проблем 
при общении при видеоконференции. Полученные теоретические 
результаты будут использованы в опытно-экспериментальной работе 
по реализации в сети телекоммуникационной модели обучения. 

Исследование не является полным решением проблемы изучения 
организационно-педагогических условий проведения учебных 
видеоконференций для формирования компьютерной грамотности 
обучаемых: мало данных и полученных результатов. 

Однако мы можем заметить, что учебная видеоконференция 
является активной формой учебной деятельности. Она позволяет 
участникам самостоятельно формировать свой взгляд на 
происходящие события, осознавать многие явления и исследовать их с 
различных точек зрения, решать поставленные проблемы 
совместными усилиями, задавать друг другу самые разные вопросы, 
делиться своими идеями. Учебная видеоконференция как средство 
обучения информатике и методике ее преподавания обладает 
дидактическими функциями (сообщение новой информации, средство 
обратной связи, текущий контроль). Учебные видеоконференции 
являются новым интересным средством обучения, способствующим 
успешному решению некоторых проблем в дистанционном обучении.  

Как компонент компьютерной грамотности обучаемого, средство 
обучения, видеоконференция позволяет реализовать активную форму 
организации процесса обучения информатике, является одной из 
приемлемых форм самостоятельной работы. Она помогает приблизить 
познавательную деятельность обучаемого к методам исследования 
науки, подготавливает к участию и работе с современным сетевым 
приложением, повышает интенсивность учебной деятельности (при 
общении через дистанционные курсы и e-mail темп обучения 
медленнее), учит анализировать материалы и делать 
самостоятельные выводы при просмотре и прослушивании материала, 
учит говорить свои суждения и дискутировать. 

В процессе проведения учебной видеоконференции создается 
специфическая учебно-познавательная среда, которая 
характеризуется:  

а) интерактивностью (взаимодействие всех участников обучения 
друг с другом и с сетевыми информационными ресурсами, 
поддерживаемое техническим и программным обеспечением),  
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б) информативностью (наличие учебной или наглядной 
информации), организованностью (дата, время, продолжительность 
проведения конференции по расписанию) и удобством использования 
через технологические приемы;  

в) открытостью (учебно-познавательная среда является открытой 
с точки зрения доступа к информационным сообщениям и общения с 
другими участниками конференции);  

г) оперативностью (происходит быстрый обмен информацией), 
возможностью контролировать процесс обучения, поддерживать 
обратную связь со слушателями, обновлять и корректировать 
информацию в ходе конференции [5]. 

В описании методики использования учебных видеоконференций 
должна быть показана технология организации и проведения, методы 
управления учителя, способы организации деятельности участников и 
ее оценки, возможности интеграции ее в учебный процесс. Нами были 
проанализированы требования к ее использованию в учебном 
процессе, специфика работы модератора.  

Таким образом, мы рассмотрели возможности использования 
видеоконференций как активной формы учебной деятельности в связи 
с содержанием компьютерной грамотности обучающихся при изучении 
информационных технологий, методики преподавания информатики. В 
условиях современного этапа развития образования при 
существующей тенденции к использованию активных методов 
обучения на основе информационных технологий, учебная 
видеоконференция является формой организации дистанционного 
процесса обучения. Она позволяет активизировать учебную 
деятельность и связанные с ней процессы мышления и улучшить 
качество дистанционного обучения.  
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3.32. Мобильное обучение как новый подход в образовании 
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(г. Кокшетау, Казахстан) 

Еркежан Болатбековна Киакпаева 
Учитель информатики КГУ «Средняя школа имени Абая  

с дошкольным мини-центром» Карасайского района Алматинской 
области (Алматинская обл., Казахстан) 

 
Наряду с системой электронного обучения в последнее время в 

образовательном процессе Казахстана появляются новые виды 
обучения, отличные от традиционного. К ним можно отнести 
дистанционное обучение, электронное обучение, а также сравнительно 
новая технология, называемая мобильным обучением. M - learning, как 
ее называют наши зарубежные представители, это современная 
технология, которая организовывает процесс обучения с 
использованием мобильных устройств. Известно, что компьютеры и 
Интернет стали неотъемлемыми инструментальными средствами, 
технологии становятся легко адаптируемыми, более эффективными и 
качественными, что дает огромные привилегии для увеличения доступа 
к информационным коммуникационным технологиям, в частности в 
Интернете. Высокоскоростное развитие современной техники, жесткая 
конкуренция мировых производителей, все это позволило получить 
современные коммуникаторы (айфоны) и мобильные устройства, 
которые намного мощнее и производительнее компьютеров середины 
90-х годов. Применение этого огромного потенциала мобильных 
устройств, на наш взгляд, является одним из ключевых направлений 
для усовершенствования информатизации образования Казахстана. 
 Растущая популярность мобильного обучения продиктована 
потребностями поколения, временем.  
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Сегодня в меняющейся техносфере быстро складывается новая 
информационная среда обитания человека. Важнейшее требование к 
образовательному процессу в современной школе — «учить и учиться 
в среде XXI века». Компьютерные коммуникации формируют новое 
поле информационной культуры. Сети составляют новую социальную 
организацию человеческих сообществ, а распространение «сетевой» 
логики все больше сказывается на повседневной жизни людей. 
Цифровые устройства и сетевые сервисы все больше вовлекают 
людей в новую среду совместной деятельности, формируя сетевую 
модель взаимодействия людей. На сегодняшний день мобильное 
обучение легко совмещать наряду с другими видами обучения, 
обеспечивая эффективные условия обучения для учащихся. M-learning 
использует такие мобильные средства связи, как сотовые телефоны, 
смартфоны, коммуникаторы (iPhone), различные портативные 
мобильные устройства, устройства для электронных игр, портативные 
компьютеры, планшетный компьютер (IPad) и т.д. Проводимые 
исследования на практике в школе, еще раз доказали что, наиболее 
используемым устройством были планшет и смартфон, это связано с 
высокой производительностью, компактными размерами, огромным 
количеством поддерживаемых приложений в Play Market, которые уже 
успешно применяются в образовательном процессе. 

Немаловажным фактором является возможность передачи 
информационного материала друг другу при помощи почты, агентов, а 
также получение необходимой помощи в решении проблем при 
обучении (справочники, форумы, чаты).  

Современные средства разработки дают возможность 
реализовать любые электронные пособия по интересующим темам. К 
примеру, можно установить цифровые образовательные ресурсы по 
различным дисциплинам на мобильные устройства. Возможность 
размещения аудио, видео материала, анимационных роликов, 
чертежей, добавление формул, все это делает создание электронных 
обучающих программ для мобильных телефонов универсальным и 
адаптируемым абсолютно к любой сфере. Благодаря этому создание и 
разработка электронных обучающих программ для мобильных 
телефонов является также приоритетным направлением в 
информатизации образования. 

Причины популярности мобильного обучения: 
- Желание получать образовательные услуги в удобном месте и в 

удобное время; 
- Стремление к самостоятельному выбору что изучать, как 

изучать и какие ресурсы для этого использовать; 
- Растущая мобильность населения, вовлечение в общественную 

и профессиональную жизнь людей с ограниченными возможностями 
здоровья; 
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- Желание обучаться с помощью современных цифровых 
технологий, использовать их как инструмент для обучения. 

Это все позволяет обучающимся самостоятельно мыслить, искать 
нужную информацию, обрабатывать ее, обозначать проблему, 
анализировать полученный опыт и знания, повышать мотивацию 
обучаемого и развивать навыки к непрерывному образованию, что 
также отвечает современной концепции образовательного процесса. 
 

Преимущества и недостатки мобильного обучения 

Преимущества 
в мобильном обучении: 

Проблемы и сложности 
в мобильном обучении: 

- возможность применять в 
обучении новейшие 
технологии; 
- возможность использовать в 
обучении легкие, компактные, 
портативные устройства; 
- мобильное обучение хорошо 
подходит для самых разных 
типов учебной активности, а 
также для применения в 
рамках смешанного обучения; 
- с помощью мобильных 
технологий можно 
обеспечивать качественную 
поддержку для обучения в 
любом формате; 
- мобильное обучение может 
быть хорошим поддерживаю-
щим инструментом при 
обучении людей с особыми 
потребностями; 
- мобильное обучение хорошо 
подходит для молодежи; 
- позволяет значительно 
снизить расходы; 
- даёт возможность использо-
вать новые способы 
разработки учебного контента; 
- обеспечивает непрерывную, 
целевую поддержку обучения; 
- позволяет создать 
интересный, увлекательный и 
удобный учебный опыт 

Технические проблемы:  
- маленький размер экранов и клавиш на 
мобильных устройствах;  
- проблемы с доступом к Интернету;  
- тот факт, что мобильные устройства работают 
только от батарей;  
- объем памяти, доступной на мобильных 
устройствах;  
- проблемы информационной безопасности;  
- отсутствие единых стандартов в связи с 
мобильными платформами, характеристиками 
устройств; 
- необходимость перерабатывать обычный 
электронный контент для мобильных устройств;  
- риски в связи с потерей мобильного 
устройства. 
Социальные и образовательные проблемы:  
- не все учащиеся могут позволить себе 
приобрести подходящее мобильное устройство;  
- проблемы в связи с оценкой результатов 
обучения;  
- проблемы в связи с безопасностью учебного 
контента;  
- слишком быстрое развитие мобильных 
технологий; 
- непроработанность педагогической теории для 
мобильного обучения; 
- концептуальные различия между электронным 
обучением и мобильным обучением;  
- проблемы, связанные с безопасностью личной 
информации; 
- необходимость постоянных обновлений;  
- смешение частной жизни и работы/обучения. 

 
Таким образом, так или иначе, в формате мобильного обучения 

можно делать очень многое. Чтобы мобильное обучение было по-
настоящему успешным, учебный контент нужно либо специально 
создавать для этого формата, либо тщательно адаптировать. 
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И, если всё сделано правильно, то мобильное обучение сможет 
стать прекрасным инструментом для поставки учебного контента, 
ведения совместной работы, совершенствования корпоративных 
коммуникаций, проведения опросов, тестов и оценки эффективности, 
предоставления инструментов для поддержки производительности, 
обмена знаниями, смешанного обучения и многого другого. 
 

Использованная литература: 
1. Киселева М.П. Преподавание дисциплины «Информационные 
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подготовки «Педагогическое образование» // Современная педагогика. 
2015. № 4 (29). С. 45-46. 

2. Зильберман М.А. Использование дополненной реальности в 
образовании: из опыта работы // Рождественские чтения. Материалы 
XVIII Региональной научно-методической конференции по вопросам 
применения ИКТ в образовании. Пермь, 2015. С. 22-25. 
 
 

3.33. Қашықтықтан оқыту теориясы мен тәжірибесінің 
психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері 

 
Мереке Сламбековна Ергебекова 

«Абай атындағы орта мектеп-гимназиясы мектепке дейінгі 
шағын орталықпен» КММ педагог-психологы 
(Қазақстан, Алматы обл., Қарасай ауданы) 

Макпал Турмаханбетовна Хожабаева 
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің магистранты 

(Қазақстан, Алматы қ.) 
 

Қазіргі заманғы оқытудың парадигмасы – өмір бойы адамның 
білімі- ғылыми-техникалық прогрестің қажеттіліктеріне және адами 
қызметтің барлық салаларындағы инновацияларға байланысты пайда 
болды. 
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Қашықтықтан білім беру заманауи білімнің екі негізгі принципін 
жүзеге асыруға мүмкіндік береді – «баршаға арналған білім» және «өмір 
бойы білім алу». 

Қашықтықтан оқыту дәстүрлі оқыту формаларынан түбегейлі 
ерекшеленеді. Қашықтықтан оқытуды компьютерлік технологиялар 
арқылы жүзеге асырылатын іс-әрекет ретінде қарастырған кезде 
дәстүрлі оқыту формаларынан бірқатар психологиялық 
ерекшеліктермен сипатталатынын атап өткен жөн. 

Қашықтықтан білім беру ХХ ғасырдың соңғы үштен бірінде пайда 
болған оқытудың сапалы жаңа, прогрессивті түрі ретінде сипатталады. 
Ақпараттық революция нәтижесінде және ашық білім беру идеясы 
негізінде жаңа технологиялық мүмкіндіктердің арқасында пайда болған. 
Оқытудың бұл түрі студенттің арнайы әзірленген оқу материалдарымен 
өзіндік интерактивті жұмысына негізделген.  

В.И. Овсянниковтың "қашықтықтан білім беру" ұғымына егжей-
тегжейлі талдау жасаған еңбегінде қазіргі теория мен тәжірибеде 
"қашықтықтан оқыту" ұғымы синоним ретінде де қолданылатыны атап 
өтілді. Бұған мысал ретінде келесі анықтама болуы мүмкін: 
"қашықтықтан білім беру - бұл қашықтықтан оқыту. Оқыту пошта, радио, 
теледидар, электрондық байланыстар, телефон және газеттердің 
оқушының оқытушымен шектеулі тікелей байланысы үшін немесе ол 
болмаған кезде үйлесуі арқылы жүзеге асырылады". 

"Қашықтықтан білім беру - оқытушымен күнделікті байланысқа 
тәуелді емес, бірақ оқушылардың өз бетінше оқуын жақсы пайдалануға 
негізделген оқыту стратегиясын жеңілдетуге арналған білім беру 
бағдарламаларының кешені. Қашықтықтан білім беру - бұл ақпаратты 
таратудың заманауи техникалық құралдарын қолдана отырып, тәуелсіз 
оқыту басым болатын оқыту түрі. 

А.А. Андреев пен В.И. Солдаткиннің еңбегінде қашықтықтан оқыту 
білім алушының өзіндік оқыту принципіне негізделген білім беру 
процесінің жаңа ұйымы ретінде қарастырылады. Бұл жағдайда оқу 
ортасы білім алушының көбінесе оқытушыдан кеңістікте немесе уақыт 
бойынша алыстығымен сипатталады. Сонымен бірге, олар кез-келген 
уақытта телекоммуникация құралдарының көмегімен диалог орнатуға 
және қолдауға мүмкіндік алады. 

В.М. Кухаренко, В.И. Овсянников, Е.С. Полат атап өткендей, 
оқытудың жаңа ұйымдастырушылық (технологиялық) нысандарын 
қолдану білім алу мен игеру тәсілін, сондай-ақ білім алушы мен мұғалім 
арасындағы өзара іс-қимылды түбегейлі өзгертеді. Бұл модельдердегі 
ақпарат көзі-білім беру кеңістігіндегі мәліметтер базасы, оқу процесінің 
үйлестірушісі - мұғалім, ал білім аудармашысы – білім алушы. 

Бұл оқу процесінде мұғалімнің рөлі айтарлықтай өзгереді. Оған 
танымдық процесті үйлестіру, түзету, жеке оқу жоспарын ретке келтіру 
кезінде тыңдаушыларға кеңес беру, олардың оқу жобаларын басқару 
және т.б. сияқты функциялар жүктелген, бұл білім алушыға кәсіби 
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жағынан өзін-өзі анықтауға көмектеседі. білім алушының қызметі білім 
алудан оларды іздеуге қарай өзгереді. 

Қашықтықтан білім беруде өзара әрекеттесу формаларының 
барлық байлығын пайдалануды қамтамасыз ететін құралдар қазіргі 
заманғы ақпараттық телекоммуникациялық технологиялар болып 
табылады.  

А.Б. Минаков қашықтықтан білім берудің әлеуметтік-
психологиялық аспектілерін талдай отырып, қазіргі кезде заманауи 
компьютерлік телекоммуникация құралдарының қарқынды таралуы күн 
тәртібіне осы құбылысқа байланысты бірқатар философиялық, саяси 
және әлеуметтік мәселелерді қойып отырғанын баса айтады. Жаңа 
ақпараттық ортаның адамның жеке басына да, оның әлеммен қарым-
қатынасының бүкіл жүйесіне әсер етуінің психологиялық құбылыстары 
ерекше орын алады. Ғалымның айтуынша, қазіргі кезеңде Интернет 
ақпараттың өте үлкен көлемін сақтау және беру жүйесі бола бермейді 
және жаңа психологиялық орта мен адам өмірінің саласына айналады. 
Компьютерлік желілерді пайдаланушылар осы жаңа кеңістікпен тікелей 
байланысты психологиялық және әлеуметтік белсенділіктің бірқатар 
психологиялық ісіктерін (қызығушылықтар, мотивтер, қажеттіліктер, 
көзқарастар, формалар) дамытады. 

Осы ортадағы адамдардың өзара әрекеттесуінің ерекшелігі айқын 
ерекшеліктерге ие: әлемнің әртүрлі бөліктерінде орналасқан көптеген 
адамдармен бір уақытта қарым-қатынас жасау мүмкіндігі және сонымен 
бірге ауызша емес қарым-қатынас құралдарының көп бөлігін пайдалану 
мүмкін еместігі; қарым-қатынастың эмоционалды компонентінің 
сарқылуы және т.б., бұл әсер етудің жаңа нормаларының дамуына және 
өзіндік интернет-этикеттің пайда болуына әкеледі. 

Жаңа психологиялық ортада адамның болуы және сәтті жұмыс 
істеуі оған бірқатар нақты талаптарды ұсынады: үлкен ақпарат 
ағынынан ақпаратты бөліп алу және сүзу мүмкіндігі, хабарламалар мен 
сұраныстарды қысқаша, дәл және дұрыс тұжырымдау мүмкіндігі, 
жүктемені дұрыс бөлу және алынған ақпаратты тез өңдеу мүмкіндігі. 

Адамның жаһандық ақпараттық желілермен өзара әрекеттесу 
процесі оның психикасына әсер ететіндігі айқын. Сонымен, ақпараттың 
фрагментациясы мен бөлшектенуі оны қабылдауға танымдық 
жүктеменің жоғарылауына, барлық веб-серверлер қолдайтын 
гипермәтіндік режимді қолдануға әкеледі, күрделі және жиі 
шатастыратын сілтемелер жүйесін шарлау мүмкіндігін талап етеді, ұзақ 
жұмыс кезінде адамға "ақпараттық шу" әсер ете бастайды. 
Қашықтықтан оқыту – адамның білім алуға және ақпарат алуға деген 
құқықтарын іске асыратын үздіксіз білім беру жүйесі нысандарының бірі 
ретінде мамандардың негізгі қызметін атқара жүріп білімін, біліктілігін 
арттыруға мүмкіндік береді. Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудың 3 
түрлі формасы бар: онлайн (синхрондық), оффлайн (асинхрондық) 
және кең таралған үшінші түрі вебинар. 
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Онлайн режимдегі оқыту дегеніміз – интернет ресурстарының 
көмегімен ағымдағы уақытта белгілі бір қашықтықта мұғалім экранын 
көру арқылы оқытуды ұйымдастыру формасы. 

Оффлайн режимдегі оқыту дегеніміз - интернет ресурстарының 
көмегімен (электрондық пошта) мұғалім мен оқушы арасындағы ақпарат 
алмасуды қамтасыз етуге мүмкіндік беретін оқытудың формасы. 
Вебинар дегеніміз – интернет желілерінің көмегімен семинарлар мен 
тренинтер өткізу формасы. 

Қашықтықтан оқыту оқытуды неғұрлым сапалы және қолжетімді 
етуге мүмкіндік берет ін заманауи оқыту әдістемелеріне, ерекше білім 
беру технологияларды - техникалық құралдарды және ақпарат беру, 
ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды пайдалануға 
негізделген білім алу тәсілдерінің бірі болып табылады. Қашықтықтан 
оқытудың мақсаты – виртуалды және дәстүрлі білім беру 
артықшылықтарын біріктіру болып табылады. 

Қашықтықтан оқыту дәстүрлі білім берудің кемшіліктерін оңтайлы 
шешуге ыңғайлы және одан бірқатар көрсеткіштер бойынша 
ерекшеленеді: 

- онлайн-қатысушылар және жазбаларды қайта қарау есебінен іс- 
шараларға қатысуды арттырады; 

- уақыт жетіспеуіне немесе географиялық қашықтығына 
байланысты сабақтарға қатыса алмайтын тыңдаушыларды тартады; 

- дәрістен кейін электронды материалдар мен бейнежазбаларға 
қол жеткізуге мүмкіндік береді; 

- кез келген бос уақытында онлайн сабаққа қосылуға мүмкіндік 
бере отырып, жаңа тыңдаушыларды тартады; 

- азаматтардың барлық санаттары үшін, оның ішінде әлеуметтік 
қорғалмаған және мүмкіндіктері аз азаматтар үшін білімнің 
қолжетімділігі мен үнемділігін қамтамасыз етеді; 

- оқытудың жеке мазмұнын таңдау мүмкіндігін, сондай-ақ 
оқытудың тиімділігі мен нәтижелілігін қамтамасыз етеді; 

- білімді игерудің жеке қарқынын таңдауға мүмкіндік береді; 
- оқушының өзіндік танымдық қызметін ынталандырады. 
Оқыту ортасы оқушылардың педагогтан кеңістік пен уақыт 

алыстағылығымен сипатталады, сонымен қатар оларға кез-келген 
уақытта телекоммуникация құралдарының көмегімен диалогқа түсу 
мүмкіндігі бар. 

Қашықтықтан оқытуда тікелей байланыстың болмауы көп 
жағдайда оқытудың тиімділігін анықтайтын ақпаратты ұйымдастырудың 
психологиялық ерекшеліктерін есепке алудың маңыздылығын 
көрсетеді. Бұл ретте білім алушылардың өзін-өзі әлсіз 
ұйымдастыруына, мотивацияның жоқтығына, сондай-ақ өз бетінше 
жұмыс істеуге дайын еместігіне байланысты жағымсыз сәттің болуына 
назар аудару керек. Бұл өз кезегінде қашықтықтан оқытудың барлық 
мүмкіндіктерін толық жүзеге асыруға мүмкіндік бермейді. Сондықтан 
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педагогтер қашықтықтан оқытуды табысты өткізу үшін қашықтықтан 
оқытудың психологиялық-педагогикалық аспектілерін, қашықтықтан 
оқытуды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеуді, қашықтықтан 
оқыту жағдайында «мұғалім-оқушы», «оқушы- оқушы» жүйесіндегі өзара 
әрекеттестік құрылымын құруды, қашықтықтан оқыту тиімділігін арттыру 
әдістерін, технологияларын және осы реттегі педагог пен ата-ана 
қызметін білулері тиіс. 

Қашықтықтан оқытудың ерекшеліктері виртуалды орта 
ерекшелігінен, осы ортадағы өзара әрекет ерекшеліктерінен және 
виртуалды өзара әрекет жағдайында ақпаратты ұйымдастырудан 
құралады. Бұл ерекшеліктер оқытудың осы нысанының 
ұйымдастырылуын, қолданылатын құралдар мен әдістерді, сондай-ақ 
бақылау нысандары мен бағалау қызметін алдын ала анықтайды. 
Педагогикалық үдеріс субъектілерінің виртуалды өзара әрекеті 
олардың ішкі психологиялық қасиеттерінің өзгеруіне әсер етеді. 
Сонымен қатар, ақпараттық білім беру ортасының ерекшелігі оқу 
қызметінің барлық компоненттеріне, атап айтқанда оқу мотивациясына, 
оқу жағдайына, оқушылардың оқуын бақылау және бағалауға түбегейлі 
әсер етеді. 

Қашықтықтан оқыту тиімділігінің аса маңызды факторларына 
жататындар: 

- оқушылардың оқу материалын ұғынуы, яғни алынған ақпаратты 
«өзі үшін» мағынасымен беру. Педагогтің рөлі оларға берілетін 
материалдың мағыналық өрісін барынша кеңейтуден, оның 
нақтылануынан тұрады; 

- оқу материалын ұйымдастыру, оның құрылымын, иерархиясын 
ұғымдардың маңыздылығы мен бағыныстылығы критерийі бойынша 
бөлу, бұл оқушыға алынған материалды жүйелендіруге көмектесуі тиіс. 
Оқушыларды елеусіз ақпаратпен алаңдатпау үшін артық қосымша 
ақпараттар болмауы керек, оқу материалын көркемдеп безендіруден 
аулақ болу керек, қатаң ғылыми стильді ұстану керек.  

- оқытудың уақыт аспектісі. Біріншіден, оқытудың уақыт 
бойынша бөлінуі қағидатты болып табылады – оқу материалының 
көлемі мен күйзеліс-салмағы мейлінше оңтайлыландырылған 
сабақтардың, кеңестердің қажетті жиілігі. Екіншіден, материалды 
ұсынудың белгілі бір ұзақтығы, сондай-ақ ақпаратты өңдеуге, 
материалды өз бетінше зерттеу, оны кеңейту, тереңдетуге берілетін 
уақыт аралығының да маңызды болуы; 

- тұлғааралық қарым-қатынасты ұйымдастыру, осы үдерісте 
кері байланыстың рөлі ерекше. Қарым-қатынас кез келген оқытудың 
негізі болып табылады, өйткені қарым-қатынаста педагогтан 
оқушыларға әлеуметтік- мәдени тәжірибе беріледі. 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру кезінде тиімді өзара 
әрекеттің мынадай негізгі қағидаттарын ұстану қажет: 
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- дидактикалық диалогты мұқият ұйымдастыру; оқу 
материалдарында диалогты имитациялау; 

- тұрақты сабақтар арасында оқушыларды дербес қолдауды 
ұйымдастыру: кеңес беру, оқушылар қызығушылық танытуы мүмкін 
ақпаратты ұсыну (алдағы виртуалды оқиғалар туралы, сайтта жаңа 
ақпараттың түсуі туралы, оқу қауымдастықтарын құру және т. б.); 

- интерактивті қызметті оқушының өзіндік жұмысымен оңтайлы 
қатынаста бөлу. Педагогтер қашықтықтан оқытуды сәтті ұйымдастыру 
үшін оқушыларға өзін-өзі дамыту, өзін-өзі оқыту, өзін-өзі көрсету, өзін-
өзі таныту үшін оңтайлы жағдай жасап, оқушылардың жас, жеке-
тұлғалық ерекшеліктерін, оқу-танымдық мотивациясын және 
эмоционалдық-танымдық саласын ескере отырып, әр түрлі 
педагогикалық технологияларды, қашықтықтан оқыту әдістері мен 
құралдарын тиімді қолданулары керек. 

Қашықтықтан оқытудың «идеалды моделі» - бұл әртүрлі 
компоненттердің рөлін анықтайтын интеграцияланған орта: әдістемелік, 
ұйымдастырушылық, педагогикалық-психологиялық және технология-
лық, цифрлық мысалы, баспа материалдары, хабар тарату, теледидар 
және компьютерлерді, смартфондар мен түрлі гаджеттерді қолдану 
болып табылады. Оқытуда компьютерлік, сандық және 
телекоммуникациялық құралдарды пайдалану білім алушы оқу 
үдерісінде қолдана алатын материалды, ақпараттық қорды өзгерту 
мүмкіндігін кеңейтеді, мұғалімнің қателіктері мен қиындықтарының 
сипатына икемді және жедел жауап береді. Бұл екі тарап үнемі 
қолдайтын кері байланыс арқылы жүзеге асырылады. Қашықтықтан 
оқытуға арналған арнайы құралдар оқушының ақпараттық өрісінің 
шекарасын, оған ұсынылатын оқу нұсқаларының санын кеңейтеді, кері 
байланысты күшейтеді. 

Қазіргі қиын сәтте сан қырлы, әрі күрделі мәселелерді жүзеге 
асыруда мұғалімнің атқарар рөлі орасан. Оған әрі ауыр, әрі жауапты 
міндет жүгі жүктеледі: ол қысқа мерзімді оқу жоспарын дайындап, оны 
қашықтықтан білім беру жүйесімен астастырып бейімдейді, оқу үрдісінің 
барысын қадағалап, тапсырмаларды орындау барысында, өз бетімен 
бақылау-пысықтау жұмыстарын орындау жөнінде ұсыныстар береді. 
Бұл ретте қашықтықтан оқыту жүйесінің әдістерінде көрсетілгеніндей, 
көңіл-күй, психологиялық қарым-қатынасқа ерекше мән берілуі тиіс.  
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3.34. Қазақ тілі сабағында командалық  
бағытталған оқыту әдісін қолдану 

 
Шаттыгул Лесбековна Ерхожина 

Педагогика ғылымдарының кандидаты. Сулейман Демирел 
университеті (Қазақстан, Алматы) 

 
  Түйіндеме 

Мақалада командалық бағытталған оқыту әдісі туралы айтылады. Қазақ 
тілін оқытуда әртүрлі стильдегі көлемді мәтіндерді қолдану негізінде мақсатқа 
жету көзделеді. Мәтіндердің мазмұндық құрылымын түсіндіріп, талдау негізінде 
пәнаралық байланыс немесе қазіргі командалық оқыту түрін тиімді қолдану 
білімгердің қызығушылығын арттыратын, танымын кеңейтетін, іскерлік 
дағдыларын қалыптастыратын білімді меңгертудің тиімді әдісі екендігі 
дәлелденді. Қазақ тілі пәнінің мұғалімімен бір командада басқа пән мамандарының 
кірігуі арқылы мәтіннің немесе тақырыптың мазмұнына сәйкес, мысалы сәулет 
өнері туралы, тарихи мәтінді немесе қолөнерді, т.б. кәсіби жағынан түсіндірілуі 
білімалушының қызығушылығымен қатар, танымдық, дүниетанымдық деңгейін 
көтереді. Сонымен қатар, студенттердің санысына ұлттық тәлім-тәрбие ісі 
мен білімді сіңіру жұмыстарын командалық оқыту арқылы жүргізудің 
маңыздылығы айтылды. 
 Кілт сөздер: командалық оқыту, проблемалық ситуация, жағдаят, 
педагогикалық үдеріс.  
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Использование командно-ориентированного метода 
обучения на уроках казахского языка 

 
Шаттыгул Лесбековна Ерхожина 

кандидат педагогических наук. Университет имени Сулеймана 
Демиреля (Казахстан, Алматы) 

 
  Абстракт 

В статье рассказывается о командно-ориентированном методе обучения. 
В обучении казахскому языку предполагается достижение цели на основе 
использования объемных текстов различных стилей. На основе анализа и 
объяснения содержательной структуры текстов доказано, что эффективное 
использование междисциплинарной связи или современной командной формы 
обучения является эффективным способом усвоения знаний, повышающим 
интерес обучающегося, расширяющим его познания, формирующим деловые 
навыки. Профессиональная интерпретация текста или темы в соответствии 
с ее содержанием, например, об архитектуре, историческом тексте или 
ремеслах и т.д., посредством интеграции специалистов других дисциплин в одну 
команду с учителем казахского языка, повышает познавательный, 
мировоззренческий уровень, а также интерес обучающегося. Кроме того, было 
подчеркнуто важность проведения командной работы по национальному 
обучению и усвоению знаний среди студентов.  
  Ключевые слова: командное обучение, проблемная ситуация, ситуация, 
педагогический процесс. 

 
 

Team-Oriented Training in the Kazakh  
Language Lesson Using the Method 

 
Shattygul L. Yergozhina 

Candidate of Philological Science. 
University named after Suleiman Demirel 

(Kazakhstan, Almaty) 
 
  Resume 

The article discusses the method of team-oriented learning. It is planned to achieve 
the goal based on the use of voluminous texts of various styles in teaching the Kazakh 
language. Based on the interpretation and analysis of the content structure of texts, it is 
proved that the effective use of interdisciplinary communication or modern form of Team 
training is an effective method of acquiring knowledge that increases students ' interest, 
expands their knowledge, and forms business skills. Professional interpretation of the text 
or topic in accordance with the content, for example, about architecture, historical text or 
crafts, etc., through the integration of specialists of other disciplines in one team with a 
Kazakh language teacher, increases the cognitive, worldview level of the student, along 
with interest. At the same time, the importance of conducting national educational work 
and knowledge acquisition through team training was noted for the number of students.  
  Key words: Command Training, problem situation, situation, pedagogical 
process.  
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Оқытуда түрлі әдістер қолданылады. Әдіс-тәсілдердің көптігі тілді 
үйретуде және меңгертуде жан-жақты қолданыста ұстаздар 
шеберлігімен сәйкесінше жүзеге асып отырады. Кейбір әдістер 
тиімділігімен танылып жатса, кейбірі тасада қалып жатады. Жалпы 
әдістер түрлі тәсілдер арқылы іске асырылғанымен, мазмұндас болып 
келетіндері де бар. Яғни барлық технологиялардың, әдістер мен 
тәсілдердің түпкі мақсаты оқыту мен оқуды жеңілдету, тұлғаны дамыту 
арқылы нәтижеге қол жеткізу болып келеді.    

Әдіске түрлі анықтама беріледі. Қоянбаев Ж.Б. Педагогика 
еңбегінде: «Әдіс (методос деген грек сөзінен туады – зерттеу немесе 
таным жолы), тәсілдер жиынтығы» [1. 263]. Педагогикалық 
энциклопедияда: «Әдіс» грек тілінен алғанда зерттеу, таным жолы 
дегенді білдіреді. Оқыту әдістері – мұғалім мен оқушылар жұмысының 
тәсілдерінің көмегімен білімді, іскерлікті және дағдыны игереді, оның 
нәтижесінде оқушылардың дүниетанымы қалыптасады, қабілеттері 
дамиды» [2]. И.Ф. Харламов: «Әдіс – оқыту барысында ұстаздың 
қолданатын тәсілдері мен білімді игеруге бағытталған түрлі 
дидактикалық міндеттерді шешу үшін шәкірттің оқу-танымдық әрекетін 
ұйымдастыруы», [3. 18] - деп көрсетеді. Ал, өз тарапымыздан әдіскерлік 
іс-тәжірибемізден жинақтала шыққан тұжырым: «Әдіс – белгілі бір 
мақсатқа жету жолында орындалатын іс-әрекет түрі. Ол белгілі тәсіл 
арқылы жүзеге асады». Белгілі мақсатты көздейтін әдістердің қазақ тілін 
оқытуда маңыздылығы жоғары түрлерін саралауда командалық 
бағытталған оқыту түріне ерекше тоқталуды жөн санадық. 
  Бұл оқыту түрі рқылы білімалушылар шығарма мен оның авторы 
туралы ақпарат алып, шығарманың негізгі идеясына талдау жасайды. 
Білімгер шығарманың негізгі идеясын оның кейіпкерлерінің мінез-
құлқын, жүріс-тұрысын салыстырады, өзінің көзқарасы арқылы 
кейіпкердің сөзі мен ісін саралайды. Осы әдісті әдеби шығармаларды, 
сахналық қойылымдарды, кинофильмдерді, сәулет өнері, саз өнері 
шығармаларын және адамның мінез-құлқын талдау үшін қолдануға 
болады. Ал қазақ тілін оқытуда қалай қолданамыз деген сұрақ 
туындайды. Әрине, қазақ тілін оқытуда да көлемді мәтіндер, көркем 
шығарма үзінділері немесе басқа да түрлі мазмұндағы мәтіндер 
қолданылады. Мәтіндегі негізгі ақпаратты, ойды анықтайды. Тілдік 
тұрғыдан талдау жасайды. Қазақ тілі пәніндегі мақсатты оқыту түрі 
белгілі жаттығуларды орындау арқылы іске асатыны белгілі. Іскерлік 
дағдыны қалыптастыру, бекіту, арттыру, дамыту ұстанымдарына 
сәйкес, әуелі мәтіннің құрылымдық мазмұны талданады да одан әрі 
грамматикалық талдаулармен ұштастырылады. Осы орайда пәнаралық 
байланыс немесе қазіргі оқытудағы командалық оқыту түрін тиімді 
қолдануға болады. Сабақты командалық бағытталған оқыту әдісімен 
өткізу кезінде студенттердің атқаратын жұмысының рөлі мен 
басымдықтары өзгереді: ол дайын «білім көзі» болудан гөрі, білімгердің 
танымдық қызметін ынталандырады, олардың белсенділігін түпкі 
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мақсатқа бағыттап, топ арасында студенттердің өзара сенімді қарым-
қатынасын орнатады. Командалық оқыту әдісі бойынша өткізілген 
сабақтарда студенттердің бір-бірімен пікір алмасу мүмкіндігі, өздерінің 
болашақ қызметінде кездесетін жағдайлармен танысып, оларды шешу, 
практикалық мәселелерді түрлі жағдайларда үйлестіру және т.т. 
үдерістер оң нәтиже береді. Командалық оқытуға кемінде екі немесе 
одан да көп мұғалім ққажеттігіне қарай қатыса алады. Мұғалімдер оқу 
міндеттерін өзара бөлісіп алады. Қазақ тілі пәнінің мұғалімімен бір 
командада басқа пән мамандарының кірігуі арқылы мәтіннің немесе 
шығарманың мазмұнына сәйкес сәулет өнері, қолөнер, музыка, 
экологиялық, экономикалық, тарихи немесе басқа ғылым саласына 
байланысты, т.б. мәтіндердің кәсіби жағынан түсіндірілуі 
білімалушының қызығушылығымен қатар, танымдық, дүниетанымдық 
деңгейін көтереді. Сонымен қатар, жас ұрпаққа ұлттық тәлім-тәрбие ісі 
мен білімді сіңіру жұмыстарының қатар жүретіні белгілі. Қазақ 
этнопедагогикасының өзіндік ұлттық ерекшеліктерін және 
қоғамымыздағы әйгілі және тарихи тұлғалар туралы, қазақтың ұлттық 
құндылықтарын дәріптейтін танымдық қажеттіліктер педагогикамен 
принциптік сабақтастықта берілуі ескеріліп отырады. Ұшы-қиыры жоқ 
ұлы даланы мекен еткен халықтың сан ғасырлар бойғы тарихымыздағы 
жас ұрпаққа тәрбие берудің бай тәжірбиесін жинақтау, ұлттық өзіндік 
салт-сана мен әдет-ғұрып, дәстүрін санаға сіңіре білім беру – басты 
міндетіміз. Бұл әдістің тиімділігі сол, ең алдымен, осы мақсатты 
орындай келе, шығармаларды іріктеуге, мұғалімнің оқушыларды 
әсерлендіре білуіне, оқушылардың өз ойын басқалармен бөлісе алуына 
байланысты. Білімалушының барлығы араласа отырып, анализ, синтез 
жасауға тікелей мүдделі болады. Осы орайда «Автор орындығы», 
«Галлереяны шарлау», «Екі түрлі түсініктеме күнделігі», т.б. 
импрессивті әдістерді қолдану тиімділігін танытып жүр. 

«Обратимся к краткой характеристике развития и воспитания 
учащихся различных возрастов, акцентируя внимание, во-первых, на их 
анатомо-физиологическом развитии, во-вторых, на 
совершенствовании психики и познавательной деятельности и, в-
третьих, на особенностях их поведения» [3. 64]. И.Ф. Харламов 
білімалушының анатомиялық және физиологиялық дамуы, психика мен 
танымдық белсенділігі, мінез-құлқы ерекшеліктеріне назар аударудың 
маңыздылығын айқындай келе, оқыту үдерісінде олардың білімді 
қабылдауы, ойды жинақтау, еркін сөйлеу секілді әрекеттерімен 
байланыстылығын айтады.  
 Оқытуды ұйымдастырудың негізгі формасы – сабақ. Сол сабақты 
дұрыс жоспарлап, оқуды ұйымдастыру формаларын лайықты таңдай 
білу – педагогтың міндеті. «Күрделі тапсырмалардың басты 
ерекшеліктері, яғни 12 негізгі аспектілеріне мүмкіндік беру болып 
табылады: білімдер немесе дағдылардың ортақ түйінін дамыту; 
тақырыптың шынайы зерттелуіне мүмкіндік туғызу; «сәйкестендіру» 
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құзырлығын дамыту, бастапқы және шекті нүктелер аралығында жұмыс 
істеу; шектелмеген элементпен зерттеу; бастапқы қабілеттіліктерге 
қарамастан әртүрлі кезде тапсырмаларға қол жеткізу; қолайлы 
қоршаған ортада айтарлықтай жоғары деңгейде ойлауды дамыту; сыни 
ойлау дағдыларын жетілдіру; өз жауаптарында айтарлықтай 
шығармашылық жолды таңдау; таңдау элементтері арқылы өз өзін 
жетілдіруді жүзеге асыру; айтарлықтай қызықты және ынталы болу; 
қандай нәтижеге жете алатындығын көрсету» [4. 214].  
 «Оқыту процесінің нәтижелі болуы оның ішкі қозғаушы күштеріне 
байланысты. Қозғаушы күш деп қойылатын талаптар мен оларды 
орындауда оқушылардың мүмкіндігі арасындағы қайшылықты айтады. 
Егер қойылатын талап оқушылардың мүмкіншілігіне, яғни, даму 
дәрежесіне сай келсе, онда қайшылық даму процесінің көзіне 
айналады» [5. 2].  
  Жоғары оқу орындарында филологиялық мамандық студенттерін 
кәсіптік бағыттап оқыту арқылы – олардың кәсіптік қызметіне қажетті 
интеллектуалдық бостандық, рухани тәуелсіздік, тіл шеберлігін 
шыңдау, ақпаратты талдау, жинақтау, салыстыру, тұжырымдау секілді 
танымдық тұрғыдан өсіруді және құзіретті етуді көздейді. 
Мамандықтарына орай тіл ғылымы салаларын лингвистиканың жаңа 
бағыттарымен байланысты жүргізу, ғылым жаңалықтарымен хабардар 
ету және өздеріне іздендіре оқыту оларды жан-жақтылыққа әкеледі. 
Командалық оқыту әдісінің ерекшелігі – мамандар жауапкершілікті тең 
дәрежеде атқарады. Команда мүшелері бірлесе жұмыс істеудің барлық 
мүмкіндіктерін қолданады: бірлесе жоспарлайды, жоспарды жүзеге 
асырады, оны бағалайды. Яғни, команданың бірлесе жұмысы сабақ 
басталмай жатып жүзеге аса бастайды. Мұғалім белгілі тақырыптың 
мағыналық кезеңін түсіндіріп жатса, екіншісі айтылғандарды моделде 
көрсетіп тұрады. Тақырыптың қажетті тұсында басқа мамандардың 
қосылуы, материалды кеңінен меңгертуді қамтиды. Осы ерекшеліктерге 
сәйкес командада оқытуды ынтымақтастықтың бір түрі ретінде 
қарастыруға болады. Ынтымақтастықтың жоғары деңгейі - командалық 
үлгі. Бұл оқыту жүйесінде студенттер арасында жоғары эмоционалды 
және кәсіби қолдау, қызу пікірталастар, бір-бірімен кері байланыс, 
рефлексияның күшейе түсуі, кәсібиліктің өсуі, тұлғаның дамуы, яғни 
студенттердің өзіне деген сенімділік, өзін көрсете білу секілді 
білімалушылардың іс-әрекеті жүзеге асады. Әрбір практикалық сабақта 
студенттердің қатысымдық бағытта өздігінен жұмыс істеу, 
шығармашылық тұрғыдан шеберліктерін қалыптастыру, материалды 
терең меңгеру бейімділігімен ерекшеленеді. Сондықтан, аталған 
жүйеде оқыту – сабақты тиімді ұйымдастыру, студенттің меңгерген 
білімін қолдана алу мүмкіндіктерін кеңейту, студенттердің өздік 
жұмысын тиімді ұйымдастыру, олардың танымдық, шығармашылық 
белсенділігін арттыру, бағалау дағдыларын қалыптастыру қазақ тілін 
оқытуды тиімді жүзеге асырудың көрінісі. Қазақ тілін оқытуда білімдік 
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құзіреттілікті қалыптастыру мақсатында сыни ойлау және 
шығармашылық-ізденімпаздық қабілетті дамытуға ықпал ететін, 
командада оқытушылармен өзара қарым-қатынасын қамтамасыз етуге 
бағытталған қатысымдық әдіс басшылыққа алынады. Қазақ тілі 
сабақтарында грамматикалық құзыреттіліктерді игертуде командалық 
оқыту жүйесін кешенді түрде пайданған жағдайда қазақ тілінің 
нормасына сай ауызекі сөйлеуді және сауатты жазуды меңгеруге ықпал 
етеді. Лексикалық мәтіндерді талдау арқылы арнайы сала 
мамандарының педагогикалық әдістемесінің қамтылуы командамен 
оқытудың оқушылардың тек үлгеріміне ғана емес, басқа да 
аспектілеріне әсерін қарастыратын болсақ, оның зор мүмкіндігін 
аңғаруға болады. Дегенмен, оқытудың осы түрін тиімді енгізу үшін 
біліктілікті жоғарылату, бірігіп жоспарлауда уақыттың жеткілікті бөлінуі, 
оқытушылар мен студенттердің өзара үйлесімділігі және білім 
ортасының қолдауы қажет.  

Қазақ тілін оқытудың мақсаты жалғыз грамматикалық немесе 
лингвистикалық ережелерге ғана емес, қатысымдық құзіреттің барлық 
компоненттеріне бағытталады (лингвистикалық, социомәдени, 
стратегиялық, оқу, кәсіптік, т.б.). Қазақ тілін нәтижелі оқыту мәтінмен 
жұмыс, түрлі жаттығуларды орындау, талдау, слайд жасау, көрсету, 
әңгімелеу, талқылау, интерпретациялау, қолдану, бағалау, рефлексия 
т.б. жұмыс түрлері арқылы жүзеге асады. Білімалушылардың сыни 
ойлау дағдыларын дамыту мақсатында қорытындылау, ақпаратты 
синтездеу, түрлі ой-пікірге реакция, тестік тапсырмалар қолданыла 
алады. Оқыту тәсілдері ретінде болжау, жоба жасау, ақпараттарды 
іздей білу, негізгі ойды анықтау, презентация жасау сияқты 
шығармашылық тапсырмалар студенттердің ауызша сөйлеу 
мүмкіндіктерімен қатар танымдық құзіреттілікті дамытуда маңызды. 
Командамен оқытуды қолдану студенттің бір мұғаліммен ғана емес, 
бірнеше мұғаліммен коммуникацияға түсуі олардың сөздік қорын 
молайтады, ойын еркін айтуды және жазбаша сөйлеу білімін 
толықтырады. Меңгерілген материалды бекіту тапсырмалары ретінде 
өтілген грамматика, сөздер, мәтін мазмұнын қолдана отырып, 
жағдаяттық сөйлеу, талқылау тапсырмалары, проблеманы шешу, 
шығарма, хабарлама жазу, зерттеу тапсырмаларын беріледі 
орындайды. Бұл тапсырмалар студенттің сыни ойлау шеберліктерін, 
сөйлеу дағдыларын, студенттің кәсіби бағытта қатысымдық құзіретін 
қалыптастыруға мол мүмкіндіктер туғызады. Бұлардан басқа оқу 
үдерісінде білім алушылардың көптеген ақыл – ой қабілеттерін іске 
қосатын жұмыс түрлері қолданылады. Сабақта қарастырылған белгілі 
мәтін бойынша сұрақ – жауап әдісімен жағдаяттық сұхбат құруға 
болады. Мамандығына байланысты алынған мәтін арқылы студенттер 
кәсіби терминдермен танысып, сөздік қоры артады. Мәтінде кездесетін 
олар үшін белгісіз сөздерге сөздік жұмыстарын ұйымдастыру – мәтін 
мазмұнын дұрыс ашудың кепілі. «Мәтінмен жұмыс істеу кезеңдерінің 
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бәрінде мәтінді қабылдауға жан-жақты психологиялық дайындық кезеңі, 
мәтінмен сөздік жұмысы, мәтінді оқу, мәтіннің жоспарын жасау, мәтінге 
байланысты шығармашылық жұмыс жүргізіледі. Сондықтан мәтіннің 
оқушы тілін дамытудағы қызметі дидактикалық талаптарды ескергенде 
ғана тиімді болары сөзсіз» [6, 232]. Мәтінді меңгерту кезінде сөйлеу 
жағдаятын тудырудың маңыздылығы зор. Түрлі жұмыстарды 
ұйымдастырудың нәтижелілігі – олардың бойында болжам жасауға 
қабілеттілік, жоспарлауға, ойлаудың шолғыштығы, жалпы қабылданған 
көзқарастарға сын көзімен қарау, ойдың икемділігі, құбылыстардың 
байқалуы қиын ұқсастықтарын аңғару, құбылыстарды салыстыру, білуге 
құмарлық, өз-өзіне сыни баға беру т.б. қасиеттердің дамуы жүреді. 
Команда мамандары үшін жұмысты бірлесе жоспарлаудың өзіндік 
тиімділігі бар. Мұғалімдердің жұмыс жүктемесі азаяды; тәжірибе бөлісу 
арқылы әрбір мұғалім өз әдістемелік қоржынын толтырады; 
коммуникативтік дағдылары дамиды; толеранттылық пен 
ынтымақтастық қалыптасады; әр маман сыни тұрғыдан ойлау дағдысын 
дамытады; рефлексиясы тереңдейді. Педагогикалық үдеріске 
қатысушының танымдық дербестігі мен шығармашылығы қалыптасып, 
нәтижеге жетудің жолын да меңгереді. Проблемалық жағдаяттар 
тудырудың негізі ерекшелігі – студенттің білетіні мен білмейтінінің 
арасында қайшылықтар пайда болады және проблемаларды шешуге 
міндетті дайын тәсіл болмағандықтан, проблемалық ситуация үдей 
түседі, осыған орай олардың ізденушілік әрекетімен ынтасы күшейе 
түседі. Проблеманы шешудегі іс-әрекет жағдаяттың пайда болуынан 
басталып, проблемалық міндетті қою және оның қиыншылық мәнін жете 
түсінуді қажет етеді. Осы орайда бағыт беруші мамандар командадағы 
өз рөлдерін мінсіз атқаруға жұмыстанады. Студентке материалдың 
немесе орындалар жұмыстың қандайда бір тұсынан түсінбеушілік 
қиындығы туындаған жағдайда көмекке келеді. Онан кейін 
студенттердің болжам жасаулары маңызды. Осы тұста олардың ойлау 
жүйелері іске қосылып, шешім табудың жолын қарастыру үдерісі жүреді. 
Болжамдарды дәлелдеу мен проблеманың дұрыстығын дәлелдеу 
жағдаяттан шығарады. Бұл жүйеде тәжірибелі маманның тәжірибесі аз 
мұғалімнің кәсіби дамуына өзіндік үлесін қосады. Дегенмен, бірлескен 
жұмыс барысындағы кері байланыс барлық мұғалімнің де тәжірибе 
жағынан дамуына, кәсіби өсуіне ықпал етеді. Әр маман сабақты 
жоспарлау кезінде нәтижелік болжамдар жасайды. Ал сабақ үдерісі 
кезінде жұппен жұмыс жасау барысында нәтижеге жету жолдары 
көбейе түседі. Яғни командалық оқытудың тиімді тұстары 
білімалушылар үшін де, ұстаздар үшін де берері мол екенін айта 
аламыз. 
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Қашықтықтан оқыту балаға жеке білім беру бағытын құруға 

мүмкіндік береді, онда оқу материалының көлемі мен сапасын, 
материалды ұсыну тәсілдерін, сабақ өту қарқынын, уақыт шеңберін 
реттеуге болады. 

Қашықтықтан оқыту материалды өз бетінше оқуға, сондай-ақ 
интернет арқылы мұғалімнен кеңес алуға шексіз мүмкіндіктер береді. 
Қашықтықтан білім беру дегеніміз-қашықтықтан білім беру ақпаратымен 
алмасуды қамтамасыз ететін және оқу процесін қолдау және басқару 
жүйесін жүзеге асыратын ақпараттық технологияларды қолдануға 
негізделген білім беру ортасы арқылы білім мен дағдыларды игеру 
процесі. Бұл қазіргі заманғы ақпараттық және телекоммуникациялық 
технологияларды қолдануға негізделген оқыту процесін 
ұйымдастырудың тәсілі, мұғалім мен оқушы арасындағы тікелей 
байланыссыз қашықтықтан оқытуды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 
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Қашықтықтан оқытудағы білім беру процесінің негізі оқушының 
мақсатты және бақыланатын қарқынды өзіндік жұмысы болып 
табылады, ол өзіне ыңғайлы жерде, жеке кесте бойынша, арнайы оқу 
құралдарының жиынтығымен және мұғаліммен телефон, электрондық 
пошта және Zoom бағдарламасы арқылы бетпе-бет сөйлесу 
мүмкіндігімен бірге оқи алады. 

Биология – тірі табиғат туралы ғылым. Биологияның кез-келген 
бөлімімен, тіпті ботаника, зоология, анатомиямен танысқан кезде, 
баланың зерттеу нысанын көруі маңызды. Бұл зерттелетін материалды 
жақсы түсінуге, қызығушылықты дамытуға және оқуға деген ынтаны 
арттыруға мүмкіндік береді. Биология сабақтарында лицензияланған 
білім беру интернет-ресурстарынан алынған түрлі иллюстрациялық 
материалдар (өсімдіктер, жануарлар және т.б. зерттелетін объектілер), 
фильмдер мен бейнероликтер, flash - анимациялар пайдаланылады. 

Қашықтықтан білім беру технологиялары мұғалім мен оқушылар 
бір-бірінен кеңістікте алыстаған жағдайларда ғана қолданылмайды. Бұл 
технологиялар күндізгі оқу процесін барлық субъектілер үшін ыңғайлы 
етуге үлкен мүмкіндік береді [1]. 

Қашықтан оқыту технологияларын енгізу процесіне толығырақ 
тоқталайық. Қашықтықтан оқыту - дәстүрлі білім беру мәселелерін 
шешудің қосымша құралы болып табылады. Интернет желілері 
ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігін кеңейтеді, коммуникациялардың саны 
мен сапасын арттырады, бүкіл оқу процесін қарқындатуға мүмкіндік 
береді. Биологияны оқытуда қашықтықтан оқытуды интеграциялаудың 
білім беру моделін енгізу ақпаратты сандық және сапалық тұрғыдан 
қабылдаудың максималды дәрежесін қамтамасыз ететін ақпаратты 
ұсыну мен ұйымдастырудың түбегейлі жаңа формаларын қолдануға 
мүмкіндік береді. 

Олардың ішінде мыналарды бөлуге болады: 
- мұғалімнің веб-сайтында орналастырылған оқу материалдары 

қысқа құрылымдалған кезде ақпаратты нақты құрылымдау, бұл 
теориялық блоктарды оқу кезінде уақытты үнемдейді; 

- иконографиялық материалды, бейнені және анимациялық 
фрагменттерді енгізу арқылы қол жеткізілетін эмоционалды жауап 
(бейне, сюжеттік негіз ретінде, оқытуда проблемалық тәсілді кеңінен 
қолдануға мүмкіндік береді); 

- көрнекі қабылдауды ұйымдастырудың психологиялық 
ерекшеліктерін ескеру: биологиядағы кең оқу материалын жүйелеу, оны 
оқуға және есте сақтауға ыңғайлы түрде ұсыну — құрылымдық-
семантикалық схемалар мен кестелер, суреттер мен иллюстрациялар 
қабылдау мен есте сақтауды жеңілдетеді; 

- практикалық бағыт: тапсырмалар мен жаттығулар; тренингтер; 
нақты жағдайлардың мысалдары; 

- қашықтықтан шығармашылық олимпиадалар, жобалар, 
байқаулар; 
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- веб-хабарландыру тақталары; 
- веб-сабақтар, нақты уақыттағы веб-конференциялар; 
- оқушылардың өз танымдық іс-әрекетін өзіндік басқару 

құраушысын арттыру; 
- білім алушылардың арнайы техникалық дағдыларды игеруі, 

қашықтықтан оқытудың әртүрлі формаларында төменгі деңгейден 
жоғары деңгейге ауысуы. 

- тесттер, тақырыптық бақылау тапсырмалары; қорытынды 
бақылау тапсырмасы (оқушының осы қызмет түрін қашықтықтан оқыту 
формасына енгізу есебінен аудиториялық уақытты едәуір үнемдейді, 
оқытушының өз уақытын осы тестті тексеруге және оны талдауға 
жұмсаудың қажеті жоқ. Жүйе тесттің әр сұрағына егжей-тегжейлі талдау 
жасайды) [2]. 

Биология - ең қызықты және іс жүзінде маңызды ғылымдардың 
бірі. Оқу процесін дұрыс ұйымдастыра отырып, ол әр баланың 
қызығушылығын оята алады. Мұғалім оқушыларды тірі табиғат әлемін 
өз бетінше зерттеуге үйретуі керек. Орта білім беру процесін және оның 
жекелеген компоненттерін жетілдіру оқу процесін ақпараттандырумен 
байланысты. Қашықтықтан оқыту технологиясын қолдану үлкен 
мүмкіндіктерге жол ашады. Технологиялық процестің барлық 
жаңалықтарын балалар ерекше ықыласпен қарсы алады. Әрине, 
оқушылардың жеке басын мақсатты дамыту үшін олардың 
қызығушылығы мен жоғары танымдық белсенділігін пайдалану қажет. 

Оқушылардың танымдық қызығушылығын қалыптастыру биология 
курсын саналы түрде игеру үшін өте маңызды. Білім беруді жаңғыртуда 
қашықтықтан оқыту үлкен рөл атқарады. Қашықтықтан оқыту 
технологиясының басты артықшылығы - оқушыға сабақ уақытын өз 
бетінше таңдауға және олардың қарқындылығын анықтауға мүмкіндік 
беретін икемділік. 

Қашықтықтан білім беру моделі оқытуды ақпаратты беру мен 
сақтаудың заманауи құралдарына негізделген ақпараттық білім беру 
ортасы ретінде қарастырады. Бұл тұжырымдаманың орталығында 
мұғалім білімнің аудармашысы ретінде емес, танымдық процестің 
үйлестірушісі ретінде жұмыс істейді, оның функциялары оқытылатын 
курсты түзетуді, оқушыларға оқу іс-әрекетінің барлық аспектілері 
бойынша кеңес беруді қамтиды. Қашықтықтан оқыту еліміздің білім беру 
жүйесіне қарама-қайшы келмейді және оқытудың тәуелсіз нысаны емес, 
білім беру практикасына жаңа оқыту технологияларын енгізуді 
қарастырады [3]. 

Мұғалімнің қызметі қашықтықтан оқыту технологияларында 
маңызды орын алады. Оның міндеті білім алушыларды білім беру 
ортасына барынша толық ендіруге, өз бетінше таным дағдыларын 
қалыптастыруға және зияткерлік өсуді қамтамасыз етуге, стандартты 
емес міндеттер мен жағдайларды шешуге дайындыққа жәрдемдесу 
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болып табылады. Мұғалім оқушылардың танымдық белсенділігін 
арттыруға ықпал етуі керек. 

Танымдық қызметті басқару процесінде мұғалімнің маңызды 
міндеті - оқушының жаңа ақпаратты өз бетінше іздеуге, өңдеуге және 
қабылдауға, оны пайдалануға деген ынтасын қалыптастыру. Оқушының 
назарын өздігінен оқытуға аудару керек. Бұл қашықтықтан оқыту 
технологиясының негізгі білім беру принципі болып табылатын 
тәуелсіздік дағдыларын дамыта отырып оқытуды даралау. Өзін-өзі 
басқару, өзін-өзі бақылау, өзін-өзі бағалау, өзін-өзі ұйымдастыру, өзін-
өзі ынталандыру, өзіне деген сенімділік, өзін-өзі тану және т.б. сияқты 
кең мағынадағы тәуелсіздік қазіргі кезде адамдарға келесі нәрселерді 
үйрету керек деп саналады: сезіну, ойлау қабілеті (ең қиын), басқа 
адамдармен қарым-қатынас пен өзара әрекеттесу, алынған ақпаратты 
алу және пайдалану мүмкіндігі. 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңының 8-бабында 
«Білім беру жүйесінің басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа 
технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 
ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» деп атап көрсеткен. 
Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев жолдауында айтқандай: «Болашақта 
өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай 
білім қажет». Сондықтан, қазіргі даму кезеңіне сай білім беру жүйесінің 
алдында оқыту үрдісін технологияландыру мәселесін қойып отыр. 
Оқытудың әртүрлі технологиялары сарапталып, жаңашыл 
педагогтардың іс – тәжірибесіне, мектеп өміріне енудe [4]. 

Мұғалім зерттелетін материалды біліп қана қоймай, оны шебер 
игеруі керек. Ол оқытылатын пән модулінің бүкіл көлемін бірден шебер 
қамтуы керек. Негізгі мәселелерге назар аудару, әртүрлі дереккөздерде 
әр түрлі тұжырымдалған ең қолайлы анықтамалар мен тұжырымдар 
беру, әртүрлі ақпарат құралдарында орналасқан ақпаратты түсіндіру 
және байланыстыру, оқушыны белсенді, шығармашылық тәуелсіз 
жұмысқа тарта білу. Мұғалімнің қызметіндегі негізгісі - мотивациялық 
көңіл-күйді қалыптастыру, оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді дайындау, 
оқу материалы бойынша әр оқушының өзіндік жұмысын тікелей басқару 
және басқаруды жүзеге асыру. 

Оқушылардың қажетті мотивациялық көңіл-күйін қамтамасыз ету 
мәселесін шешу үшін мұғалім ең алдымен осы пәнді оқытудың 
мақсаттарын ашуы (анықтауы, негіздеуі, жіктеуі), арнайы білім мен 
дағдылардың осы құрамын игерудің қажеттілігін, пайдалылығын, 
маңыздылығын көрсетуі керек. А.А. Вербицкийдің, В.А. Кругликовтың 
пікірінше, мотивация - бұл жеке мінез-құлықтың ішкі және сыртқы 
факторларының арақатынасының күрделі механизмдерінің бірі, олар 
қызметтің нақты формаларының пайда болуын, бағытын және әдістерін 
анықтайды. Сыртқы және ішкі факторлар оқушыларға ынталандырушы 
әсер ету дәрежесінде ерекшеленеді, ал соңғысы мұғалімнің күш-
жігеріне тікелей байланысты. Мұндай сабақтар оқушылардың 
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дайындық сапасын арттыратын, олардың шығармашылық белсенділігін 
қалыптастыруға ықпал ететін мотивациялық ойындар - қарқынды 
типтегі белсенді оқытудың формалары мен әдістері класына жатады [5]. 

Өз бетінше шешім қабылдауды талап ететін проблемалық 
жағдайларды жасау, нақты мәселелерді шешуде стандартты емес 
әдістерді іздеу, педагогикалық тәжірибе нәтижелерін жаңа жағдайларда 
қолдану шығармашылық ойлауды дамытуға ықпал етеді. 

Қашықтықтан оқыту технологиясы бойынша оқыту жағдайында 
оқушылар әртүрлі ақпарат көздеріне қол жеткізе алады және олардың 
әрқайсысына оның жеке ерекшеліктеріне сәйкес келетін білім беру 
жиынтығын құруға көмектесу керек. 

Ақпараттық технологиялар оқу процесін мүлдем басқа, заманауи 
деңгейге көтеруге мүмкіндік береді, шығармашылыққа кең мүмкіндік 
береді. Бұл процесс соншалықты қызықты, ал қазір мүмкіндіктер өте 
үлкен, кейде сіз жеке уақытты есептеместен жұмысты жалғастыра 
бересіз. Біз қандай "ережелерді" ең маңызды және міндетті деп санасақ 
та, мұғалімнің тұлғасы, оның әдептілігі, адалдығы, мейірімділігі, қарым-
қатынас жасау, тыңдау, жанашырлық оқушыларды сәтті оқытудың кепілі 
болып қала беретіні даусыз. 

Қазіргі уақытта қашықтықтан оқыту ең қарқынды таралған және 
дамып келе жатқан тұжырымдамаларының бірі ретінде оқытудың 
дәстүрлі түрлеріне технологиялық қосымша немесе балама ретінде 
қолданылуда. Қашықтықтан оқытуда "мұғалім-оқушы" өзара іс-
қимылының дәстүрлі моделі өзгереді, дегенмен оқытудың барлық 
белгілері қашықтықтан оқытуда да кездеседі (яғни, оқушы, мұғалім және 
олар қатысатын білім беру процесі орын алады). Оқу процесіне жаңа 
функциялары бар жаңа субъектілер қосылды: қашықтықтан оқыту 
мұғалімі немесе қашықтықтан оқыту әкімшісі, жергілікті үйлестіруші. 
Қашықтықтан оқытудың ұйымдастырушылық және педагогикалық 
мүмкіндіктері электронды сияқты барлық қол жетімді 
телекоммуникациялық қызметтердің көмегімен жүзеге асырылып 
жатыр. 

Қашықтықтан оқытудың ұйымдастырушылық және педагогикалық 
мүмкіндіктері электрондық пошта, электрондық журналдар, чат 
сабақтары, веб - конференциялар сияқты барлық қол жетімді 
телекоммуникациялық қызметтердің көмегімен, сондай-ақ қашықтықтан 
оқыту арқылы жүзеге асырылуда. 

Сонымен қатар, қашықтықтан білім беру технологияларын 
пайдалана отырып, оқушыларды ашық білім беру процесіне қосу 
нәтижесінде оқушылардың ақпараттық және қашықтықтан оқыту 
технологияларымен жұмыс істеу дағдылары қалыптасатынын атап 
өткен жөн. 
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Аннотация 
В статье раскрывается новое направление в обучении решению 

математических задач в основной школе. Особая роль в достижении новых 
результатов обучения математике отводится контекстным математическим 
задачам. Условие такой задачи представляет собой описание некоторой 
реальной ситуации, связанной с имеющимся опытом обучающихся, 
мотивирующую применение математических знаний для решения жизненных 
задач. В качестве продуктивного методического средства обучения 
предлагается использовать геометрические образы. Приведены конкретные 
примеры задач и методы их решения на основе использования геометрических 
образов.  

Ключевые слова: контекстная задача, геометрические образы, отрезок, 
диаграмма, координатный луч. 

 
Annotation 
The article reveals a new direction in teaching solving mathematical problems in 

primary school. Contextual mathematical problems play a special role in achieving new 
math learning results. The condition of such a problem is a description of some real 
situation related to the existing experience of students, motivating the use of 
mathematical knowledge to solve life problems. It is proposed to use geometric images 
as a productive teaching tool. Specific examples of problems and methods for solving 
them based on the use of geometric images are given.  

Keywords: contextual problem, geometric images, segment, diagram, coordinate 
ray. 

 
 Введение 

В настоящее время в содержании математического образования 
происходят изменения, связанные с новыми подходами к определению 
результатов обучения математике в школе. Главным результатом 
обучения в школе становится функциональная грамотность. В качестве 
средства формирования и развития функциональной грамотности в 
обучении математике особое место занимают контекстные 
математические задачи.  
 Под контекстной задачей будем понимать задачу, условие 
которой представляет собой описание некоторой реальной ситуации, 
связанной с имеющимся опытом обучающихся, мотивирующую 
применение математических знаний для решения задачи. Характер 
требованием задачи является анализ, осмысление и объяснение этой 
ситуации или выбор способа действия в ней, а результатом решения 
задачи оказывается встреча с учебной проблемой и понимание её 
личностной значимости [1, 2, 3, 4]. 
 Потенциал контекстных задач в обучении математике как 
средства развития функциональной грамотности обучающихся 
рассматривался в работах М.С. Артюхиной, В.А. Далингера, В.И. 
Данильчук, И.В. Насикан, Е.И. Саниной, М.В. Шабановой, М.А. 
Шмоновой и др.  
 Контекстные математические задачи позволяют организовать 
интеграцию знаний из различных предметных областей и развивать 
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математическое мышление учащихся непосредственно в учебном 
процессе в школе. В связи с этим необходимо разработать методику 
обучения решению контекстных математических задач учащихся 
основной школы. В качестве продуктивного методического средства 
обучения будем использовать геометрические образы.  
 Изложение основного материала статьи. Геометрическое 
моделирование математической ситуации при решении текстовых 
задач давно применяется в школьной практике. Используют различные 
термины для обозначения геометрических моделей: чертежи, схемы в 
«отрезках», схематические рисунки, модели, средства наглядности, 
наглядные образы, геометрические образы, графические образы, 
графические иллюстрации, графическая модель и т.д. Мы в своей 
работе будем использовать термин геометрический образ [5]. 
 Существует достаточно много работ, посвященных методике 
использования геометрических образов при решении текстовых задач 
в основной школе (Н.Я. Виленкин, Б.А. Кордемский, М.П. Кострикина, 
З.П. Матушкиа, Н.Г. Миндюк, Л.Г. Петерсон, С.Б. Суворова, Е.Ф. 
Фефилова, А.Я. Цукаря, А.Г. Шевкин и др.).  
 Однако, открытая образовательная среда, интерактивные и 
цифровые технологии позволяют обновить содержание 
математических задач, начиная с 5-6 классов основной школы, 
учитывая цели обучения математике и новые результаты, а главное 
сохранить преемственность между основной и средней школой. В 
средних классах основным методом решения задач является 
арифметический и алгебраический метод. В последнее время 
применению геометрических образов при решении контекстных 
математических задач уделяется все больше внимания. Их 
использование расширяет возможности развития мышления учащихся, 
учитывая их возрастные и индивидуальные особенности. 
 Приведём пример использования геометрических образов при 
решении контекстных математических задач в процессе изучения 
свойств чисел в 5-6 классах. Для наглядного представления разных 
числовых данных при решении задачи можно использовать 
диаграммы. Диаграмма – это чертеж или графическое изображение, на 
котором условно изображены в виде отдельных фигур различные 
значения одной и той же величины или несколько сравниваемых 
величин. Диаграмма наглядно показывает соотношение между 
значениями величин. При использовании диаграмм для решения 
математических задач вся несущественная информация 
отбрасывается, выделяются основные ситуации, о которых идет речь в 
задаче, строится вспомогательная модель в виде прямоугольников или 
отрезка. Применяя диаграммы к решению задач, численные значения 
величин, входящих в условие задачи, изображают подходящими 
геометрическими фигурами (длинами отрезков, площадями фигур и т. 
д.), а действия над числами могут быть заменены соответствующими 
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построениями на диаграмме. Выбранная единица измерения на 
диаграмме должна быть обозначена: она является ключом для чтения 
диаграммы [5]. Приведем пример. 
 Задача 1. Площадь Тихого океана составляет 179650 тыс. км2, 
Атлантического океана – 106100 тыс. км2, а Индийского океана – 74900 
тыс. км2, Северного Ледовитого океана – 14750 тыс. км2. 

а) Какой океан имеет наибольшую площадь? 
б) Какой океан имеет наименьшую площадь?  
в) Верно ли утверждение, что площадь Тихого океана меньше 

суммы площадей Индийского и Северного Ледовитого океанов? 
г) На сколько тысяч квадратных километров площадь Тихого 

океана меньше суммы площадей Атлантического, Индийского и 
Северного Ледовитого океанов? 
 Для наглядного представления условия этой задачи можно 
использовать столбчатую диаграмму. В задаче идет речь о площадях 
океанов, поэтому при построении диаграммы будем использовать 
прямоугольники, где высота прямоугольника длиной в 1 см изображает 
50 млн. км2. Диаграмма показывает, что прямоугольник с высотой 3,6 
см соответствует площади Тихого океана 179 650 тыс. км2 и она 
наибольшая, а наименьшей площади – площади Северного Ледовитого 
океана 14 750 тыс. км2 соответствует прямоугольник с высотой в 0,3 см 
и т. д. [5, 6]. 
 При решении математических задач в качестве одного из 
основных геометрических образов используется отрезок и его 
свойства. В разных учебниках по-разному излагаются теоретические 
сведения об отрезке: о понятии отрезков, об измерении длины отрезка, 
о сравнении длин отрезков. Вместе с тем здесь нельзя путать 
геометрические вопросы теории отрезка и те вопросы, которые нужны 
для решения текстовых задач. Прежде всего, следует понимать 
различие понятий «отрезок» и «длина отрезка». Отрезок – это 
геометрическая фигура, т. е. ограниченная часть множества точек 
прямой, а длина отрезка – величина, соответствующая данной 
геометрической фигуре, что отрезок можно начертить, а длину отрезка 
можно только записать числом с наименованием, указывающим 
единицу измерения. Отрезок, длина которого равна выбранной 
единице измерения, называют единичным отрезком. Сравнить отрезки 
— это значит сравнить длины отрезков. Сравнение длин отрезков носит 
геометрический характер, но идейно он тесно связан со сравнением 
натуральных чисел. Во-первых, сравнивать можно не только числа, но 
и другие объекты, в частности геометрические. Во-вторых, сравнение 
отрезков можно трактовать как сравнение чисел, выражающих длины 
этих отрезков. При решении текстовых задач использование 
геометрического образа - отрезка играет важную роль, что позволяет 
фиксировать ход мыслей и рассуждений; гарантирует правильное 
понимание условия задачи, свидетельствует о четком, ясном и 
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конкретном представлении о ней в целом, в то же время помогает 
переходу к осуществлению процесса решения задачи [5].  
 Способ перевода содержания контекстной математической 
задачи на нахождение двух чисел по известной их сумме и разности; 
задач, связанных с движением и ряда других задач на язык отрезков 
рассматривается как вспомогательное средство при логических 
рассуждениях, способствующее установлению связи между 
зрительными образами и числовыми соотношениями величин. 
 Отрезки при решении текстовых задач применяются с начальных 
классов, где они, в основном, играют роль схематических иллюстраций 
условия задач. В дальнейшем отрезки можно использовать и как 
средство решения контекстной задачи [5].  
 Использование отрезков при решении контекстных задач требует 
формирования соответствующих умений: 

 - изображать значение величины в виде длины отрезка, 
 - интерпретировать длину отрезка как некоторую величину, 
 - складывать и вычитать длины отрезков, 
 - выделять на одном отрезке отрезок равный другому, 
 - строить отрезок в несколько раз больше (меньше) данного, 
 - составить уравнение с использованием отрезков и др. 
Приведем образец методики решения контекстной задачи c 

использованием геометрических образов в 5-6 классах основной 
школы. 
 Задача 2. Квартира состоит из трех комнат: спальни, столовой и 
кабинета. Площадь столовой 22 м2 и в два раза больше, чем площадь 
кабинета, а площадь спальни на 8 м2 меньше, чем площадь столовой. 
Какова площадь всей квартиры? 
 При работе с текстом этой задачи учащиеся должны ответить на 
следующие вопросы:  

1. Какие объекты рассматриваются в этой задаче? 
2. Какие взаимосвязи можно выделить между объектами в данной 

задаче? 
3. Что требуется найти в задаче? 
4. Какой геометрический образ может обозначать объекты и 

отношения между объектами? Обоснуйте свой ответ. 
5. Какой объект в этой задаче можно обозначить с помощью 

выбранного геометрического образа? Почему? В данном случае мы 
вводим произвольный отрезок АВ для обозначения площади кабинета, 
так как площадь кабинета неизвестна.  

6. Из условии задачи известно, что площадь столовой больше 
площади кабинета в 2 раза и равна 22 м2. Как использовать эту 
взаимосвязь для иллюстрации этих отношений с помощью введенного 
геометрического образа в предыдущем пункте? Откладываем отрезок 
СD в два раза больший, чем отрезок АВ, соответствующий 22 м2, и 
узнаем, что площадь кабинета 22 : 2 = 11 м2. 
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7. В условии сказано, что площадь спальни на 8 м2 меньше, чем 
столовая. Как реализовать это отношение с использованием 
введенного геометрического образа? Откладываем отрезок MК 
меньший отрезка CD на отрезок KN, соответствующий 8 м2 и узнаем, 
что площадь спальни 22 - 8=14 м2.  

8. Какой главный вопрос задачи? Как ответить на него? В итоге 
площадь всей квартиры 11+22+14=47 м2. 

При решении этой задачи мы использовали графико-
вычислительный прием.  

Задача 3. У Айши была некоторая сумма денег. На первую покупку 
она потратила всей суммы, а на вторую остатка. После чего у нее 
осталось 1200 р. Сколько рублей было у Айши первоначально? 

Решение. 1. При решении этой задачи в качестве геометрического 
образа будем использовать отрезок АВ, соответствующий всей сумме 
денег Айши. 

2. Из условия задачи известно, что на первую покупку Айша 
потратила всей суммы, поэтому разделим отрезок АВ на три равные 
части и возьмем одну часть - отрезок АС, а на вторую покупку потрачено 
остатка денег, поэтому оставшийся отрезок СВ разделим на две 
равные части и возьмем одну часть - отрезок СD. 

3. Из условия известно, что у Айши осталось 1200 р., оставшийся 
отрезок DВ соответствует 1200 р., отрезки АС, СD и DВ равны, значит 
каждый отрезок соответствует 1200 р. и всего было 3600 р. 
 Среди геометрических образов мы выделяем координатный луч, 
как элемент координатного метода, используемый при решении 
контекстных задач. 
 О координатном луче, как элементе координатного метода писал 
Ю.М. Мацкин, отмечая, что он «содержит большие возможности для 
использования в качестве одного из основных средств наглядности и 
образного моделирования различного учебного материала, а также 
ситуаций, представленных во многих текстовых задач, решаемых в 
основной школе. Вместе с тем, ему присуща удивительная гибкость, 
позволяющая его использовать и в качестве одного из средств 
моделирования реальных ситуаций, а также ситуаций, отображенных в 
текстовых задачах, поэтому формирование координатного метода 
может быть использовано как один из этапов в работе над 
формированием общего представления о математическом 
моделировании» [7, с. 27]. 

Задача 3. Дима собрал кг грибов, что на кг меньше, чем собрал 
Максим. Сколько килограммов грибов собрали ребята вместе? 

Решение. 1. Изучив условие, задаем вопрос, какой геометричес-
кий образ целесообразно использовать при решении этой задачи? При 
решении этой задачи в качестве геометрического образа можно 
использовать и отрезок, и координатный луч. Мы будем использовать 
координатный луч. Начало и направление луча выбираем традиционно.  
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2. Возникает очередной вопрос, какой выбрать единичный 
отрезок? В условии задачи два значения величины: кг и кг, поэтому 
выберем единичный отрезок ОЕ, соответствующий 1 кг. 

В условии задачи известно, что Дима собрал 

2

5 кг грибов, поэтому 
разделим отрезок ОЕ на 5 равных частей и возьмем три части, получим 
отрезок ОА. 

 В итоге получаем отрезок ОВ, соответствующий 5

8

 кг или 

3
1

5  кг 
грибов. 

4. В условии задачи сказано, что Максим собрал на 

2

5  кг больше, 
чем Дима, поэтому от точки А отложим отрезок АВ равный 5 частям 
деления. 
 Отметим, что, во-первых, координатный метод отнесен к 
средствам наглядности, во-вторых, авторы методических пособий не 
учитывают, что знакомство происходит не с координатным методом, а 
с элементами координатного метода, то есть с координатным лучом.  
 Выводы. Основная причина недостаточного использования 
геометрических образов при решении математических задач состоит, 
прежде всего, в качестве подготовки будущих учителей математики к 
обучению решению задач с использованием геометрических образов. 
Такой метод не считается основным и, в большей степени, относится к 
вариативному методу решения задач, что затрудняет его 
использование в учебном процессе. 
 Имеет место противоречие между практической необходимостью 
совершенствования методики обучения школьников использованию 
геометрических образов при решении математических контекстных 
задач и недостаточной методической подготовкой учителя к 
осуществлению соответствующей работы. Контекстные 
математические задачи обогащают опыт учащихся и мотивируют их на 
применение математических знаний в реальных жизненных ситуациях. 
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3.37. Ұжымдық оқыту технологиясын  
философия сабағында қолданудың маңызы 

 
Эльмира Жамбылқызы Куандыкова 

«Әлеуметтік – гуманитарлық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы. 
М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті  

(Тараз қ., Қазақстан) 
Гаухар Курманбековна Мусабекова 

«Әлеуметтік – гуманитарлық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы. 
М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті  

(Тараз қ., Қазақстан) 
Берік Қарпықұлы Таңатаров 

«Әлеуметтік – гуманитарлық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы. 
М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті  

(Тараз қ., Қазақстан) 
 

Рухани бай, жан-жақты дамыған, жеке, талантты тұлғаны 
тәрбиелеу бүгінгі таңда оқытушының ең негізгі міндеті болып табылады. 
Әр оқытушының міндеті-өз пәні бойынша білім беру ғана емес, сонымен 
қатар әр баланың "менікі", оны "менікі" шығармашылыққа жеткізу және 
баланың өзіне деген сенімін арттыру. Кәсіби білікті оқытушы болу - 
уақыт талабы. Әр студент дарынды. Әр студенттің өз мүмкіндіктері бар. 
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Өз мүмкіндіктерін ашу үшін қолайлы, жайлы ортаны ұйымдастыра білу, 
оқытушының міндеті.  

Оқытудың жаңа әдістері студенттерге өздерін басқа қырынан 
көрсетуге, студенттерді жан-жақты ашуға, олардың әрқайсысының жеке 
басын көруге, мінез-құлқының ерекшеліктерін байқауға көмектеседі. 
Инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. Инновациялық 
технологияларды пайдалана отырып оқытудағы басты нәрсе - бұл білім 
алу және өздігінен блім алу негізінде адам қабілеттерін, икемділіктерін 
дамыту [1, 5 б.].  

Ұжымдық оқыту технологиясы - ол студенттерге білім мазмұнын 
ұсынуда оқытушы мен студенттердің іс-әрекетін біріктіретін және бір 
мақсатқа бағытталған әдістер, әдіс, амалдар мен жаңа технологиялар 
жиынтығы. Ұжымдық оқыту технологиялары пән бойынша блоктарға 
бөлінген білім мазмұнына жалпы сипаттама беруде; белгілі бір 
тақырыптың негізгі және маңызды ұғымдары мен түсініктеріне барлық 
оқушылардың назарын бірдей аудару; тапсырмаларды түсіндірмелеу; 
нәтижені қорытындылау және талдау; пән бойынша консультациялар 
беруде; жаңа тақырыпты өтуде т.б қолданылады.  

Оқытудың ұжымдық әдісінің технологияларының принциптері 
жоғары түпкі нәтижелерге бағдарлану; алынған білімді бір-біріне үздіксіз 
беру, студенттер арасындағы ынтымақтастық пен өзара көмек; 
тақырыптар мен тапсырмалардың әртүрлілігін байқау; педагогикалық 
процеске қатысушылардың әркелкілігін қалыптастыру; жеке тұлғаның 
қабілетіне қарай оқыту; әр қатысушының іс-әрекетін 
педагогикаландыру. Жеке тұлғаның дамуы тікелей немесе жанама 
қарым-қатынаста болатын барлық басқа адамдардың дамуына 
байланысты. Оқу өнімділігі танымдық байланыстардың көлемі мен 
қарқындылығына байланысты [2, 16 б.]. 

Оқу материалын түсіну процесін жандандыру үшін оның болуы 
маңызды:ол қол жетімді; логикалық өзара байланысты; дұрыс түсіну; 
өзектілігі. Оқу процесінде оқу материалын қабылдау мен түсінуді ғана 
емес, сонымен бірге оны есте сақтауды да қамтамасыз ету маңызды. 
Ол үшін: зерттелгеннің конспектісін құрастыру; қайталау; әңгіме; 
түсіндіру; меңгергендерін досына көрсету; алған білімдерін практикалық 
қызметте қолдану қажет. Білімді игеру процесінің негізі оларды 
практикада қолдану болып табылады Педагогикалық технология-бұл 
тәрбие тәжірибесіне бағытталған кейбір жобалар‑ақпарат теориясы 
мен әдістемесі [3, 1 б.].  

Ұжымдық оқыту технологиясының негізінде И.М. Сеченов пен И.П. 
Павлов ашқан мидың шартты-рефлекторлық қызметінің негізгі 
идеяларына негізделген ассимиляцияның ассоциативті-рефлекторлық 
концепциясы жатады. Олардың ілімдеріне сәйкес, адамның миында 
өмір сүру кезінде шартты-рефлекторлық байланыстарды-
қауымдастықтарды қалыптастырудың тұрақты процесі жүреді. 
Қалыптасқан бірлестіктер-бұл тәжірибе, адамның өмірлік жүгі. Әрбір 
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адамның даралығы қандай қауымдастықтардың тұрақты және санада 
бекітілетініне байланысты. Ақыл-ой қызметінің физиологиясы туралы 
ілім негізінде белгілі отандық ғалымдар психологтар, педагогтар С.Л. 
Рубинштейн, А.А. Смирнов, Ю.А. Самарин, П.А. Шеварев және т. б. 
оқытудың ассоциативті-рефлекторлық теориясын жасады.  

Оқытудың ұжымдық әдісі - қазіргі кезде барлық жерде және үстем 
болып отырған сыныптық және дәріс-семинарлық білім беру жүйелерін 
алмастыратын бүкіл білім беру саласының өмір сүру кезеңі. Оқытудың 
ұжымдық әдісімен білім берудің әртүрлі формалары (күндізгі, сырттай, 
сырттай, сырттай оқу) арасында өткір шекаралр жойылады.  

Оның негізгі белгілері:  
- балалардың жеке қабілеттеріне бағдарлау, оқыту балалардың 

қабілеттеріне сәйкес жүреді. 
- таным процесінің мазмұндылығы. 
- барлығы бірстудент және бір студент барлығын үйретеді. 
- ұжымдық оқу сабақтарында білім – жақсы, іскерліктер – сенімді, 

дағдылар – сенімді. 
- оқыту оқытушылар мен студенттердің өзара түсіністігі мен 

ынтымақтастығы негізінде және атмосферасында жүргізіледі. 
- тұлғааралық қатынастар (студент-студент) белсендіріледі, олар 

оқытуда үздіксіз және кідіріссіз білім беру қағидаттарын іске асыруға 
ықпал етеді. 

Дьяченконың айтуынша, оқыту - бұл ерекше ұйымдастырылған 
қарым-қатынас, яғни, білімді тасымалдаушылар мен оларды алатындар 
арасындағы қызмет. 

Оқытудың ұжымдық формасы дегеніміз - барлық қатысушылар 
бір-бірімен жұптасып жұмыс істейтін және жұптардың құрамы мезгіл-
мезгіл өзгеріп отыратын оқытуды ұйымдастыру. Нәтижесінде, ұжымның 
әрбір мүшесі әрқайсысымен кезекпен жұмыс істейді, ал олардың 
кейбіреулері жеке жұмыс істей алады. Әр түрлі ұйымдастырушылық 
формаларды біріктіру арқылы ұжымдық оқыту әдістері әр балаға 
оқытудың сәттілігін қамтамасыз етеді. Бір жұпта жұмыстың келесі 
түрлерін ажыратуға болады: бір нәрсені талқылау, жаңа материалды 
бірлесіп зерттеу, бір-бірін оқыту, жаттығу, тексеру.  

Әртүрлі жастағы және әртүрлі деңгейдегі топтардағы ұжымдық оқу 
сабақтарында оқушылар өзін-өзі ұйымдастыру, өзін-өзі басқару, өзін-өзі 
бақылау, өзін-өзі бағалау және өзара бағалау дағдыларын дамытады. 

Ұжымдық әдістермен әр баланың жеке даму траекториясын 
жүзеге асыруға мүмкіндігі бар: 

- білім алушылар әртүрлі мақсаттарды жүзеге асырады, оқу 
материалының әртүрлі фрагменттерін әртүрлі әдісдермен және 
құралдармен, әр уақытта оқиды; 

- студенттер әр түрлі білім беру бағыттары бойынша бір 
бағдарламаны меңгереді; 
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- жиынтық оқу топтарының болуы. Сонымен бірге оқытудың 
барлық төрт ұйымдастырушылық формасы біріктіріледі: жеке, жұптық, 
топтық және ұжымдық. 

ОҰӘ көп деңгейлі аудиторияда жұмыс істеу үшін өте ыңғайлы, 
өйткені ол әр студент үшін материалдың көлемі мен жұмыс қарқыны 
бойынша оқу процесін саралауға ғана емес, сонымен қатар 
жекелендіруге мүмкіндік береді. Оқу жұмысын ұйымдастырудың осы 
нұсқасы аясында студенттердің қызығушылығы мен танымдық 
белсенділігінің дамуы материалды ұсыну формасымен байланысты.  

Студенттерді бақылау іс-әрекеттің барлық кезеңдерінде жүзеге 
асырылады: олар мәселелерді шешкенде, олар тақырыпты өз бетінше 
оқиды, достарын оқытады. 

ОҰӘ-нің ерекшелігі-бағалау (белгі) ашық (студенттер әр 
тақырыпты әр түрлі деңгейде оқуға мүмкіндік алады). Оны қолданудың 
практикалық тәжірибесі оның келесі артықшылықтарын атап өтуге 
мүмкіндік береді: 

- жаттығуларды үнемі қайталау нәтижесінде логикалық ойлау 
және түсіну дағдылары жетілдіріледі; 

- тұрақты, белсенді іс-әрекет барысында ойлау әрекеттері 
дағдылары дамиды, жад жұмысы қосылады, алдыңғы тәжірибе мен 
білімді жұмылдыру және өзектендіру жүреді; 

- әркім өзін еркін сезінеді, жеке қарқынмен жұмыс істейді, бұл 
сәттілік жағдайын жасайды; 

- олардың жетістіктері үшін ғана емес, ұжымдық еңбек нәтижелері 
үшін де жауапкершілік артады. 

Субъективті көзқарастар мен хоббиді болдырмау үшін В.К. 
Дьяченко жасаған ұжымдық оқыту әдісінің нақты принциптерін 
қалыптастыру қажет болды, кейінірек оларды оқытудың толық 
принциптері деп атады. Олар: 

- оқуды аяқтау принципі; 
- білімдерді (ақпаратты) берудің кідіріссіз және үздіксіздігі; 
- жалпыға ортақ ынтымақтастық және жолдастық өзара көмек 

беру; 
- тақырыптардың (тапсырмалардың, функциялардың) әртүрлілік 

принципі; 
- қабілеттер бойынша оқыту принципі; 
- оқу процесін интернационалдандыру принципі немесе екі тілді 

және көптілді негізде оқыту 
Пікір сұрау әдістемесі - философия сабағында кеңінен 

қолданылады. Бұл әдістеме барлық студенттің сабақты 
меңгергендіктерін көрсете алғандықтан, кіріспе сабақта да, қорытынды 
сабақта да қолданылады. Мұндай сабаққа дайындалу үшін оқытушы ең 
алдымен, тақырыпты талқылауға арналған сұрақтар дайындайды. 
Жұмыс топтарының саны сұрақтар санына байланысты болады (әдетте 
4-5 сұрақ). Топтағы студенттер шағын топтарға бөлінеді. Әр топ жұмыс 
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тақырып аясында сұрақ алады. Топта жұмыс істеп болғаннан кейін 
ортақ талқылау өтеді. Осылайша, сабақтың өн бойында оқытушы 
студенттерді қызықтыратын мәселелер жөнінде ақпарат ала алады. 
Сондай-ақ, студенттердің жұпта, топта жұмыс істеу, талқылау, жүйелеу 
дағдылары қалыптасады. 

Ұжымдық оқыту әдісі оқытушыны күнделікті тексеруден босатып, 
осыған орай әр студентке жекелей көмек көрсетуге уақытының 
болатынымен де құнды. Бұл техналогияның тәрбиелік мәні де ерекше, 
студенттің өзіндік әрекеті, группаластарына деген қарым қатынасы 
қалыптасады қалыптасады, студент өзін өзі бағалауға үйренеді. 

Пікір сұрау, талдау әдістемесі менің сабағымда кеңінен 
қолданылады. Бұл әдістеме кіріспе сабақта да, қорытынды сабақта да 
қолданылады. Мұндай сабаққа дайындалу үшін оқытушы ең алдымен, 
тақырыпты талқылауға арналған сұрақтар дайындайды. Жұмыс 
топтарының саны сұрақтар санына байланысты болады (әдетте 4-5 
сұрақ).  

Мысалы философия сабағыда студенттерді 3-топқа бөліп, 
тақырыптың мазмұнына қарай 1-топқа «материалистер», 2-топқа 
«идеалистер», ал 3-топқа «дуалистер» деп бөлуге болады. 
«Материалистерге» сұрақ. Материалистердің санаға қатысты 
көзқарастары. «Идеалистерге» сұрақ. Идеалистердің санаға қатысты 
көзқарастары. «Дуалистерге» сұрақ. Қарама-қарсы пікірлер негізінде 
ойды жалпылау осылайша, топта жалпы талқылау жүреді. Сабақ 
барысында оқытушы студенттерге қызықтыратын сұрақтар бойынша 
ақпарат бере алады. Сондай-ақ студенттер жұпта, топта жұмыс істеу, 
талқылау, жүйелеу дағдыларын қалыптастырады. Қазіргі заманда 
студенттің білім алуға құштарлығын ояту үшін оқытушы көп ізденіп, 
сабақтың тиімді өтуіне жағдай жасауы тиіс. Білім сапасы студенттің 
білімге деген құштарлығы мен қызығушылығына тікелей байланысты. 
Заман талабына сай оқытушы «білім бұлағы» емес, «білім бұлағына 
жеткізуші» болуы тиіс. Оқушылардың жұппен немесе шағын топпен 
жұмыс жасау технологиясы ежелгі заманнан бері белгілі. Жұптық 
жұмыс-бұл бақылаудан өзін-өзі бақылауға өтетін жаттығу, ойын және 
ыңғайлы жағдай [4, 8 б.]. 

Студенттерді жалықтырып алмай қызығушылықтарын арттыру 
мақсатында берілетін тапсырмалар бір сарында емес, әр-түрлі сипатта 
болуы керек. Қызықтыру мақсатында студенттерге тапсырмаларды 
конвертке салып тарату, ұяшықты таңдау немесе бейнероликтер 
көрсету және т.б. арқылы беруге болады. Ұжымдық оқыту әдісі 
оқытушыны күнделікті тексеруден босатып, осыған орай әр студентке 
жекелей көмек көрсетуге уақытының болатынымен де құнды. Бұл 
технологияның тәрбиелік мәні де ерекше, студенттің өзіндік әрекеті, бір-
біріне деген жолдастық қарым-қатынасы арта түсіп, бір-біріне бар ынта 
жігерімен көмектесіп, үйретуге, топтық жарыстар кезінде жетекшінің 
ұйымдастыру қабілетінің арта түсетіндігі, студент бағалауының әділ 
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болатындығы және бірнеше студентті бағалау мүмкіндігі туатындығы 
және т.б. студенттерді топтап оқытудың қолайлы екендігінің бірден-бір 
дәлелі. Топқа қатысулардың қызығу ауқымы, білім деңгейі, іскерлік 
мүмкіндіктері, әр түрлі, бірақ мінезі, белсенділігі, темпераменті тепе-
теңдік сақтайтындай таңдалуы керек. Сессияның уақыт аралығы қысқа 
– бар болғаны 15 минутқа дейін ғана болуы тиіс. Жұмыс барысында 
алдын-ала белгіленген эксперттер айтылған көп идеяның ішінен ең 
тиімдісін таңдап, іріктеп алады. 

Сонымен, педагогиканың өзекті міндеттерінің бірі студенттердің 
танымдық белсенділігін арттыру, теориялық және практикалық білім 
мен дағдыларды игеруге деген қызығушылықты, ынтаны және 
дербестікті арттыру проблемасы болды және болып қалады. Ұжымдық 
өзара оқыту технологиясы жағдайында әрбір студент өзін еркін 
ұстайды, жекеше түрде жұмыс істейді. Онда тек қана өзінің 
жетістіктеріне ғана жауап бермей, сонымен қатар ұжымдық еңбек 
қорытындысына да жауапкершілігі жоғарылайды, тұлғалық өзін-өзі 
бағалау, өзіндік мүмкіншіліктері мен қабілеттері мәртебесі мен 
жұтаңдығын бағалау қалыптасады.  
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М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті  

(Тараз қ., Қазақстан) 
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Мейрамкуль Бердалиевна Мынбаева 
«Әлеуметтік – гуманитарлық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы. 

М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті  
(Тараз қ., Қазақстан) 

Абай Анесович Изтелеуов 
«Әлеуметтік – гуманитарлық пәндер» кафедрасының аға оқытушысы. 

М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті  
(Тараз қ., Қазақстан) 

 
Ғылым өзін-өзі түзете отырып, үздіксіз ілгері жылжи береді. 

«Ғылым – саты», - деп В. Гюго айтқандай ғылым мен техниканың дамуы 
білім жүйесіне тың сепіліс әкеледі. Мемлекетіміздің білім беру 
жүйесінде жаңа бағыт, жаңа мазмұн жүріп жатыр. Білім білік дағдысын 
механикалық түрде емес, танымдық қабілетті дамыған өзін - өзі көрсете 
алатын жеке тұлғаны қалыптастыруға оқыту технологиясының маңызы 
зор. Әсіресе, оқыту үдерісінде деңгейлеп-саралап оқытудың жеке 
тұлғаны қалыптастырудың маңызы зор. Б.Т. Лихачев «Педагогикалық 
технология - оқу үрдісіне алдын-ала ықпал жасау», В.П. Беспалько 
«Педагогикалық технология-оқу үрдісін жүзеге асырудың педагогикалық 
жағдайларға сай қолданылатын әдіс–тәсілдер», деп көрсеткен [1, 
298 б]. Педагогика ғылымдарының докторы, профессор Жауынбай 
Амантұрұлы Қараевтың деңгейлеп оқыту педагогикалық 
технологиясының мақсаты – жан – жақты дамыған тұлғаны 
қалыптастыру. Мұнда студенттің таным қабілетіне сай төрт деңгейлік 
тапсырмалар даярлауда жеке тұлғаны жаңалыққа ұмтылуға 
итермелейтін жаңа қабілеттерін ашуға болатындығы ескеріледі.  

Деңгейлеп оқыту технологиясының төрт деңгейлік 
тапсырмаларын барлық білімгерлердің орындауы талап етіліп, әр 
деңгей ұпаймен белгіленіп, рейтингті жүйелеп есептелінеді, мониторинг 
бойынша баға қойылады. Деңгейлеп оқыту технологиясы әр студенттң 
қабілеті мен мүмкіндік деңгейіне орай оқытуды көздейді. Яғни мықтылар 
өз қабілеті мен икемдігін бекіте түседі. Әлсіздер өзіне сыни көзбен 
қарауға дағдыланып сенімсіздіктен арылы, белсенділігі артады. Күшті 
топтарда оқуға деген құлшыныс ұлғайып, білім дәрежесі деңгейлес 
топтарда оқу жеңілдейді.  

Әдетте, деңгейлеп-саралап оқыту технологиясының зерттеу 
кезінде В.П. Беспалько мен Ж.А. Қаревтың деңгейлеп оқыту 
технологиясы салыстырмалы түрде қарастырылады. Дегенменде, екі 
ғалымның тұжырымының негізі студенттердің білім деңгейіне қарай 
жұмысты ғылыми түрде қалыптастыру қажеттілігіне назар аудару болып 
табылады. Деңгейлік тапсырмалар ауқымы өте кең. Оқулықтағы 
жаттығулар - өтілген ережелер бойынша қайталау, пысықтау, бекіту 
жұмыстарын арналған тілдік, грамматикалық жұмыстар жүйесі, 
деңгейлік тапсырмалар құрамында мәтіндер, сөзжұмбақтар, қызықты 
грамматика, тестік сұрақтар, іскерлік ойындар мен тренингтер жүйесін 
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қамтиды [2, 76 б.]. Бұлар оқытудың деңгейіне сәйкес білімгерді саралап 
оқытуға ыңғайлы, әрі оқу бағдарламасы студенттің еңгейіне сай 
құрылып, оқулыққа қосымша пайдалануға беріледі. Студенттерге 
берілетін тапсырмалар олардың ойлауына әсер етеді, тапсырманы 
орындау үшін білімгер жауапты өзі іздестіреді, оны шешуде ақыл –ойы 
дамиды, ойлауына жан-жақты әсер етеді деп түйіндейді. Бірінші деңгей 
тапсырмалары жаттап алуға лайықты, алдыңғы сабақта жаңадан 
меңгерілетін өңін өзгетпей қайталап, пысықтауына мүмкіндік береді, 
екінші деңгей тапсырмалары материалды реттеуге және жүйелеуге 
берілген тапсырмалар, үшінші деңгей танымдық – іздену түрдегі 
заңдылықтар шығару қорытынды жұмыстары. 

Студенттердің білім деңгейінің көрсеткішін төмендегідей 
бағалауға болады: 1-деңгей (төмен) – эпизодтық. Білімді жаңа жағдайға 
көшіру оқытушы көмегімен жүзеге асырылады; 2-деңгей – түсініктерді 
жүйелеу деңгейі. 70% ғылыми ұғымдарды саналы түрде анықтайды; 3-
деңгей (жоғары) бастапқы ғылыми ұғымға өту (ауысу) деңгейі деп 
белгілейді. Студенттерді деңгейге бөліп оқыту үшін сабақ жаңаша 
жоспарланады. Студенттерге деңгейлік тапсырмалар беру арқылы сан 
түрлі жұмыс жүргізіледі. Студенттердің алған білімін жүзеге 
асыралатыны тексеріледі. Өз бетімен жұмыс орындауға бейімділігі 
бақылауға алынады. Қорытындысында деңгейлік тапсырмалар арқылы 
жұмыс жасаудың тиімділігі байқалады. студенттің белсенділігі мен 
іскерлігі артып, шығармашылыққа ұмтылады. Деңгейлік оқыту 
барысында біліктілікке жетеді. Деңгейлеп саралап оқытуда негізделген 
технология дамыта оқыту идеясын жүзеге асыруға мүмкіндік береді. 
Өйткені ол оқушының ойлауын, елестету мен есте сақтауын, ынтасын 
белсенділігін дағдысын, білім сапасының дамуын қамтамасыз етеді [3, 
69 б.]. 

Профессор Ж. Қараевтың технологиясының тиімділігі сол жаңа 
тақырыпты балаларға шығармашылық ізденіс үстінде өздігінен меңгеруі 
тиіс. Сондықтан мұндай сабақтарда студенттердің ынтасын 
белсенділігін арттыру үшін мәселелік сұрақтар қойып отыру. Тақырып 
бойынша жасалған деңгейлік тапсырмалар жүйесі сабақта 
қарастырылды [4, 134 б.]. 

Сабақ үш кезеңмен жүргізіледі және оның мынадай тиімділіктері 
бар. 

1-кезең. Тірек тапсырмалар мен жұмыс. 
Мұнда жаңа тақырыпты меңгеруге қажетті бұрын өтілген 

материалдарды қайталау. Бұл аудиториятан тыс орындалып келетін 
тапсырма болғандықтан, талдауға барлық студенттерді қатыстыруға 
және уақыт үнемдеуге мүмкіндік береді. Осы кезеңде әңгімелесу, 
көрнекілік мәселелік оқыту әдістерін қолдана отырып, студенттердің 
бұрын алған білімін ескере сабаққа қызығушылығын арттыру және 
білімін қадағалау жүзеге асырылады.  

2-кезең. Жаңа тақырыпты өздігінен меңгеру.  
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Бұл кезеңде студенттерге тақырыпты меңгеру жұмыстары 
беріледі. Алдымен оқулықпен жұмыс істеп тақырыптан керекті 
мәліметтерді таба білуге, ізденімпаздыққа үйренеді, әр студенттің 
танымдық қызметіндегі дербестікті дамытуға мүмкіндік туады. 
Оқытудағы іздену көзқарасы студенттің өнімді іс - әрекетіне негізделеді. 
Мұнда студент жаңа тәжірибені мүмкіндігінше өз бетімен меңгеруі тиіс. 
Оқу барысында студент өзін-өзі жетілдіреді. Одан кейінгі кезеңде 
студент тақырыпты оқып үйреніп топ болып талдауға уақыт беріледі.  

3-кезең. Деңгейлік тапсырмалар тиімділігі. 
Студенттер білімін бағалау мен бақылау жүйесі арасындағы 

байланыс. Қоюшы әр сабақта жинаған ұпайларын «Даму мониторинг» 
кестесінде белгілеп отыру арқылы талдау жасалады.  

Қорыта келе, деңгейлік тапсырмалар ауқымы өте кең. 
Студенттерге берілетін тапсырмалар олардың ойлауына әсер етеді. 
Тасырманы орындау үшін студент жауапты өзі іздестіреді. Оны шешуде 
ақыл – ойы дамиды, ойлануына жан – жақты әсер етеді деп түйіндеуге 
болады [4, 88 б.]. 

Деңгейлеп оқыту - оқылатын ақпараттың азаюы арқылы емес, 
студенттерге қойылатын талаптардың әртүрлілігі арқылы жүзеге 
асырылады. Қазіргі заман талабы әр студенттің сабақ кезінде жаңа 
білім қосып қана қоймай, соны игеріп, ізденіп, талап – пікір таластыру 
деңгейіне жету мақсатын көздейді. Сонымен, кез-келген жалпы 
педагогикалық білім беру технологиясы белгілі бір (саналы немесе 
бейсаналық) философиялық фундаментке негізделген [5, 19 б.].  

Бірінші деңгейдегі тапсырмаларға: 
1) жаттап алуға лайықталған болуы керек: 
2) алдыңғы сабақта жаңадан меңгерілген білімнің өңін өзгертпей 

қайталап, пысықтануына мүмкіндік беруі тиіс: 
3) тапсырмалар жаңа тақырып үшін типті және өмірмен 

байланысты болуы керек. 
Екінші деңгейдегі тапсырмаларға: 
1) Өтіп кеткен материалдарды реттеуге және жүйелеуге берілген 

тапсырмалар. Бұлар өзгертілген жағдайлардағы тапсырмалар, яғни 
бұрынғы тапсырмаларға ұқсас, бірақ оларды орындау үшін алғашқы 
алған білімдерін түрлендіріп пайдалану қажет болады. 

2) Студенттердің ойлау қабылетін жетілдіруге берілетін 
тапсырмалар. Оларда біздің ұлттық ерекшеліктеріміз ескеріліп, 
танымдық және үйретімділік маңызы болуы қажет болады. Бұлар : 
логикалық есептер, ребустар мен сөзжұмбақтар. 

Үшінші эвристикалық деңгейдегі тапсырмаларды біз төмендегінше 
топтастырдық: 

1) танымдық-іздену (эвристикалық) түрдегі тапсырмаларды 
орындау барысында білімгерлер жаңа тақырып бойынша меңгерген 
алғашқы қарапайым білімдерін (заңдылықтар шығару, анықтамалар, 
формулаларды жаттау, т .с. с. жетілдіріп, тереңдетумен қатар, ол тағы 
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да жаңа білімді меңгеріп, өзі үшін жаңалық ашуы тиіс. Эврика! Мұндай 
жұмыс – анализ бен синтез және салыстыру арқылы негізгісін анықтау, 
қорытындылау сияқты ой жұмыстарын қажет етеді. Мұндай есептерді 
шешу барысын білімгерлер жаңа есептерге тап болады да, 
проблемалық жағдай туындайды. Оны шешу үшін студент жаңа әдістер 
іздеуі керек. 

Төртінші шығармашылық деңгей тапсырмалары: 
1) Студенттердің жинағын өмірлік тәжірибесі мен қалыптастырған 

ұғым түсініктерінің, қиялы мен белсенді ой еңбегінің нәтижесінде 
жаңаша, бұған дейін болмаған, белгілі бір дәрежеде олардың жеке 
басының икемділігін байқататын дүние жасап шығуына негізделген. 
Берілген тақырыпқа өз бетінше реферат, баяндамалар дайындау. 

Деңгейлік тапсырмаларды дұрыс орындағаны үшін студенттер сол 
деңгейді игергеніне сәйкес ұпай алады: бірінші деңгей үшін - 25 балл, 
екінші деңгей үшін - 30 балл, үшінші деңгей үшін - 30 балл. 

Біздің жағдайда, әр жаңа тақырып бойынша жасалған деңгейлік 
жұмыстардың үш деңгейге бөлінуі, үй жұмысын жақсы ұйымдастыруға 
және реттеуге мүмкіндік береді. Себебі, тақырыпты меңгерудегі төрт 
деңгейлік тапсырмалар үлгерімі өте жақсы білімгерға есептеліп, соған 
сәйкес құрылғандықтан, бұл жұмыстарды толық, сабақ үстінде орындап 
бітіруге, барлық студенттердің мүмкіндігі жете бермейді. Сондықтан да 
олар үйде өз бетімен немесе сабақтан тыс уақытта оқытушының 
көмегімен аяқтауға беріледі: 

- бірінші деңгейдің тапсырмаларын орындап үлгерген 
білімгерлерге екінші деңгейдің тапсырмалары; 

- екінші деңгейдің тапсырмаларын орындаған студенттерге одан 
да жоғары деңгейлік тапсырмалар беріледі; 

- т. с. с. деңгейден деңгейге көтеріле береді. 
Ең жоғары деңгейдегі шығармашылықты қажет ететін 

тапсырмаларды, әрине, дарынды да, еңбекқор білімгер орындай алады. 
4. Шығармашылық деңгей. Бұл деңгейде берілген тақырыпқа өз 

бетімен реферат , баяндама, эссе, өлең, жұмбақ, жаңылтпаш құрастыра 
білу қажет. Біз сіздермен осы технологияны философия сабағында 
қалай қолданып жүргеніміз жайлы ой бөліссек деген оймен сіздерге 
ұсынып отырмыз. Мысалы, «Антикалық философия» тақырыбында, 
білімді бекіту сабағында мынадай деңгейлік тапсырмалар берілді. Өз 
тәжірибемізде біз топты тізім бойынша үш топқа бөліп қойдық. Мысалы, 
топта 18 студент болса, 6 студенттен бөліп қоямыз. 1-топ тақырып 
аясында кесте құрастырады, 2-топ презентация дайындаса, 3-топ 
философиялық тапсырма ойластырып келеді.  

1-деңгей тапсырмасы мынадай болды:  
Дәріс (Лекция) сабағында студент лекторды тыңдай отырып, 

конспектейді, сұрақтарына жауап алады.  
2-деңгей. Студенттер тақырыпты меңгеру жұмыстарын жүргізеді, 

алдымен оқулықпен жұмыс істеп тақырыптан керекті мәліметтерді таба 
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білуге, ізденімпаздыққа үйренеді, әр студенттің танымдық қызметіндегі 
дербестікті дамытуға мүмкіндік туады және өз түсінігін айтып береді.  

3-деңгей және 4-деңгейде тізім бойынша әр студент 1-топ 
тапсырмасына сәйкес өз кестелер түсіндіріп береді. Мысалы, бір 
студент «Антикалық философия кезеңдерінің негізгі ерекшеліктері» не 
арналған кестені құрастырып келеді және оны сабақта түсіндірі береді.  

Келесі студенттер де тақырыптан алшақтамайды, өздері 
құрастырған кестелерін таныстырады. Тура осылай, қалған топтар да 
өз презентациялары мен философиялық тапсырмаларын 
таныстырады.  

Қорыта келе, оқытудың жаңа технологиясы, яғни «Деңгейлеп 
оқыту технологиясы» философия сабағында қолдану, студенттердің 
сабаққа деген ынтасы мен қызығушылығын арттыра түседі. Олар өзара 
бәсекелесе отырып, өтіп жатқан тақырыптан барынша көп ұпай алуға 
тырысқан, себебі, ертең жаңа тақырып басталады. Нәтижесінде 
студенттердің ынтасы артып, сонымен қатар даму мониторингі де 
күннен–күнге жоғарылай түседі. Демек, оқытушы берген тапсырмалар 
студенттердің біліктілігі мен дағдысын қалыптастыру отырып және 
бағалау деңгейі жоғарылай түседі. Сонымен қатар, тапсырмалар 
ауқымы да өсіп, шығармашылыққа ұласады. 
 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. Әбдіғалиев Қ. Осы заманғы педагогикалық технологиялар. – 

Алматы, 2004. 
2. Өстеміров К. Қазіргі педагогикалық технологиялар мен оқыту 

құралдары. – Алматы, 2007. 
3. Бөрібекова Ф. Б. Жанатбекова Н. Ж. Қазіргі заманғы 

педагогикалық технологиялар: Оқулық. – Алматы: 2014. 
4. Педагогические технологии: Методические рекомендации / 

Сост. А.П. Чернявская. – Ярославль: изд-во ЯГПУ им. К.Д. Ушинского, 
2002. 

5. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: 
Народное образование, 1998. 

 
 

3.39. Болашақ дене шынықтыру оқытушыларының  
рефлексивтік мәдениетін қалыптастырудың  

мазмұны мен дидактикалық жүйесі 
 

Алия Аканбайқызы Белегова 
Докторант. Абай атындағы ҚазҰПУ (Алматы, Қазақстан) 

 
Дене тәрбиесі білім беру процесінің категориясы ретінде 

көпқырлы жүйе болып есептеледі. Болашақ педагог маман үшін білім 
беру, тәрбие және салауаттылық мәселелерімен бірге қарым-қатынас 
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және білім алушылардың өзара байланысын тиімді жүзеге асыру 
маңызды болып табылады.  

Жоғары білім беру жүйесіндегі студенттердің рефлексивті 
мәдениетін қалыптастыруда оқу процесін дәстүрлі ұйымдастырудан кез 
келген жағдайларда максималды танымдық белсенділігін ғана емес 
іскер белсенділігін қамтамасыз ететін зерттеушілік құралдарын қолдану 
мүмкіндігі бар екендігін байқадық.  

Бір әдісті зерттеудің ақиқатты нәтижесін беруге әлеуеті жеткіліксіз, 
сондықтан біздер әдістерді бір жүйеге келтіріп, зерттеу барысында 
оларды бірізділікпен қолданып отырдық [1]. Біздің мақсатымыз 
жоғарыда айтылған ойдың мәнін педагогикалық эксперимент әдісі 
(практикалық-бағдарлы және тұлғаға бағдарлы) негізінде жүргізу болып 
отыр.  

Практикалық-бағдарлы білім беру технологияларына интерактивті 
білім беру әдістері, оқытудың контексті-құзыреттілік технологиясы, 
модулді оқыту технологиясы, оқытуда өзін-өзі реттеу технологияларын 
жатқызуға болады.  

Практикалық-бағдарлы білім беру процесін құру оқу пәндерінің 
мазмұнын болашақ мамандықтарына неғұрлым дәл жақындату 
мүмкіндігін туғызады, болашақ маманның бәсекеге қабілеттілігін 
мақсатты түрде қалыптастыруға шарт түзеді. Осыған орай, 
практикалық-бағдарлы тұғырды жүзеге асыру рефлексивті мәдениеттің 
сапалы жаңа деңгейі бар, қазіргі жағдайда кәсіби іс-әрекетке даяр, 
салалық және аймақтық қызмет көрсету нарығында болашақ маман 
дайындау үшін шарт түзуге сәйкес білім беру бағдарламасы мен 
технологиясын жетілдіруге септігін тигізеді.  

Ізденісті интенсификациялау процесі, білім, білік, кәсіби 
құзыреттіліктерге ие болу практикалық-бағдарлы тұғырдың басты 
мақсаты болып табылады. Практикалық іс-әрекетінде игерілген 
рефлексивті мәдениетті қолдана алатын болашақ маман практикалық-
бағдарлы тұғырдың нәтижесі болып табылады. Эмоционалды-
бейнелік және логикалық компоненттердің негізінде құрылған оқу 
процесі; практикалық тәжірибені қалыптастыру, практикалық тәжірибені 
игеру және олаарды кәсіби міндеттерді шешуде қолдану практикалық-
бағдарлы тұғырдың мәнін құрайды [2]. Практикалық-бағдарлы тұғырды 
жүзеге асыру практиканы таным көзі ретінде, айғақтарды сараптаудың 
кешенді тұғырындағы танымның пәні ретінде, таным құралы ретінде 
қарастыруды болжайды.  

Практикалық-бағдарлылықтың ұстанымдарын оқу процесіне 
енгізудің тиімділігін анықтау үшін оның интенсивтілігіне әсер ететін 
факторларды анықтау қажет. Жоғары оқу орындары (ЖОО) үшін 
практикалық-бағдарлылық ұстанымдарын енгізудің тиімділігі келесі 
көрсеткіштермен өлшенеді:  

- жоғары оқу орнының репутациясы; 
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- жоғары оқу орнының дамуы (аймақтың әлеуметтік-экономикалық 
дамуы, ғылыми әлеуеттің өсуі);  

- нәтиже (студенттердің мамандықтары бойынша жұмысқа 
тұруы) [3].  

Рефлексивті мәдениет теориясының құрылуының негізі - ең 
алдымен, рефлексияның философиялық және әдіснамалық 
тұжырымдамасы, себебі рефлексивті ұғым философияда пайда болды 
және көптен философиялық көрініс тақырыбы болды. Негізгі 
философиялық және әдіснамалық постулаттарды сипаттау үшін 
философиядағы рефлексияның талдауы қалай жүргізілетінін және осы 
зерттеулердің нәтижелерін қалай ұсыну керектігін қарастырған жөн. 

Осылайша, зерттеушілердің мәртебесіне қарамастан, ойлау, 
сана, таным және басқалармен байланысты негізгі философиялық 
және ғылыми тұжырымдамалармен қатар көрінеді. Осыған 
байланысты, философиялық ойлаудың дифференциалды зерттеу 
үрдісіне назар аудару керек, оны шектеу ғылымның философиясынан 
ерекше зияткерлік қызмет түрі ретінде және философия бөлімі ретінде 
ғылымның философиясын қалыптастыру арқылы түсіндіріледі. 

Философия тарихындағы көріністі зерттеудің ерекшеліктерін және 
динамикасын іске асыру, осы құбылыстың онтологиялық қасиеттерін 
белгілеу; оның әртүрлі философиялық және әдіснамалық 
ұстанымдарынан, сондай-ақ қазіргі заманғы гуманитарлық ғылымның 
ең күрделі ұғымдарының бірі ретінде көрініс мәртебесін анықтау 
проблемалары рефлексивті мәдениет теориясының философиялық 
бастамасы туралы куәландырады. 

Инновациялық технологияларының операциялы компонентінің 
арсеналы шектеулі және білімді меңгеру процесі мен басқаруының 
төмендеуінен әлі күнге дейін оқытушылардың кәсіби-атқарушылық 
қабілеті мен өнімді дамуына ерекше мән беріледі (Кесте 1). Осы аталған 
қиындықтарды жоюға талпыну, білімді меңгеру процесін басқаруға, 
білім сапасы мен педагогтың іс-әрекетінің нәтижелері кәсіби 
біліктіліктің, жеке инновациялық, технологиялық элементтерінің пайда 
болуына жағдай жасайды. Олар: Автопортрет, Бет-пердесіз, Иә, 
Карусель, Сапа, т.б. оқу мен дидактикалық процессті құрал жабдықпен 
қамтамасыз ету.  
 

Кесте 1 – «Рефлексиялық мәдениет: педагогикалық-психологиялық 
аспектілері мен дамыту әдістемесі» пәнін оқыту барысында студенттердің 
рефлексивті мәдениетін қалыптастыруда қолданылатын технологиялар 

Технология Жаттығулардың мақсаты 

Автопортрет 
 

- танымайтын тұлғаны тану біліктіліктерін қалыптастыру,  
- түрлі белгілеріне қарай басқа адамдардың дағдыларын 
дамыту.  

Бет-пердесіз 
 

- эмоционалдық және моралды тұрғыда ашыла алмаудан 
арылу;  
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Технология Жаттығулардың мақсаты 

- «мен» мәнін талдауда шынайы пікіріңді айт алу дағдыларын 
қалыптастыру.  

Иә - эмпатия мен рефлексия дағдыларын жетілдіру 

Карусель 
 

- байланысқа шығуда тез әрекет ету дағдыларын 
қалыптастыру; 
- оқыту процесінде эмпатия мен рефлексияны дамыту.  

Сапа 
 

- қатысушылардың объективті өзін-өзі бағалауда таңдау 
жасауға септігін тигізу 

Комиссиялық 
дүкен 

- өзін-өзі талдау, өзін-өзі түсіну және өзін-өзі сынау 
дағдыларын қалыптастыру;  
- біріккен тренингтік жұмыстар үшін мәнді тұлғалық 
сапаларды айқындау;  
- әрбір қатысушылардың қасиеттерін аша отырып, бірін-бірі 
тану  

Мен қандай 
баспалдақтамын? 

Қатысушыларға адекватты өзін-өзі бағалай алуына көмек 
беру 

Жобалық сурет 
"менің шынайы 
бейнем осындай" 

Қатысушыларды өзін-өзі объективті бағалай алуларына 
септігін тигізді  

Үш есім 
 

- өзін-өзі рефлексиялауды дамыту;  
- өзін-өзі тану. 

Бейнелі-
рефлексивті 
жаттығу "Өзіңе 
есім сыйла" 

Әрбір қатысушының эмоционалды ресурстық жағдайына қол 
жеткізу  
 

 
Дегенмен осының барлығы бір мәнді жүзеге асырылмаса, 

техникалық тәсілдер мен құралдарды техникалық қабылдау ретінде 
ғана қалып қоюы ықтимал. Мұндай білім жүйесін құру оқытудың 
технологияландырылған пәндік әдістемелер арқылы студенттердің 
жеке жетістіктерін арттыруға тиімді болып табылады.  

Қазіргі кезде әлемде білім беру процесін инновациялық дамытуға 
арналған ең озық бірнеше оқыту технологияларын атауға болады: 
проблемаға бағытталған оқыту технологиясы, кейске негізделген оқыту 
технологиясы, жобаға бағытталған оқыту технологиясы және зерттеуге 
бағытталған оқыту технологиясы. Жоғарыда аталған оқыту 
технологияларының ішіндегі ең маңыздыларының бірі проблемаға 
бағытталған оқыту технологиясына тоқталамыз. Мысалы оқу орнын 
аяқтаған тұлғаның өмірінде белгілі бір проблема кездесіп қалатын 
болса, әрине әр түрлі жағдайда, оны шешу үшін ол жаттанды білімін 
қолдана алмайды. Неге десеңіз, беріліп жатқан білім тұлғаны өмірге 
бейімдеуге бағытталмаған. Тіпті, жүз жыл бұрын, Джон Дьюидің өзі 
«Жоғары мектеп өмірге дайындаудан бұрын, өзі шынайы өмір сияқты 
болуы тиіс» деген болатын.  

Проблемаға бағытталған оқыту – бұл оқу жоспарына сәйкес 
оқытушы қадағалайтын, студентке бағытталған тәсіл, білім 
алушыларды теориялық білім мен тәжірибені біріктіре алатын, зерттеу 
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жүргізуге бейімдейтін және өмірдегі белгілі бір проблеманы шеше 
алатын білім беру мен соған қарай дағды қалыптастыруды жүзеге 
асыруға тырысады [4].  

Проблемаға бағытталған оқыту технологиясында үйретуші ұстаз 
оқу процесін сүйемелдеп, білім алушылардан олардың ойлану 
қабілетінің даму бағытын түсіндіруін күтеді, бірақ ол студенттерге 
қойылған проблеманы шеше алатын ақпаратты толық бермейді – ондай 
мәліметті ізденушілер өздері табуға тырысуы керек. Жалпы алғанда, 
проблемаға бағытталған оқытуды жүзеге асырудың екі түрлі жолы бар. 
Негізгі айырмашылықтары алғашқысын оқыту барысында проблема 
білім берілмей тұрып қойылады. 

Проблемаға бағытталған оқытудың елеулі ерекшеліктерін атап 
өтсек:  

- студенттер өздеріне жауапкершілік ала отырып, өз мәселелерін 
шешу үшін жоспарларын құрады;  

- проблема – жаңа білім берудің бастапқы нүктесі болып 
табылады;  

- оқытушының негізгі қызметі оқытуда нәтижелерге қол жеткізу 
үшін студенттердің дұрыс бағытта жұмыс жасауына басшылық жасау 
болып табылады;  

- студенттер топтық зерттеу жұмыстарына белсенді түрде 
қатысады;  

- студенттер рефлексивті ойлауға қатысады;  
- студенттер проблеманы шешу процесі арқылы үйреніп, білім 

алады. 
Проблемаға бағытталған оқыту процесі бірнеше кезеңдерден 

тұрады: 
Бірінші қадам – топ құру. Топ мүшелері топтың ережесін бекітеді. 

Сонымен қатар топ басшысы топ мүшелерінің рөлдерін бөліп береді.  
Екінші қадам – проблеманы белгілеу. Студенттер білім алуда 

кездескен белгілі бір проблеманы табады немесе анықтайды. Оны 
анықтап нақтылау үшін топтарда жұмыс жасайды. Сонымен қатар олар 
проблеманы шешуге байланысты өздеріне сұрақтар қоя отырып, сол 
сұрақтардың жауабы ретінде негізгі фактілерді тізіп шығады.  

Үшінші қадам – негізгі идеяларды жинақтау. Студенттер өздерінің 
проблемаларын шешуге немесe түсінуге көмектескен идеяларды 
жинақтайды. 

Төртінші қадам – проблеманы анықтау. Проблеманы зерттеу мен 
іс-әрекеттің жоспарын құрудағы, проблеманы шешудегі идеялар көлемі 
ұлғая бастайды. Студенттер өздерінің білетіндері мен білмейтіндерін 
нақты анықтап алады. Өздерінің топта талқылаулары барысында 
кездескен сұрақтарды кезегімен жазып отырады. Сұрақтарға жауап 
іздеуде топ мүшелері жұптарда жұмыс жасауы да мүмкін. Кейбір 
жағдайда бүкіл топ мүшелері бір уақытта әр түрлі салада зерттеу 
жұмыстарын жасауға кірісіп кетеді.  
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Бесінші қадам – өздігінен іздену немесе білім алу. Бұл кезеңде 
студенттер проблеманы анықтауда топпен немесе жеке жұмыс жасау 
арқылы негізгі деректер мен мәліметтерді іздейді. Кейін жинақтаған 
мәлімметтерін біріктіреді.  

Алтыншы қадам – синтездеу және қолдану. Студенттер 
ынтымақтастықта өз білімдерін жаңа білімдермен толықтарған кезде 
олар алдыңғы проблеманы зерттей отырып, өздерінің 
қорытындыларын біріктіреді. Яғни өз білімдерін жинақтай отырып, жаңа 
түсініктерін ескі түсінікпен біріктіреді. Олар үнемі ізденісте бола отырып, 
жаңа білім алуға, проблеманы тереңірек зерттеуге қол жеткізеді.  

Жетінші қадам – рефлексия, кері байланыс. Студенттер өздерінің 
жеке жасаған жұмыстары туралы ойланып, топпен жұмыс жасаудың, 
проблеманы шешуде алған білімі үшін өзі қандай үлес қосқандығы 
туралы ойланып өзіне кері байланыс береді.  

Дәстүрлі әдіс бойынша оқытушы үйретіп студент үйренетін болса, 
бұл жүйе бойынша оқытушы студентті өздігінен үйренуге бағыт береді. 
Проблемалық міндеттерді қою арқылы аудиторияда проблемаға 
негізделген оқытуды ұйымдастыру студенттердің белсенділігі мен 
дербестігіне ықпал етеді. Бұл іс-әрекет, ең алдымен, жеке тұлғаның 
танымдық дағдысына әсер етеді: оқу материалдарына қарай танымдық 
көзқарасын, білім беру қызметінің тұрақты танымдық мүдделері мен 
себептерін қалыптастырады.  

Студенттермен жүргізілген сабақтардың барлығы мектепте 
оқылатын пәндермен тікелей байланысты ұйымдастырылып, 
инновациялық технологиялардың негізінде сыни ойлауына, өз бетінше 
жұмыс істеуіне, шығармашылығына байланысты құрылады. Біз зерттеу 
жұмысымыздың осы тарауында «Дене шынықтыру және спорт 
психологиясы» пәнін «Рефлексиялық мәдениет: педагогикалық-
психологиялық аспектілері мен дамыту әдістемесі» элективті курсымен 
тығыз байланыста ұйымдастырып, әрбір тақырыбын дене шынықтыру 
мамандардың рефлексивті мәдениетін қалыптастыру мақсатында 
жүзеге асыруға талпындық. 
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1. Қазақстан Республикасының білім беру мен ғылымды 

дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасын 
бекіту туралы (2020.12.08 берілген өзгерістер мен толықтырулармен). 
https://online.zakon.kz. 

2. Қасқатаева Б. Интерактивті оқыту әдістерін қолданудың 
ерекшеліктері // Хабаршы. – Астана: Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия 
ұлттық университетi, № 1 (116). – Б. 149-153. 
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Бүгінгі таңда қазіргі қоғам әртүрлі әлеуметтік институттарға жаңа 

талаптар қойып отыр, олардың бастысы білім беруге бағытталған. Білім 
беру негізінен адамның жеке қасиеттерін қалыптастыруға және 
дамытуға бағытталған іс-әрекеттерді ұсынатын жағдайларды 
анықтайтын жаңа білім беру парадигмасымен ұсынылған. Қазіргі 
уақытта білім беру жүйесі субъективті ұстанымға, диалогтық 
мәдениетке, өзара іс-қимылдың ішкі және сыртқы интеграциясына, 
сондай-ақ оның субъектілерінің ұтқырлығы, бәсекеге қабілеттілігі және 
құзыреттілігіне бағытталған қоғамның жаңа құндылық бағдарларын 
ескере отырып дамуда [1]. Соңғы уақытта болашақ әлеуметтік 
педагогтің уәждемесін тұтастай алғанда отандық білім беру жүйесін 
және атап айтқанда әдіснамалық мәдениетті жаңғырту арнасына 
бағыттау маңызды. Бұл қазіргі уақытта кадрлық әлеуеттің заманауи 
талаптарға сәйкес келмейтіндігінде көрінетін теріс тенденциялардың 
дамуын жалғастыруда. Әрине, білім беру процесінің заманауи 
мазмұнын қамтамасыз ету және тиісті білім беру технологияларын 
сапалы пайдалану үшін қазіргі уақытта болашақ әлеуметтік педагогтің 
нақты қажеттіліктерінен едәуір артта қалған нақты жоспарланған және 
дамыған біліктілікті арттыру жүйесі қажет.  

Білім беру саласында әдіснамалық мәдениет ойлау мен саралау 
мәдениеті ретінде қарастырылады, ол ойлау, өзін-өзі салыстыру, 
әртүрлі көзқарастарды салыстыру, өз ұстанымын анықтау, оны ғылыми 
негіздеу және кәсіби тұрғыдан қорғау қабілетінде көрінеді. Ол үшін 
болашақ әлеуметтік педагогқа жоғарыда аталған операцияларды, 
әрекеттерді орындайтын қажетті құралдар жиынтығы қажет. Бұл 
әмбебап әрекеттерге белгілі бір әдіснамалық нормаларды (ғылыми 
таным ережелері) және оларды әртүрлі педагогикалық жағдайлар, 
стандартты емес жағдайлар процесінде қолдану мүмкіндігі туралы 
бұрын алған білім кіреді. 
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Әлеуметтік педагогиканың болжамды функциясының тиімділігі 
неғұрлым жоғары болса, соғұрлым ол заңдарға, заңдылықтарға 
сүйенеді және педагогикалық құбылыстар мен процестердің даму 
тенденцияларын ескереді, оларды біле отырып, қажетті психологиялық-
педагогикалық жағдайлар болған кезде олардың ұйымын түпкілікті 
нәтижеге бағдарлай отырып жобалауға болады. И.Ф. Исаевтың 
анықтамасына сүйенсек, көптеген педагогикалық мәселелерді шешуде 
тұрақты тәуелділіктер табылды, олар заңдылықтар санатына 
жатқызылуы мүмкін, яғни. процестің дамуының нақты тенденциялары, 
кез-келген сапаның немесе нәтиженің салыстырмалы түрде 
өзгермейтін жағдайында үнемі қайталануы болады [2]. Ф.А. Мустаева 
пікірінше, тенденция мен заңдылықтың арасындағы шекараны сызу өте 
қиын, тек олардың салыстырмалы айырмашылығы туралы айтуға 
болады [3]. Біздің пікірімізше, тенденция - бұл ықтимал, болашақ үлгі 
немесе заң; бұл белгілі бір объективті жағдайларда заңдылықтар 
санатына ене алатын құбылыстар мен процестер, күйлер мен қасиеттер 
арасындағы байқалатын байланыс. Тенденцияның заңдар мен 
заңдарға жақындау дәрежесі оның тұрақтылығымен, жүйелілігімен, 
қайталануымен анықталады. 

Болашақ әлеуметтік педагог үшін әдіснамалық мәдениеттің 
ерекше функционалды ерекшелігін атап көрсетуге болады, оның 
көмегімен болашақ әлеуметтік педагог идеяларды тұжырымдамалар, 
теориялар мен әзірлемелер түрінде игеріп қана қоймай, кәсіби 
қызметтің алдыңғы қатарлы тәжірибесін тағайындайды, сонымен қатар 
кәсіби қызмет идеясын қолданады, өзінің педагогикалық тәжірибесінің 
жандануын қамтамасыз етеді. Әдіснамалық мәдениет ұғымын 
қарастыратын болсақ: 

- әдіснамалық мәдениет деп философиялық, жалпы ғылыми, 
нақты ғылыми және технологиялық деңгейді білу; тәрбие-білім беру 
процесін жобалау және ұйымдастыру; педагогикалық міндеттерді 
ұғыну, тұжырымдау және шығармашылық шешу; әдіснамалық 
рефлексияны айтады (М.А. Петухов); 

- білім, шығармашылық қызмет тәжірибесі, эмоционалды-
құндылықты қарым-қатынас тәжірибесі ретіде В.В. Краевский 
қарастырады. 

- әдіснамалық мәдениет тең санаттардан (ғылыми таным, 
хабардарлық, білім, білік және дағды) мағыналы білім бөлінеді және 
педагог дамуының құрылымдық қалыптастырушы факторларының бірі 
ретінде қарастырылады (Ұ.Б. Төлешова); 
  Бұл түсініктер әлеуметтік педагогтің кәсіби іс-әрекеті үшін 
әдіснамалық мәдениеттің объективті маңыздылығын тағы бір рет 
растайды және ол кәсіби қызметтің субъективті маңызды 
мақсаттарының бірі ретінде көрінеді. Ең бастысы, қоғам мен әлеуметтік 
педагогттің әдіснамалық мәдениетке қатысты құндылық бағдары 
объективті түрде өзгереді. Әлеуметтік педагогтің әдіснамалық 
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мәдениетке қатысты құндылық бағдарының өзгеруі маңызды бірінші 
тенденцияны анықтауға мүмкіндік береді - әлеуметтік педагог 
әдіснамалық мәдениетті қоғамның және әлеуметтік педагогтің 
қажеттілігімен қалыптастырады. Әдіснамалық мәдениетті өзектендіруі 
және оның қалыптасуы қоғам мен жоғары оқу орнының әлеуметтік-
педагогикалық қажеттіліктеріне байланысты екенін көрсетеді. Бұл 
механизмді талдау маңызды заңдылықтың қалыптасуына әкелді, 
болашақ әлеуметтік педагогтің әдіснамалық мәдениетін қалыптастыру 
педагогикалық білім беру жүйесінде осындай мақсатты қалыптастыру 
және жүзеге асыру жағдайында мүмкін болады. 

Педагогикалық білім беру теориясы мен практикасында 
әдіснамалық мәдениетті қалыптастыру процесінің деректеріне 
сүйенетін болсақ, кәсіби қызметтің қазіргі жағдайында жаңа 
әдіснамалық жағдайда әлеуметтік педагогтің өз іс-әрекетіне, өзінің 
кәсіби мінез-құлқына рефлексиясы ерекше өзектендірілетіндігін 
көрсетеді. Рефлексия әлеуметтік педагогтің өзін-өзі тану мүмкіндіктерін 
байытады. Бірақ қазір болашақ әлеуметтік педагогтің өз іс - әрекеттері 
мен олардың заңдылықтарын түсінуге бағытталған рефлексиясы басқа 
жазықтықта жатыр: рефлексия, кәсіби іс-әрекеттің бұрылуы 
әдіснамалық мәдениеттің әлеуетін барынша пайдалану қажеттілігін 
тудырады [4]. Шын мәнінде, болашақ әлеуметтік педагогтің кәсіби 
қызмет нормаларын игеруі әдіснамалық мәдениеттің әлеуетін біртіндеп 
және тұрақты кеңейту, тереңдету және жинақтау арқылы мүмкін 
болатыны белгілі болды. Бірақ бұл жерде болашақ әлеуметтік 
педагогтің кәсіби қызметінің жаңа уәждемесінің мүмкіндіктерін анықтау 
да маңызды. Теориялық ережелерге сүйене отырып, біз талап етілетін 
бағыттағы кәсіби іс - әрекеттің мотивтерін мақсатты түрде қиындату 
мүмкіндіктерін- болашақ әлеуметтік педагогтің өзіндік педагогикалық 
тәжірибесін жандандыруда әдіснамалық мәдениетті қолдануға 
бағдарлауға назар аудару қажет. Болашақ және қазіргі әлеуметтік 
педагог белгілі бір бөлігінде әдіснамалық мәдениет мүмкіндіктердің 
қолданбалы мүмкіндіктері арқылы олардың кәсіби қажеттіліктерін 
қанағаттандыруға ынталандыру қалыптасатыны анық. Сондай-ақ, бұл 
мотивтің қалыптасуын тек қолдау ғана емес, сонымен қатар 
әдіснамалық рефлексия арқылы кәсіби өмір бойы дамытуға 
болатындығын анықтауға болады.  

Қазіргі таңда жеке тұлғаға бағытталған білім беру парадигмасы 
өзгеріп, қалыптасатыны анық. Алайда, бұл тек зерттеу мақсатында 
құрылған әдіснамаға, сондай-ақ дәстүрлі білімге бағытталған білім беру 
процесіне негізделе алмайтыны түсінікті. Қазіргі уақытта болашақ 
әлеуметті педагог барлық қажетті құралдар мен әдістерді барынша 
пайдалануға мүмкіндік беретін тәжірибеге бағытталған әдіснамаға 
сүйенеді. Оларға рефлексия, талдау және интроспекция; педагогикалық 
құбылыстар мен оқиғаларды бағалау және өзін-өзі бағалау жатады; 
мәдени мағыналарды іздеу және таңдау; өзіндік білім беру қызметінің 
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әртүрлі модельдері мен нұсқалары яғни екінші тенденция - білім 
берудің үздіксіздігі айқын байқалады. Бұл тенденция болашақ 
әлеуметтік педагог жалпы білім беруді үнемі тереңдетуге, оқыту мен 
тәрбиелеуде тұтастық пен сабақтастыққа қол жеткізуге; білім алуды 
өмір бойы жалғасатын процеске айналдыруға мүмкіндік береді. Ұзақ 
уақыт бойы әдістеме біртіндеп педагогикалық білімнің жаңа мағынасын 
алу, иемдену, шығару және қолдану тәсілі мәртебесін олардың қайнар 
көзіне, яғни әдіснамалық негізге, сондай – ақ қозғаушы күштер мен 
механизмдерге-іске асырудың шарттары мен құралдарына терең ену 
арқылы алады. Осылайша, әдіснамалық мәдениет кәсіби іс-әрекеттің 
даму процесін білдірудің бір жағы ғана емес, сонымен бірге өзіндік 
қозғалыс логикасы, өзіндік даму ерекшеліктері, болашақ әлеуметтік 
педагогтің әдіснамалық мәдениетін қалыптастырудың тиімділігі осы 
процесті рефлексивті басқарудың жоғары деңгейімен анықталады. Бұл 
бағыт болашақ әлеуметтік педагогті кәсіби даярлауда жетекші орынға 
ие болады және өзінің сапалық сипаттамалары бойынша болашақ 
әлеуметтік педагогтің әдіснамалық мәдениетін қалыптастыру үрдісіне 
сәйкес келеді. Сонымен қатар, бұл процесте оның барлық кезеңдерінде 
заңдылық байқалады, оның мәні әдіснамалық мәдениеттің қалыптасу 
динамикасы оны болашақ әлеуметтік педагогтің педагогикалық 
шындықты эволюциялық қайта құру құралы және өзін-өзі жүзеге асыру 
әдісі ретінде бағалауына байланысты болады. Біздің ойымызша, егер 
болашақ әлеуметтік педагогтің кәсіби болмыстың өзін-өзі жүзеге 
асыруы әдіснамалық мәдениеттің бейнесінде жүзеге асырылса, толық 
өзін-өзі жүзеге асыру объективті түрде мүмкін болатындығын көрсетеді. 
Жүргізілген ғылыми фактілерге теориялық талдау, оларды жалпылау 
және жүйелеу, сондай-ақ озық педагогикалық тәжірибеге жүгіну 
болашақ әлеуметтік педагогтің әдіснамалық мәдениетін 
қалыптастырудың біз үшінші тенденция деп санайтын маңызды 
сипаттамасын анықтауға мүмкіндік береді - болашақ әлеуметтік 
педагогтің әдістемелік мәдениетін қоғам мен жоғарға оқу орны 
тарапынан қалыптастыру қажеттілігі бар. Қазіргі әлеуметтік-
педагогикалық жағдай маманның әдіснамалық дайындықсыз өзінің 
кәсіби қызметін жүзеге асыра алмайтындығымен сипатталады. 
Әдіснама кәсіби қызмет стратегиясы, теорияның тактикасы, технология 
- құралдар жиынтығы ретінде ұсынылған. Осылайша, педагогикалық 
процесте білім беру қатынастарының бүкіл бағдарламасын ғана емес: 
мақсаты, мазмұны, процесі, формасы, нәтижесі, мәні ғана емес, 
сонымен бірге оны өмірдің мәдени формасын қамтамасыз ету қажет 
екендігі белгілі болды. Бұл әдіснамалық мәдениет арқылы 
педагогикалық процестің өзін-өзі ұйымдастыруын білдіреді. Мұндай 
жағдайларда, болашақ әлеуметтік педагогтің жаңа өнімді 
педагогикалық идеяларды, педагогикалық процесті дамыту көздерін 
іздеу мәселесін шешуге көмектесетін дәстүрлі емес қызмет түрлерін 
іздеуі біртіндеп жандана бастайды. Әдетте, мұндай іздеуді жүргізетін 
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болашақ әлеуметтік педагог педагогикалық тәжірибені белсендірудің 
болашақ әлеуметтік педагогтің әдіснамалық мәдениетінің қалыптасу 
деңгейінен байланысын көрсететін көптеген интеграциялық 
нысандарды табады. Болашақ әлеуметтік педагогтің жаңа қызмет 
түрлерін іздеуі жалғасып, оның ауқымы кеңейгендіктен, болашақ 
әлеуметтік педагогтің әдіснамалық мәдениетін қалыптастыру үшін 
жағдай жасау қажет. Сонымен, болашақ әлеуметтік педагогтің 
әдіснамалық мәдениетін сақтау және дамыту мақсатында, жоғарғы оқу 
орындардың, болашақ әлеуметтік педагогтің көпшілігі педагогикалық 
идеялардың шығармашылық даму процесіне, жеке басының күшті 
жақтарын және педагогикалық жобаларды практикалық іске асыруды 
ескере отырып, әлеуметтік-экономикалық жағдай жағдайларына 
қатысты педагогикалық іс-әрекеттің құрылымын модельдеуге 
қатысады. Бүгінгі әлеуметтік педагог сөзсіз педагогикалық процестің 
өзіндік тұжырымдамасын жасау қажеттілігіне келеді. Нақты идеялар 
мен кең мәдени идеялардың өзара әрекеттесуі болашақ әлеуметтік 
педагогтің жоғары көріністеріндегі кәсібилігін анықтайды. 
Тұжырымдамалар жасай алатын немесе кем дегенде оларға жақындай 
алатын болашақ әлеуметтік педагог өзін-өзі тану қабілетін біріктіреді, 
бұл олардың жоғары зияткерлік деңгейін, адамгершілік, рухани әлеуетін 
анықтайды. Олардың әдіснамалық мәдениеті оларға өздерінің 
педагогикалық іс-әрекеттерінің мазмұнын қайта қарастыруға 
көмектеседі, стереотиптерден бас тартуға мәжбүр етеді, әріптестер мен 
студенттерге әсер етеді. 
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SECTION IV / СЕКЦИЯ IV 

GREEN WORLD / ЗЕЛЕНЫЙ МИР 

4.1. Olduvai Theory 
 

Saule N. Sakabaeva 
Director of the Gymnasium # 13. 

(Munailinsky District, Mangistau Region, Kazakhstan) 
 
 Olduvai - cradle of humanity 
 In the northern part of Tanzania, there is a famous gorge called Olduvai 
among archaeologists. The length is about 40 kilometers, the area reaches 
250 km2. 
 Olduvai is known for its finds dating back to the prehistoric period. 
Here, in the middle of the 20th century, archaeologists discovered the 
remains of the oldest man who lived on earth about 2 million years ago. 
Although these people were similar in appearance to monkeys, they had 
intelligence and used stone tools. 
 The Olduvai era is characterized by the presence of a favorable natural 
environment: the climate was warm, water was abundant, the landscape 
consisted mainly of savannas and forests. Thanks to the monuments that 
have preserved the cultural layer, it is possible to restore the character of 
settlements. One of the oldest open parking lots - Koobi-Fora, which existed 
about 2.7 million years ago-dates back to the beginning of that era [1]. 
 

  
 
 The average height of an ancient man was about one and a half 
meters. It moved on two legs, and its life span reached 25 years. The main 
occupation of ancient man was hunting and the search for berries and roots. 
Thus, the ancestors of modern civilization lived about five hundred thousand 
years ago. 
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 Thanks to such finds, Olduvai was called the cradle of humanity. A 
thorough study of these places allows us to determine whether the first 
people made bows and spears, and not tools. By the way, the developers of 
the Olduvai theory predict that we will all have such a life in the near future. 
 The peak has already been passed 

A well-known American researcher named Richard Duncan came to 
Olduvai in the early 21st century, and this visit was the beginning of the 
development of the Olduvai theory. Its essence lies in the fact that the life of 
ancient man was considered normal for all mankind. According to this theory, 
nature has led humanity to such a life, and one day people will return to such 
a life. 
 According to Duncan's calculations, the history of any civilization can 
be depicted in the form of a mountain: a path to the top, a plateau, and a 
descent from the mountain. He believes that modern humanity has reached 
its peak, where it lives today for about a hundred years. 
 Therefore, the decline of civilization will begin soon. At first, humanity 
will move to the level of the last century, then to the level of the previous one, 
and eventually to the level of Primitive Man. 
 Return to the cave 
 How can we explain such an unusual prediction of Duncan? According 
to the expert's theory, we have reached the current level of development only 
thanks to the huge energy reserves that nature has given us in the form of 
gas and oil. But natural reserves are becoming scarce and there is not 
enough stock to fill them at all. 
 

  
 
 The basis of the American doctrine of the analyst is economic and 
analytical calculations. His theory focuses on three phases of human 
development. The first is pre-industrial, which is divided into stages A and B. 
Stage A began about 3 000 000 years ago. This period ended in 1769, when 
a steam engine was invented. During this period, humanity used renewable 
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solar energy, as well as water and wind energy. Then, until the beginning of 
the Twenties of the 20th century, Stage B continued. 
 It was a period of widespread use of simple but powerful tools and 
machines, as well as non-renewable energy resources, in particular oil. 
 One of the main indicators of the peak of human development is the 
consumption of 30 percent of the maximum consumed energy. 
 This indicator, which began the second stage of development, was 
achieved in 1930. According to forecasts, this will last about a hundred years, 
until the level of gas and oil consumption reaches 37%. Then a sharp 
economic downturn begins. 
 The third stage of human development, called post-industrial, begins 
in 2030. The amount of energy consumed is constantly decreasing, and 
civilization begins to move backwards. High development will be short-term, 
and the person will return to "his Origin". 
 
  

 
  
 What to do to survive 
 Despite its extravagance, the Olduvai theory has many adherents. 
Indeed, oil reserves are catastrophically depleted, but there is no alternative 
to them. In the foreseeable future, we will face two ways - Either we will find 
a substitute for oil (for example, we will use atomic energy), or technically we 
will slowly collapse. 
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 Currently, nuclear energy accounts for 15% of total energy 
consumption. In the near future, this indicator will not change due to the high 
cost of construction of nuclear power plants and the risks associated with 
their operation. Therefore, for many pragmatists, Olduvai's theory does not 
seem far away. They believe that in a few years there will be no oil. At the 
same time, there are still no alternative energy sources designed to maintain 
the current level of development. 
 Matthew Stein, in his best-selling book "The end of technology ...» 
(year 2000) proclaims the imminence of danger, but also advises living in a 
primitive society: how to replace medicines, what plants to eat, and how to 
find drinking water. 
 What do opponents of the theory think 
 It is natural for any hypothesis to have opponents. Its author also 
admits a different development of events (among other scenarios, they 
highlight a global nuclear catastrophe). 
 Nobel Prize winner R. Solow notes that over the past decade, the US 
economy has been growing not because of cheap energy sources, but 
because of innovations in technology and gadgets. 
 Professor K. Rogoff of Harvard University said that oil prices have a 
stimulating effect on new technologies. When oil reserves decrease, its price 
rises, and alternative fuels no longer seem inefficient. 
  Why should people return to the caves, and not "slide" to the level of 
the 16th or 17th centuries, when they had a beautiful day without gas and 
oil? Duncan's rapid regression is also highly questionable. 
 He suggests that in two generations we will move to caves. But did we 
improve technology only to slide down after the peak of our development? 
 What to be afraid of 
 Analyst R. Duncan is sure that the decline of civilization will be rapid. 
When the threat of the destruction of energy resources becomes obvious, a 
terrible war for their possession begins. 
  According to his calculations, at the end of the 21st century, the 
population of the Earth will decrease several times and will constantly 
decrease. A significant part of humanity can suffer severe consequences 
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from war, famine, and various epidemics, while the rest will disappear and 
gradually deteriorate. 
 The Hubbert graph, which shows the volume of oil produced in the 
previous and future time periods, has the form of a bell-shaped curve. 
 This is what R. Duncan's chart of human development looks like. Now 
we are at the peak of this "call". What should humanity do to prevent the bell 
from calling us to destruction? [2]. 
 

Sources: 
1. StudFiles.net 
2. Valtasar.ru, bolshoyforum.com. 
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Today, environmental protection is highlighted among the global 
priorities of the world community. Awareness that the preservation and 
improvement of the habitat are integral conditions for sustainable 
development, the quality of life of people, in general - the future of our 
civilization. 

Deterioration of the ecological situation is observed in many regions of 
the Republic of Kazakhstan. The growth of industry, energy, transport and 
agriculture leads to a systematic increase in anthropogenic emissions into 
the environment. On significant areas, land is polluted with chemicals and 
other substances and compounds, land is littered with production and 
consumption waste. Land pollution is most typical for territories adjacent to 
industrial enterprises, motorways and oil pipelines. 

Most of the modern soil pollution of recreational areas in the city of 
Almaty is caused by atmospheric impurities that enter the city's air from 
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various emission sources, then disperse over the territory, gradually falling 
on the soil surface as a result of dry deposition and wet fallout. 
 

 
 

In urban landscapes, an interesting and important place for the city and 
the population is occupied by territories occupied by green spaces - squares, 
parks, boulevards, alleys. Often, these zones of cities fall out of sight of 
researchers, since it is traditionally believed that the soils of these territories 
are not subject to intense anthropogenic impact and transformation, and, 
therefore, the level of pollution of such ecosystems is low, that is, their 
condition should not cause concern. 

The soil is traditionally considered as a special natural shell that 
regulates the interaction between the biosphere, hydrosphere and 
atmosphere of the Earth. The soil cover influences and largely determines 
many processes occurring in the biosphere; in the environment it plays the 
role of a buffer, that is, an absorber, destroyer and neutralizer of various 
pollutants [1]. 

Anthropogenic transformations and disturbances of the soil cover can 
lead to the inability to perform important ecological functions, and, 
consequently, to disturbances in the functioning of the biosphere as a whole. 
That is why it is especially important to study the biological and biochemical 
state of the soil cover and its changes under the influence of human activity. 
Among the possible types of anthropogenic soil pollution, the following can 
be distinguished: A) chemical - heavy metals, persistent organic pollutants, 
pesticides, oil products; B) physical - thermal, light, radiation, noise, 
electromagnetic; B) mechanical - dust, debris; D) biological - biotic, 
microbial. The main sources of soil pollution can be identified: chemically 
contaminated sediments formed as a result of burning fossil fuels, garbage, 
etc., accumulation of domestic and industrial waste. 
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Persistent organic compounds, the so-called pesticides (fungicides, 
herbicides, insecticides), which are used as pesticides, mainly in agriculture, 
are especially dangerous. These compounds can accumulate in soil, water, 
bottom sediments of water bodies. But their main danger lies in the fact that 
they are included in ecological food chains, pass from soil and water into 
plants, then into the body of animals, and ultimately, together with food, they 
can enter the human body [2]. 

Various ecological functions belong to the soil cover within the city. The 
main and most important properties of urban soil are fertility, its suitability for 
the growth of green spaces, the ability to accumulate pollutants in the mass 
and keep them from penetrating into soil and groundwater, as well as the 
ability to prevent dust from entering the city air [145]. The urban soil cover 
acts as an excellent absorber of gas impurities, including from vehicles, 
combined heat and power plants, industrial enterprises, etc., playing the role 
of a kind of barrier on the path of the spread of pollutants, it can also regulate 
the gas composition of the atmosphere through the release and absorption 
of gases by the soil ( methane, ammonia, carbon dioxide, etc.). 

Soil microbiota is the first to respond to environmental degradation. In 
this connection, in recent years, microorganisms are increasingly used in 
bio-diagnostics of the state of the natural environment [3]. Microbial 
communities of the soil respond to changes in the environment with 
noticeable changes in their structure and often in abundance, thus giving the 
possibility of early diagnosis of anthropogenic impact on the soil, researchers 
noted a high indicator ability of microorganisms. A decrease in the number, 
activity, depletion of the composition and a decrease in the diversity of 
ecotrophic groups of microorganisms - these signs represent the reaction of 
the soil microbiota to any anthropogenic or technogenic impact. Fluctuations 
in the values of the complex of indicators of enzymatic and microbial activity 
can be considered early diagnostic signs, thanks to which negative changes 
in the environment can be noticed at early stages. The balance of 
biogeochemical cycles of nitrogen, carbon and other elements, as well as 
the level of organic matter in the soil, is largely provided by the functional 
groups of microorganisms. The activity of soil enzymes is directly related to 
the conversion of carbon, nitrogen and redox processes, and therefore 
characterizes the functional state of soil microorganisms. A comprehensive 
determination of these parameters makes it possible to more accurately 
determine the direction of changes in biological activity that take place in the 
soil cover of cities. 

The study of the biological activity of the urban soil cover is also 
important because in some areas within the city, residents plant fruits and 
vegetables, which are later consumed as food. In this connection, it is 
necessary to assess to what extent the characteristics of soils change under 
anthropogenic influence, and whether the soil is capable of fully performing 
its functions, and, as a result, whether these products are safe for human 
health. 
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Urban soils are a unique habitat for soil microorganisms, which is 
reflected in the biogeochemical cycles of elements in megalopolises. In the 
city, the soil cover is constantly influenced by human activity, which, in turn, 
affects the vital activity of the complex of soil microorganisms, and decreases 
their species diversity and biological activity. 

The state of the environment is currently the most alarming and global 
problem of all mankind. One of the environmental components of concern 
for pollution is soil. Soil is a natural formation with a whole range of specific 
properties. Its structure, composition and fertile layer are formed as a result 
of complex biological processes over many centuries. The characteristic of 
the soil is fertility, the level of which determines whether the soil is capable 
of ensuring the full growth and development of plants growing on it. Natural 
soil fertility implies the level of nutrient content, looseness of the structure 
and the presence of living organisms in all its layers. As a result of the 
accumulation of solar energy, which enters the soil through photosynthesis 
of plants, a fertile layer is formed. Increasing soil fertility is the most pressing 
issue. The level of soil fertility is invariably influenced by a person, and often 
this effect is destructive. Soil pollution is global in nature and can lead to 
irreparable consequences. The destruction of the fertile layer inexorably 
leads to disruption of the natural balance, metabolism in nature. Based on 
this, we can say that soil pollution can result in the destruction of other 
ecosystems. Today, there are many ways to contaminate the soil. Pesticides 
are not the only ones that can increase soil pollution levels. Soil cultivation 
is carried out with various technical devices, which leads to inexorable 
contamination of the soil with elements of heavy metals, such as lead and 
mercury. These substances can get into the soil and together with production 
waste, and during the decomposition of products of the pulp and paper 
industry. And also small particles of lead enter the soil from the exhaust 
gases of cars. 

The characteristics of the sources of soil pollution show that the main 
enemy of the soil is the technological process, the products of which 
mercilessly destroy it. The development of industrial production leads to an 
increase in industrial waste, which, together with household waste, 
significantly affects the chemical composition of the soil, causing a 
deterioration in its quality. 
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Nowadays protection of natural diversity and using natural resources 
consciously can be one of the most urgent problems. In Kazakhstan, there 
are 6 thousand different types of plants, 14% of them are rarely seen 
endemics. In our country, relicts are often seen too. 387 species are 
introduced in The Red Book of Kazakhstan Republic, Rhodiola rosea L. or 
golden root is one of them.  

In East Kazakhstan, there are more than 2000 kinds of diverse plants. 
Natural floral Area of Mountain Altai is fulfilled with different beneficial groups 
of plants, in this region; however, the issue of steady social-economic growth 
is tightly connected to rational use of natural resources and to preserve them 
too. Particularly, the significant part of it is consisted of natural plants, which 
have healing effect. This part of plants worth special attention. Plants there 
have developed resistance to the harsh natural-climatic conditions of 
Mountain Altai and to high synthesis of biologically active substances. This 
endurance simultaneously forms a gender fond and gives them an unusual 
special significance as a source of medical raw materials. Recently, a human 
anthropogenic factor increased the interest of people to pure nature and 
stock raising, by the reason of tourism development air and the surface 
environment in particular area are being damaged due to the weakening 
control over the protection of natural resources from pollution. Because of 
the pollution, the real danger to natural flora is forming; medicinal stocks of 
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many valuable plant species have significantly decreased. Many relict plants 
and endemics, rare endangered species have decreased the adaptability to 
life.  

Rhodiola rosea L. has been in a huge interest through scientists. The 
main reason is presence of crucially important for human dubilic substances 
in Golden Roots. They also have organic acids, coumarin, flavonides and 
salidroside.  

These days, the decline of these plants comes from the illegal and 
endless use of Golden Roots by people. It must be taken into the account 
that Golden root must be grown in plantation conditions and the soil needs 
to be given special attention, because they require an ecological-biological 
natural environment.  

Pink semolina roots have a brilliant golden color; branched rhizomes 
are branched to the roots. The rhizome is thick, fleshy; the renewed auxiliary 
lateral roots have many rootstocks. The rootstock, size and weight vary 
greatly depending on the place of plant life. The net weight of perennial 
rootstocks reaches 2.5-3.5 kg. Among the thick rootstocks are humus, stone-
sand, other plants’ leaves and roots can be found. When cutting the thick 
bark of the rhizome, the whitish inner part turns pink with drying. Special 
mention of the chemical composition changes in color due to oxidation in 
contact with oxygen.  

Rhodiola rosea L. has unique characteristics. The surface of the root 
is smooth. Color is glossy golden. The smell is sharp, pleasant, sour, and 
the taste of the root is bitter astringent. Medicinal raw materials of the plant 
Rhodiola rosea L. are roots and rhizomes, the plant can be collected from 
the flowering period to the end of the growing season. Golden root contains 
tannins (up to 20%), anthraglycosides, essential oil, it also comprises organic 
and phenolic acids, a significant amount of sugars, proteins, fats, waxes, 
sterins, glycosides, flavonoids, and a large amount of manganese. The main 
active substances of plant roots are tyrosol phenolospirte and its glycoside 
salidroside (rhodioloside). The pink semolina plant is a valuable medicinal 
kind, It is the golden root preparation made from the plant allows you to 
improve the mental, working capacity of a person. It has a stimulating effect, 
improves mood, increases blood pressure.  

According to the results of studies of recent years, it has shown 
antitumor activity and an antioxidant effect of the root. Rhodiola rosea L. 
medicinal properties are highly valued in the Americas, China, Mongolia, as 
well as in Tibet and Japan, especially in Eastern medicine. The Rhodiola 
rosea L. has surpassed even lemon and maral root plant in its stimulating 
effects.  

The Rhodiola rosea L. plant helps the body to increase its special 
resistance, it also develops immunity in response to emotional, psychological 
and physical stresses, it is known as a universal medicine against many 
diseases.  
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According to the research of scientists, the extract of the plant contains 
tyrosol and there are such components as rosavins, their valuable 
pharmacologically active substances, neuroprotectors, hepatoprotective, 
antioxidant, antiviral, antitumor and anti-inflammatory activity have been 
found.  

Scientific studies and clinical studies have identified a psychostimulant, 
a general strengthening of the human body and an anti-stress drug from the 
plant rosehip. The pronounced physiological and pharmacological activity of 
the Rhodiola rosea L. plant is due to its natural environment. Since it is a 
valuable plant in many countries of the world, harvesting as raw materials is 
strictly prohibited. In folk medicine, drugs made from this root have also been 
widely used as a medicine that strengthens the ability of a person to work, 
relieves fatigue, for the treatment of stomach and Nervous Diseases, and for 
stopping blood from the uterus. Pharmacological studies have fully 
established the property of the root of this plant to give energy to the body. 
  During the huge study of Golden Root, scientists found that the 
phytochemical composition of the plants collected from the territory of 
Kazakhstan, in addition to the above-mentioned beneficial elements 
squalene elements also have been discovered. Squalene is a natural 
product with unique pharmacological activity, biologically active compound. 
It is actively involved in metabolism, primarily as a precursor to steroid 
biosynthesis, and it is the main structural fragment of the lipid layer of the 
epidermis. Squalene increases the proliferation process, respectively 
increases the regeneration rate. It has immunocorrective and antioxidant 
activity. Squalene is currently considered a promising molecule in oncology. 
The largest amount of squalene was found in amaranth and pumpkin oils. 

Thus, the use of plant systems in vitro as a sustainable platform for the 
biotechnological production of pharmaceuticals is promising. In vitro systems 
have many advantages. The most important of them is the best production 
in accordance with practices (GMP), biosafety creates independence for the 
biosynthesis of metabolites and environmental factors 

The anatomical structure of the golden root consists of the second type 
and a protective crust is revealed in the outer part, which consists of 10-14 
very complex layers. The parenchyma in the center of young roots is in a 
loose state and is intermittent. In the rootstock, thick scaly leaves are often 
formed from buds. In the transverse segment of the root, after the crusty 
crust, there is a layer of periderm. The researchers found that the rhizome 
does not have a rounded and uniform shape due to its horizontal cut. The 
meristem, cambium, and phellogen formed from the side of the root indicate 
that the root system has a final structure of the second type.  

As for the root part, the outer shell of the root consists of 6-9 layers, 
which in turn leads to the folding of the thick layer of the root. The first shell 
is Oval and consists of 6-7 layers. It is formed by elongated parenchyma. 
The central cylinder has a structure of the second order, the veins passing 
through IT form radial stripes.  
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  Between the above-mentioned parenchyma of the first bark of the root, 
there is a delicate air-permeable space. Here you can observe the presence 
of solid ergastic substances. In the part of the underground organ of the 
studied plant samples, remnants of starch grains were observed. Starchy 
grains identified from the root system of the golden root have an elliptical 
shape. 
  These plants are listed in the Red Book of the Russian Federation in 
the 3rd category, with the exception of the Krasnoyarsk and Altai regions, 
Magadan region and the Republic of Tuva. They are in the 3rd category of 
the Red Book of Kazakhstan, however, the number of which has decreased. 
It is very important to study the general properties and internal structure of a 
valuable medicinal plant in order to save it from extinction and preserve the 
gene pool. 

In this regard, the purpose of the work: research pink semolina, which 
belongs to the family Crassulaceae (R. rosea L.), determination of diagnostic 
signs and the location of biologically active substances in cells by studying 
the anatomical structure of the plant. 

Materials and Methods 
Object of research: Rosehip Rhodiola rosea L. plant height 20-40cm, 

a perennial, dicotyledonous plant. thick scaly leaves develop from the 
rhizome. The stem is straight, thickened, with thin stripes. The Leaf is 
arranged alternately, serrated, ribbon-like, elliptical in shape. The tip is 
pointed, the edge is serrated, sometimes with solid edge. The plant is located 
in Kazakhstan on rocky areas in the Altai, Cato-Pine belts meet. The area is 
reduced due to excessive accumulation of Golden roots. The population is 
shrinking, threatened with extinction. GPS navigator coordinates of the place 
where the R. rosea L. plant population was collected, width: 49.039872, 
length: 86.029510: East Kazakhstan region, Katon-Karagay district, height 
above sea level: 1870 m², slope 40-55%. Exposition: open, south-western 
slope, steppe zone, vegetation cover consists of two tiers.  

Research methods: In the course of the study, the roots of the R. 
rosea L. plant was examined to determine the diagnostic signs of the plant. 
To conduct research on the anatomical structure of the golden root, plants 
grown in natural conditions were collected in the generative phase. Materials 
using the Starsburger-Flemming method (alcohol, glycerin, water, in the ratio 
of 1:1:1) were collected. Anatomical preparations TOS-2 the refrigerator was 
prepared in a microwave oven. The thickness of the anatomical segment 
was l0-l5 microns. More than 100 temporary drugs have been prepared to 
detect micro-images and morphometric indicators. In order to determine 
quantitative results morphometric indicators were measured and calculated 
from drugs under the MS-300 microscope, micro-photos were taken using 
the CAM V400/1/3M video camera with a special photo installation.  

Results and Discussions 
The Golden rhizome Rhodiola rosea L., which grows in the Katon-

Karagay region of East Kazakhstan region, was harvested in natural 
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conditions. Golden root (R. rosea L.) the stems can grow up to several 
pieces. Very rarely, a single lesson develops from it. The stems grow 
vertically and do not branch. Its height reaches 20-60 CM. In the rootstock, 
thick scaly leaves protrude from the buds. The Leaf is often arranged 
alternately, serrated, ribbon-like, elliptical in shape. The tip of the Leaf is 
pointed, the edge is weakly serrated, found on the whole-edged leaf. Golden-
colored roots are shiny. The weight of the rhizome ranges from 900 grams-
up to 3.5 kg. The outer layer of the root is pale yellow, the inner part is white, 
and when drying, the broken part of the root becomes red. If you cut the outer 
shell of the root with a knife, you will get a sweet aroma, and the bark after 
the outer shell is yellowish. Flower bouquet shield like, the flowers are 
concentrated yellow in color.  

During studying the petals of this plant, some features were revealed. 
The features are both sides of the Leaf consist of cells of the upper and lower 
epidermis, the cells of the epidermis are colorless the outer wall is cut off. In 
the course of the study, motor cells were clearly observed among the cells 
of the epidermis. Motor cells are large in size. For the first time, motor cells 
were observed in dicotyledonous plants, often characteristic of single-dosed 
plants. Trichomes were not detected. Mesophyll was only loose. Features of 
mesophyll columnar mesophyll cells also have different rounded shapes, 
multi-faceted, and a large number of chlorophyll grains distinguish the 
columnar mesophyll from the loose mesophyll. This is due to the fact that in 
loose mesophyll there is a large amount of air quench, which indicates a very 
small number of chlorophyll grains. In the middle nerve, the main conductor 
is a spike. The location of the conducting tentacles in a series proves that 
the Leaf band is nervous. The main conducting bundle located in the central 
nerve is located at a level lower than other conducting bundle, however, was 
the largest in size. The xylem tubes are directed to the upper epidermis, the 
phloem is directed to the lower epidermis. At the bottom of the second, the 
concentration of tannins, tannins, was revealed for the first time, which was 
not previously mentioned in the literature before. The most common tannins 
or tannins in plants are groups of phenolic compounds of plant origin. 
Moreover, contains a large number of base groups. Tannins or tannins have 
oxidizing properties and an astringent taste. The oxidative effect of tannins 
is based on their ability to form strong bonds with proteins, polysaccharides 
and other biopolymers. In addition, it was observed that starch and other 
active substances are found in very large quantities in mesophyll cells 
  In the anatomical structure of the golden root stem, the outer shell is 
surrounded by cells of the epidermis, and under the epidermis, the first shell 
parenchyma occupies several rows. There is a concentration of biologically 
active substances in the colorless parenchyma of the first shell. In the central 
circle you can clearly see a single cambium, there was a transformation of 
the ridge structure into a ridgeless structure. For the first time, the phloem 
was located above the cambium, and for the first time on the surface of the 
phloem there was a large distribution of tannins. Good substances are 
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concentrated in idioblasts. The characteristics of idioblasts are large, orange, 
transparent, uniform in round shape with different sizes. From the cambium 
to the core developed xylem. Dissected in the middle of the core 
parenchyma. Scattered biologically active substances were also found in the 
core parenchyma.  

During the study of the anatomical structure of the rhizome of R. rosea 
L., a crust or rhytidome was identified. Ritidoma is the outer part of the 
perennial root and rhizome bark, consisting of dead parts of the primary bark 
and secondary phloem. These two tissues are separated by the periderm, 
which is formed from the last forming tissue phellogen. Air cavities were more 
visible in the last part. It is known that there is a central cylindrical rhizome 
without sclerenchyma. cambium tissue or the last phloem and located in the 
middle of the xylem. It provides the formation of the last connective tissue, 
the second conductive tissue, tissue and wood, and the thickening of the 
root. The center part of the rhizome is surrounded by the core parenchyma, 
which stores the substance.  

Conclusion 
Summing up, in the process of studying the anatomical structure of the 

Pink butterbur belonging to the family Crassulaceae (R. rosea L.), diagnostic 
characteristics were found, biologically active substances and their place 
were identified in the cells. Careful anatomical research has shown that the 
most important feature of the leaves is that large motor cells are found in the 
epidermis. Moreover, stem mesophyll cells are also round, the concentration 
of biologically active substances tannins in the lower part of the phloem. 
  The internal structure of the stem of R. rosea L. is characterized by the 
presence of large amounts of idioblasts, tannins in the upper part of the 
phloem. In the cross section of the rhizome of the golden root was found the 
development of the third covering tissue called rhytidoma, the scattered 
location of the conductive beams, and the presence of a core parenchyma 
that is very rich with starch crystals. 
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  Abstract 

Due to limited availability of arable land and high market demand for off-season 
vegetables, cucurbits (plants in the family Cucurbitaceae) are continuously cultivated 
under unfavorable conditions in some countries. These conditions include environments 
that are too cold, wet, or dry, or are cool low-light winter greenhouses. Successive 
cropping can increase salinity, the incidence of cucurbit pests, and soilborne diseases 
like fusarium wilt caused by Fusarium spp. These conditions cause various physiological 
and pathological disorders leading to severe crop loss. Chemical pest control is 
expensive, not always effective, and can harm the environment. Grafting can overcome 
many of these problems. In fact, in many parts of the world, grafting is a routine technique 
in continuous cropping systems. It was first commonly used in Japan during the late 
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1920s by grafting watermelon [Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. and Nakai] onto 
pumpkin [Cucurbita moschata Duchesne ex. Poir] rootstocks. Soon after, watermelons 
were grafted onto bottle gourd [Lagenaria siceraria (Molina) Standl.] rootstocks. This 
practice helped control declining yield due to soilborne diseases. China produces more 
than half the world’s watermelons and cucumbers (Cucumis sativus L.), and 
approximately 20% of these are grafted. Use of rootstocks can enhance plant vigor 
through vigorous attainment of soil nutrients, avoidance of soil pathogens and tolerance 
of low soil temperatures, salinity, and wet-soil conditions. The type of rootstock affects 
cucurbit plant growth, yield, and fruit quality. Cucurbit grafting is rare in the United States, 
but with continued loss of quality disease-free farmland along with the phase-out of methyl 
bromide, the U.S. cucurbit industry sees grafting as an attractive option. Some seed 
companies now offer watermelon transplants grafted onto squash or bottle gourd 
rootstocks, and some transplant facilities offer grafting services. There have been 
thorough analyses of cucurbit grafting in other countries, but the literature in English is 
limited. This review summarizes the state of the cucurbit grafting industry on a global 
level, translating work published in many languages. 
  Keywords: Cucurbitaceae, cucumber, methods, quality, yield 

  
  Introduction 
  The phase-out of methyl bromide fumigation drives the search for 
alternative methods of oil borne pathogen control in vegetables. Although 
alternative pesticides and other physical treatments are being tested and 
developed, grafting with resistant rootstocks offers one of the best methods 
to avoid soilborne diseases. Additionally, grafting can affect vegetative 
growth, flowering, fruit ripening date and quality, and provide higher yields, 
especially under low-temperature conditions. Rootstock-scion combinations 
reportedly affect pH, flavor, sugar, color, carotenoid content, and texture of 
fruit. 
  However, the occurrence and spread of fusarium wilt in pickling melon 
‘Etsuuri’ (Cucumis melo. L. var. conomon Makino) (Konno, 1919), makuwa 
melon (Cucumis melo var. makuwa Makino) (Jhoya, 1938), and ‘Earl’s 
Favorite’ (Cantalupensis Group) (Tanaka, 1942) necessitated grafting of 
these cultivars onto resistant rootstocks. Matsumoto (1931) reported that 
Cucurbita spp. and melon are compatible with cucumber, and Imazu (1949) 
noted that Cucurbita moschata, bottle gourd, wax gourd, and luffa [Luffa 
cylindrical (L.) M. Roem.] were also compatible with cucumber. Cucumber 
grafting started in Japan around 1960 to strengthen low-temperature 
tolerance and fusarium wilt resistance (Fujieda, 1994). Following the 
advances by Ishibashi (1959; 1963), which led to improved grafting 
techniques and the incubation of grafted seedlings, grafting cucumber 
became common in Japan in the 1960s (Sakamoto, 1965). 
  Around the same time, grafting was explored in Europe. In France, 
research on cucurbit grafting started in the 1950s, with the grafting of 
cucumber and melon scion onto figleaf gourd to control fusarium wilt. During 
the 1960s melon plants were grafted onto Benincasa spp., to offset the 
effects of low soil temperatures in early greenhouse grown melons 
(Alabouvette et al., 1974; Louvet, 1974; CTIFL, 1985). In Spain, research on 
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grafted melon and watermelon started in 1976 and was commercialized 
there by the end of the 1980s, concomitant with the spread of commercial 
nurseries (Miguel, 1986; Garc´ıa-Jim´enez et al., 1990; Miguel, 1993). 
Cucumber grafting in Spain began in the mid-1990s, but is increasing in 
importance (Hoyos, 2001). At the end of the 1980s melon andwatermelon 
grafting experiments were performed in Italy (Trentini and Maiolli, 1989). This 
technology was again introduced during the 1996–97 season as a methyl 
bromide alternative (Leoni et al., 2004). 
  Concerns Associated with Grafting. The main problems associated 
with grafting are the time and labor required, cost, rootstocks rendered 
ineffective by occurrence of newly migrated soilborne diseases or pests, and 
changes in fruit quality. Grafted seedlings are more expensive than 
nongrafted seeds and seedlings. It is difficult for farmers to provide the 
intensive care required to raise newly grafted plants, often requiring the 
added cost of a transplant facility that has healing chambers and trained 
personnel. Changes in resistance to diseases or pests must be taken into 
account as well as changes in fruit quality, which occur with some rootstocks. 
These problems should be regarded as important research topics, given that 
grafting cultivation is an indispensable production technique for sustainable 
agriculture. They are mentioned in detail below. 
  Economic Feasibility. The labor required, and the high cost of grafted 
seedlings make cucurbit grafting expensive. It is difficult for farmers who wish 
to perform the grafting to maintain adequate humidity and low light levels 
while grafted plants heal. However, since some transplant facilities now offer 
grafting services and with improved grafting techniques and mechanization, 
purchase of grafted seedlings is becoming more affordable. Grafted 
seedlings are more expensive than non-grafted seedlings, reflecting the cost 
of the rootstock seeds, which are often F1 hybrids or triploids. There are 
added costs involved in the grafting operation: raising the grafted seedlings, 
and transporting them to growers’ fields (Taylor et al., 2006). 
  Additionally, grafting decreased the transplant survival rate by up to 
60% in high wind conditions. The resultant loss of transplants and the need 
for replanting greatly increases the cost of grafting in high-wind areas (Davis 
and King, 2005; King and Davis, 2006). 

In Japan, grafted seedlings are almost four times the cost of seeds (0.4 
US dollars per seed vs. 1.6 U.S. dollars per grafted seedling) (Sakata, 2008). 
In the U.S. grafted seedless watermelon transplants cost $1,743 more per 
hectare than nongrafted seedless plants (Taylor et al., 2006). That is a 
difference of around $0.50, or three times more per grafted plant. In Spain, 
grafting costs are 0.25–0.35 Euros per plant, not including seed cost. This 
cost is similar in other Mediterranean countries (L´opez-Galarza, 2008). 
  Why graft cucurbits? The primary motive for grafting cucurbits is to 
avoid damage caused by soilborne pests and pathogens when genetic or 
chemical approaches for disease management are not available (Oda, 
2002a;b). Grafting a susceptible scion onto a resistant rootstock can provide 
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a resistant cultivar without the prolonged screening and selection required to 
breed resistance into a cultivar. Furthermore, grafting allows rapid response 
to newpathogen races, and, in the short-term, provides a less expensive and 
more flexible solution for controlling soilborne diseases than breeding new 
resistant cultivars. In addition, grafting may enhance tolerance to abiotic 
stresses, increase yield, and result in more efficient water and nutrient use; 
extend harvest periods, and improve fruit yield and quality (Shimada and 
Moritani, 1977; Romero et al., 1997; Oda, 2002a;b; Trionfetti-Nisini et al., 
2002; Lee and Oda, 2003; Rivero et al., 2003, Hang et al., 2005). Rootstocks 
can also influence temperature tolerance, moisture extremes (drought, 
flooding), and salt stress (Matsubara, 1989). 
  Grafting methods. The survival rate of grafted plants depends on 
compatibility between scion and rootstock, quality and age of seedlings, 
quality of the joined section, and post-grafting management. Different 
grafting techniques are adapted for different scions and rootstocks 
depending on grafting objectives, farmers’ experience, and post-grafting 
management conditions. When scion and rootstock have hollowhypocotyls, 
the whole insertion and one cotyledon grafting methods are preferred (Hang 
et al., 2005). 
  In contrast, tongue approach and cleft techniques, which have high 
survival rates, are often chosen by inexperienced farmers who have plenty 
of space and adequate labor. In contrast, the one cotyledon and the hole 
insertion grafts require experienced labor, specialized tools, and a healing 
chamber to obtain high survival rates. Cleft, one cotyledon, and hole 
insertion methods, which have high grafting positions, increase separation 
of scion from the ground. This decreases the opportunity of scion 
adventitious roots contracting soilborne diseases (Hang et al.2005). In 
manual grafting, the grafting and post-grafting operations require three to 
four people, each assigned to a specific step in the process (Lee and Oda, 
2003). Automation requires one to three people to oversee the entire 
process. Below is a review of the published grafting methods, both manual 
and automated, and their pre- and post-grafting requirements. 
  Conclusion 

 For decades, grafting has been successfully practiced in many Asian 
countries, and is becoming increasingly popular in Europe. Grafting is 
routinely employed for cucumbers, melons, oriental melons, squash, and 
watermelon. Identification of compatible multi-disease-resistant rootstocks 
with tolerance to abiotic stresses is a basic requirement for continued 
success. Additionally, the availability of efficient grafting machines, and 
grafting robots will encourage cultivation of grafted cucurbits worldwide (Lee 
and Oda, 2003). Automatic grafting machines can increase grafting speed 
and increase the survival rate of grafted plants (Gu, 2006). They may also 
increase grafted cucurbit crop production, and in turn, increase yield, and 
decrease chemical usage. 
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  The low rate of grafting success results in high costs, reducing the 
appeal of grafting in developed countries. Increased grafting success 
requires close contact between scion and rootstock vascular bundles, 
rootstock and scion compatibility, and proper environmental conditions to 
facilitate rootstock and scion union. 

Grafted plants with a good rootstock / scion combination have disease 
resistance, better abiotic stress tolerance, and higher yield. Unfortunately, 
the range of commercial rootstocks is limited, and the effect of unexplored 
rootstocks on fruit quality is still not clear. 
  Several problems commonly associated with grafting have been 
reported such as: a) additional cost for rootstock seeds; b) labor for grafting 
and seedling maintenance; c) inadequate experience and technique for 
grafting and cultivation of grafted plants; and d) physiological disorders 
associated with grafting (Lee, 1994). Despite these problems, enormous 
benefits are realized from grafting, namely: a) avoidance of soilborne 
diseases; b) added income from increased yield and premium price from off-
season production; c) lower cost of fertilizers and irrigation water due to the 
rootstocks extensive root systems; d) extended harvest periods; e) 
avoidance of soil salinity; f) reduced cost for soil fumigation; and g) a means 
to achieve organic vegetable production without fumigation (Lee and Oda, 
2003). Further research needs to focus on rootstock development, more 
efficient grafting robots, and development of acclimatization facilities. This 
research should considerably reduce the cost of grafted seedling production 
in the future. 
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In the era of the modern ecological crisis, the fundamental of 
upbringing and education is considered to be a process of improving the 
principle of interaction between a human and nature. When solving the 
problems of environmental education and upbringing, one must rely on such 
fundamental basics as providing the unity of knowledge and practical actions 
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in the learning process in order to study and improve the natural 
environment. And this process is carried out during the continuous 
environmental education. 

The term “environmental education” was used for the first time at a 
conference organized by the International Union for nature protection in 
1970.  

N.N. Marfenin believes that environmental education is a continuous 
process of learning, self-education, accumulation of experience and 
personal development, aimed at the formation of value orientations, norms 
of behavior and obtaining special knowledge on environmental protection 
and nature management, which are implemented in environmentally 
competent activities [1, p. 42].  

The environmental education is a continuous process of learning, self-
education, experience accumulation and personality development, aimed at 
the formation of value orientations, norms of behavior and obtaining special 
knowledge on environmental protection and nature management, which are 
implemented in environmentally competent activities. 

The environmental education has two main directions: the upbringing 
based on the general doctrine of environmental protection and special 
education on the laws of interaction between nature and anthropogenic 
ecosystems. 

The objectives of environmental education as a term for sustainable 
development were defined at the UN conference on environment and 
development in 1992. They are as follows: 

- creation of infrastructure to provide a system of continuous 
environmental education; 

- transformation of all training courses in terms of environmentally 
sound sustainable development; 

- filling the concept “citizen of the planet” with real content; 
- addressing the environmental globally significant problems; 
- creation of a system of students’ practical activities to improve the 

environment; 
- coordination of school and extracurricular education systems; 

primary, secondary and higher professional education, environmental and 
educational activities of non-governmental organizations; 

- training and professional development of teaching staff on the issues 
of environmental education. 

The environmental education is closely connected with education. This 
means that the issues of environmental education and upbringing of 
students, as well as training future teachers for the implementation of 
environmental education and upbringing, are of great importance. 

The peculiarity of environmental education consists in the fact that it 
sets the goals of education in a new way. The most important goal of 
environmental education is the formation of an environmental culture of the 
individual and society [2, p. 24]. 
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The environmental education is a purposeful formation of an ecological 
style of thinking, the necessary moral and aesthetic views on nature and the 
role of a human in it as part of nature, a scientific understanding of 
environmental problems, an active life position in the implementation of 
environmental tasks and the rational use of natural resources [3, p. 330]. At 
the same time, it is important to achieve an awareness of the complexity of 
environmental problems and an understanding of the need to comply with 
the rules of behavior in various forms of interaction with nature. It should be 
noted that the ecological education of students provides for the purposeful 
formation of an ecological style of thinking, the necessary ecological, legal, 
moral and aesthetic views on nature and the role of a human in it and a 
scientific understanding of the problems of ecologizing the material and 
spiritual activity of society. The environmental education is known to be 
aimed at forming a worldview based on the unity of man and nature. And it 
represents an integral system covering the entire life of a human. The 
analysis of the literature enables to highlight the special features of 
environmental education: the formation of environmental ideas; 
development of environmental awareness and feelings; the formation of 
beliefs in the need for environmental activities; development of skills and 
habits of behavior in nature; overcoming the consumer attitude towards 
nature in the character of students; duration; complexity; spasmodic feature; 
activity; the psychological aspect, which includes the development of 
ecological consciousness is of great importance; the formation of the 
appropriate needs, motives and attitudes of the individual; the development 
of moral, aesthetic feelings, skills and habits; forming a steady will; formation 
of significant goals of environmental activities. 
 

 
 

The main goals of environmental education are achieved by solving 
the following objectives: 

- educational - the formation of a system of knowledge about 
environmental problems of our time and ways to resolve them; 

- upbringing - the formation of motives, needs and habits of 
environmentally sound behavior and activities, a healthy lifestyle; 

- developing - the development of a system of intellectual and practical 
skills to study, assess the state and improvement of the environment of the 
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area; development of the desire to be actively involved in environmental 
protection. 

As a result, the program of environmental work with students is based 
on the following objectives: 

1) the formation of scientific knowledge and ideas about the "man-
nature" system. They enable to understand what happens as a result of the 
relationship between man and nature and how to act from the viewpoint of 
environmental expediency; 

2) the development of such attitude to nature, which determines the 
nature of the goals of interaction with nature, the choice of motives and 
strategies for appropriate behavior in nature; 

3) the formation of a system of skills and abilities of interaction with 
nature, aimed at the implementation of expedient environmental activities.  
  While working with students, the following directions, which contribute 
to the specification of the main objectives, can be distinguished: 

- the development of interest to the issues of relationship between a 
human and nature; 

- the formation of ecological perception - the ability to hear, see, smell, 
touch nature in all its harmonious natural and aesthetic integrity; 

- the formation of a philosophical understanding of the importance of 
ecology for humans;  

- the development of socially valuable motives of students' personal 
attitude to nature; 

- the involvement of students in direct work on the protection of nature 
and habitat; implementation of environmental design of the interior of 
classrooms, offices, lobbies: placing the plants, plant compositions, 
aquariums, posters and photo stands related to the environmental topics.  

The main task of modern teachers is to convey the significance of 
ecological culture to humanity, to instill and develop people’s ecological 
thinking, and to implement this through educational processes. At the same 
time, the teachers themselves must have not only ecological thinking, but 
know a lot of the processes of environmental protection in order to change 
the mentality of their students – children of nursery schools, junior 
schoolchildren, students and, finally, adults. 

In order to arouse the university students’ interest to the environmental 
problems and involve them in the educational process, the teacher himself 
must be competent in this area and be able to present information in a quality 
manner using all possible and available teaching methods.  

It should be noted that environmental education should not be 
spontaneous. The knowledge on nature studies, geography, biology, 
chemistry, physics gained at school should be actively used in the process 
of environmental education of students. Usually the student has enough 
environmental information. Any good beginning must be supported by a 
socially useful deed in practice. The theoretical environmental training 
should be complemented by practical environmental activities. There is no 
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doubt that such activities like cleaning of areas, planting green trees and 
garbage collection are useful for the society. The theoretical basis of 
environmental education is based on solving problems in their unity: 
learning, upbringing, development. The criterion for the formed responsible 
attitude to the environment is the moral concern for future generations. Using 
various methods of education correctly, the teacher can form an 
environmentally competent and educated personality. Therefore, the 
ecological problem arises today not only as the problem of protecting the 
environment from pollution and other negative impacts of human economic 
activity on Earth. It turns into the problem of preventing the spontaneous 
impact of people on nature, into a consciously, purposefully, systematically 
developing interaction with it. Such interaction is possible if every person has 
a sufficient level of culture, ecological consciousness, the formation of which 
begins in childhood and continues throughout the life. Along with learning, 
the upbringing of the personality of the future specialist is the most important 
function of the higher education system.  

The environmental education is a process of a person's awareness of 
the value of the environment and clarification of the basic rules which are 
necessary to obtain the knowledge and skills, to understand and recognize 
the mutual dependence between a person, his culture and his biophysical 
environment. The environmental education also includes the inculcation of 
practical skills in solving the problems related to the interaction with the 
environment, the development of behavior that contributes to the 
improvement of the quality of the environment, but unlike the education, it 
does not seek to provide systemic knowledge and skills that can be qualified 
and assessed [4, p. 248]. 

Education is closely connected with upbringing. By teaching and 
educating, we achieve great success. The lectures with the use of regional 
components, conducted in higher educational institutions, are of great 
importance for upbringing and teaching effective environmental 
management. Therefore, there is a parallel call for students to protect natural 
resources with their recognition. 

In accordance with the national program of continuous environmental 
education, the environmental upbringing and education are carried out in 
three stages, depending on the goals. They are preschool and primary 
education, secondary school and college, higher education institution. 

The environmental education is the formation of human conscious, 
careful attitude towards the environment, towards nature, the conscious use 
of its wealth, an understanding of the need to enrich natural resources, and 
active participation in nature protection. The emergence of this problem is 
caused by the negative changes in the environment we live in. These 
changes may not give strength and lead to the destruction of the biosphere. 
The problem of environmental education is complicated, multifaceted and 
very important. Thus, the environmental education becomes an integral 
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component of modern education and contributes to its transformation in 
modern systems and society.  
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Қала ішінде орналасқан тоғайлардағы егістік алқаптарын 

қорғаудың рөлі зор, ондай жерлерде топырақта су және жел эрозиясы 
болмайды. Тоғайлар қала ішіндегі ауа алабын тазартады, яғни, ауаның 
газдық құрамын тұрақтандрып отырады. Тоғайлар және ормандардың 
адам мен жалпы қоршаған орта үшін маңызы өте зор, мамандардың 
есебі бойынша, олардың әр қайсысының 1 гектары жылына 10 т 
шамасындағы көмірқышқыл газын сіңіреді. Сонымен қатар, тоғайлар да, 
денсаулық сақтау орны деп, есептеледі.  

Алматы қаласындағы Бауман тоғайы - мемлекетік табиғи 
ескерткіштерінің бірі. ҚР Үкіметінің арнайы № 1074 қаулысы бойынша 
2006 жылдан бастап республикалық маңызы бар ерекше қорғалатын 
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табиғи аумақтардың тізіміне енгізілді, аумағы 130 га. Бауман тоғайы 
қазіргі кезде ерекше қорғалатын табиғи аумақтар туралы заңына сәйкес 
Іле Алатауы ұлттық табиғи саябағының Ақсай бөлімшесінің қарамағына 
берілді. Тоғай 1868 жылы «Верный бағы» деп аталған. Кейін Верный 
қаласының бас бағбаншысы Э.О. Бауманның (1850 – 1921) тікелей 
басшылығымен бақ аумағы кеңейтіліп, көгалдандыру жұмыстары 
қайтадан жүргізілген. Сондықтан, бағбанның құрметіне арнап баққа 
Бауман есімі берілді. Баққа Мәскеу, Пенза, Ялта, Ташкент қалаларынан 
әкелінген алуан-түрлі жеміс ағаштары мен жалпақ және қылқан 
жапырақты ағаштарының көшеттері отырғызылған. Алғашқы кезде 
тоғайда алманың 74, алмұрттың 49, қылқан жапырақты ағаштың 17, 
жалпақ жапырақты ағаштың 44, әр түрлі бұталардың 52 түрі болды.1894 
жылы Бауман тоғайын көгалдандыру жөнінде бағдарлама жасалынып, 
оны қалалық Думаға ұсынды. Бұл бағдарлама 1899 жылы толығымен 
жүзеге асырылған [1].  
  2009 – 2011 жылдары Бауман тоғайын мемлекеттік табиғи 
ескерткіш ретінде қалпына келтіру және сақтау туралы іс-шаралардың 
жоспары нақтыланып бекітілді [2]. Қазіргі кезде Бауман тоғайы Алматы 
қаласының жасыл желекті аймағына айналды, қаланың ауасын 
тазартудағы рөлі мен тұрғындарының демалыс орны ретінде маңызы 
зор. Онда 250 мыңдай ағаштар түрі өседі, оның ішінде адамға пайда 
келтіретіндеріне сипаттай берейік.  
  Бауман тоғайында сүректі ағаштардың да бірқатар түрлері бар. 
Сүрек (гр. xyion — ағаш) — түтікшелі өсімдіктердің су өткізгіш (ксилема) 
талшығы. Флоэмамен бірге өсімдіктің сабақ және тамырларына ене 
отырып, барлық ағзаларының үздіксіз өткізгіш жүйесін қалыптастырады. 
Қалыптасу уақытына және жеріне байланысты сүректер бастапқы, 
(туынды прокамбия) және қайталанбалы, (туынды камбий) болып 
бөлінеді. Бастапқы сүрек қайталанбалы сүрекке ұқсас талшықтар 
құрамынан тұрады: трахеалды элементтер, (трахеидтер және талшық 
мүшелері), талшық және паренхимды талшықтар. Алайда бастапқы 
сүректің сәулелері жоқ және осынысымен оның ұйымдастырылуы 
екінші сүректің ұйымдастырылуынан ерекшеленіледі [1]. 
  Қайың (лат. Bétula). Қайың – ақ түсті қабығымен ерекшеленетін 
әдемі ағаш. Өмір сүру ұзақтығы - 100-150 жыл. Ол көктемде ерте бүршік 
жарып, кеш жапырақ түсіретіндігімен ерекшеленеді. Табиғатта 
қайыңның 140 түрі бар. Елімізде оның көптеген түрлері кездеседі. 
Қазақстанда табиғи жағдайда 15 түрі кездеседі. [3]. Қайың ағашының 
бұтағы мен діңі берік, әрі шымыр. Жапырағы жұмыртқа пішіндес, 
жиектері ара тісті. Қайың сәуір, мамыр айларында гүлдейді. Гүлдері 
сырға секілді. Күзде ерекше сары түске боялатын қайың жапырақтары 
саябақтарға көрік беріп тұрады. Қайыңның барлық түрі өте тез өседі 
және оңай жерсінеді. Оның бүршіктері мен жапырақтарының құрамында 
эфир майы, қара май, флавоноидтар, сапониндер мен С дәрумені бар. 
Шырынын сусын ретінде пайдаланады. Қайыңнан жоғары сапалы 

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            272                                        inf.academ@gmail.com 

шаңғы мен шере жасалынады. Тез шіріп кететіндіктен құрылыста аз 
қолданылады. Жанғыштық қасиеті жоғары болғандықтан, отын ретінде 
пайдаланады. Көп күтімді қажет етпейді. Жас көшетін алғашқы 
жылдары түзулеп өсірсе, діңі тік әрі әдемі болып өседі. Қалемшелеу 
арқылы оңай көбейтіледі. Алматы қаласының саябақтарында және 
көше бойларында сәндік үшін өсірілетін, жалпы елімізде кең таралған 
түрлерінің бірі - қотыр қайың немесе сүйелді қайың (Betula pendula Roth) 
– қайың тұқымдасына (Betulaceae Agarolh) жататын ағаш. Оның биіктігі 
20 (кейде 30) метрдей, діңінің диаметрі 60 – 80 сантиметрге дейін, 
қабығы ақ түсті. Жапырағы сағақты, жиегі ара тісті, тілімденген, 
кезектесіп орналасады. Аталық гүл шоғы сырға тәрізді, бұтағының 
ұшында жетіледі. Аналық гүл шоғының жасыл түсті сырғалары, аталық 
сырғасына қарағанда едәуір қысқа болады, олар көктемде ағаш бүрінен 
дамиды. Қайың ағашы бір мезгілде жапырақ жарып, гүлдейді. Жемісі – 
ұсақ жаңғақша (оның ұзындығы 1,5 – 4 мм). Тұқымы тамыз – қыркүйекте 
піседі. Сүйелді қайыңды егіс қорғайтын орман алқабы үшін және елді 
мекендерді көгалдандыру, қалада әсемдік үшін саябақтарда 
көшеттерінен немесе тұқымынан қолдан өсіреді. Сүрегі құрылыста және 
жиһаз жасау үшін, жас жапырағы мен бүрі және оның діңінде өсетін 
қайың қара саңырауқұлағы (чага) медицинада және парфюмерияда 
пайдаланылады. Қайың қабығын тіліп, одан ағатын шырынды ішуге 
болады. Қайың шырынында 20%-дай қант, кальций оксиді және хош 
иісті заттар бар. Оны несеп жүргізетін, ішек құртын түсіретін, қан 
тазартатын дәрі ретінде пайдаланады.  
  Бөртегүл (лат. Syrínga L.) – Зайтүндер (Oleaceae Lindl) 
тұқымдасына жататын өсімдік, халық дала гүлі деп атайды. Қазақстанда 
табиғи флорада бір ғана түрі (Vulgaris L.) кездеседі. [2]. Қазақ халқы 
бөртегүл туралы да біраз нәрсені баян етеді. «Бөртегүлдей гүл қайда, 
иісі жұпар аңқыған, даладағы бақытты иісіменен шақырған» деген өлең 
жолдары бар. Расында, бөртегүл гүл жарған кезінде бүкіл даланы жұпар 
иісімен жаулап алады. Қазақ халқы бөртегүлдің осындай қасиетіне 
қарап, оны «жұпар гүл», «иісті гүл», «тілді гүл», «сырлы гүл» деп әр 
алуан аттармен атайды. Бөртегүл мамыр айында гүл жарады. Мамыр 
айында гүл жаратын гүлдердің барлығының арасынан ерекше шоқ 
жарып, жарқырап көзге түседі, көңіл арбайды. Бөртегүлдің мәдени 30-
дан артық түрі бар. Оның биіктігі 3-5 метр шамасында. Гүлдерінің түсі 
қызғылт, сия көк, көгілдір, сарғылт болып келеді. Әр өңірде әр түрлі гүл 
ашады. Гүлі бөртпе пішінді болғандықтан, оны «бөртегүл» деп атаған. 
Қазақтың байырғы емшілері бөртегүлді дәрі ретінде әр алуан ауруларға 
ем етіп қолданған. Оның қабығынан жасалған дәрілер арқылы қызуы 
көтерілген адамдардың қызуын түсірген, суыққа тоңып, тұмау тигізген 
адамдарды терлету арқылы жазған, қуығы тұтылып, жіңішке ауруына 
тап болған адамдардың несебін айдап, қуық тұтылу жолын ашқан. 
Осыған қарап «дәрігүл», «зәр айдауыш гүл» деп те атаған. [4, 5]. 
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  Балқарағай (лат. Lárix Mill) — қарағайлар (Pinaceae Lindl) 
тұқымдасына жататын қылқан жапырақты биік ағаш. Оның биіктігі 30 
метрдей, діңінің диаметрі 175 сантиметрге жетеді. Ине тәрізді жіңішке, 
жұмсақ қылқан жапырақтарының ұзындығы 3–4 см, ені 1–1,5 мм, қыста 
түсіп қалады. Қазақстанда табиғи жағдайда бір ғана түрі (L. Libirica Ledb) 
кездеседі. Сібір балқарағайы — қос жынысты, бір үйлі өсімдік. Аталық 
бүрі сопақша шар тәрізді, ақшыл, сары түсті. Ол жапырақсыз қысқа 
өркенде өніп, жетіледі. Аналық бүрі ұзынша қызыл, қызғылт, жасыл 
түсті, негізгі діңінде пайда болады. Жел арқылы тозаңданады. Мамыр-
маусым айларында гүлдейді. Тамыз-қыркүйекте тұқымы бүрімен қатар 
піседі. Тұқымы сарғыштау, күңгірт жолақты болады. 15–20 жылдан кейін 
тұқым бере бастайды, 300–500 жыл жасайды.Оның сүрегінен қағаз 
және спирт, қабығынан илік зат, бояу, ал қылқанынан бағалы эфир 
майы алынады. [3, 6] 

Емен (лат. Quercus L) – шамшаттар (Fagaaceae A. Br.) 
тұқымдасына жататын, жапырақ тастайтын немесе мәңгі жасыл 
ағаштар. Қазақстанда табиғи флорада және Алматы қаласының 
саябақтарында (кәдімгі емен – Q. robur L. түрі) кездеседі. Кәдімгі емен – 
діңі жуан әрі мықты, биік болып өсетін ағаш. Биіктігі – 40 метр, діңінің 
жуандығы (диаметрі бойынша) – 2 метрге дейін жетеді. Емен ағашын 
таулы аймақтардан, Тобыл өзенінің жағалауынан табиғи түрін көруге 
болады. Еменнен ғана құралған ормандар ТМД елдерінде ғана бар. Ал, 
қала көгалдандыруда оны қала көшелерінен кездестіруге болады. Емен 
гүлдеп жеміс салады. Жаңғақтан өсіп шыққан емен ашық жерде өссе 20 
жылдан кейін, ал орманды жерде өссе 50 жылдан кейін гүлдейді. 
Қызғылттау келген гүлі көктемде жапырағымен бірге шығады. 
Бұтақтары кең жайылып өседі. Сондықтан жас көшетін бірден кең 
орынға егу керек. Еменнің жапырағы мен жаңғағы өте әдемі. 
Жапырағының жиегі ирек, кесік және түзу түрлері де бар. Бойы биіктеген 
сайын көлемі де ұлғая түседі. Емен алғашқы уақытта жай өседі, 10 
жылдан соң жылдық өсімі 0,6-1 метрге жетеді. Емен биіктігімен қатар 
жайылып өскенді ұнатады. Кейде бір жыл ішінде жанынан шыққан 
бұтақтар 2 метрге дейін өседі. Осыған орай, халық арасында «Емен тон 
киіп өседі» деген сөз бар. Сондықтан оны өзге өсімдіктерге жақын екпеу 
керек. Емен 800-1000 жылға дейін өмір сүреді. [1]. 
  Шырша (лат. Piceae Dietrich) – қарағайлар (Pinaceae Lindl) 
тұқымдасына жататын биіктігі 30-50 метр, баяу өсетін қылқанжапырақты 
ағаш. Қазақстанда табиғи флорада 2 түрі (P. Schrenkiana Fisch. et. Mey. 
E – Шренк шыршасы, P. obovata Ledb – Сібір шыршасы) кездеседі. 
Шренк шыршасы солтүстік Тянь-Шань тауларының эндемикалық 
өсімдігі болып саналады. Қазақстанның Қызыл кітабына енген. [7]. 15-
20 жылға дейін өте жай, кейін жылына 30 см-ге дейін өсетін болады. 
Мәңгіжасыл өсімдік болғанымен, 6-12 жылда қылқандарын кезекпен 
түсіріп, жаңарып отырады. Өсе келе жан-жағына жайыла түсетіндіктен, 
олардың бір-бірінен немесе өзге ағаштардан арақашықтығы кемінде 6 
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м болғаны дұрыс. Осы себепті де оны арнайы бақтарға, кең ауласы бар 
балабақша, мектеп алаңқайларына еккен жөн. Шыршаның мәдени түрі 
өте көп. Оның ішінде қылқанының түсі көк, қызғылт, сарғыш және ашық 
жасыл түрлері көгалдандыруда үлкен қолданыста. Шығыс 
шыршасының қылқаны сары немесе алтын түстес, ине қылқанды 
шыршаныкі көк, көкшіл, кәдуілгі немесе еуропалық шыршаның қылқаны 
қою жасыл, балқандық шыршаныкі күміс түсті немесе сұр болады. 
Дүние жүзінде 50-ге жуық түрі бар. Түрлеріне қарай 50-150 жыл 
аралығында өмір сүреді. Қазақстанның таулы аймақтарында бірнеше 
шыршадан құралған ормандар бар, ал көгалдандыруда он шақты түрі 
қолданылады. Олардың арасында бойы бір метрден аспайтындары да 
бар. Тіпті соңғы уақытта жерге жайылып өсетін түрлері де елімізде 
жерсіндіріліп жатыр. Ботаника бағында олардың орны ерекше. 
Сондықтан сұрыпты, қылқаны көк немесе ашық жасыл түрлерін 
отырғызған абзал. Шыршаның ағашы жұмсақ, жеңіл және мықты емес. 
Сондықтан құрылыста, ағашты қайта өңдеуде қолданылады. Шырша 
өнімінен қағаз және қатты қатырма қағаздар, целлюлоза, канифоль 
майларын және ағаш сіркесін алады. Шыршаны жол жиектеріне жел 
ұстағыш ретінде егеді. Тұқымы, яғни бүрін орман құстары мен 
кеміргіштер тамақ ретінде пайдаланады. Діңінің қабығы тері илеуде 
қолданылады. 
  Терек (лат. Populus L.) – талдар (Salicaceae Lindl) тұқымдасынан 
тез өсетін ағаш, биіктігі 45 метрге дейін барады. Көбінесе 60-80 жыл, тек 
кейбір түрлері 120-150 жыл өмір сүреді. Табиғатта 110-ға жуық түрі бар. 
Будандастыру арқылы теректің тез өсетін көп түрлері алынған. Тез 
өсетін қасиетіне байланысты көгалдандыруда кеңінен қолданылады. 
Аналық терек мамыр-маусым айларында мамық шығарып, жер-көкті 
ластайды, әрі терек мамығына аллергиясы бар адамдарға қиындық 
туғызады. Сондықтан көгалдандыруда мамық шығармайтын аталық 
теректерді пайдаланған жөн. Ерте көктемде жапырағы шықпай тұрып, 
сырға секілді ақ гүл жарады. Жапырағы - жұмыртқа пішіндес, жиектері 
аратісті. Қазақстанның барлық аймағында кездеседі. Өзен 
жайылмасында, далалық жерлерде, тау етегінде, бұта арасында өсетін 
15 түрі (ақ терек, көк терек, қара терек, бәйтерек, тораңғы т.б.) бар. 
Бұтақ шоғыры пирамида пішіндес. Жапырағы жалпақ, сағақты келген, 
ромбыға не қандауырға ұқсайды. Гүлі қос үйлі, гүл сырғасы (ұзындығы 
3 – 15 см), салбырап ілініп тұрады, онда аталығы не аналығы ғана 
болады, жел арқылы тозаңданады. Негізінен, жапырағы шыққанша 
гүлдейді. Тұқымынан және атпа тамырынан, шыбығынан көбейтіледі. 
Гүлінде шырынды дискісі (тор) болады. 150 жылдай тіршілік етеді. 
Жемісі – қорапша, тұқымы ұсақ. Терек әсемдік өсімдік ретінде өсіріледі. 
Қазақстанда берікқара терегі мен тораңғы – өте сирек кездесетін 
өсімдіктер қорғауға алынып, Қазақстанның «Қызыл кітабына» енгізілген. 
[1, 7, 8]. 
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4.7. Атмосфера ауасымен белсендірілген Кендірлік кен  
орнының қоңыр көмірінен алынған гумин қышқылының 

сорбциялық қасиеттерін зерттеу 
 

Жанар Семейхановна Абишева 
Өскемен қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік 

мектебі. Химия ғылымының магистрі 
(Қазақстан, Өскемен қ.) 

Батима Сматаевна Тантыбаева 
С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті. 

п.ғ.к., доцент (Қазақстан, Өскемен қ.) 
Аружан Айдынқызы Оралханова 

Өскемен қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік 
мектебі. 12 сынып оқушысы (Қазақстан, Өскемен қ.) 

 
Шығыс Қазақстан облысы дүние жүзі бойынша аса ірі 

полиметалл кендері орналасқан табиғи ресурстарға бай аймақтың бірі. 
Облыс орталығы Өскемен қаласында және оның маңайында 
орналасқан шағын қалаларда полиметалл кендерінен өндірілетін кен 
тастарды өңдейтін кен байыту және ірі металлургиялық кәсіпорындары 
шоғырланған. Мұндай кен байыту орындары мен кәсіпорындарда 
қолданылған сарқын суларды табиғи сорбенттермен тазарту қолайлы. 
Зерттеу жұмысының негізгі нысаны Зайсан өңіріндегі Кендірлік қоңыр 
көмір өндіретін кен орнының баланстық қорындағы пайдалануға 
жарамсыз, бірақ қоры көп қоңыр көмір. Қоңыр көмірді атмосферадағы 
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оттегімен белсендіру арқылы алынған гуминді қосылыстардың 
сорбциялық қасиеттерін зерттеп, табиғи сорбент ретінде пайдалану 
мүмкіндігін қарастыру және сонымен қатар гуминнің сорбенттік 
қасиеттін анықтай отырып, өнеркәсіп орындарынан шығатын қалдық 
суларды тазартуға бағытталған сүзгілерді дайындау бүгінгі күні өзекті 
мәселенің бірі болып отыр. Себебі Қазақстанның өндіріс орындары үшін 
сулардыңластану көзі – ауыр металдар мен мұнайды 
делокализациялайтын, сорбциялық қасиеті жоғары, әрі қоршаған ортаға 
зиянсыз сорбент алу өте маңызды.Аймақтық ресурстарды, яғни қоңыр 
көмірді мәселені шешу үшін тиімді сорбент – гуминді қосылыстарды 
алуда пайдалану экономикалық және экологиялық тұрғыдан 
қарастырғанда тиімді болып саналады. 

Табиғи жанғыш кендерге жер қойнауындағы жылу энергиясының 
көзі болып табылатын барлық органикалық заттар жатады. Агрегаттық 
күйіне байланысты отындар: қатты (шымтезек, қоңыр және тас 
көмірлер, сланец, антрацит, кокс, жартылай кокс), сұйық (мұнай, мұнай 
өнімдері) және газ тәріздес (табиғи газдар, қатты отындар мен мұнай 
өңдеуден түзілетін газдар) болып бөлінеді. Барлық жанғыш кендер тірі 
организдердің, әсіресе ағаш және өсімдік қалдықтарының ыдырау 
нәтижесінде пайда болады. 

Көмірлену және карбонизация процессі – шымтезек түзілу 
кезеңінен өткен органикалық заттардың температура, қысым, уақыт 
әсерінен физикалық және химиялық өзгеру процессі. Шымтезек 
қабатынан жаңа түзілген минералдық қабат өсімдіктердің 
қалдықтарымен жабылып, оның қабаттарының біршама тереңдеуінен 
кейін екінші кезең, шымтезектің көмірге айналу сатысы басталады [1]. 

Барлық көмірлер үш бөліктен: органикалық, минералдық және 
ылғалдан тұрады. Көмірдің органикалық массасының элементтік 
құрамына көміртегі, сутегі, азот, оттегі, күкірт кіреді. Көмірдің 
минералдық бөлігін карбонаттар, силикаттар, фосфаттар, сульфаттар, 
сульфидте құрайды. Ылғалдың жалпы мөлшері бойынша қоңыр 
көмірлердің класс нөмірі, ал көмірдің органикалық массасына 
шаққандағы алғашқы смола шығымы бойынша топ нөмірі анықталады. 
Осылайша қоңыр көмірді классификациялауды 1-ші кестеде 
бейнеленген. Қоңыр көмірлерге жану жылуы көмірдің күлсіз массасына 
есептегендегі 24000кДж/кг аз көмірлер жатады [1, 120-124 б.]. 

Шымтезек пен қоңыр көмірлердің құрамындағы гумин 
қышқылдары құрамы, құрылысы бойынша бір-біріне ұқсас келеді. Қоңыр 
көмірлердің қасиеттері олардың құрамындағы гумин қышқылдарының 
сандық мөлшерлері мен сапалық құрамына байланысты өзгеріп 
отырады. Бұл өзгерістерді гумин қышқылдарының құрамындағы 
функционалды топтардың мөлшерінің көмірлену сатысында өзгеруінен 
байқауға болады. 
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Кесте 1. Көмірлену дәрежесі әртүрлі қоңыр көмірлерден тотыққан тас 
көмірлерге дейін функционалды топтардың мөлшерлерінің өзгерісі 

Функционалды топтардың 
көмірдегі мөлшері,  

% (масс.) 

Функционалды топтардың гумин 
қышқылдарындағы мөлшері,  

% (масс.) 

С Ожалпы СООН ОНфен. СО ОСН3 Оактивсіз 

65,2 28,7 30,4 35,6 16,3 1,4 16,3 

74,6 16,8 8,9 48,2 16,1 0,0 26,8 

80,0 13,4 3,7 52,2 9,7 0,0 34,4 

85,0 8,2 0,0 4,9 4,9 0,0 90,2 

90,3 3,4 0,0 0,0 14,7 0,0 85,3 

92,8 2,5 0,0 0,0 16,0 0,0 84,0 

 
Тас көмірлер ауадағы оттегімен автототығып, олардың құрамында 

қоңыр көмірлердегі сияқты құрамы ұқсас гумин қышқылдары түзіледі. 
Көмірлену дәрежесі әртүрлі көмірлердегі гумин қышқылдарының 
құрамындағы функционалды топтардың мөлшері кестеден көрініп 
тұрғандай қоңыр көмірлердің түзілу сатысында (көміртегі мөлшері 65-
80%) көмір құрамындағы оттегінің 80%-дан астамы функционалдық 
топтардың үлесінде болады. 

Шығыс Қазақстан облысы Зайсан өңірінде, яғни Кендірлік кен 
орнында қоңыр көмірдің мол қоры орналасқан. Кен орны 1874 жылы 
ашылған. 1920 жылы барлау жұмыстары жүргізілді.  

Қоңыр көмірдің 600 метрге дейінгі қоры 1033 млн. т. Қазір кен 
орнындағы шағын ашық кеніштерде жергілікті тұтынушылардың қажетін 
өтейтін мөлшерде отын өндірілуде. [2, 7 б.]. 

Зайсан өңірiндегi Кендiрлiк көмiр кен орны тiптi сонау 1870-шi 
жылдары белгiлi болған көрiнедi. Жер бетiне жақын жатқандықтан өте 
пайдалы, көп қаражат керек етпейдi. Қоры – 600 миллион тонна. Ашық 
әдiспен өндіруге болады. [3, 365 б.].  

Әдетте қоңыр көмірде гуминді қосылыстарға бай. Гуминді 
қосылыстарды зерттеу тарихы 200 жылдан астам болып келеді. Гуминді 
қосылыстар құрылымы және қасиеттері жайлы алғаш түсініктер 18 
ғасырда неміс ғалымы Франц Ахардпен қалыптасқан. Алғашында 
Ф. Ахард торфтан гуминді қосылыстарды бөліп алды және олар жайлы 
1786 жылы мәлімдеді [4]. Сондықтан гуминді қосылыстарды 
классификациялаудың және өндірудің схемаларын неміс ғалымдары 
жасаған, сонымен қатар «гуминді қосылыстар» терминін енгізген (лат. 
«humus» - жер не топырақ).  

Қазіргі таңда гуминді қосылыстардың шартты құрамы мен 
маңызды физика-химиялық қасиеттері анықталды, гумин қышқылын 
әртүрлі шикізат көздерінен алудың тәсілдері құрастырылды, олардың 
топыраққа, өсімдіктерге микроағзаларға әсері зерттелді [6, 197-199 б.]. 
Гуминді қосылыстарды қолданудың кең аясы анықталды: фильтр, 
құрылыс материалдарын, бояғыштар, аккумулятор, бұрғылау 
ерітіндісі,сылау материалдары, суыту және жуу сұйықтықтары жасауда, 
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топырақты рекультивациялауда, улы, ауыр металдары бар қалдық 
суларды дезактивациялауда және тағы басқа көптеген облыстарда 
қолданылады [7].  

Табиғи объектілерден бөлініп алынған гуминді қосылыстарда 
элементтік құрамы бойынша, көміртек 40-60%, оттегі 30-40%, сутегі – 3-
6%, азот 3-5%, күкірт 0,7-1,2%, фосфор 0,5%-ға дейін, айырмашылық 
байқалады. [99, 635 б.].  

Көмірдің қасиетіне оның алдын-ала химиялық белсендіру көп рөл 
атқарады. Кейбір химиялық заттардың көмірдің органикалық массасына 
(КОМ) белсене әсер ететіні және оның тереңдетілген термиялық 
деструкциясына, процес жылдамдығының артуына және интенсивті газ 
бөліну температурасының төмендеуіне әкелетіні анықталған. 

Химиялық белсендіру – көміртек құрамды шикізатты әртүрлі 
концентрациядағы қышқылдар және негіздермен қыздыру жақсы 
дамыған эффективті табиғи сорбенттер алу. 

Сорбент – абсорбент, адсорбент, ион алмастырғыш материалдар 
мен комплекс түзгіштер түрінде газ, бу және еріген заттарды таңдамалы 
сіңіру үшін қолданылатын қатты немесе сұйық заттар. «Сорбент» 
термині латын тілінен аударғанда «Sorbens» – сіңіруші дегенді білдіреді. 
Сорбенттерді шығу тегі мен табиғатына байланысты органикалық және 
бейорганикалық деп те шартты түрде бөледі. Оларға: активтелген 
көмір, алюминий оксиді, целикогель және кейінгі кезде жиірек 
қолданылып келе жатқан өсімдік шикізатынан алынған көміртекті 
материалдарды атауға болады. 

Сорбенттер көбінесе әр-түрлі табиғи нысандарды тазарту үшін 
қолданылуда. Оларды практика жүзінде қолданғанда адсорбциялық 
тазартудың тиімділігі 80-95%-ға дейін жетеді. Мұндай жоғары деңгейлі 
көрсеткіштер қолданылатын адсорбенттердің келесідей қасиеттерімен 
анықталады: адсорбенттің химиялық табиғаты; оның кеуекті құрылымы; 
адсорбциялық беттің шамасы; оның қол жетерлілігі; беттік 
сипаттамалары; жоғары тазарту дәрежесі; адсорбентті бірнеше мәрте 
қолдануға мүмкіндік беретін механикалық беріктігі; сонымен қатар 
сорбенттердің өзіндік құны да айтарлықтай маңызды рөл атқарады.  

Ластанған суларды тазарту кезінде қолжетімді және арзан 
химиялық заттарды қолдануға тырысу керек. Осындай заттың бірі – 
гумин қышқылы. Гумин қышқылының функциясы - металл иондары 
қышқылға тәуелді байланыстыруы және босап шығу. Бұл қасиеті судың 
биологиялық жинақталуы мен ұтқырлығын зерттейді. 
  Қоңыр көмірді ауа оттегісімен белсендіру үшін алдымен қоңыр 
көмір үлгісі механикалық ұнтақталудан өтті. Негізінен механикалық 
өңдеу көмірдің тотығу процесін жылдамдатады да одан гуминнің 
шығымын арттырады. А.Г. Пройдаковтың зерттеулері бойынша 
механикалық өңдеуден өткен қоңыр көмірден алынған гумин 
қышқылдарының физиологиялық белсенділігі жоғары болады. Біз осы 
зерттеулерге сүйене отырып, Кендірлік кен орнынан алынған көмірді 
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механикалық жолмен ұнтақтап, ауа оттегісімен жанасу деңгейі жоғары 
болу үшін жаймалап, біраптаға ашық ауада қалдырылды. Содан кейін 
оның ылғалдылығын, күлділігін анықтап, гумин қышқылын алдық. 

Көмірдің күлділігін анықтау үшін ГОСТ 11022-95 қолдандылды.  
Күлділікті анықтау үшін келесі формуланы қолданады: 

 

 𝐴 =
𝑚3−𝑚1

𝑚2−𝑚1
∗ 100%        (2.1.1.1) 

 
m1 – тигель массасы 
m2 – үлгі салынған тигель массасы 
m3 – күлі бар салынған тигель массасы 
-ші кестеде осы формула бойынша есептелген, Кендірлік кен 

орнының күлділігі келтірілген. 
Тәжірибе кезінде алынған мәліметтерге математикалық өңдеу 

жасайық.  
Сұрыптаудың орташа арифметикалық мәнін төмендегі формула 

бойынша анықтайды:  
 

Х̅ =
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖

𝑛
𝑖=1          (2.1.1.2) 

 
Орташа квадраттық ауытқуы: 
 

𝑆 = √
∑(𝑋𝑖−𝑋)̅̅̅̅ 2

𝑛−1
         (2.1.1.3) 

 
n –параллель өлшеулердің саны 
Сенімгерлік интервалы: 
 

∆�̅� = 𝑆�̅� ∗ 𝑡 (𝑃)         (2.1.1.4) 
 
Анализ нәтижелерін бейнелеу: 
 

�̅� ± ∆�̅�          (2.1.1.5) 
 
Нәтижелерді өңдеу үшін келесі формула қолданамыз: 

 

𝑊 =
𝑚1

𝑚
∗ 100%         (2.1.2.1) 

 
m1 – көмір үлгісінің кептіру кезінде жоғалтқан массасы 
m – көмір үлгісінің кептіруге дейінгі масса 
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Кесте 2. Қоңыр көмірдің күлділігі мен ылғалдылығын салыстыру 

№ 
Қоңыр көмірдің күлділігі,  

мас. % 
Қоңыр көмірдің 

ылғалдылығы, мас. % 

ҚК 
белсендірілмеген 

47,97±0,464 4,24±0,0058 

Ауа оттегісімен 
белсен ҚК 

41,40±0,199 4,14±0,0131 

 
Ауа оттегісімен белсендірілген және белсендірілмеген қоңыр 

көмірдің күлділігі мен ылғалдылығын салыстыру барысында, ауа 
оттегісімен белсендірілген қоңыр көмірдің күлділігі мен ылғалдылығы 
төмен екендігін көруге болады 
 Сонымен қатар белсендірілмеген қоңыр көмір мен ауа оттегісімен 
белсендірілген қоңыр көмір құрамындағы гуминнің шығымдылығы 
анықталды.  
 

Кесте 3. Қоңыр көмір құрамындағы гумин шығымы 

 
 Гумин қышқылының маңызды биосфералық функциясы олардың 
топырақ биотикасын қорғау және сақтай алуы. Қоршаған ортаның 
өндіріс орындарының ауыр металдарымен (радионуклидтермен, 
детергенттермен) ластануы халық денсаулығына кері әсерін тигізеді 
және қазіргі уақытта табиғатты қорғау ұйымдарының күрделі 
проблемасы болып табылады. Бұл мәселенің шешімі эффективті және 
қолжетімді, табиғатқа кері әсерін тигізбейтін, нейтралды сорбенттер 
табу болып келеді. Гуминді қосылыстардан осындай сорбенттерді алу 
перспективті болып табылады. ГҚ алдымен улы қосылыстарды өзіне 
байлап,оларды белсенді емес формаларға аударып, біраз уақыттан 
кейін оларды улы емес заттарға дейін ыдыратып жібереді. 

Алынған гумин қышқылында мыс иондарының сорбциясы 
жүргізілді. ГҚ мыс иондарымен төмен селективтілігі осы иондардың 
жоғары комплекстүзушілік қасиетімен түсіндіріледі.  
  ГҚ сорбциялылығы мөлшері органикалық және органикалық емес 
бөліктеріндегі метал байлағыш орталықтардың санына байланысты 
болып келеді. Жүргізіліп отырған тәжірибе жағдайында метал иондары 
концентрациясы (С0-1,0 мг/дм3) және ГҚ метал иондары ерітіндісі 
массаларының қатынасы (0,1000 г :40,0 см3) тұрақты.  

1,0 мг/дм3= 1000мкг/дм3 

 

 

 

 

Зат Гумин шығымы, % 

Белсендірілмеген ҚК 30,14±0,7301 

Атмосфера ауасымен белсендірілген ҚК 36,97±0,3011 
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Кесте 4. Атом-абсорбциялық спектрометрде анықталған ерітінді 
концентрациялары 

Зат Мыс, мкг/дм3 

Белсендрілмеген ҚК алынған гумин қышқылы 546 

Ауа оттегісімен белсенд. ҚК алынған гумин қышқылы / 2 482 

 
Белсендірілмеген қоңыр көмірден алынған гумин қышқылы үшін 

мыс, металының сорбциялылығы: 

Г𝐶𝑢1
=

(1,0 − 0,546) ∗ 0,04

0,1
= 0,1816мг/г 

𝜔𝐶𝑢/1 =
1,0 − 0,546

1,0
∗ 100% = 45.4% 

Ауа оттегісімен белсендірілген қоңыр көмірден алынған гумин 
қышқылының сорбциялық қасиеті төмендегі формуламен анықталды: 

Г𝐶𝑢2
=

(1,0 − 0,482) ∗ 0,04

0,1
= 0,2072мг/г 

𝜔𝐶𝑢/2 =
1,0 − 0,482

1,0
∗ 100% = 51.8% 

 
 Модельді ерітіндіден кейін кен орынынан алынған ақаба суды 
тазарту нәтижелері жүргізілді. Ақаба су нысаны ретінде АО «Өскемен 
арматуралық заводынан шыққан сарқын су үлгісі алынды Ақаба суының 
үлгісін талдау «Өскемен қаласы арматуралық заводының өндірістік 
санитарлық зертханасында спектрофотометрлік әдіспен жүргізілді. 

Әдістемесі: 200 г ақаба су алынып ондағы ауыр металл 
иондарының сіңірілуін зерттеу үшін тагансорбент, қоңыр көмір ұнтағы 
және гумин 1г мөлшерде салынып 2 сағаттан кейін қалған ион мөлшері 
анықталды. Алынған нәтижелер төмендегі кестеде берілген.  
 

Кесте 5. Арматуралық зауытынан алынған ақаба суын тазалау нәтижесі 

Абсорбциялық материал 
атауы 

Анықтау 
уақыты 

Көрсеткіштер 
Нақты концентрация, 

мг/л 

Ақаба су 200 г. 

1340 

Fe 0,128 

Zn 0,014 

Cr 0,009 

Ақаба су 200 г. 
 0,1 г. тагансорбент қосылған 1440 

Fe 0,101 

Zn 0,013 

Cr 0,007 

1540 

Fe 0,099 

Zn 0,010 

Cr 0,007 

Ақаба су 200 г. 
0,1 г. гумин қосылған 1455 

Fe 0,310 

Zn 0,063 

Cr 0,008 

1550 

Fe 0,306 

Zn 0,045 

Cr 0,008 
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Абсорбциялық материал 
атауы 

Анықтау 
уақыты 

Көрсеткіштер 
Нақты концентрация, 

мг/л 

Ақаба су 200 г. 
0,1 г. ұнтақ қоңыр көмір 1510 

Fe 0,071 

Zn 0,009 

Cr 0,005 

1610 

Fe 0,063 

Zn 0,007 

Cr 0,004 

 
 Қазіргі кездегі қоршаған ортаның канцерогенді және мутагенді 
қасиеттері бар, және ауылшаруашылығында интенсивті 
технологиялардың қолдану салдарынан үлкен экологиялық қауіп 
туындап отыр. Осы ретте қоңыр көмірден алынған гумин қышқылының 
сорбциялық қасиетін зерттеу маңызды. Гумин қышқылының 
сорбциялық сыйымдылығы мыс ионына қатысты тексерілді. Атомдық 
абсорбциялық спектрометрде анықталған ерітінді концентрация-
ларында белсендірілмеген қоңыр көмірден алынған гумин 
қышқылындағы мыс ионының концентрациясына қарағанда ауа 
оттегісімен белсендірілген қоңыркөмірден алынған гумин 
қышқылындағы мыс ионының концентрациясы төмен екендігі 
анықталды. 

Қоңыр көмірді ауа оттегісімен белсендіру әдісі басқа байыту 
әдістеріне қарағанда артықшылықтары көп болып шықты. Ауа 
оттегісімен белсендірілген қоңыр көмірден алынған гумин қышқылының; 

- күлділігі мен ылғалдылығы төмен; 
- гумин қышқылы шығымы біршама жоғары екені анықталды. 
Гумин қышқылының сорбциялық қасиетін зерттеу барысында 

белсендірілген қоңыр көмірден алынған гумин қышқылының 
сорбциялық қасиеті жоғарырақ екендігі белгілі болды.  

- зертханалық талдау нәтижесінде анықталғандай қоңыр көмір 
ұнтағы темір ионын , ал гумин темір және мырыш иодарын жақсы 
сіңіргендігін байқауға болады. Хром ионын екі сорбент те сіңірмеген. 
Қоңыр көмір мен гуминнің сорбциялық қасиеті белгілі сорбент 
тагансорбентпен салыстыру нәтижесінде таган сорбенттен мырыш пен 
темір ионларын сіңіруде кем түспейтінін көруге болады. 
 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 
1. Кендірлік кен орны // Қазақ совет энциклопедиясы. - 5 том – 365 

бет. 
2. Зайсан аудандық газеті // Достық. – 2009. - № 62. – 3 бет. 
3. Зайсан аудандық газеті // Достық. – 2009. - № 62. – 3 бет 
4. Гравитис Я.А. Строение лигнина как полимера. Структура и 

образование лигнина с точки зрения теории ветвящихся процессов / Я. 
А. Гравитис, В.Г. Озоль-Калнин // Химия древесины. – 1977. – Т 3. – С. 
24–30.  
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С. 400. 
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ческое исследование состава и строения гуминовых кислот / С.В. 
Мартыненко, К.Е. Стекольников, В.В. Котов // Сорбционные и хромато-
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13. Лай, Ч.-Х. Адсорбция кадмия на покрытом гетитом песке в 
присутствии гуминовой кислоты / Ч.-Х. Лай, Ч.-Ю. Чен, Б.-Л. Вэй, С.-Х. 
Е // Водные ресурсы – 2002. – V. 36. – С. 4943-4950. 

14. А.Г. Пройдаков, А.В. Полубенцов, Л.А. Кузнецова Гуминовые 
кислоты из бурых углей, механически обработанных в присутствии 
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4.8. Болашақтың мамандығы-биоинженерияның дамуы. 
Биохакинг ұғымы. Биоинженериядағы электропарация, 

микроинерция және гендік пушка әдістерінің маңызы 
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М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті  
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Рустам Жуманбекулы Укибаев 
Биология пәні мұғалімі. № 61 орта мектебі  

(Алматы қ., Қазақстан) 
Айнур Толендиевна Менлибекова 

«Химия-география» кафедрасының аға оқытушысы, б.ғ. магистрі. 
М.Х. Дулати атындағы Тараз өңірлік университеті  

(Тараз қ., Қазақстан) 
 
  Заманауи ғылым мен техникада біз инженерлерді – құрастырып, 
тексеріп, жаңа нәрсе ойлап табатын адамдар ретінде білеміз. 
Инженерияның қазіргі таңда қолданылатын аясы өте кең. Ол тіпті, 
биология ғылымымен де тұтасып ғылым ретінде кең етек жайған. 
Биология ғылымында тірі ағзалармен көп практика жүргізетін, жаңа 
құрылым жүйесін жасап шығаратын мамандық иелерін – 
биоинженерлер деп атаймыз. Олар қоршаған орта мен адамдардың 
қалауы мен игілігін ойлай отырып жаңа пайдалы өнімдерді ойлап, 
оларды құрастырумен айналысады. Бұл мамандық-болашақтың жаңа 
дамушы және келешегі зор (перспективалық) мамандықтардың бірі[1]. 
Қазіргі таңда ғылымда инженерияның екі түрінен биологиялық 
инженерия көш бастауда. Биоинженерия саласы ғылым ретінде дамып, 
еліміз бен шет елдің ең үздік жоғары оқу орындарында мамандық 
ретінде оқытылып жатыр. Медицина, биология, химия, математика 
сынды ғылым салаларымен бірге дамыған. Бұл мамандықты игеріп 
шыққан маман иелері практикалық түрде жаңа технологияларды өңдеп 
шығарып, мед-биологиялық әдістерді кеңінен қолдана алады. 
Биоинженерия арқылы жаңа дәрі-дәрмекпен, табиғи және жасанды 
биологиялық қоспалар алынуда. Биоинженерияның жұмыс жасау 
бағыттары бар (Сызбанұсқа 1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сызбанұсқа 1. Биоинженерияның жұмыс жасау бағыттары 

 
Биоинженерия саласы техникалық құралдарды қолдана отырып 

жасанды мүшелер жасаудан немесе қалпына келтірілген медицина 
әдістерін қолдана отырып, органдар мен тіндерді өсіру жолдарын 

Биоинженерияның 

жұмыс жасау 

бағыттары 

Генетикалық 

инженерия Клеткалық 

инженерия 

Ақуыздық 
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іздеуден бастап физиологиялық функциялардың төмендеуін немесе 
жоғалуының орнын толтыру үшін қолданылады. Биологиялық 
инженерияны биомедициналық инженериядан ажырату қиын болуы 
мүмкін, өйткені көптеген университеттер «биоинженерия» және 
«биомедициналық инженерия» терминдерін бір-бірімен еркін ауыстыра 
отырып қолданады. Биоинженерияның түрлері (Сызбанұсқа 2). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сызбанұсқа 2. Биоинженерияның түрлері. 

 
Биомедициналық инженерлер биологияны және басқа 

ғылымдарды медициналық инновацияларға қолдануға мүдделі, ал 
биологиялық инженерлер биологияны медициналық қажеттіліктер үшін 
емес, жалпы мағынада қолдануға бағытталған. 

Биоинженер мамандарының әзірлемелеріне мыналар кіреді: 
- кардиостимуляторлар; 
- ангиопластика; 
- жасанды буындар; 
- магниттік-резонанстық бейнелеу; 
- бүйрек диализі; 
- генетикалық түрлендірілген организмдер; 
- биоинженерлік протездер; 
- жүрек-өкпе аппараттары; 
Биоинженерияның жоғалған мүшелердің орнына жасанды 

мүшелер құрудан бастап, дамып келе жатқан генетикалық түрдегі 
организмдерге дейін жасайтындығы белгілі. Ол физика-химиялық 
биология, биофизика, гендік инженерия және компьютерлік 
технологиялар қиылысында пайда болған ғылымның ең заманауи 
бағыттарының бірі. Биоинженерия – биологияның биотехнология деп 
аталатын саласымен етене байланысқан. Биоинженерияның дамуын 
қарапайым мысал ретінде алып қарастырсақ болады. Мәселен, 1982-ші 
жылдары қант диабетін емдеу және қандағы қанттың деңгейін азайту 
үшін жануар тектілердің иньекциялық инсулинін қабылдау жаппай 
жүзеге асырылды. Бірақ, жануарлардың инсулині адамдарға әртүрлі 
аллергиялық реакциялар мен теріс эффект берді [2]. Мұндай инсулинді 
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ғалымдар жоққа шығармақшы болып, биоинженерлер мен 
биотехнологтар бірігіп, адам инсулинінен қант диабетін емдеуге 
арналған препарат ойлап табады. Бұл сол кездердегі биоинженерия 
мен биотехнологиядағы табысты жобалардың бірі болып есептелді. 
Жануар инсулині, барлық адамдарға бірдей оң әсер етпейтіндігі 
анықталып, орнына адам инсулинінен препарат жасалды, ол жануар 
инсулиніне қарағанда қолдануға тиімді және нәтижелі болып есептелді. 
Биоинженерия саласы алдыңғы бесжылдықта өте көп сұранысқа ие 
мамандықтардың бірі болмақшы. Зерттеулер мен болжамдар бойынша 
аталған мамандық сұранысы ендігі жылдары 25%-ға өседі, және 
олардың айлық және жылдық табыстары доллармен есептелінеді. 
Биоинженерия саласының мамандарына бұл саланы дамытқаны, жаңа 
нәрсе ойлап тапқаны үшін, бұл саланың дамуына қосқан үлестері үшін 
оларға жылдық мөлшерлік есептемеде ақшалай сыйлықтар (премия) 
беріледі. Мұндай жалақы мен ақшалай сыйлықтарды алғысы келетін 
адамдар қарасы көп, дегенмен бұл жұмыс түрі адалдық пен көп 
ізденушілік және еңбектенуді қажет ететіндігі белгілі (Кесте 1).  
 

Кесте 1. Биоинженерия мамандығының мамандары болушыларға қосымша 
ақпарат 

Жұмыс орны 
Болашақ биоинженерлерде болуы 

қажетті қасиеттер 

- Ғылыми зертханалар; 
- ғылыми зерттеу институттары 
(орталықтары) 

Болашақ биоинженерлерге жақсы 
интеллект, аналитикалық ізденімпаздық 
және жаратылыстану ғылымдарына 
бейімділік қажет. 

Алдыңғы жылдарда (2022-2026 жж.) жалақылық табыс үлестері 25%-ға артады, 
жылдық және айлық табыстары өте жоғары, доллармен өтенеді  

Мамандықтары: «Биоинженерия мен биоинформатика», «Биоинженерия», 
«Гендік-инженерия және биотехнология» 
Квалификациясы: Биоинженер, Ген-инженер 

Білуі қажет қосымша ғылым салалары: биофизика, биотехнология, 
фармакалогия, синтетикалық биология, химия, молекулалық биология мен 
генетика және т.б. 

Қосымша практикалық білім қажет: Биологиялық зертханаларда жүргізілетін 
қарапайым тәжірибелерді білуі, құрал-саймандардың, аппараттардың атауларын, 
әдістер мен құралдарды жатқа білуі тиіс. 

Болашақ биоинженерлерге ескертпе: Үлкен табыс пен жылдам даңққа сеніп 
ғылымға барудың мағынасы жоқ. 

 
Биологиядан, нано-технология, биофизика, синтетикалық 

биология мен фармокология салаларынан хабары бар, өзіндік 
ізденушілік пен ойлау қабілеті жоғары адамдар бұл мамандықты оңай 
меңгеріп, аталған мамандықтың хас-шебері де атана алады [2]. 
Биоинженериядағы негізгі мақсат, ғылым саласында ашылып, әрі 
зерттеліп қойған процесстер мен заңдылықтарды ашу емес, мұндағы 
негізгі мақсат – биоинженерлердің теориялық ғылыми негізді өздеріне 
ала отыра, жаңа биологиялық жаңалықтарды, пайдалы өнімдер мен 

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            287                                        inf.academ@gmail.com 

заттарды ойлап табу болып табылады. Көптеген адамдар бұл 
мамандықты немесе саланы бұрмалап, бұл тек биологияның саласы 
ғана деп пайымдайды. Ия, шынымен де бұл биологияның саласы 
болғанымен, ол қазіргі таңда ғылымға айналып, тіпті мамандық болып 
жатқандығы баршаға мәлім.  
  Биоинженерия салаласында биохакинг ұғымы кеңінен 
қолданылады. Биоинженерия нәтижесінде пайда болған ұғым ретінде 
қарастыруға болады. Биохакинг-адамның денсаулығын жақсартуға 
арналған биоинженериялық тұрғыдан дайындалған биологиялық зат 
(әлде құрылғыда болуы мүмкін). Сонымен қатар, адам оны ішке және 
сырттай қабылдау арқылы жүзеге асырады. Биохакинг қабылдайтын 
адамдарды – биохакерлер деп атайды [3]. Олар сәйкесінше денсаулық 
пен өзінің организміне пайдалы, әрі қажетті заттарды пайдаланады.  

Биохакинг-өмірді ұзартуға және оның сапасын жақсартуға 
бағытталған медициналық-сауықтыру практикасы, оған организмнің 
барлық өмірлік функциялары мен процедураларын - тамақтану, ұйқы, 
физикалық белсенділікті түзету кіреді (Кесте 2). 
 

Кесте 2. Биохакингті жақсартуға үлес қосатын әдістер 
Биохакингті жақсартуға үлес қосатын маңызды 9 әдіс 

Тамақт
ану 
рацион
ын 
түзеу 

Физика
лық 
белсен
ділік 

Гормонал
ьды 
күй 

Деток
си- 
кация 

Ұйқы
ны 
ретт
еу 

Мидың 
белсенд
ілігі 
 

Стресс- 
Менедж
мент 

Косметологи
ялық аспект 

Генетикал
ық 
ерекшелік
терді 
анықтау 

 
Адамдардың өз-өзінің тамақтану режимін қолдану мақсатында, 

биомаркерлерді пайдалану, ми мен жүрек жұмысын жақсарту 
мақсатында ноотропты препараттарды қолдануы, түрлі пайдалы 
электромагниттік және терапиялық процесстерді қолдануы және т.б 
биохакингті қолдану әдістеріне жатады [4]. Бір адам препарат ретінде 
қабылдаса, ал келесі адам өзіне сырттай пайдалана алады. Биохакинг-
биоинженерия арқылы адамның немесе басқа да тіршілік иелерінің 
денсаулығын жан-жақты жақсарту тиімділігін ұсынатын процесс. 
Биохакингті – адамдардағы өмірлік көрсеткіштерді анықтауға 
негізделген денсаулықты бақылау жүйесі деп те қарастыруға болады. 
  Биоинженерияның негізгі әдістері арқылы биоинженер-ғалымдар 
қазіргі таңда адамзат баласының ойына келіп-кете қоймайтын үдерістер 
мен жаңаша заттарды ойлап табуда. Оның негізгі әдістеріне: 
электропарация, микроинерция, гендік пушка жатады. Бұл әдістер 
жасушаға гендерді енгізу әдістері болып табылады. Генді жасушаға 
тікелей енгізу (трансфекция, микроинъекция, электропорация, мини-
жасушалық әдіс, липосомаларға орау, электронды құрылғы) 
биоинженерия мен биотехнологияда қолданылатын негізгі әрекет түрі. 

Гендік пушка арқылы биолистика әдісі- биоинженериядағы 
өсімдіктерді трансфекциялау әдісі 
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Бұл әдіс өсімдіктерді әсіресе біржылдық өсімдіктер (жүгері, бидай, 
күріш, арпа) трансфекциялау, құрылымын өзгерту мақсатында 
қолданылады. Гендік пушка көмегімен кез-келген типтегі жасушаларды, 
соның ішінде өсімдік жасушаларын өзгертуге болады. Бұл жағдайда 
ядро мен органеллалардың, мысалы, пластидтердің генетикалық 
модификациясы орын алуы мүмкін. Биоинженерлердің басым бөлігі 
биолистиканы өсімдіктер трансфекциясы үшін қолданады, жануарлар 
үшін де қолданылады (Сурет 1) [5]. 

 

 
Сурет 1. Биоинженериядағы гендік пушка әдісі (генная пушка) және оны 

өсімдіктерді трансформациялау мақсатында қолдану. 
Мұндағы; А - Гендік пушка құрылғысының заманауи бейнесі; 

Б - Құрылғы арқылы өсімдіктерді бастыру; 
В - Гендік пушка арқылы алынған өсімдік; 

Г - Өңделген жапырақтардан алынған каллустың өсімдік регенерациясы. 
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Кесте 3. Электропорация, микроиньекция әдістері 

Электропорация әдісі Микроиньекция әдісі 

  

Биоинженерия мен қатар 
миробиологияда да кеңінен 
қолданылатын әдістердің біріне-
электропарация жатады. 
Электропорация кезінде клетка 
экзогендік молекулалар өте алатын 
уақытша тесіктердің пайда болуына 
байланысты жоғары вольтты 
импульстардың әсерінен экзогендік ДНҚ 
молекулаларына өткізгіш болады. 
Электропорация сонымен қатар бөтен 
гендерді тіндердің өсіру жасушаларына, 
әсіресе сүтқоректілердің жасушаларына 
енгізу үшін өте тиімді. Мысалы, оны 
тышқандарға қолдануға болады. 
Сонымен қатар ісік терапиясында, 
гендік терапияда және жасушалық 
терапияда қолданылады. 

Биоинженерия мен биотехнологиядағы 
тағы бір әдіс микроинъекция әдісі. 
Микроинъекцияда генетикалық құрылым 
жасушаға енгізіледі. Бұл сұйық затты 
микроскопиялық немесе шекаралық 
макроскопиялық деңгейде енгізу үшін 
шыны микропипетканы қолдану болып 
табылады. Нысана көбінесе тірі жасуша 
болып табылады, бірақ ол 
жасушааралық кеңістікті де қамтуы 
мүмкін. Микроинъекция дегеніміз - бұл 
қарапайым механикалық процесс, әдетте 
төңкерілген микроскопты шамамен 200 
есе үлкейту кезінде (бірақ кейде оны 40-
50 реттік стереомикроскоппен немесе 
инверттелген модельге ұқсас 
үлкейтумен дәстүрлі қабаттасқан тік 
микроскоппен жасайды). 

 
Бұл мамандық ойдың ұшқырлығы мен жоғары талаптылықты 

қажет етеді. Білікті биолог-мамандар биоинженериялық әдістер мен 
тәсілдерді оңай меңгере алады. Ғылым мен білімнің дамуы келешектегі 
білімді де сауаты ашық жастарымыздың қолында. Мүлдем игерілмеген 
ғылым салаларының бөліктерін жинастырып, оны бір арнаға келтіріп, 
жаңа бір құрылым мен жаңалық ойлап табатын білікті мамандар яғни 
биоинженерлер көбейе берсе екен. Келешекте еліміздің ғылыми-
техникалық тұрғыдан өркендеуіне болашақ биоинженерлердің қосатын 
үлесі өте зор деген сенімдеміз!! 
 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. Жатқанбаев Ж.Ж. Биотехнология. – Алматы: «Эверо», 2011 ж. -

388 б. 
2. Скурко Е.В. Генно-инженерные биотехнологии. М.: «Мир», 2009 

г. - 412 стр. 
3. Шмид Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия. 

М.: «Бином», 2014 г. - 328 стр. 
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4. Загоскина. Биотехнология. Теория и практика. М.: «Оникс», 
2014 г. - 496 стр. 

5. Федосеев К.Г. Процессы и аппараты биотехнологии в химико-
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4.9. Экологическая обстановка крупных городов Казахстана 
 

Олтынай Курбановна Исраилова 
магистрант 2 курса Южно-Казахстанского  

Университета им. М. Ауэзова (г. Шымкент, Казахстан) 
 

Современная экологическая обстановка в крупных городах 
Казахстана – одна из основных проблем Республики. Воздух, 
отравленный смесью ядовитых веществ, и неслаженная система 
утилизации мусора все больше усугубляют экологическую картину 
города. По данным Всемирной организации здравоохранения, более 
92% населения нашей планеты дышит загрязненным воздухом. А 
городские свалки пополняются миллионами тонн мусора ежедневно. 
Неудивительно, что такой огромный поток вредных примесей не только 
разрушает экологию, но и напрямую отрицательно влияет на здоровье 
человека. В современном экономически развитом мире в первую 
очередь под ударом оказываются жители мегаполисов. Кто, как не они, 
оказываются не только источником загрязнений, но и их жертвой. 
Наиболее экологически опасными зонами остаются большие города и 
города с большим количеством промышленных предприятий. На 
сегодняшний день, в Казахстане к городам с высоким индексом 
загрязнения относятся Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Усть-
Каменогорск, Балхаш, Жезказган, Караганда, Темиртау, Атырау и 
Актобе. 

Стоит отметить, что Министерство экологии, геологии и 
природных ресурсов РК совместно с общественными деятелями, а 
также акиматами и природопользователями были разработаны 
дорожные карты по комплексному решению экологических проблем. 
Карты предусмотрены на каждый регион. Так, например, столица, 
Алматы, Шымкент и Усть-Каменогорск уже вошли в первую десятку 
особо опасных зон. Также в Казахстане разрабатывается новый 
Экологический кодекс, в котором предусмотрена норма, согласно 
которой промышленные предприятия обязаны внедрить наилучшие 
доступные технологии, задерживающие загрязнение природы. По 
мнению специалистов, такой подход способен значительно снизить 
выбросы вредных веществ в атмосферу.  

В данной статье рассматривается экологическая обстановка 
крупных городов Казахстана, а именно: Нур-Сулатана, Алматы, 
Шымкента и Усть-Каменогорска. Наличие в списке столиц говорит само 
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за себя – развитая инфраструктура и большая численность населения. 
Однако Усть-Каменогорск значительно отстает в наличии ресурсов, но 
остается одним из гигантов с высоким уровнем загрязнения, который 
оказывает свое незаменимое влияние не только на жителей самого 
города, но и на окружающую среду в целом. 

Наравне с численностью жителей городов растет и проблема 
загрязнения атмосферы, источником которых служат: заводы, 
автомобили, фабрики, электростанции и сельскохозяйственные 
предприятия. В Казахстане огромный вклад в загрязнение воздуха 
вносят промышленные предприятия, автомобили и отопительные 
системы частных жилых домов, которые опасны не менее крупных 
заводов или дизельных двигателей. Так, по словам председателя 
Комитета экологического регулирования и контроля Министерства 
экологии РК Зулфухара Жолдасова основными загрязнителями 
воздуха по результатам отчета за 9 месяцев 2020 года, стали 
сероводород, пыль и сажа. [1] Города буквально тонут в смоге.  

Рассматривая экологическую ситуацию городов, в обязательном 
порядке будет уделено должное внимание последним показателям 
загрязнений атмосферного воздуха и основным причинам загрязнения.  

Проблема столицы Казахстана заключается в расположении, 
которое характеризуется засушливой зоной. Водной артерией города, 
на протяжении многих лет, остается река Есиль, протекающая в его 
южной части. Сток водоёма формируется в основном за счет талых вод. 
Вопросы обеспечения экологически безопасных и здоровых условий 
жизни для населения, рационального природопользования и 
ресурсосбережения сегодня прямо связаны с увеличением 
техногенного воздействия на окружающую среду. [2] Одна из основных 
проблем столичного воздуха – резкий экономический скачок, 
привлекший с собой ряд экологических проблем. В регионе ежегодно 
происходит активизация различных отраслей экономики, а именно, 
строительной индустрии, развитие малого и среднего бизнеса. 
Несомненно, всё это оказывает пагубное влияние на состояние 
окружающей среды, так как все производственные предприятия, 
размещающие в природной среде свои выбросы, сбросы и отходы, 
являются основными источниками ее техногенного загрязнения. По 
этой причине жизнеспособность столицы, по большей части, 
определяется, как и её экономическим потенциалом или ресурсами, так 
и состоянием городской экосистемы.  

Так, к каким последствиям привело развитие экономики в 
столице? В первую очередь – это интенсивная застройка, которая 
требовала огромных ресурсов для реализации. С возвышением зданий 
в городе заметно увеличивался человеческий ресурс. Согласно 
переписи населения, в 2000 году в столице проживало 318 тысяч 
человек, а на начало 2020 года численность населения составила 1,136 
миллиона жителей. [3] В свою очередь, новые жители столицы 
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значительно увеличили твердые бытовые отходы, которые по сей день 
не нашли оптимальные пути утилизации. Еще одним немаловажным 
фактором пагубно влияющий на экологию города является повышение 
объемов вредных выбросов в атмосферу. 

Наблюдения национальной гидрометеорологической службой 
Казахстана за состоянием атмосферного воздуха в Нур-Султане 
проводятся на 10 постах, из них 4 поста ручного отбора проб и 6 
автоматических. Так по данным за последнюю неделю октября 
текущего года в столице было зафиксировано 64 случая превышения 
предельно-допустимых норм. [4] 

В целом, причин загрязнение воздушные бассейны городов 
Казахстана достаточно много. На примере южной столицы можно 
рассмотреть, как особое расположение города и выхлопные газы 
создают экологическую катастрофу. За короткий срок Алматы удалось 
стать одним из самых загрязненных городов Казахстана, при этом не 
имея такой концентрации промышленных производств, как в 
Центральном Казахстане. Однако, не стоит удивляться, ведь основная 
часть автомобилей в городе имеют двигатели внутреннего сгорания, 
которые выделяют огромное количество различных токсичных 
примесей и тяжелых металлов при сжигании. Основным источником 
загрязнения является диоксид азота, превышающий предел 
допустимой нормы. По международным стандартам этот газ имеет 
вторую категорию опасности. При высоких концентрациях он имеет 
бурый цвет и удушливый запах. Смог застилает город настолько, что 
его можно увидеть с любой возвышенности. К тому же воздух южной 
столицы отравлен оксидом углерода, который превышает норму в 
несколько раз.  

Ко всему прочему неправильная застройка сыграла 
главенствующую роль в экологии города. Первоначальный план города 
рассматривал сохранение воздушных коридоров, однако реализовать 
его не удалось. В результате строительного бума застройки в городе 
имеют хаотичный характер. Стремясь построить дома в местах с 
лучшим видом на горы, застройщики создали искусственный парус, 
который значительно ухудшал проточность воздуха. В итоге 
получилось, что правительство само способствовало нарушениям, 
отменив санитарные нормы, касающиеся ветрозащиты и аэрации. 

Сложный рельеф местности, климатические особенности служат 
созданию неблагоприятных условий для рассеивания примесей от 
низких источников выбросов, после чего накапливаются вредные 
вещества в высоких концентрациях, которые служат в образовании 
смоговых явлений. 

Особую роль в загрязненности города сыграл и общественный 
транспорт. В связи с его деградацией в предыдущие годы, горожане 
переориентировались на личные автомобили, тем самым заметно 
увеличив его количество. По этой причине, улучшив ситуацию с 
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общественным транспортом можнобуквально уберечь здоровье и 
жизни следующих поколений.  

Необходимо отметить, что карантин весной текущего года внес 
свои небольшие коррективы в экологи города. Так, с самых первых дней 
карантина, министерство вместе с общественностью проводило 
экологический мониторинг, по итогам которого выяснилось, что в 
верхней части города было зафиксировано снижение концентрации по 
газам, в частности, оксиду азота, диоксиду азота и диоксиду. К тому же 
по концентрации фенола наблюдается 60-кратное снижение от 
значений прошлого периода, которое свидетельствует уменьшение 
влияния выбросов от автотранспорта. 

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в Алматы 
проводится еженедельно на 16 постах, из них 11 автоматических 
постов и 5 постов ручного отбора проб. По данным за последнюю 
неделю октября 2020 года было зафиксировано 531 случай 
превышения предельно-допустимых норм, что значительно опережает 
другие регионы государства.  

На сегодняшний день от выбросов вредных веществ и 
автотранспорта страдает и воздушный бассейн Шымкента. Экология 
города превышает дозу предельно-допустимую концентрацию много 
раз. Экологическое неблагополучие связано с появлением новых 
источников выбросов вредных веществ в атмосферу. За последние 
годы автотранспорт в Шымкенте значительно увеличился, став одним 
из главных загрязнителей воздуха. В целом, автотранспорт можно 
отнести к основному источнику загрязнения окружающей среды в 
больших городах. Так, в отдельных городах загрязнение атмосферы 
выхлопными газами достигает 90%. 

Шымкент является одним из крупнейших промышленных центров 
Казахстана, которых в настоящее время насчитывается более 70-ти. [5] 
Так же, немаловажным источником загрязнения атмосферы стали 
предприятия теплоэнергетики.  

Индекс качества воздуха на октябрь 2020 года составил 168 AQI, 
что является вредным для здоровья человека.  

Мониторинг состояния атмосферного воздуха в Шымкенте 
проводится на 6-ти постах, из них 2 автоматических поста и 4 поста 
ручного отбора проб. По данным за последнюю неделю октября 2020 
года было зафиксировано 31 случай превышения предельно-
допустимых норм.  

Не в самом выгодном положении оказались жители Усть-
Каменогорска. С каждым годом объемы токсичных выбросов 
значительно увеличиваются, тем самым ухудшая экологическую 
ситуацию в городе. Экологов давно тревожит экология города, 
падающая стремительно вниз. Промышленный город выступает зоной 
настоящего экологического бедствия. В воздухе областного центра 
содержатся опасные для здоровья человека вещества – тяжелые 

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            294                                        inf.academ@gmail.com 

металлы, свинец, цинк, мышьяк, бериллий. К тому же сами горожане 
отмечают, присутствие металлического вкуса во рту на «свежем» 
воздухе.  

В городе наблюдается явное отсутствие достаточного количества 
зеленого пространства и высокий уровень загрязнения, которым на 
противовес идут набирающие обороты промышленные предприятия и 
умножающиеся транспортные средства.  

Резко континентальный климат Усть-Каменогорска способствует 
повышению предельно допустимых концентраций, по причине которого 
город буквально душится токсичными веществами. Самые большие 
концентрации наблюдаются среди бензпирена, фенола и диоксида 
серы.  

Еженедельный мониторинг состояния атмосферного воздуха в 
Усть-Каменогорске проводится на 7 постах, из них 2 автоматических 
поста и 5 постов ручного отбора проб. По данным за последнюю 
неделю октября 2020 года было зафиксировано 69 случаев 
превышения предельно-допустимых норм, которые в свою очередь 
превысили показатели столицы.  

Как отметили в Казгидромете с начала прошлого года в городе 
отмечается превышение среднесуточных предельно допустимых 
концентраций (ПДК) по диоксиду серы — в 2,6 раза, озону — в 1,8 раза, 
фтористому водороду — в 1,8 раза, диоксиду азота — в 1,6 раза и по 
свинцу — в 1,3 раза. 

Однако больше всего экспертов настораживает факт появления в 
атмосфере сероводорода. Бесцветный газ с запахом тухлых яиц 
относится к категории очень токсичных. Так, по последним данным 
октября текущего года из 69 случаев превышений 31 случай приходится 
на сероводород.  

Также некоторые эксперты считают, что власти города сами 
допускают ошибки, которые могут стоить горожанам здоровья. 
Например, некоторые автозаправки заняли места зеленых зон, тем 
самым сокращая «здоровую» территорию города. Кроме того, были 
выявлены случаи, когда отработанные масла сливались на землю, тем 
самым сокращая расходы на утилизацию вредных веществ и 
способствуя загрязнению подземных вод и почв.  

Многие жители города страдают болезнями верхних дыхательных 
путей. Усть-Каменогорск действительно находится на грани 
экологической катастрофы. Общественность города не раз поднимала 
вопрос о придании городу статуса зоны экологического бедствия. 
Нельзя не согласиться с тем, что Усть-Каменогорск остается одним из 
лидеров в республике по онкологическим заболеваниям и содержанию 
вредных веществ в атмосфере. [6] Ведь не без причины показатели 
смертности от заболеваний органов дыхания в области выше на 60% 
по сравнению с республиканскими, по злокачественным новообразова-
ниям выше на 65%. 
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Подводя итоги, необходимо отметить то, что основным 
определяющим компонентом в формировании здоровья человека 
остается воздух. Некоторые жители городов наивно полагают, что 
опасные элементы загрязненного воздуха в низких концентрациях не 
влекут за собой ужасающие последствия на здоровье. Однако стоит 
прислушаться к мнению специалистов, которые строго убеждены в 
обратном. Экология предопределяет качество жизни человека, 
здоровье и иммунитет. 

Так, основой формирования здоровой экологии является 
информативность населения и внесение каждым своего собственного 
вклада в развитие здоровой нации. Ведь пока граждане не 
заинтересуются вопросами экологии и не начнут настаивать на 
улучшении экологической ситуации, то процесс трансформации займет 
куда больше времени. Отказ от автомобилей в особенности старого 
образца или, по меньшей мере, ограничения в его использовании и 
даже благоразумная утилизация бытовых отходов может существенно 
улучшить экологию страны. К тому же, требуя газификации отдаленных 
районов и снижение ставки на газ, можно добиться значительных 
улучшений. Ведь так, люди не станут жечь уголь, наносящий весомый 
урон окружающей среде. Ведь сегодня наблюдается явная тенденция 
роста количества выбросов вредных веществ в атмосферу. По 
подсчетам экспертов, если должные меры не будут приниматься, то к 
2030 году количество выбросов может значительно превысить 
нынешние показатели. 

Сконструированная система сотрудничества между властями и 
общественностью, и также различными госструктурами, 
профессиональная деятельность которых напрямую или смежно 
связана с качеством воздуха, может позволить существенно улучшить 
состояние экологии городов Казахстана. 
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4.10. Балықтың тағамдық, биологиялық  
және физиологиялық құндылықтары 

 
Қуандық Жумабаевич Сейтбаев 

ауылшаруашылық ғылымдарының кандидаты, «Биология және 
ауылшаруашылық мамандықтар» кафедрасының доценті. Тараз 
инновациялық гуманитарлық университеті (Тараз қ., Қазақстан) 

Улжан Бакитбековна Тулегенова 
Тараз инновациялық гуманитарлық университетінің магистранты 

(Тараз қ., Қазақстан) 
 

Қазіргі таңда Қазақстан Республикасында 48 262 көл бар, оның 
ішінде ауданы 1 км² азы - 45 248. Ауданы 100 км² асатын ірі көлдердің 
саны – 21. Қазақстан көлдерінің жалпы ауданы 45 002 км² жетеді, оның 
ішінде ауданы 1 км² асатын көлдер 40 769 км² аумақты алып жатыр. 
Жергілікті маңызы бар су қоймаларының жалпы аумағы шамамен 700 
мың га. [1, 2].  

Қазіргі кезде елімізде халықтың балық өнімдерінің тұтыну деңгейі 
өзге елдерден қарағанда айтарлықтай төмен екені белгілі. Ресми 
мәліметтерге сүйенсек, Елімізде жылына жан басына шаққанда 5,2 кг 
балық пен балық өнімдері тұтынылса, Ресей мен АҚШ-та бұл көрсеткіш 
20 кг-дан асады. Ал әлемдегі ең балықсүйгіш ел Жапонияда бір адам 
жылына 65 кг балық жейді екен. Десек те, кейінгі кезде Қазақстан 
ғалымдары отандық балық өнімдерін халықтың күнделікті тағам 
рационына енгізу үшін барын салып, ізденуге кіріскен сыңайлы. 
Қазақстанда осыдан 25 жыл бұрын табиғи су қоймаларынан ауланатын 
балық мөлшері 100 мың тоннаны құраған. Ал қазір, ресми статистикаға 
сәйкес 45 мың тоннасы ауланады. 

Қазіргі таңда балық шаруашылығының Қазақстан экспортында 
алар орны зор. Қазақстан шетелге жыл сайын құны 93 млн АҚШ 
доллары болатын балық өнімдерін экспорттайды. Балық 
шаруашылығына жылына 200-300 млн теңге инвестиция салынуда. 
ТМД елдері арасында Қазақстан ішкі су қоймасының көлемдері 
бойынша Ресейден кейінгі орында тұр. Қазақстанның көлдері, өзендері, 
су қоймаларының жалпы көлемі 3 млн га құрап отыр. Тұрақты аулауды 
қамтамасыз ету үшін елімізде 11 ірі балық өсіретін қойма бар. 
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Сарапшылардың айтуынша, Қазақстанның балық шаруашылығының 
табысы жылына 1 млрд АҚШ долларына жетуі мүмкін. Мұндай жоғары 
көрсеткішке жету үшін инновациялық әдістерді меңгеріп, балық өсірудің, 
жасанды тәсілін жолға қоюдың ғылыми негіздемесін жасау маңызды [3].  

Балық пен теңіз өнімдері қашанда таңсық ас ретінде қолданылған 
және ол денсаулыққа пайдалы әсерімен ерекшеленеді. Сол себепті тек 
біздің емес, әлем халықтарының бәрі өз ас мәзірінен балық тағамдарын 
көргісі келеді. Статистика комитеті мәліметіне қарағанда, өткен жылы 
еліміздің әрбір тұрғыны орта есеппен 11 келіден балық өнімдерін 
тұтынған. Мойындауымыз керек, кейбіріміз бұл тағамды үнемі тұтынуды 
әдетке айналдырсақ, енді біріміз жылына бір рет те пайдаланбайтыны-
мыз рас. Дүниежүзі бойынша орта есеппен алғанда әрбір адам 19 
келіден балық өнімдерін пайдаланса, дамыған Еуропа мен Солтүстік 
Америка елдері тұрғындарының тұтынатын балық өнімдері орта 
есеппен 21-24 келіден айналады екен. Еліміздің экспортқа шығаратын 
балық өнімдерінің 85 пайызы балық сүбесі мен одан жасалған 
жаншылған етке тиесілі. Біз негізінен, Норвегия, Ресей, Вьетнам, 
Исландия, Қытай, Марокко, Түркия және тағы басқа елдерден балық 
және балық өнімдерін импорт жасайтын болсақ, біздің елдің өнімін Гер-
мания, Литва, Ресей, Дания, Польша, Нидерланды, Украина және басқа 
елдер тұтынады екен. 

Балық ресурстарын азық-түлік, медициналық өнім ретінде ұтымды 
пайдалану балықтың химиялық құрамы туралы терең білім негізінде 
ғана мүмкін. Балық құрамы толыққанды ақуыздардың, орта есеппен 14-
22%, жеңіл сіңімді биологиялық белсенді майлар - 0,2-33%, минералды 
заттармен сипатталады, іс жүзінде Д.И. Менделеев кестесінің топтық 
номенклатурасына сәйкес - 1-2%; 5-3,9%, тіпті 10% дейін (акуланың еті), 
май, суда еритін витаминдер A, D және B тобы және басқа заттар. 
Судың үлесі балықтың массасының 52-85% құрайды. Балықтың жеуге 
болатын бөліктерінің ғана химиялық құрамы қарастырылады. Сойылған 
малдармен салыстырғанда, балықтың бұлшық еті орташа химиялық 
құрамы бойынша үлкен жеке ауытқуларға ие. Бұл айырмашылықтар 
өмір салтымен (пелагикалық, төменгі, өтпелі, жартылай өткел), тіршілік 
ету ортасы (теңіз, тұщы су), түрдің сипаттамалары, метаболикалық 
ерекшеліктері, жынысы, жасы, балықтың физиологиялық жағдайы және 
басқа факторлармен байланысты. Балықтың химиялық құрамы 
айтарлықтай ауытқуларға ұшырайды, бірақ белгілі бір туыстас түрлерде 
негізгі заттардың құрамында салыстырмалы тұрақтылық бар. Ең 
тұрақты құндылығы әр түрдің балықтарындағы ет пен судың жалпы 
мөлшері 80% -ға жуық.  

Әсіресе балық еттеріндегі майдың маңызды өзгерістері уылдырық 
шашуымен байланысты. Уылдырықтан кейін балық соншалықты 
азайып, шикізат азық-түлік қатынастарында жетіспейді, ал кейбір балық 
дереу өліп кетеді. Уылдырық шашқаннан кейін балықтар барлық 
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қоректік заттардың 30%-ын жоғалтады. Уылдырық шашудан кейінгі 
балықтардың азықтық құндылығы 20-60 күнде қалпына келтіріледі. 

Балық ағзасындағы майдың бөлінуінде түр айырмашылықтары 
болады. Мысалы, майшабақтарда май тері астына біркелкі жиналады, 
бұлшық ет бөлігінде басым болады; треска етінде майдың мөлшері 1%-
дан аспайды, бірақ барлық май бауырда сақталады (оның массасының 
70%-на дейін); шортандардың май құйрық бөлігіне, тұқыларда, 
перштерде май бұлшықеттерде қабатталып, оған айрықша дәм береді. 
Көптеген балықтарда май іш қуысында басынан анальды тесікке дейін 
жиналса, ал арқасында керісінде қабатталады. Ақ балықтарға 
қарағанда қара балықтар семіз болады. Қалың ет қаңқаның бүкіл 
ұзындығы бойымен орналасқан. Тунец пен скумбрияның кейбір 
түрлерінен басқа қара ет майлы боп келеді.  

Мәселен, майшабақ майы: олеин қышқылы – 7–8%, линол 
қышқылы – 10–18%, архидон – 18–22%, клупанадон – 7-15%. 
Крупанадонды май қышқылдарының болуы майшабақтың түрлік емес 
белгілері болып табылады. Клупанадон май қышқылының өзі латын 
тілінен аударғанда Clupea – «майшабақ» дегенді білдіреді және 
майшабақ етіндегі қышқылдардың сандық құрамына байланысты. 

Ақуыздар (азотты заттар) балықтың жеуге жарамды бөліктерінің 
ең маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.  

Жоғары ақуызды балықтарға теңіздегі пелагикалық (су бетінде 
тіршілік ететін) балықтар жатады, теңіз түбінде және тұщы суларда 
тіршілік ететін балықтар орташа ақуызды балықтар болып саналады. 

Азықтық құндылығы бойынша балықтар анағұрлым бағалы 
тағамға жатады, Ақуыздардың басқа органикалық қосылыстарға 
қарағанда айырмашылығы құрамындағы азоттың болуы, осы себепті де 
оларды азотты заттар деп атайды. Балық құрамында ақуызды азотты 
қосылыстарға ұқсас азотты емес те заттар болады. Балық сүйегіндегі 
азотты заттар ақуыздың 85%, ал 15% түрліше ақуызды емес 
қосылыстардан құралады екен. Жыртқыш балықтар ақуызды азот 55–
65% болса, 35–45% ақуызды емес болып келеді. 

Балықтарды қайта өңдеу көп ретте оның құрамындағы азотты 
заттарға байланысты. Мәселен, бірқатар акулалардың еттерінде 
ақуызды емес заттардың көп болуы оларды алдын-ала суға, ас содасы 
және басқа да ерітінділерге салып қоюды қажет етеді, өйткені, ол кезде 
акулалар еттері қажетсіз иіс пен дәмнен ажырап, әрі жұмсара түседі. 
Осындай өңдеуден кейін ғана балық етін кептіруге, тұздауға, 
маринаттауға, қуыруға, пісіруге, қақтауға болады.  

Балық етіндегі ақуыздарда баламасы жоқ амин қышқылдары 
болады. Бұл өз кезегінде балық тағамдарының ақуыздың жоғары 
сапалы көзі ретіндегі құндылығын арттыра түседі. Балықта бұлшықет 
ақуыздары, байланыстырушы ұлпалар ақуыздары, гонад «уылдырық 
пен сүт), сүйек ұлпасы ақуыздарын ажыратуға болады.  
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Бұлшықет ұлпаларының ақуыздары миофибриллярлы (миозин, 
актин, актомиозин және т.б.), саркоплазмалық ақуыздар (миоген, 
альбумин, глобулин және т.б.), сарколемма ақуыздары – перемизия 
мен эндомизияның байланыстырушы ұлпаларымен жалғасып жатқан 
бұлшықеттік талшықтардың қабықшасы (коллаген, эластин), 
бұлшықеттік талшықтардың ядросының ақуыздары (нуклеопротеидтер, 
фосфопротеидтер). Миофибриллярлы ақуыздар тұзда ериді. Олар 
биологиялық құндылық пен суды өте жоғары ұстап тұру қасиеттерімен 
ерекшеленеді. Олардың мөлшері бұлшықет тіні ақуыздарының жалпы 
мөлшерінің 75-80% -на жетеді. Гигроскопиялық протеиндердің жоғары 
құрамдылығы балықты жылумен өңдеу кезінде ылғалды жоғалту 
себебін түсіндіреді, бұл өте жақсы шырынды және пісірілген балық 
өнімдерін сіңімділігін арттырады (пісірілген, пісірілген, қуырылған балық 
және т.б.). Саркоплазмалық ақуыздар (цитоплазма) суда еритін болып 
табылады. Олардың көпшілігі ферменттер болып табылады және 
балық сақтау кезінде биохимиялық процестерді жеделдетеді. Бұлшықет 
тінінде олардың мөлшері ақуыздардың жалпы санының 18-20% 
құрайды. Аз және орташа азықтық құндылыққа ие балықтардан 
тартылған ет дайындауда оның құрылымдық-механикалық қасиеттерін 
және суды ұстап тұру қабілетін анықтауда суда еритін ақуыздардың 
тұзда еритіндерге қатынасын анықтайтын көрсеткішті ескеру қажет.  

Сарколемма ақуыздары (қабықшалар) бұлшықет талшықтарында, 
байланыстырушы ұлпаларда болып, қабықшамен органикалық 
байланысқа түседі (эндомизиел), және коллаген мен эластин түрінде 
көрінеді. Бұл толық емес ақуыздар құрамында триптофон амин 
қышқылдары болмайды. Эластинде мүлде аз (0,1%), осы себепті де, 
балықтың байланыстыру ұлпалары да коллагенді болып келеді. Бұл 
ақуыздар түрліше ерітінділердің әсеріне төзімді. Бірақ, жылудың 
әсерінен коллаген бұзылады да, анағұрлым еритінді – су ерітіндісі 
түріндегі глютинге айналып, адам ағзасында жақсы сіңіріледі. Балық 
сорпалары (ет сорпасы секілді) глютинге бай, суытылған кезде желеге 
айналады. Коллаген толық ақуыздарда болмайтын немесе аз 
кездесетін амин қышқылдарына бай, оның азықтық құндылығы да 
осында болып табылады. Глютинді коллагенді ерітінділер адамның 
жүрек бұлшықетін нығайтады және өте жоғары гидрофильді болып 
келеді, осы себепті де, балық пісіргенде, қуырғанда ылғалдылығын 
жоғалтпайды, тағамның шырынды болуы мен нәзік құрылымын сақтауға 
көмектеседі.  

Балықтың көптеген түрлерінің байланыстырушы ұлпалары 
түрліше құрылымға ие коллагеннің әртүрлі мөлшеріне ие, мәселен, ірі 
балықтарда анағұрлым тығыз, майдаларда, әсіресе балдырлы 
сулардағы балықтарда анағұрлым нәзік болады. Түрлі балықтардағы 
коллаген мөлшері 1,7% (стерлядтарда) бастап 10 % (акулаларда) дейін. 

Жоғарыда айтылған бұлшықет ұлпаларының ақуыздары 
қарапайым болып келеді (протеиндер). Шындығында бұлшықет 
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тіндерінде басқа заттар протеиндерімен байланысқан (көмірсулар, 
майлар, нуклеин қышқылдары, т.б.) күрделі ақуыздар да кездеседі: 
нуклеопротеидтер, фосфоропротеидтер, глюкопротеидтер, 
липопротеидтер. 

Бұлшықет талшығының негізінде фосфо - және нуклеопротеиндер 
шоғырланған. Соңғысы нуклеин қышқылдары, фосфор қышқылдары 
мен азот қосылыстарының қалдықтары (пурин, пиримидин негіздері). 
Нуклеопротеиндер мен фосфопротеиндер ақуыздық фосфордың негізгі 
көздері болып табылады, бұл оны жасайтын жасушалар мен тіндердің 
жоғары талшықтарына әкеледі. Ақуыздық фосфордың құрамында 
(фосфорлы ангидриттің концентрациясы) 0,26 ден («бекіре») 0,63-ке 
дейін ауытқиды. Липопротеиндер құрамында қарапайым 
(триглицеридтер) ғана емес, сонымен қатар күрделі (фосфатидтер) 
майлар бар. Ең көп таралған фосфатид - лецитин. Бұлшықет тінінің 
жасушаларында фосфорға бай лецитинді қоса алғанда, құрылымдық 
липопротеиндер бар. Демек, липопрофетидтер лецитин фосфорының 
көзі болып табылады: 1,16-дан («бекіре») 0,6%-дан («камбала») ет 
массасының фосфорлы ангидриді бойынша. 

Глюкопротеиндер (мукиндер, мукоидтер) глюкоза алу үшін 
көмірсулар мен гидролиздерді қамтиды, бұл ыстық қанды 
жануарлардың етіне қарағанда балықтың етінің тәтті дәмін түсіндіреді. 
Көмірсулардың жоғары болуына байланысты (1-1,5%), балықтың ішінде 
ет пен құс етіне қарағанда, оның тұздары балықта көп қолданылады. 
Консервілеу мақсатында ғана емес, сонымен қатар тәтті дәмді жою үшін 
«балық тұзды жақсы көреді» деген сөз бар. Гонаддар (уылдырық, сүт) 
орташа диамино қышқылдарының басымдығымен аминқышқылдардың 
жеңілдетілген құрамымен сипатталатын қарапайым протеиндер 
(протаминдер, гистондар) бар, бұл ортадағы рН мәнін арттырады және 
бұл балық етіне қарағанда өнімдерді сақтауға шыдамды етеді.  

Етті тұтынуды шектеу адам денсаулығымен, жасымен, басқа да 
факторларымен байланысты. Құс етінде экстрактивті заттар жануарлар 
етіне қарағанда көп болғанымен, ол тез қорытылады.  

Бұл мысалдардың барлығы да экстрактивті заттардың өнімнің 
дәмдік және иістік қасиеттеріне тигізетін әсерін түсіндіру үшін келтірілді. 
Балық құрамындағы экстрактивті заттарды органикалық 
қосылыстардың белгілі бір түріне және азықтық құндылығына қарай 
бірнеше топқа жіктеуге болады: ұшатын азотты негіздер, аммонийлі 
негіздер, фосфорлы заттар, еркін амин қышқылдары мен пептидтер, 
түрлі заттар.  

Балық бұлшықеттеріндегі көмірсулар негізінен гликоген түрінде 1 
% шамасын құрайды. Гликогеннің ыдырауы кезінде (гидролиз бен 
фосфоролиз) глюкоза, приовиноградты және сүт қышқылы түзіледі. 
Гликоген балықтардың өлу алдындағы үдерістерінде, тұздауда, 
қақтауға қатысады. Гликоген көп болған сайын хош иісті, дәмді өнім 
дайындалады. Глюкоза гликогеннің ыдырау өнімі мен қысқартылған 
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моноқант ретінде күрделі химиялық кешен – мелоноидтар түзе отырып, 
ақуыздардың ыдырау заттары – амин қышқылдарымен әрекеттеседі. 
Бұл балықтарды жылумен өңдегенде, сорпа (уха) қайнатқанда, кептіру 
мен балықтарды қақтағанда байқалады. Меланоидиндер өнім сыртына 
қанықтау түс беріп, хош иіс сыйлайды, балық сорпасын дәмді етеді. Осы 
себепті де, көмірсулар балықтардың экстрактивті қосылыстары болып 
саналады.  

Балық еттеріндегі минералды заттар құрамы жағынан әртүрлі, 
бірақ мөлшері жағынан 1,2–1,5% шамасында ғана болады. Әсіресе 
мұхит балықтары минералды құрамға өте бай болады, өйткені, теңіз 
суында біз білетін барлық минералды заттар кездеседі. Балық 
мекендеген ортасындағы минералды заттарды өз денесі мен 
ағзаларына талғап, жинақтайды. Балықтарда кездесетін минералды 
заттар: макроэлементтер – натрий, калий, хлор, кальций, фосфор, 
магний, күкірт, микроэлементтер, йод, мыс, темір, марганец, бром, 
алюминий, фтор; ультрамикроэлементтер: цинк, кобальт, стронций, 
уран. Минералды заттар ферменттер, дәрумендер мен ақуыздар 
құрамындағы иондар, тұздар түрінде болады. Күрделі ақуыздар 
(протеидтер) құрамында фосфор, темір, кальций, магний, калий, 
натрий, күкірт, т.б. болса, протездер топтарындағы күрделі 
ферменттерде микроэлементтер (мыс, темір, марганец және т.б.) 
болады да, олардың биохимиялық қызметін бірден белсендіртеді. 
Әсіресе, В тобына жататын дәрумендер, гормондарда микро және 
ультрамикро элементтер бар. Теңіз балығы йодқа бай. Жыртқыш 
балықтар етінде йодтың дәмі болады, гастрономиялық жағынан өте 
жоғары бағаланады. Теңіз балықтарын көп жейтін адамдарда йод 
жетіспеушілігінен туындайтын қалқанша безінің аурулары кездеспейді.  

Дәрумендер балықтардың түрлі бөліктерінде, ағзаларында 
болады. Майда еритін дәрумендер (А, Д, К) майлар жиналатын ұлпалар 
мен ағзаларда, әсіресе бауырда жинақталады. Акулалардың, 
трескалардың бауырларынан медициналық балық майы әзірленеді. 
Балық майында эссенциалды май қышқылдары (линол, линолен, 
арахидон) болады да, бірлесіп, F дәруменін түзеді. Бұл дәрумен 
бауырдағы холестерин мөлшерін төмендетіп, қатерлі ісік ауруларының 
алдын алады, қан тамырларының серпімділігін қамтамасыз етеді.  

Суда еритін дәрумендерден бұлшықет тіндерінде B1 (тиамин) 
және B2 (рибофлавин) болады. Балықтардың ішкі мүшелерінде қан 
катализаторы болып саналатын B12 болады, егер бұл дәрумен 
жетіспесе адам қатерлі қан азаю ауруына шалдығады екен.  

Балық өнімдерінің тағамдық қасиеттерін қалыптастыруда 
қышқылды-қайта қалпына келтіру мен гидролитті ферменттер 
анағұрлым үлкен маңызға ие. Осы санатты ферменттердің қатысуымен 
балықтарды өңдеу үдерістері жүзеге асырылады.  

Қышқылды-қайта қалпына келтіру ферменттері ең көптүрлі болып 
саналады, бірнеше топқа бөлінетін 220-дан астам атауға ие. Алғашқы 
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тобы – дегидрогеназалар, сутегілерді тасымалдайды. Дегидрогеназа-
лар екі кешенді жүйелі болып, белсенді бөлігі НАД (никотинамид-
аденин-динуклео-тид) пен НАДФ (никотинамид аденин-динуклеотид-
фосфат) болып табылады. Балықтардың алғашқы жетілу үдерісінде 
көмірсулар өзгеріске ұшырайды. НАД сүт қышқылының ашуы 
нәтижесінде көмірсу пировиноградты және сүт қышқылын қайта 
қалпына келтіреді. Түзілген сүт қышқылы қышқылды орта жасап, іріңді 
микробиологиялық үдерістердің дамуына кедергі келтіреді, бұлшықет 
ақуыздары ісінеді.  

Гидролазалар әсіресе қышқылдық ортадан кейін белсенді 
болады. Осы себепті де, сүт қышқылы түзілгеннен кейін гидролитикалық 
ферменттер белсенділігі артады. Протеолитикалық ферменттер 
(трипсин, пепсин, катепсин, т.б.) схема бойынша ақуыз 
молекулаларының ыдырауын туғызады: ақуыздар → пептондар → 
полипептидтер → трипептидтер → дипептидтер → амин қышқылдары. 
Амин қышқылдары ақуыздардың ферментті ыдыруының соңғы 
құрылымдық элементі болып табылады. Ақуыздар ыдыраған кезде 
неғұрлым заттар, әсіресе төмен молекулалы көп бөлінсе, өнімнің иісі 
мен дәмі айырықша болады. Өндірістік тәжірибеде мұздатылған, 
тұздалған, қақталған, кептірілген балықтарды жетілдіру үдерісі түзілген 
амин қышқылдарының мөлшеріне қарай анықталады. 30% 
аминоаммиакты азот (ақуыздар мен ақуызды еместердің құрамында 
болатын азоттың жалпы мөлшерінің) өнімнің жақсы жетілдірілген, 
балғындығын айқындайды. Азот мөлшерінің бұдан артуы өнімнің 
шектен тыс сақталғандығын, бүлінуге жақындығын көрсетеді. Мұндай 
жағдайда, балықтарды сақтауда ақуыз ыдырауының төмен молекулалы 
заттары (әсіресе, амин қышқылдары) микроағзалардың нәрлік ортасы 
болып табылады.  

Жинақталған заттар улы болып саналады да, балыққа жағымсыз 
иіс береді. Протеолитикалық ферменттер ақуыздар ыдырауын 
анағұрлым белсендіреді де, балық етінің жетілуін анағұрлым 
жылдамдатады.  

Бөлінбеген тұтас балықтарды тұздау, суықтай кептіру, қақтау 
арқылы қайта өңдеу технологиясында, сонымен қатар, мұздатылған 
балықтарды сақтауда жер беті жануарларының ас қорыту 
ферменттеріне ұқсас, бірақ белгілі бір ерекшеліктері бар, пепсин, 
трипсин түрінде болатын ішкі мүшелері ферменттерінің қызметіне көңіл 
бөлу қажет. Балықтардың асқорыту ферменттері жер бетіндегілерге 
қарағанда температуралық жағынан анағұрлым төмен, ал ақуыздарды 
ыдырату қасиеті анағұрлым жоғары.  

Олардың белсенділігі балықтардың түрлері мен аулау мерзіміне 
қарай өзгереді екен. Ас тұзының қызметі ингибиторлық әсер туғызады, 
бірақ, балықтардың ішкі жағындағы ферменттердің белсенділігі 
бұлшықет тіндеріндегі протеолитикалық ферменттердің белсенділігінен 
жоғары болады. Бұл өз кезегінде балықтардың асқорыту ферменттерін 
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жан-жақты зерделеу және түрліше факторларға байланысты 
протеолитикалық ферменттер белсенділігінің өзгермелілігін ескере 
отырып, өңдеу технологиясын анықтап алу қажеттігін түсіндіреді. 
Протеолитикалық үдерістермен қатар балықтарды жетілдіруде липаз 
ферменттерінің әсерінен майлардың ыдырауы да жүзеге асады: 
триглицеридтер → диглицеридтер → моноглицеридтер → еркін май 
қышқылдары және глицерин. 

Бұл ыдыраудың соңғы өнімі майдың қышқылдық санын арттырып, 
оның бұзылуына алып келеді, бірақ бұл көп ретте органолептикалық 
көрсеткіштермен білінбейді. Мәселен, балықтарды қақтағанда майлар 
тек ыдырамайды, қышқылдық өзгеріске де түседі, бірақ балықтың дәмі 
мен иісі тек жақсарады, яғни, майлардың айырылуы мен өнімнің 
тұтынушылық құндылығының арасындағы тура байланыс сақталмайды. 
Ақуыздардың, майлардың қатар өзгеруінен балық өнімдерінің 
көмірсулы бөліктерінде айтарлықтай айырылулар байқалады. 
Жоғарыда айтып өткеніміздей, балықтардағы жетілу үдерісі гликогеннің 
фосфоролизі мен гидролизденуінен басталады екен. Қышқылды-қайта 
қалпына келтіру ферменттерінің әсерінен гликоген схема бойынша 
ыдырайды: гликоген (жануар крахмалы) → глюкоза–1–фосфат → 
фруктоза–1,6–фосфат → фосфотриоздар (фосфодиоксиацетон және 
фосфоглицеринді альдегид) → пировиноградты қышқыл (CH3COCOOH) 
→ сүт қышқылы (H3CHOHCOOH). Шамамен барлық гликогеннің 90% 
осы схема бойынша ыдырап, нәтижесінде қышқылдылықты 
жоғарылатады.  
 

Пайдаланылған әдебиеттер: 
1. Есмурзина М. Қазақстандағы жергілікті балық шаруашылығы су 

айдындары және балық шаруашылығын жүргізудің қағидалары 
«Сейфуллин оқулары – 11: Жастар және ғылым» атты Республикалық 
ғылыми-теориялық конференциясының материалдары. – 2015. – Т. І, ч. 
1. – Б. 295-298. 

2. Балық шаруашылығын 2020 жылға дейін дамыту бағдарламасы, 
- 3-15 бет. 

3. Әкім Ж. Нарықтық қатыныстар жағдайындағы балық шаруашы-
лығы өнімдерін өндірудуң кейбір экономикалық негіздерін зерттеу // 
Жаршы. Ғылыми-теориялық және практикалық журнал. - 2007. - № 3. - 
бет 8-13. 
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4.11. Происхождение едилбайской породы овец 
 

Косыбек Ирзагалиев 
доктор сельскохозяйственных наук, ассоциированный профессор. 
Некоммерческое акционерное общество «Атырауский университет 

им. Х. Досмухамедова» (г. Атырау, Казахстан) 
 

Происхождение казахских курдючных овец относятся к далеким 
временам. В степных, полупустынных и пустынных просторах издавна 
эти овцы разводились, включая более 20-ти отродей. Эти отродьи 
отличались друг от друга по фенотипу и продуктивным признакам и 
получили свое название от имени рода, где они были выведены. 
Например, по сообщению, А. Жандеркина, Д. Кейкина, С. Токкужина 
едилбайские, азгирские, адаевские разводились в Западном 
Казахстане, бесатинские, баганалинские - в Центральном Казахстане, 
чуйские, жаркентские - в Семиречье, зайсанские - в Восточном 
Казахстане и т.д. 

Мясо-сальное овцеводство в Казахстане является традиционно 
сложившейся отраслью. Породы, отродья, генетические популяции 
курдючных овец – это результат многовековой селекции, проведенный 
коренным населением республики, и мы законно гордимся ими. 
Поэтому главной нашей задачей является сохранение этого весьма 
ценного генофонда овец мясо – сальных пород, увеличение их 
численности и дальнейшее совершенствование их племенных и 
продуктивных качеств. 

Среди курдючных грубошерстных овец по мясу – сальной 
продуктивности и интенсивности роста ягнят в молочный период 
особое место занимают едилбайские овцы. Они являются 
улучшателями мясо-сальной продуктивности основного массива 
грубошерстных курдючных овец республики. Животные породы по 
живой массе и уровню мясо-сальной продуктивности занимают одно из 
первых мест среди разводимых пород овец в мире. Едилбайская овца 
выведена в конце ХIХ века в южных районах Западно-Казахстанской 
области, методом народной селекции, благодаря упорному труду и 
проведенной направленной селекции казахского народа, 
занимающихся скотоводством с давних времен. Эта порода не имеет 
себе равных в Казахстане по мясности и приспособленности к жаркой 
погоде лета и суровому климату зимы пустынь и полупустынь. 
Выведению породы способствовал также естественный отбор 
животных: после периодических «джутов» оставались наиболее 
крепкие особи, приспособленные к суровым условиям резко 
континентального климата Казахстана. 
  Она является национальной гордостью казахского народа, как 
ахалтекинская порода лошадей - туркменов, романовская порода овец 
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– русских, гиссарская порода овец - таджиков, линкольская порода овец 
- американцев. 

Животные крупные, крепкой конституции, прочным костяком, 
крупными размерами, присущей этой породе высоконогостью. 
Туловище и грудь достаточно широкие, с несколько выдающейся 
вперед грудной костью. Курдюк большой, широкий, подтянутый или 
несколько спущенный. Курдюк является биологическим ценным 
образованием. Многие ученые на основе изучения установили, что 
курдюк формируется в ранней стадии развития эмбриона, в период 
сегментации. Он является запасным источником пищи и воды в 
организме животного. Курдючные овцы в период неблагоприятного 
существования поддерживается за счет накопленного курдючного и 
внутреннего жира. Благодаря курдюка у маток хорошо развиты функции 
мобилизации материнского организма на сохранение и интенсивное 
развитие плода в период недостатка питания, особенно во второй 
половине суягности. 

По данным академика И.Н. Попова [1] средний живой вес данной 
породы баранов достигает 110-130 кг, маток - 75-77 кг, живой вес 
молодняка в возрасте 1,5 лет составляет 90-92% от живого веса 
взрослых овец, а ягнят в 4-5 месячном возрасте – 52-54%. Отличаются 
высокими мясо-сальными качествами: убойный выход баранчиков в 
возрасте 4-5 мес. – 52-54%, в 16-18 мес. - 54-56%, выход мякоти в туше 
– 80-82%. 

Кроме того, едилбайские овцы дают хорошую шерсть и овчину. 
Коренное население республики изготовляет из грубой шерсти 
ковровые, трикотажные, шубно-меховые и валяльно-войлочные и 
другие изделия. На разных частях тела у овец шерсть имеет различное 
качество. Исследования в лабораторных условиях показывают, что 
шерстяной покров в области ляжки по качеству уступает шерстному 
покрову в области бока, потому что пуха в боках содержится больше, 
чем в области ляжки. 

Настриг шерсти у баранов колеблется в пределах 3-3,5 кг, маток 
– 2,3-2,6 кг. 
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Рисунок 1 - Баран-производитель Бирликского племенного завода, 

живой вес - 126 кг, настриг шерсти - 2,6 кг. 

 
Очень ценной биологической особенностью этих овец является

 то, что они хорошо используют очень короткие благоприятные 
кормовые и климатические условия, складывающиеся в зонах в 
отдельные сезоны года. Они хорошо приспособлены к поеданию 
грубых прикорневых частей растений, что очень важно при 
использовании изреженных и выбитых пастбищ. В поисках наиболее 
ценных трав при изреженном травостое пустынных и полупустынных 
пастбищ они преодолевают большие расстояния. Высокая 
подвижность и избирательная способность к поеданию пастбищного 
корма способствуют хорошему нагулу едилбайской овцы и в конечном 
итоге стимулируют проявление высоких мясных качеств. 

Едилбайские овцы относятся к пастбищным животным. 
Круглогодовое использование природных естественных сезонных 
пастбищ выработало у этих овец такие ценные качества, как добывание 
подножного корма из-под глубокого снежного покрова (тебеневка, как 
лошади). Такой особенности данной породы нет у других овец. Хорошо 
поедает грубые колючие части многих растений, а также совершенно 
непоедаемые другими породами овец. 
 

Таблица 1 - Промеры едилбайских овец 

 

ТОО Суиндикский 
Племзавод Бирлик 

(данные И.Н. Попова) 

1.5 лет 
овце-
матки 

взрослые 
овце-
матки 

взрослые 
бараны-
произво- 
дители 

1.5 
лет 
ярки 

взрослые 
овце-
матки 

взрослые 
бараны-
произво- 
дители 

Высота в холке, см 74,4 75,3 83,5 75,0 76,3 83,2 

В % от взрослых 98,8 100  98,3 100  
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ТОО Суиндикский 
Племзавод Бирлик 

(данные И.Н. Попова) 

1.5 лет 
овце-
матки 

взрослые 
овце-
матки 

взрослые 
бараны-
произво- 
дители 

1.5 
лет 
ярки 

взрослые 
овце-
матки 

взрослые 
бараны-
произво- 
дители 

Косая длина 
туловища, см 

70,2 72,8 82,1 76,0 78,3 82,2 

В % от взрослых 96,4 100  97,1 100  

Глубина груди, см 31,2 33,0 36,1 33,1 35,5 39,5 

В % от взрослых 94,5 100  93,2 100  

Ширина груди в 
плечелопат. 
сочленении, см 

18,7 20,4 22 20,1 20,6 23,4 

В % от взрослых 91,7 100  97,6 100  

Ширина в маклоках, 
см 

19,1 20,0 21,2 20,7 21,8 22,8 

В % от взрослых  95,5 100  95,4 100  

Обхват груди, см 90,7 101,1 106,7 94,8 99,1 110,4 

В % от взрослых 89,7 100  95,7 100  

Обхват пясти, см 7,1 8,2 9,1    

В % от взрослых  86,6 100     

 
В таблице 1 приведены средние показатели промеров ярок в 1,5 

лет, взрослых маток и баранов – производителей. Сопоставление 
показателей промеров растущих и полновозрастных маток показывает, 
что изучаемые овцы Суиндикского заводского типа обладают высокой 
скороспелостью. Об этом характеризуют возрастные изменения их 
костяка. Как видно из данных таблицы, они быстрее всего растут в 
высоту, достигая к полутора годам высоты в холке 98,8% от величины 
во взрослом состоянии. Так же быстро развиваются косая длина 
туловища (96,4%), затем промеры, характеризующие объёмные 
показатели: глубина груди, ширина груди, а промеры обхвата груди 
развиваются значительно медленнее в сравнении с другими 
промерами. Промеры телосложения баранов-производителей 
находятся на уровне показателей животных бывшего Фурмановского 
государственного племенного рассадника [2].  

Практика передовых племенных заводов показывает, что наличие 
в стаде высокопродуктивных линейных животных, характеризующихся 
определенными различиями в степени выраженности наиболее 
важных хозяйственно-полезных признаков и правильное 
использование их в селекции являются действенным средством 
совершенствования племенных и продуктивных качеств стада [3, 4, 5]. 

Для формирования генетической структуры в селекционной 
группе маток племзавода заложены и совершенствуются три 
генеалогические линии, на базе которых формируются заводские линии 
этих овец со специализацией по ведущим селекционируемым 
признакам. 
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Едилбайские овцы отличаются сравнительно высокой живой 
массой и по этому признаку незначительно уступают только овцам 
гиссарской породы [4]. Как правило, овцы крупных пород приносят 
новорожденных ягнят с большей массой. Живая масса едилбайских 
овец племенного хозяйства при рождении колеблется в значительных 
пределах в зависимости от многих факторов: живой массы маток, 
кормовых и погодных условий, возраста маток, в числе скольких 
родились и др. Ягнята рождаются с живой массой в среднем 4,8 – 5,5 кг 
и дальше растут и развиваются очень быстро.  
 

Таблица 2 - Живая масса едилбайских ягнят, (кг) 

 

Как видно из таблицы 2, ягнята едилбайских овец 
характеризуются, вполне удовлетворительным ростом и развитием как 
в эмбриональной, так и подсосный периоды и почти одинаковые во всех 
регионах Казахстана. 

В течение подсосного периода едилбайские ягнята развиваются 
более или менее быстро. Поэтому многие хозяйственные 
формирования считают наиболее экономическим выгодным сроком 
отъема ягнят от маток в конце подсосного периода и сдачи их на мясо. 
Вообще, многолетний опыт показывает, что за первый месяц жизни 
ежедневный прирост живой массы ягнят составляет 350-400 г, а в 
последующие периоды постэмбрионального роста и развития темпы 
прироста несколько снижаются. Эти овцы относятся к скороспелым 
породам овец с высокой энергией роста в первый год жизни.  

Интенсивность роста и развития молодняка едилбайских овец 
является показателем скороспелости. Отсюда можно сказать, что по 
скороспелости молодняка едилбайские овцы не уступают некоторым 
английским скороспелым мясо-шерстным породам. 

Плодовитость у едилбайских овец, по сравнению с другими 
породами невысокая. Это объясняется тем, что население с давних 

Группа 

При рождении В возрасте 4-4.5 мес. 

баранчики ярочки баранчики ярочки 

п М+/-m п М+/-m п М+/-m п М+/-m 

Едилбайские овцы 
Суиндикского 
племзавода 

212 
5,3+/-
0,12 

227 
5,0+/- 
0,05 

119 
37,0+/- 
0,092 

111 
34,7+/- 

1,35 

Едилбайские овцы 
Гурьевской 
опытной станции  
(А. Жандеркин  
и др.) 

215 
5,5+/- 
0,22 

231 
4,7+/- 
0,22 

218 
36,2+/- 

0,13 
216 

34,07+/-
0,15 

Едилбайские овцы 
Центрального 
Казахстана  
(К. Канапин) 

187 
5,4+/- 
0,06 

148 
5,1+/- 
0,06 

187 
35,0+/- 

0,31 
148 

33,4+/- 
0,31 
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времен в прошлом отбор баранов-производителей производили 
преимущественно по мясо-сальной продуктивности из числа Одинцов. 
Многолетний опыт изучения роста и развития ягнят от рождения до 
отъема от маток, показал, что наибольшей живой массой как при 
рождении, так и при отбивке характеризуются ягнята, полученные от 
скрещивания Одинцовых родителей, а наименьшей – от спаривания 
баранов и маток, рожденных в числе двоен. 

Под руководством д.сел.-хоз. наук, профессора К.К. Канапина 
ученые НИИ овцеводства создали бирликский внутрипородный и 
суиндикский заводской типы с тремя линиями едилбайских овец, 
которые превосходят средние показатели стада по мясной 
продуктивности. 
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В статье исследованы биологические и лечебные свойства, состав 
личиночного субстрата продукта пчеловодства, приведены его способы 
получения, а также применение в изготовлении биологически активных добавок 
к пище. 
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Ключевые слова: трутневый расплод, маточное молоко, гомогенат, 
биологически активные добавки к пище 

 
Современное экологическое неблагоприятное состояние, 

увеличение темпов производства, хронические стрессы, 
некачественные фармацевтические препараты приводит к негативному 
воздействию на организм человека, нарушая его основные функций [1]. 
Поэтому вопрос профилактики и лечения натуральными продуктами 
народной медицины, делают чрезвычайно актуальным поиск новых 
эффективных средств с иммуномодулирующей активностью. В 
качестве таких средств могут выступать продукты пчеловодства, в том 
числе трутневый расплод, являющийся кладезем биологически 
активных веществ. По многим параметрам химического состава 
трутневый расплод сходен с маточным молочком, что позволяет 
прогнозировать большой потенциал его биологической активности.  

Трутневый расплод использовался в лечебных целях уже очень 
давно. Рецепты, которые содержат описание, способ, применения этого 
уникального средства были обнаружены в гробнице Ма-Вас-Дуй из 
династии Хан, которая расположена в китайской провинции Хуань. Кто-
то может путать его с маточным молочком, но это совсем другое. В 
трутневом молочке концентрация стероидных гормонов в несколько раз 
больше [2-3].  

В традиционной медицине в Китае и Японии для стимулирования 
развития детского организма рекомендуют использовать молочко 
трутневое. Молочко трутневое в виде лечебного средства 
представляет собой гомогенат трутневого расплода. Это очень ценный 
биологически активный продукт. В состав препарата входит огромное 
количество витаминов группы А, В, Е и D, а так же макро- и 
микроэлементы, жирные ненасыщенные кислоты, аминокислоты, 
ферменты, другие физиологически важные компоненты. Свойства 
данного средства позволяют усилить естественные защитные силы 
организма, повысить устойчивость к инфекциям. Его рекомендуется 
использовать для повышения умственной и физической активности.  

Трутневое личиночное молочко оказывает тонизирующее 
действия, восстанавливает нарушение обмена веществ, способствуют 
нормализации артериального давления, регулирует тонус 
кровообращения и сосудистой системы. Кроме того, это уникальное 
вещество направлено на регуляцию центральной нервной системы, 
снимает физическую усталость и напряжение. После его применения 
отмечается снижение уровня холестерина в крови, улучшается 
деятельность эндокринной системы, восстанавливается гормональный 
фон, детородная функция у женщин, повышается половое влечение. 
Мед с трутневым молочком является прекрасным омолаживающим 
средством [4-5].  
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Получения трутневого молочка происходит с помощью выжимки, 
прессования кусочком сот с личинками трутней, которые еще пока 
открыты или только запечатаны. В результате прессования удается 
получить жидкость, которая называется личинным молочком. На вид 
это густая консистенция, имеющая специфический вкус. По 
содержанию белка такое молочко можно сравнить с мясом и грибами, 
которые включают в себя полноценный комплекс полезных веществ, в 
том числе витамины, аминокислоты, микроэлементы, ферменты и 
другое. Личинки трутней можно получать так же с помощью особых 
трутневых сот. Такой способ намного уменьшает непроизводственные 
затраты и заметно упрощает процесс механизации отбора личинки, что 
позволяет использовать сотовую ячейку еще раз [6-7].  

Всё это позволяет сделать вывод об актуальности изучения 
фармакологической активности трутневых личинок с целью 
обоснования применения их в медицинской и диетологической 
практике, в частности в условиях химической и лекарственной 
интоксикации, сопровождающейся нарушением факторов 
естественного иммунитета [8].  

Для исследования целебных свойств трутневого расплода с 
целью получения биологически активных добавок к пище взят 
трутневый расплод, полученный крестьянским хозяйством «Жанар» в 
разные сроки пчеловодческого сезона, Туркестанская область, поселок 
Асык-ата.  

Свежеотобранный трутневый расплод в сотах доставляли в 
лабораторию, где готовили гомогенат. Личинки и предкуколки 
извлекали из сот пинцетом или вытряхивали на поднос, после чего 
тщательно гомогенизировали и фильтровали через сито из нейлоновых 
тканей в охлажденные, чистые, обработанные спиртом флаконы 
темного стекла. Все операции по приготовлению гомогената трутневого 
расплода проводили в максимально короткие сроки с использованием 
охлажденной посуды, так как он еще в большей степени, чем молочко, 
подвержен воздействию окружающей среды. Прессование сота с 
расплодом значительно сокращало время его получения. Изменения 
качества гомогената легко обнаруживаются даже визуально 
органолептическими методами исследования: по мере окисления 
изменяется цвет (сереет, далее чернеет), появляется кислый запах, 
прогорклый вкус. Поэтому, на начальном этапе наших исследований 
было проведено определение сроков хранения трутневого расплода 
при различных температурных условиях, в зависимости от способа 
консервации и стабилизации. Полученные результаты представлены в 
таблице 1. 

Так как для консервации маточного молочка иногда 
рекомендуются спирт и прополис, мы изучили действие этих веществ 
на гомогенат трутневого расплода. Свежеприготовленный гомогенат 
консервировали 96% спиртом, 30%- и 70%-ным спиртовыми 
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растворами прополиса. Все консервирующие вещества в количестве 
2% не изменяли физико-химических свойств гомогената, но и не 
позволяли увеличить срок хранения. Поскольку наиболее 
эффективным способом стабилизации маточного молочка является 
адсорбция в соотношении 1:5 на лактозо-глюкозной смеси (96-98% 
лактозы, 2-4% глюкозы), мы апробировали приемлемость этого способа 
для трутневого расплода. 
 

Таблица 1. Результаты приготовления и хранения гомогената в зависимости 
от способа консервации 

 
Однако, учитывая более высокую влажность, мы увеличили 

пропорцию адсорбент: продукт до 1:6 и изменили соотношение сахаров 
в адсорбенте. Адсорбент для гомогената представляет собой 
однородную смесь взятых в равных пропорциях лактозы и глюкозы, 

Способ 
консервации 

Условия 
хранения 

Срок 
хранения 

Изменения в 
продукте 

Гомогенат (без 
консервации) 

Температура 
окружающего 
воздуха: 
- в открытом виде 
- во флаконе из 
темного стекла 
Т= +4°С - +8°С 
Т= -8°С - -4°С 
Т= -20°С 

  
 
 
До 1 ч 
до 8 ч 
 
12-24 ч 
до 30 сут. 
до 3 мес. 

 
 
потемнение 
верхнего слоя, 
прокисание (кислый 
запах) 
неравномерное 
размораживание, 
денатурация белков 

96% спиртом Т= -8°С - -4°С до 1 мес. потемнение 
верхнего слоя, 
прокисание 
(денатурация 
белков, кислый 
запах), 
неравномерное 
размораживание 

Спиртовым 
раствором прополиса:  
а) 30%-ым  

Т= -8°С - -4°С до 1 мес.  

б) 70%-ым Т= -8°С - -4°С до 1 мес. то же 

Адсорбция: 
На лактозоглюкозной 
смеси с аскорбиновой 
кислотой 
(1:5) 
на лактозо-глюкозной 
смеси (1:6) 
а) сырой 
б) высушенный до 
остаточной влажности  
4-8% 

 
Т= +4°С - +8°С 
 
 
 
Т= +4°С - +8°С 

 
до 1 мес. 
 
 
 
3-5 мес. 
 
 
2 года 

пожелтение, 
кисловатый запах 
 
 
 
без изменений 
показателей 
качества 
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предварительно высушенных до постоянной массы при температуре 
105°С.Не имеющий кристаллизационной воды адсорбент связывает 
воду из гомогената. Увеличение процентного содержания глюкозы в 
адсорбенте придает трутневому расплоду приятный вкус. Быстрое 
усвоение глюкозы оказывает положительное влияние на организм. 

Таким образом, при выполнении исследования по изучению 
биологической активности использовали стабилизированные, удобные 
в дозировании адсорбированные изучаемые продукты. 

Определены специфические особенности физико-химических 
свойств и биохимического состава трутневого расплода. Установлено, 
что только по содержанию протеина, восстанавливающих сахаров, 
макро- и микроэлементов трутневый расплод идентичен маточному 
молочку, но выраженно отличается от него по показателям 
окисляемости, рН, массовой доли воды. 

Установлена эффективность стабилизации трутневого расплода 
глюкозо-лактозным адсорбентом, позволяющим сохранять его 
свойства и биологическую активность. Подобраны соотношения 
продукт: адсорбент и сахаров в адсорбенте. 
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4.13. Аталық ұрпақ алу үшін ара ұяларын пайдалану 
 

Улжан Ауезхановна Нуралиева 
ассоциированный профессор. Казахский Национальный Аграрный 

Исследовательский Университет (г. Алматы, Казахстан) 
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Айжан Айкыновна Байсабырова 
ассистент. Казахский Национальный Аграрный Исследовательский 

Университет (г. Алматы, Казахстан) 
Талғат Даулетиярұлы Төлеген 

ассистент. Казахский Национальный Аграрный Исследовательский 
Университет (г. Алматы, Казахстан) 
Райхан Жексенбаевна Жунисова 

старший преподаватель. Казахский Национальный Аграрный 
Исследовательский Университет (г. Алматы, Казахстан) 

Нұрәділ Нұрбекұлы Спатай 
ассистент. Казахский Национальный Аграрный Исследовательский 

Университет (г. Алматы, Казахстан) 
 

Көктемгі - жазғы маусым бойы әрбір 12 күн сайын ара және аталық 
ұрпақ есебі жүргізілді. Тәжірибені отбасыларға бұрын дайындалған 
аталық кәрездер мен аталық балауыздар қойылады [1]. Тәжірибелі 
топтардың ара ұясының барлық белсенді кезең ішінде 1 ара отбасына 
0,5 кг - нан қант шәрбаты түрінде ынталандырушы қоректендіруді берді. 
Тәжірибе басында және соңында топтардағы ара ұяларының жай-күйі 
жөніндегі деректер 1-кестеде келтірілген.  
 

Кесте – 1. Ара отбасының жағдайы (1 отбасына орташа) 

Көрсеткіші Бақылау тобы Тәжірибе тобы 

 
 

тәжірибе 
басында 

тәжірибе 
соңында 

тәжірибе 
басында 

тәжірибе 
соңында 

Ара саны, ұяшық  8,0±0,008 8,7±0,009 7,7±0,001 11,7±0,024 

Ұрпақ саны,  
жүздеген жұмыртқа 

117,30±0,004 127,3±0,013 123,80±0,009 107,4±0,008 

Бал саны, кг 3,70±0,003 6,9±0,035 3,2±0,047 7,3± 0,043 

Перганың саны, 
жүздеген ұяшықтар 

27,60±0,005 19,1±0,018 25,7±0,006 57,7±0,006 

 
Кестеде көрсетілгендей құрылыс рамкаларын қою, бал ара өсіру 

маусымы ішінде (мамыр, маусым және шілде) аталық дернәсілдерін 
өсіру және іріктеу ара ұяларын әлсіретпеді, керісінше, бақылаумен 
салыстырғанда олардың өсуінің санынан басқа барлық көрсеткіштері 
жоғары болды. 2019 жылы алынған деректер бойынша, ең көп ара өсіру 
шілде айының бірінші жартысына жетті. Ал араның ең көп саны мамыр 
айының соңынан шілде айының басына дейін өсті. Бұдан әрі барлық 
тәжірибелі отбасылар орташа ұрпақпен бал жинауға көп мөлшерде 
жұмылдырылғанын атап өткен жөн. Бал аралардың аталық ұрпақты 
өсіру табиғи шірнелер мен әсіресе тозаңның отбасына келіп түсуі қатты 
ынталандырады [2]. 

Ынталандырушы азыққа қарағанда, табиғи тозаңды ұяға алып 
келудің аясында ара өсіретін ұрпақтарының санының өсуіне (орта 
есеппен 14% - ға) сенімді әсер ететіні және аталық ұрпақтың ұлғаюына 
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(орташа есеппен 2,5% - ға) аз (дұрыс емес) әсер ететіні анықталды. 
Тозаңның толық болмауы немесе әлсіз болуы жағдайында 
ынталандырушы көмірсулар-белокты қоректендіруді пайдалану 
аралардың ұрпағын және аталық ұрпақ санын арттырады [3]. 

5-7 күнге 1,0-1,5 кг-нан канди түрінде көмірсу-белокты 
қоректендіруді экономикалық тұрғыдан тиімді пайда. 1 суретте бал 
аралардың аталықты және бал ара ұрпақтарын өсіру динамикасы және 
оған қосымша қоректендірудің әсері көрсетілген. 
 

 
 

Сурет 1. Ара ұрпағына және аталық ұрпағын өсіру динамикасына ынталандыратын 
көмірсулар қоректендірудің әсері, 2019 ж. 

 
Алдын ала аталық ұрпақы ұяларда өсіріп алды. Аталық 

ұрпақтарды өсіру үшін тәжірибеден тыс бірнеше ара отбасы тартылған. 
Алдын ала рамкада 5 қатар сым созылып, жоғарғы бөренеге ені 2-3 см 
балауыз жолағын бекітті. Мұндай шеңберлер бал кәрездері мен ара 
ұрпақтарының арасындағы ара ұясына 1-2 данадан қойылды. 
  2 кестеде аталық кәрездерді қою және құру мерзімдері 
көрсетілген. Қойылған 76 құрылыс рамкасынан 49 трутневті ұялы 
немесе 64% алынды. Маусым айында 35-тен 48% аталық кәрез 
салынды ал шілде айында салынған кәрездердің салыстырмалы саны 
өсіп, 78% - ды құрады. Тәжірибелі бал ара отбасыларында орта есеппен 
3,3 кәрез құрды, ал тәжірибеге енбеген отбасыларда 2,5 рамкадан 
салынды. 

2019-2020 жылдар кезеңінде құрылыс рамкаларын пайдалану ара 
ұяларының өсіміне іс жүзінде әсер етпейтіні және аталық ұрпақтарды 
өсіруге 1,6 еседен астам нақты өсуге ықпал еткендігі анықталды, ал 
аталық ұрпақтарды пайдалану ара ұрпақтарын өсіру мен бір мезгілде 
аталық кәрездерде өсуі барлық ұя бойынша аталық ұрпақ учаскелерін 
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кесіп өткен бақылаумен салыстырғанда 2 есе дерлік ұлғайған кезде бал 
араларының өсуінің төмендегені анықталды (кесте 2). 

Аталық кәрездерін пайдалану аталық ұрпақ отбасында өсіру 
ұзақтығын 38% - ға арттырған. Осыдан, аталық ұрпақты жаппай алу үшін 
мамыр айының ортасынан тамыз айының ортасына дейінгі кезеңде 
аталық ұяшықтары бар құрылыс кәрездерін мақсатты пайдалану керек 
[4]. 

2 жыл ішінде (2019-2020 ж.ж.) үлкен статистикалық материалда 
(10-нан астам ара отбасы) Шаруашылықта белсенді маусым ішінде ара 
ұялары өсіретін аталық ұрпақ үлесі оның жалпы санының 10% - ға 
жуығын құрайтыны анықталды. 

Белсенді маусымда бұл арақатынас өте өзгереді - 1-ден 15 %-ға 
дейін. Аталық ұрпақ саны ұядағы ұрпақтың жалпы санының өзгеруіне 
сәйкес өзгереді (сурет 2). Ұрықтандырылмаған аналық жұмыртқаларды 
салу деңгейі өсудің және дамудың үшінші кезеңінде отбасының 
көшуімен, онда физиологиялық жас қызметсіз аралардың пайда 
болуымен артады. Осы сәттен бастап отбасын қабылдау үшін, аталық 
дернәсілдердерді қолданады [5]. Алдын ала дайындалған аталық кәрезі 
бар рамкаларды кемінде 10 ара ұясы бар (2,5 кг) және 7 ұяшық ара ұясы 
бар (оның ішінде міндетті түрде аз мөлшерде аталық ұрпағы бар) 
отбасылардың ұясына орналастырады). 
 

Кесте 2. Өсімді өсірудің әр түрлі тәсілдері кезінде оны сандық бағалау (орта 
есеппен 1 отбасына), 2019-2020 жж., п= 10 

Көрсеткіштер 
 
 

Ара отбас ұясынан аталық ұрпақ алу тәсілі 

Аталық 
ұрпақты бүкіл 
ұя бойынша 

кесу (бақылау) 

Мамыр - 
тамыз 2 

аталық кәрізді 
пайдалану 

60 күн ішінде 
құрылыс 
шеңберін 

пайдалану 
(маусым-шілде) 

Саны (бүкіл маусым бойы 
өсірілген - ара ұясы), 
жүздеген ұяшықтар 

1237,5±31,72 1089,9±35,63 1229,7±41,54 

Бақылау % 100 88,1 99,4 

Саны (бүкіл маусым бойы 
өсірілген аталық ұрпақ), 
жүздеген ұяшықтар 

96,7±7,41 190,4±11,04*** 153,1+9,86** 

бақылау % 100 198,9 160,0 

Аталық ұрпақ өсіру ұзақтығы, 
күн 

63±4,7 87±6,3** 69±5,4 

Ескерту : ** - кезінде Р>0,01; *** - кезінде Р>0,001 

 
Бастапқыда; отбасының ұясына бір қояды; аталық ұяшық сол 

жақта оң жақта ұрықты араның өсуімен, ал қарқынды өсіру кезеңінде 
аталық бойынша - 2 кәрез; Көптеген авторлардың зертеуі бойынша; 
ұяның ортасына 1-2 аталық кәрездер болады [6]. Сондықтан арнайы 
кәрездердің ұяларына қоюмен қатар тек қатты кәрездермен бірге 
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құрылыс рамаларын да пайдалану қажет. Мақсатты түрде ұядағы 
кәрездерді құрылыс рамкалары бір бөлігін ұрпақтар болу үшін қолдану 
керек. Бұл жағдайда аралар дүкен жақтауының төменгі жағында ұяшық 
салады. Got дүкен үстемесі ара ұрпақтары бар кәрездердің артында 
пішуші рамкамен қойылады. 
 

 
Сурет 2. Аталық ұрпақ және ара отбасының ұрпақтарын өсіру динамикасы 

 
Құрылыс рамкаларын пайдалану келесі міндеттерді шешуге 

мүмкіндік береді: 
- ұяны жан-жақты тексермей, отбасының жағдайы, оның күші, 

аналықтың болуы және сапасы, үйір құруға инстинктінің пайда болуы 
туралы айту; 

- ұя көлемін кеңейту қажеттілігі туралы негізделген шешім 
қабылдау; 

- балауызбен рамкалар қою мүмкіндігі туралы; 
- табиғатта бал жинаудың болмауы немесе болуын және оның 

бақылау деңгейі;  
- ынталандырушыларды пайдаланудың орындылығы туралы 

қорытынды жасау ; 
- көмірсулар және белокты азықтандыру; 
- құнды биологиялық белсенді өнімді дайындау; - аталық 

дернәсілдер өнімі; 
- балауызды 15-20-ға ұлғайтуды қамтамасыз ету %; 
- тиімді алдын алу және варроозбен күрес жүргізу 

ара 
- белсенді маусым бойы ара ұяларына күтім жасау үшін еңбек 

және уақыт шығындарын дұрыс төмендету; 
- омартаның экономикалық тиімділігін 35-40% арттыру [7]. 
Аталық ұрпақты іріктеудің оңтайлы кезеңін анықтау. 

  Зерттеу барысында қуыршақ алды даму сатысында аналық 
жұмыртқаларын салудың басында аталық дернәсілдердің даму циклі 
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зерттелді. Байқау күн сайын 27 маусымнан 9 тамызға дейін өткізілді. 
Аналықты арнайы оқшаулағышқа салып, аталық кәрездеге жұмыртқаны 
салған сәттен бастап оны оқшаулағыштан шығарды. Ұрпақтың дамуын 
бақылау бойынша, аталықтың эмбрионалды даму кезеңі 3,5 күн 
жалғасады: авторлардың көпшілігі жалпы пікірді ұстанады - жұмыртқа; 
ұяшыққа аналық кейінге қалдырылғаны, барлық бал араларында 3 
тәулік бойы дернәсіл дамиды. 

Сондықтан үш күннен кейін аталық кәрезді қарап, онда ашық 
аталық ұрпақтың санын манап өтті. Аналықты пайдалану кезінде: 
ұрықтандырылмаған жұмыртқаларды ұяға салуға ұяның 50% - дан 
астамы ұрықтандырылмаған жұмыртқаларды ұяға екінші аталық кәрезді 
ұяның ұрықтанған бөлігінің қарама-қарсы жағынан қояды [8]. 

Алғашқы үш күн ішінде дернәсілдер сүтте жүзеді. 3 күндік 
дернәсілдер іріктелді және өлшенеді. Бір дернәсілдің орташа салмағы - 
96 мг. 

Бесінші күні дернәсілдер өзінің толық көлеміне жетеді. Ол 
біріктірілген сақинаға бұралған, биіктігі бойынша ұяшықтың жартысын 
алады (сурет 3). Түбінде және қабырғаларында ешқандай қосылыстар 
табылған жоқ. Алтыншы күннен бастап личинка түзетіле бастайды. Осы 
уақытта аралар ұяшықтардың кіру тесігін тарылтады, ал 7-ші тәулікте 
ұяшықтарды желімдейді. Оңтайлы жағдайда құрсақ даму сатысының 
ұзақтығы шамамен 170 сағат (шамамен 7 күн). Мұндай дернәсілдердің 
денесі сегменттерге айтарлықтай бөлінген, бірақ болашақ аталықтың 
ағзаларының ұрықтары (аяқтар, қанаттар, ауыз қосалқылары және т.б.) 
байқалмайды. 72 сағат ішінде (3 тәулік), яғни жұмыртқаны салған күннен 
бастап 10-12 күн ішінде аталық дернәсілдер піллә жейді [9]. 
 

 
 

Сурет 3. Ашық аталық ұрпақ - 5-тәуліктік дернәсілдер. 

 
13-14-ші күні сыртта дернәсілдерде ешқандай өзгерістер 

байқалмады, ал жұмыртқаның түскен күнінен бастап 15-ші күні 
дернәсілдерде күлгін дақтар түрінде көз көрінеді. Осы сәттен бастап 
қуыршақ алды сатысы аяқталады және қуыршақтар сатысы басталады. 
Піллә дернәсіл иіру кезеңінде іріктеу үшін ең қолайлы. Сондықтан 
жұмыртқаны аналық салғаннан кейін осындай дернәсілі бар кәріздер 
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240-288 сағаттан кейін алынады (10-12 күннен кейін - күлгін дақтар мен 
қанаттар түрінде көз ұрықтары пайда болғанға дейін) [10]. Зерттеу үшін 
дернәсілдер іріктелді жұмыртқаны салғаннан кейін 10-12-ші күні. (Сурет 
3). Дернәсілдерді маусымның әр түрлі кезеңдерінде олардың массасын 
анықтау үшін өлшеді. 3 кестеде көрсетілгендей ең үлкен салмағы 
маусымда - 376+0,011, ал ең азы 340+0,077 шілде айында аталық 
ұрпақтарды жаппай өсіру кезінде болды. 

 

 
Сурет 4. Мөрленген ұрпақ - 10-12 күндік аталық дернәсіл. 

 
Кесте 3. Аналық жұмыртқа салғаннан кейін 10-12-ші күні мөрленген аталық 

дернәсілдер салмағы 

Айлар Дернәсіл саны, шт Дернәсіл салмағы, г. 1 дернәсілдің салмағы, мг. 

Маусым 44 17,3±0,045 376,0±0,012 

Шілде 486 162,6±0,053 337,0±0,073 

Тамыз 53 17,8±0,002 352,0±0,007 

Барлығы 576 197,5±0,004 342,0±0,004 

 
Маусым бойы осы өнімді өндірудің әлеуетті мүмкіндіктерін 

анықтау үшін әр 9 -10 күн сайын баспа аталық ұрпақтарды есепке алу 
жүргізілді. Есеп деректері 4 кестеде берілген.  
 

Кесте 4. Көктемгі-жазғы маусымда алынған дернәсілдердің салмағы 

Айлар 
Кәрездер 
саны, шт. 

Дернәсілдер 
саны шт. 

Дернәсілдердің 1 
кәрездегі саны, шт. 

Дернәсілдердің 1 
кәрездегі салмағы, г. 

Маусым 5 1543 312,0±0,01 106,0±0,04 

Шілде 30 10425 387,0±0,02 134,8±0,01 

Тамыз 7 2217 317,0±0,00 108,0±0,01 

Барлығы 40 14187 364,0±0,03 348,8±0,01 

 
Барлығы маусым ішінде 14187 дернәсілдер алынды, олардың 

орташа салмағы бір жүздікке 348,8 г құрады. Бір жүзден бастап аталық 
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дернәсілдердің ең көп саны шілдеде (387 дана) алынды, олардың 
салмағы 134,8 г құрады, ал ең азы маусымда өсірілді-312,0 дана, 
салмағы 106,0 г. 

Маусым мен тамыз аралығында 1 ара отбасына мөрленген аталық 
дернәсілдердің саны 5 кестеде көрсетілген.  
 

Кесте 5. Тәжірибелі отбасылардағы аталық дернәсілдердің орташа 1 ара 
отбасындағы саны  

№ Ара отбасы Маусым Шілде Тамыз Барлығы 

77 816 153,0 - 969,0 

132 306 1 908,5 1 734,5 3 949,0 

25 76,5 2 473,5 - 2 550,0 

Барлығы  1 198,5 4 535,0 1734,5 7 468,0 

 
Үш тәжірибелі бал ара отбасында маусым айында 7468 дернәсіл 

алынды, олардың салмағы орташа есеппен 1 бал ара отбасына 856 г. 
құрады. 
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4.14. Бал араларының аталық ұрықтарын  
өндіру және сақтау технологиясын жетілдіру 

 
Нұрәділ Нұрбекұлы Спатай 

ассистент. Казахский Национальный Аграрный Исследовательский 
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Улжан Ауезхановна Нуралиева 
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Аталық ұрпақты өндіру үшін күзден бастап бір жастан асқан 

аналықтары бар толыққанды ара ұяларын бөліп алды. Мұндай 
отбасылар қыстың өзінде жоғары сапалы ақуыз және көмірсулар 
азығының мол қоры бар. Жақсы қыстап шыққан ара отбасы аталықты 
да, ұрпақтарын да ерте және қарқынды көбейтеді [1]. 

Сондықтан қысқы кезеңде ара отбасына оңтайлы жағдай жасалды 
(ашық қоңыр ұялардан жасалған кең жақсы желдетілетін ұялар, 
гигроскопиялық жылытқыштар, қыстағыштың ауа температурасы мен 
ылғалдылығының оңтайлы режимі, қыстау және т.б. үшін 
физиологиялық толымды көп мөлшерде күзгі өсіру). 
  Көктемде тәжірибе үшін 8-9 ұя ара күшімен, азықтың мол қоры бар 
ара ұяларын дайындайды Ара отбасы ұяларын дамуына қарай 
кеңейтіліп, балауызды кәрезді құруға қарай қойылды. ескерту үшін, от 
бал ара ұяларын жұмыстарды таңдап алды бөлігі араларды және 
ұрпақтарын, олардың қалыптастырды сұлама бұтақтар жөнделеді [2]. 

Бал ара ұясының үйір құрып кетуінің алдын алу үшін бал ара 
ұяларының бір бөлігін іріктеп алып, олардан отводка қалыптастырды. 
Ара ұясын бір деңгейінде қалыпты ұстап тұру үшін азық қоры кемінде 
0,5 кг болу керек. 

Аталық ұрпақ алынған араның отбасыларына қосымша үрлемелі 
қоректендіруді беріп, аталық кәрезді немесе құрылыс рамкасын ұяға 
кезекпен, аталық кәрездерді аналықтың игерілуіне қарай қойылады. 
Ұяшықтары желімделген аталық кәрездерді іріктеуді әрбір 10 күн сайын 
жүргізіледі [3]. 

Аталық ұрпақ дернәсілдерін ұяшықтардан алу және гомогенат 
дайындау кезінде, аталық дернәсіл гомогенатын аталық кәрездің 
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қақпағын; ыстық суда қыздырылған ара пышағымен басып шығарады . 
Аталық дернәсілдерін алу келесі жолдармен жүргізілді: 

1. Қолмен; пинцетпен 20 минутта 450 дернәсіл алынады 100% 
нәтижесінде жұмыс көп еңбекті қажетсінетін экономикалық жағынан 
тиімсіз; 

2. Кәрезді сілкілеу - бұл әдіс жарамсыз, себебі негізгі бөлігі 
дернәсілдер ұяшықта қалады; 

3. Арналған станокта виброситті пайдалана отырып кәрезден 
перганы алу. Мөрленген кәрезді станокқа қояды. Дернәсілдерді 
ұяшықтардан алып тасталмайды; 

4. Қолмен екі кассеталық - бал айдағышпен балауыз қақпақтары 
мөрленген ұрпақтарды абайлап бу немесе қайнаған судағы 
омарташының қызырылған пышағымен кесшты 30 рет айналдыру 
жүргіледі. Ішінде ортадан тепкіш күштерді құру есебінен; 50%-дан 93-ке 
дейін 10-12 мин % дернәсілдер ұяшық кәрездерінен алынды [4]; 

5. Ұрығы бар кәрізді мұздату арқылы: мөрленген кәрездерді 
ұяшықтары бар мұздатқыш камераға қояды тәулікке балауыз нәзік 
болады тез сындырылады және ұрпақ тез бөлінеді; 

6. Кәрездегі ұрпақты престеу. Іріктеп алынған кәрездерді аздаған 
кесектерге ыдыратып арнайы преске салды. Поршеньдің көмегімен 
кәрез нығыздалды: Әдіс қарапайым, тиімді, себебі гомогенаттың 
барынша ықтимал мөлшерін жылдам алуға мүмкіндік береді; 

7. Экономикалық жағынан тиімді гомогенат алудың соңғы тәсілі 
болып табылады, шығындар-бірінші салыстырғанда төмен еңбек; 

8. Іріктеуден кейін аталық дернәсілді Фарфор ступкасында 
пестикпен жуып, мұқият араластырып, нейлон матасы арқылы сүзеді. 
Дайын гомогенат алдын ала этил спиртімен өңделген қара шыныдан 
жасалған құтыға салынған (сурет 1) [5]. 

Аталық ұрпақты ара отбасына зиян келтірмей айтарлықтай 
мөлшерде алуға болады. Сонымен қатар, Аталық ұрпақ - құрылыс 
рамкаларын пайдалану арқылы балауыз алу кезінде жанама өнім ала 
алды. Осылайша, 10,380 кг аталық ұрпақ гомогенатын алу кезінде 
аталық ұрпақты және құрылыс рамкаларын кесу арқылы 2,341 кг таза 
балауыз алынды (кесте 1).  
 

Кесте 1. Аталық ұрпағы бар құрылыс рамкаларынан өнімнің шығуы 

Өнім 
Өнімнің шығуы 

кг % 

Ұрпағы бар кәрез салмағы 21,340 100,0 

Аталық ұрпақ гомогенатының салмағы 10,380 53,2 

Гомогенатты алу кезіндегі кәрездерді престеуден кейінгі 
қалдық салмағы 

7,151 33,5 

Балауыз салмағы 2,341 11,01 

Жоғалту 0,46 2,2 
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Сурет 1. Аталық ұрпақтан гомогенат алу 

 
 

Кесте 2. Тауарлық өнімнің шығуына (орташа есеппен 1 ара отбасына) аталық 
ұрпақты дайындаудың әртүрлі әдістерінің әсері), 2019-2020 жж., n = 10 

Көрсеткіші 

Ұядағы ара отбасынан аталық ұрпақты алу тәсілдері 

Ұядағы 
аталық 

ұрпақты кесіп 
алу (бақылау) 

60 күн ішінде 
құрылыс 

рамаларын 
пайдалану 

(маусым-шілде) 

мамыр айының 
ортасынан тамыз 
айының ортасына 

дейін 2 аталық 
кәрізді пайдалану 

Алынған аталық ұрпақ 
гомогенаты, г. бақылау % 

920,7+84,51 
100 

1472,5+112,86 
*** 159,9 

1150,0+108,95 
** 124,9 

Жалпы бал, кг бақылауға 
% 

29,7+3,11 100 30,5±2,74 102,7 29,5+2,95 99,3 

Алынған тауарлық 
балауыз, г. бақылауға % 

855±91,7 100 
1635±107,4 

*** 191,2 
1050+101,9 122,8 

1 аталық ұрпақ 
дернәсілдерінің 
гомогенатын өндіруге 
арналған жұмыс 
уақытының шығындары, 
адам / сағ. 

4,5 3,0 2,0 

Ескерту: * * - Р>0,01 кезінде; * * * - Р>0,001 кезінде 

 
Бал ара ұясын пайдаланудың экономикалық тиімділігін анықтау 

үшін Балықшы ауданының "Бортники" КФК-да ұқсас әдіс бойынша 10 
бал ара ұясынан 2 топ іріктелді. Бірінші (бақылау) топта бал мен 
балауыз, екінші топта бал мен балауыздан басқа, екінші корпусқа дүкен 
ұяларының ұяларын қою тәсілімен қосымша трутневая балқытпасын 
алып, кейіннен трутневая балқытпасын кесіп алды. Тәжірибе 
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нәтижелері кестеде келтірілген. 18, оның ішінде қосымша өнімнің құны 
(үйкеліс шоғыры) оны өндіруге арналған қосымша шығындардан асып 
түсетіні жөн [6]. 

Бал ара ұясын пайдаланудың экономикалық тиімділігін анықтау 
үшін Алматы облысындағы Ұйғыр ауданы, Шонжы ауылында 
орналасқан «АӨК Мёд KZ» асылдандыру кешенінде КФК-да ұқсас әдіс 
бойынша 10 бал ара ұясынан 2 топ іріктелді. Бірінші (бақылау) топта 
бал мен балауыз, екінші топта бал мен балауыздан басқа, екінші 
корпусқа дүкен ұяларының кәрездерімен қою тәсілімен қосымша аталық 
ұрпақты алып, кейіннен аталық ұрпақ кесіп алды. Тәжірибе нәтижелері 
кестеде келтірілген. Оның ішінде қосымша өнімнің құны (аталық ұрпақ) 
оны өндіруге арналған қосымша шығындардан асып түсетіні жөн. 
 

Кесте 3. Дайындау үшін шикізат өндірісінің экономикалық тиімділігі аталық 
ұрпақ гомогенатынан жасалған өнімдер, n=10. 

Көрсеткіші 
Бақылау (аралардан 

бал және балауыз 
алынды) 

Тәжірибе ( аралардан 
алынған, бал, балауыз 

және аталық дерніслдер)  

1 ара отбасынан алынды, кг бал 
балауыз аталық дернәсілдер 

23,8  
0,5 

23,5 
1,3 
1,8 

Отбасына жұмсалған шығын, 
теңге 

24 480,0 23 070,51 

Отбасынан алынған тауар 
өнімдерін бағалау, теңге 

43 249,74 49 044,25 

Пайда, теңге. 18 769,74 25 973,74 

Рентабельділік, % 76,6 112,5 

 
Экономикалық тиімділік, яғни бір ара ұясына қосымша өнімнің 

құны 5794,76 теңгені құрады. Бұл ретте тәжірибелік топта ұрпағы мен 
аралардың варроозбен зақымдануы бақылауда 3,2%-ға қарсы 0,8%-ды 
құрады. Бұл жағдай ара ұяларының қолайлы қыстауы үшін алғышарттар 
жасайды. 
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4.15. Қазақстанда тігінен жылыжайда өсімдіктерді  
өсіру технологиясы (жобадан үзінді) 

 
Балнұр Керімбекқызы Нұралы 

«Абай атындағы орта мектеп-гимназиясы мектепке дейінгі  
шағын орталықпен» КММ биология пәні мұғалімі 

(Қазақстан, Алматы обл., Қарасай ауданы) 
 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында 
айтылғандай, дағдарысқа байланысты қиын жағдай қалыптасса да, 
елімізде ауыл шаруашылығы жағдайының төмендемеуін болдырмау 
керек. Ал дағдарысқа қарсы мемлекеттік іс қимыл жоспарындағы негізгі 
бағыттардың бірі - ауыл шаруашылығы саласын заман талабына сай 
және жетекші салаға айналдыру қажеттігі. Қазақстанның дамуында 
агроөнеркәсіп саласының алатын орны ерекше. Елімізде ауыл 
шаруашылығын өркендетуге барлық мүмкіндік бар. Ауыл 
шаруашылығы - материалдық өндірістің ең маңызды түрлерінің бірі. 
Халықты азық-түлікпен және өнеркәсіпті шикізаттың көптеген 
түрлерімен қамтамасыз етумен айналысатын бұл саланың негізін 
өсімдік шаруашылығы құрайды.  

Ерте заманнан бері адамзат баласы кеңінен қолданып келген 
көкөністердің тағамдық қасиетіне ғана емес, сонымен қатар емдік, 
шипалық жағына да көңіл бөлген жөн. Көкөністер дәрумендердің, 
минералды тұздардың, органикалық қышқылдардың қайнар көзі болып 
табылады. Академик В.И. Эдельштейн өзінің еңбектерінде көкөністерді 
«Денсаулықты сақтаудың қайнар көзі», ал академик Е.П. Леонтович 
«Тағамның музыкасы» деп атады. 

Қазіргі уақытта Қазақстан халқы жаңа піскен көкөністердің 70-80% 
жазғы және күзгі мезгілдерде ғана тұтынады. Қысқы және ерте көктемгі 
мезгілдерде елімізге жаңа піскен көкөністер негізінен Орта Азия елдері 
мен Қытайдан жеткізіледі. Бұлардың тауарлық және дәмдік қасиеттері 
отандық өнімге қарағанда әлдеқайда төмен әрі сапасыз. Сондықтан, 
көкөніс дақылдары тапшы болатын мезгілдерде халықты сапалы 
өніммен қамтамасыз ету үшін Қазақстанда қысқы жылыжайлар санын 
арттыру қажет. Салат дақылдың көп өсірілмейтіндігінің бірнеше 
маңызды себептері бар: оның тағамдық және дәрілік қасиеттері туралы 
ақпараттың жеткіліксіздігі, шаруашылықты жүргізу бағыттарының 
өзгеруі, өсіруге рұқсат етілген сорттардың аздығы, тауар өндірішілердің 
ұсынатын жасыл жапырақты көкөніс дақылдарының түрлерінің аз 
болуы. Жасыл жапырақты көкөніс дақылдарының түрлерін көбейту мен 
өнімділігін арттыру көкөніс шаруашылығын дамытудағы көптеген 
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бағыттардың бірі саналады. Соңғы уақыттарда адам денсаулығын 
қорғау мәселесіне барынша көңіл бөліне бастады, сондықтан 
экологиялық таза өнім алу мәселесін шешу өзекті болып табылады. 

Қандай негізгі мәселенің шешімі табылуы тиіс? Біз өмір сүріп 
жатқан ғасырда әрбір адамзат баласының ғылыми дамуға деген 
көзқарасы арта түскенін байқауға болады, ғылыми және технологиялық 
жетістіктердің адамзаттың өмір сүру салтын әлдеқайда өзгертетініне 
кез келгеннің де көзі анық жеткен. Іргелі және қолданбалы ғылымның 
нәтижелері мен жеткен жетістіктерін практикада тиімді қолдану 
адамзатты тұрақты түрде дамытудың аса маңызды факторына 
айналған. Қазақстан үшін отандық ғылымды елдің әлеуметтік-
экономикалық және рухани дамуының аса маңызды факторына 
айналдыруға арналған бағытты жасау және оны өмірге енгізу 
республиканың ұзақ мерзімді стратегиялық басымдықтарына сәйкес 
мемлекет экономикасының бәсекеге қабілеттілігін және ұлттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ететін экономикалық әлеуетін арттыру өзекті 
міндет болып табылады.  

Қазіргі кезеңдегі саяси және әлеуметтік-экономикалық міндеттерді 
шешу мемлекеттің нысаналы ғылыми-техникалық саясатын талап 
етеді, ол әлеуметтік-экономикалық саясаттың құрамдас бөлігі болып 
табылады. Қазақстан Республикасының Үкіметі перспективалық 
ғылыми бағыттарды және ғылыми кадрларды даярлаудың жүйесін 
сақтау үшін қажетті жағдайлар жасау, ғылым мен техника дамуының 
басым бағыттарын айқындау, қолда бар ресурстарды осы бағыттарда 
шоғырландыру, бүкіл ғылыми-техникалық кешенді реформалау және 
өнеркәсіпті дамытудың ел үшін жаңа технологиялық базасын жасау, 
ғылыми салада жұмыс істеудің нарықтық экономикаға тән жаңа 
тетіктерін қалыптастыру жөнінде бірқатар шаралар қабылдаған 
болатын. Сонымен бірге, объективтік себептерге орай, ғылыми-
техникалық сала осы күнге дейін қоғамның әлеуметтік-экономикалық 
прогресінің базалық элементі болмай отырғанын айта кету керек. 

Осы орайда, жобалық жұмыстың зерттеу нысаны ретінде алынып 
отырған Қазақстанда тігінен жылыжай өсіруді қолға алудың уақыты 
келді деп есептеймін. Себебі, бұл жоба экономикасы мен ғылыми-
техникасы әлдеқайда озық, АҚШ, Сингапур, Жапония, Германия, Англия 
сынды дамыған елдерде осыдан шамамен 10 жылдай бұрын сынақтан 
өткізіліп, қазіргі таңда табыс көзіне айналып отырған шаруашылықтың 
бір түрі екендігін байқауға болады. Біздің еліміз дамыған елдердің 
экономикасын бақылай отырып, қажет тұстарын елімізде сынап көруде. 
Осыған сәйкес, тігінен жылыжай өсірудің алға қойған мақсатының бірі 
ол – күн және жел арқылы өзін-өзі энергиямен қамтамасыз ету. 
  Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану өркениетті елдер үшін 
қазіргі таңда «трендке» айналған десе де болады. Бірақ елімізде ол 
мәселе жағынан алғанда үздік нәтиже көрсетіп отыр деп айта 
алмаймын. Сондықтан да, осы мәселені алдыға мақсат етіп қоя отырып, 
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мектеп жағдайында тігінен жылыжай өсіруді қолға алу керектігін 
ойландым. Себебі, Қазақстанның өзінде мектеп жағдайында жылыжай 
өсіру тұрақтылыққа ие болмағандықтан, алынған жобалық жұмыстың 
тақырыбы актуальді болып саналады.  

Қазіргі уақытта біздің елімізде де аз таралған көкөніс 
дақылдарына, көк шөптерге қызығушылық артып, оларды енгізу, 
түрлерін көбейту, халықты жылдың кез келген мезгілінде жаңа піскен 
көкөністермен қамтамасыз етуге үлкен мән берілуде.  

Жобаның негізгі мақсаты мен оған жетуге көмектесетін негізгі 
іс-шаралар қандай? Жобаның мақсаты Қазақстанда алғаш рет мектеп 
жағдайында жерді үнемдей отырып, күн, жел, су арқылы өзін-өзі 
энергиямен қамтамасыз ететін тігінен жылыжай салу. Қойылған 
мақсатқа жету үшін алдымен мектеп жанынан орын қарастырылуы 
керек. Негізінен алғанда тігінен жылыжайды кез келген жерде, ғимарат 
ішінде де, метрода да, сауда және бизнес орталықтарда, тіпті үйдің 
бөлмелерінде де кішкентай жылыжайларды жасауға болады. 
Сондықтан ең алдымен қолайлы орын таңдалып алуы тиіс. Тігінен 
жылыжайдың басты ерекшелігі ол жерді үнемдеу болып 
табылатындықтан, жылыжай ішіндегі құрал-жабдықтар және 
жиһаздардың дұрыс таңдалып алынуы маңызды. Сондай-ақ, табиғи 
ресурс көздерін пайдалана отырып энергиямен қамтамасыз ету 
мақсатына сәйкес, «ақылды» жылыжай жүйесін жасау. Ол дегеніміз 
автоматтандырылған климат, яғни жылыжай іші температурасы өзін-өзі 
реттеп отыруы. Табиғи ресурстар арқылы қорек көзін қамтамасыз ету 
және диодты лампалармен жарықтандыру жүйесі. Осы «ақылды» 
жүйені жасау негізінде өсімдіктердің егін алқабымен салыстырғанда екі 
есе жылдам өнім алу көзделеді. Осындай қадамдар жасау арқылы 
көздеген мақсатқа жету қиынға соқпайды. 

Баламалы энергия арқылы жылыжайды жарықтандыру және 
жылыту жұмыстары жүргізіледі. Биошірінді арқылы топырақтың 
құнарлылығын арттырамыз.  

Жоба жүзеге асырылғаннан кейін мектеп асханасын көк 
шөптермен қамтамасыз етіледі. Аймақта орналасқан мейрамхана, 
кафелерге келісімшарт жасалып, тұрақты сату жұмыстары жүргізіледі. 
Ақылы түрде көрме ретінде де пайдаланылса болады. Оқушылар үшін 
арнайы лабораториялық сабақтарды жылыжайда өткізу ұйымдастыры-
лады. Көп балалы отбасыларға көмек ретінде қол ұшын бере аламыз.  

Жобаның тұрақтылығы жоба ұйымдастырушылық аспектілері 
жағынан адами және зияткерлік инфрақұрылым мен ресурстарды 
сақтауды көздейді. Мысал ретінде, жоба кезінде әзірленген әдістемені, 
бекітілген білім беру бағдарламаларын немесе қандай да бір өнімге 
қызмет көрсетуге мүмкіндік беретін зияткерлік әзірлемелерге лицензия 
құқықтарды келтіруге болады. Жылыжайдағы көк шөптер жылдың қай 
мезгілінде болмасын өсірілетін болғандықтан, кез келген уақытта 
сұранысқа ие.  
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Жоба шеңберіндегі әрекеттердің гендерлік аспектілері. Жобада 
негізінен табиғи ресурстардың көздерін пайдаланатын болғандықтан 
әйелдер табиғи ресурстардың күнделікті тұрмыстық функцияларын 
басқара отырып орындайды. Ал, ер адамдар тікелей күрделі 
шаруашылық жұмыстарымен айналысады. Олай деп отырғанымыз, 
мысалы, әйелдер өсімдіктерді күтіп, баптау, жылыжай тазалығы т.б. 
сынды жұмыстар болса, ер адамдар топырақ ауыстыру, ауыр заттарды 
көтеру тәрізді ауырлау жұмыстарды атқаруды міндетіне алады. Десе 
де, жоба барысында жылыжай жұмыстары барынша гендерлік 
аспектілерге бөлінбеуі тиіс. 
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4.16. Энергетикалық сусынның жануарлар ащы ішегінің  
ұйымдасу құрылымында туындатқан өзгерістері 
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б.ғ.д., профессор. Абай атындағы Қазақ ұлттық  
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Қазына Хамзатқызы Сайлаубек 
магистрант. Абай атындағы Қазақ ұлттық  

педагогикалық университеті (Алматы қ., Қазақстан) 
 

Қазіргі кезде жастар арасында танымал бола бастаған алкогольсіз 
сусындар нарығында "энергетиктер" пайда болды. Бүгінгі таңда 
энергетикалық сусындар кез-келген дүкенде, дүңгіршекте, барларда, 
клубтарда сатылады. Жастардың, студенттердің осы сусындарды жиі 
қолдануын алға жылжытатын бұқаралық ақпарат құралдарындағы 
жарнама, сыртқы көше жарнамалары, сондай-ақ көптеген қоғамдық 
жарнамалар ықпал етуде. Жарнама оларды белсенді өмір салтына, 
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ақыл-ой белсенділігіне, спортта көмектесетін, жұмыс істеу қабілетін 
арттыратын, сергектік пен метаболизмді жақсартатын және шаршауға 
қарсы тұратын құрал ретінде ұсынады. Сонымен қатар, энергетикалық 
сусынның қорабы сыртында оның тиімді екенін ең жақсы спортшылар, 
іскер адамдар, озат студенттер және ұзақ сапарларға шығатын 
жүргізушілер бағалаған. Бірақ, бізге қол жетімді әдебиеттерде осы 
сусындардың сүтқоректілердің мүшелер жүйесіне әсері туралы 
зертханалық және морфологиялық сипаттамалар туралы мәліметтер 
өте аз кездеседі. Осыған байланысты паренхиматозды мүшелердің 
морфологиялық өзгерістері мен ұйымдасу құрылымындағы 
ауытқуларды зерттеу қызығушылық тудырды.  
  Әлемде энергетикалық сусындардың адам денсаулығына әсері 
туралы түсіндірме пікірталастар жүргізіліп келеді. Көптеген адамдарға 
энергетикалық сусындардың зиянды екендігі белгілі. Аз мөлшерде 
қабылданған сусынның зияны болмаса да, тұрақты түрде қабылдау 
адам денсаулығына қауіпті әсері туралы мәліметтер бар. [1, 2] 

Энергетикалық сусынның құрамын қарастыратын болсақ, оларға 
келесі сипаттамалар берілген: 

Қант. Әрбір газдалған сусынның құрамында қант немесе оны 
алмастыратын зат болады. Әдетте 100 мл сусында, ол 40-50 ккал 
құрайды. Бұл, бір стакан шайға 5 ас қасық қант қосып қоюлатып ішкен 
сияқты. Осыған қарап, бір банка газдалған сусын ішу арқылы қанша қант 
тұтынатынымыз туралы қорытынды жасауға болады. Осылайша, біздің 
ағзамыз тазартылған қанттардың көп мөлшерімен толтырылып, жүрек-
қан тамырлары ауруларына, семіздікке, қант диабетіне және тіс 
ауруларын тундатады [1]. 

Көмірсулар. Көмірқышқыл газы суда еріген қанттың бауыр мен 
қанға тез енуіне ықпал етеді. Сондықтан, адам ағзасындағы инсулин 
мөлшері бірден артады, дофамин шамадан тыс шығарылады - бұл 
гормон организмде қалыпты мөлшерде болмаса ақаулықтар дамуы 
мүмкін. Яғни гипертензия, атеросклероз белгілері, бүйректе тастың 
қалыптасуы және басқа да ауыр сыраттарға соқтыруы мүмкін. 

Лимон және фосфор қышқылдары. Олар асқазан мен ішектің 
шырышты қабығын тітіркендіреді, тіс эмалын жояды. Сусындарға 
консервант ретінде натрий бензоаты (E211) қолданылады, ол күшті 
канцероген қатарына жатады. Кез-келген тәтті сусындарды газбен 
қамтамасыз ететін әлсіз фосфор қышқылы, ол ағзаның сұйықтықтарына 
еніп, біртіндеп кальцийді сіңіріп алады, бұл тістер мен қызыл иек 
ауруларының дамуына әкеледі, сонымен қатар сүйек құрылымдарының 
беріктігіне әсер етеді. 

Аскорбин қышқылы және кофеин. Аскорбин қышқылы натрий 
бензоатымен өзара әрекеттесуі кезінде уытты бензолды бөледі. 
Сондай-ақ, сергітетін құрал ретінде кофеин қосады, оның орнына кока 
өсімдігінің жапырақтары (осыдан Кока-кола) қолданылған, ол жүйке 
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жүйесін қоздырады, қысымды арттырады және сусынға тәуелділікті 
тудыратыны анықталған [1]. 

Ғалымдар Еуропа елдеріндегі жарты миллионға жуық адамның 
деректерін талдап, күніне 0,5 литр немесе одан да көп энергетикалық 
сусындар ішетіндер орташа есеппен ерте жаста летальді жағдайға 
ұшырайды деген қорытындыға келді. Летальды доза: күніне жарты литр 
газдалған сусынды қабылдау ерте летальді болу қаупін арттырады. 
Гарвард университетінің ғалымдары 100 мыңнан астам адамды 
қамтыған ауқымды зерттеу жүргізіп, құрамында қанты бар сусындарды 
қолдану жүрек-қантамыр аурулары мен қатерлі ісік ауруынан летальді 
болу қаупін арттыратынын дәлелдеген. Айына бірден төрт ретке дейін 
қанты бар сусындарды ішу, мерзімінен бұрын летальді болу қаупін 1%-
ға, аптасына екіден алтыға дейін - 6%-ға, күніне бірден екіге - 14%-ға, ал 
екі немесе одан да көп тұтынса - 21% арттатынын мәлімдеген. Сонымен 
қатар, сусындар мен летальді болу арасындағы байланыс ер 
адамдармен салыстырғанда әйелдерде анағұрлым айқын байқалған 
[3].  

Мәлікқызы Г. (2016 ж.) 60 тәулік бойы Кока-Кола сусыны берілген 
жануарлар асқазанының ұйымдасу құрылымын зерттеу барысында, 
оның барлық компоненттерінде өзгерістер дамығанын анықтаған. 
Мысалы, асқазанның шырышты қабатындағы эпителиоциттердің 
сылынуы, кейбір бөліктерінде қанның құйылуы, бездерінің ісінуі, жасуша 
аралық байланыстардың бұзылуы, шырышты сұйықтықтар азайған, 
эпителиоциттердегі бүрлер кішірейіп, атрофия және дистрофия 
көріністері жүріп, ұлпаларда жаралар пайда болған. Бұл өзгерістер 
газдалған сусын кока-коланың асқазан ұлпаларына токсинді әсер 
көрсеткенін дәлелдейді [4].  

Энергетикалық сусындарың жануарлар мүшелеріне әсері, соның 
ішінде ащы ішек құрылымында тудыратын өзгерістерін қарастыру 
маңызды. Себебі, ащы ішектің бүрлері арқылы қорытылған тағамдар 
қанға сіңіріліп, бүкіл ағзадағы мүшелерге тарайды. Яғни, ащы ішек ғана 
зақымданып қоймай, басқа мүшелер де жарақаттануы мүмкін. 
Энергетикалық сусындарды жиі қолдану нәтижесінде ағзадағы 
мүшелердің қызметіне әсері туралы көптеген зерттеулер кездеседі. 
Бірақ, ащы ішектің ұйымдасу құрылымына энергетикалық сусының әсер 
көрсетуінен туындаған өзгерістер Қазақстанда зерттелмеген. 
Сондықтан, осы сусынның ащы ішектің ұйымдасу құрылымында 
тудыратын өзгерістерін зерттеуді алдымызға мақсат етіп қойдық. 

Материалдар мен әдістер:  
Тәжірибе жұмыстары Вистар тұқымдасына жататын 20 ақ 

егеуқұйрыққа жүргізілді. Жануарлар қалыпты виварийлік жағдайда және 
бақылауда болды. Егеуқұйрықтарды 3 топқа бөлдік: І - топ бақылау, ІІ – 
топ күнделікті энергетикалық сусын қабылдайды, ІІІ – топ бір аналық пен 
бір аталықтан тұрады, бұл топқа да күнделікті энергетикалық сусын 
берілді. Барлық топтың қоректенуі, өмір сүріп жатқан ортасының 
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температурасы да бірдей, тек тәжірибе тобындағы егеуқұйрықтарға 
тұрақты түрде 200 мл шыны ыдыстармен судың орнына «Gorilla» 
сусыны, ал бақылау тобына күнделікті ауыз су беріліп отырды.  

Зерттеу морфологиялық және гистологиялық техникалар арқылы 
жүргізілді. 

Жануарларға бақылау жүргізу барысындағы алғашқы кезде 
өзгеріс байқалмағанымен, екі апта өткен соң морфологиялық жағынан 
өзгерістер көріне бастады: жүндері қарайған, жануарларда агрессиялық 
құбылыстар дами бастаған. Тәжірибе барысында бірнеше 
егеуқұйрықтардың тіршілігі жойылды. Бір ай уақыт өткен соң IІІ – зерттеу 
тобында 5 дана бірінші ұрпақ туылды, олар өз тіршілігін сақтап қала 
алды. Екі ай өткенде IІІ – зерттеу тобындағы егеуқұйрықтан 5 дана 
екінші ұрпақ туылып, 2 аптадан соң барлығы тіршілігін жойды. Біздің 
болжамымыз бойынша энергетикалық сусынның құрамындағы 
химиялық заттар екі ай бойы аталық және аналық жануардың ағзасында 
жеткілікті дәрежеде жиналып, екінші ұрпақтың эмбриональдық дамуы 
барысында, мүшелерінің толық қалыптасуына зақым келтірген деген 
пікірдеміз. Себебі, А.В. Константинова мен О.В. Щукинаның (2016) 
мәліметтері бойынша никотин генетикалық аппаратты өзгеріске 
ұшыратады, нәтижесінде жасушалардың бөлінуі мен мүшелердің 
қалыптасу процестері бұзылып, көп жағдайда ұрықтық даму кезінде 
аналық ағзада патологиялар қалыптасады деген. Қазірдің өзінде, 
ұрықтық даму кезінде аналық ағзаның ішкі мүшелерінің дамымай қалуы, 
бедеулікке алып келетінін байқатты [5].  
  Дания мен Польша ғалымдары таңқаларлық қорытынды жасады, 
деп хабарлайды The Mirror. Копенгаген университетінің ауруханасында 
ғалымдар 2,554 мың ер кісілерді зерттеп, , күніне бір литр газдалған 
сусын ішу шәует санының 30% - ға төмендеуіне және импотенцияға 
әкелетінін жариялаған [6].  
  Тәжірибені екі жарым ай жүргізгеннен кейін, бақылау және 
эксперименттік топтардан алынған жануарларға жеңіл эфирлік наркоз 
беру арқылы декапитация жасалды. Декапитация барысында 
эксперименттік топтағы жануарлардың ішкі мүшелерін бақылау 
тобындағылармен салыстырғанда бірқатар ерекшеліктер байқалды. 
Мысалы, асқазаны, ащы ішегі, бауырының қатты ісінгені, май басқаны, 
бауырында қызыл теңбілдер пайда болғаны байқалды. Ащы ішектің 
ұйымдасу құрылымындағы өзгерітерді зерттеу үшін, материал алынды. 
Алынған материалдар арнайы флакондағы 10% формалин құйылған 
флакондарға салынып, гистологиялық зерттеу жүргізуге дайындалып, 
әдеттегі үлгі бойынша гистологиялық препараттар дайындалды, 
гемаоксилин бояуымен боялып, бинокулярлы микроскоп ZEISS Primo 
Starмен гистологиялық зерттеу жүргізілді. 

Зерттеу нәтижесі:  
  Бақылау тобындағы жануарлар ащы ішегінің ұйымдасу 
құрылысын зерттеу барысында, оның кілегейлі, етті және сірлі 
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қабықтардан тұратыны көрініс берді. Ащы ішектің қабырғасы кiлегейлi, 
бұлшық еттi, сiр қабықтардан құралған. Кiлегейлi қабығының эпителий 
қабатында сiңiру бетiн ұлғайтатын қатпарлар, iшек бүрлерi, iшек 
кiрмелерi, микробүрлерi орналасқан. Кілегейлі қабық төрт қабаттан 
тұрады: ішектің эпителий қабаты, меншікті тақташа, бұлшық етті 
тақташа және кілегейасты негіз. Кілегейлі қабықтың ішкі бетіндегі 
бүрлер мен крипталар бір қабатты призма тәрізді жиекті эпителиймен 
қапталған. 
  Эпителийдің құрамы бес түрлi жасушалардан тұрады: 
энтероциттер (бүрлi), бокал тәрiздi, Панет (қышқыл сүйгiш түйiршiктi), 
жетiлмеген (бүрсiз) және эндокриндi. Эпителийдің астында қан мен 
лимфа тамырлары және жүйкелерге бай борпылдақ дәнекер ұлпалық 
тақташа жатыр. Бүрлердің ішіндегі борпылдақ дәнекер ұлпасында 
бүрлердің жиырылуын қамтамасыз ететін жекеленген миоциттер 
болды. Эпителий қабаты өзіндік тақташаға бойлай еніп, крипталарды 
құраған. Бір қабатты призма тәрізді эпителийді жолақты жиекті, пішіні 
призма тәрізді энтероциттер құраған. Олардың апикальді ұшында 
ішектің кілегейлі қабығының сору ауданын 30 еседей ұлғайтатын 
микробүрлер орналасқан. Бұлар энтероциттердің жолақты жиегін 
түзеді. Микробүрлер плазмолеммасының ішкі бетін гликопротеидтен 
тұратын жұқа гликокаликс қаптап жатыр [7].  

Сонымен қатар, бақылау тобындағы егеуқұйрықтар ащы ішегінің 
эпителий қабығының ішек қуысы мен қалыңдығы және өлшемдері 
біркелкі. Ішек жолақты, шекарасыз және бокал тәрізді жасушаларымен 
қапталған. Меншікті тақтайша орташа гистио-эозинофильді 
инфильтрацияланған. 

Шырышты қабатта гиперплазия белгілері жоқ лимфоидты 
фолликулалар байқалады. Бұлшық ет қабаты дөңгелек және ұзына 
бойымен қалыңдығы біркелкі екені көрініс берді. Бұлшық ет аралық 
қабатындағы нерв ұштары біркелкі таралған, оларда нейроциттерді 
байқауға болады (1 сурет). 

Эксперимент жүргізілген егеуқұйрықтардан алынған материал 
бойынша дайындалған препараттарды зерттеу барысында, олардың 
ащы ішегінің көлденең қимасындағы қабаттарының ісінуі байқалды. 
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1- сурет. Бақылау тобындағы егеуқұйрық ащы ішегі кесіндісінің көрінісі. 

Гемотоксилин-эозинмен боялған. Ұлғайтылуы Х20, Х40. 

 
Қабаттар шырышты, шырыш асты негізден, ішкі циркулярлы, 

сыртқы ұзына бойлы бұлшық ет және серозды қабықтардан тұратыны 
көрініс берді. Шырышты қабықтың крипталары көп. Сонымен қатар, 
шырышты қабатта фибриннің жұқа қабатымен жабылған шынайы 
эрозиялар дамыған және эпителийдің жабынды қабаты 
қабыршақтанған. Кей жерлерінде крипталар деформацияланған және 
плазмоциттермен мол инфильтрацияланған. Деформацияланған 
крипталар жалаңаш, цилиндр тәрізді жасушалардан тұратын эпителийі 
жоқ. Сақталған крипталардың кейбірі жұқа, ал кейбіреулері қалыңдаған 
және қысқарған. Шырышты эпителийі бір қабатты цилиндр тәрізді 
жасушалардан тұрады. Оның құрамында ішектің эпителий 
жасушалары, бокал тәрізді жасушалар бар. Шырыш асты негізде 
лимфоциттер мен гистиоциттер инфильтрацияланған. Шырыш асты 
негіздегі лимфа түйіндерінің пішіні пакет тәрізді болып ұлғайғаны 
байқалды. (2 сурет). 
  Бұлшық ет қабаты созылған, жіңішкерген жерлері жұқа таспа 
сияқты болып көрініс берді. Бұлшық еттегі аралық жүйке 
талшықтарының соңы жағы ауыр гидропиялық дистрофияға және 
некрозға ұшырағаны байқалды (2 сурет). 

Сонымен, біздің жүргізген тәжірибемізден алынған мәліметтерді 
талдау барысында келесі қорытындылар жасалды: 

1. Энергетикалық сусын «Gorilla» жануарлар ащы ішегінің 
ұйымдасу құрылымына кері әсерін тигізді.  

2. Ащы ішектің қабаттары энергетикалық сусынның әсер 
көрсетуінен ісінді, крипталар саны артып, пішіндері 
деформацияланады. 

3. Ащы ішектің шырыш астындағы негізгі қабатында лимфоциттер 
мен гистиоциттер инфильтрацияланды және лимфа түйіндері ісіп, 
пішіндері өзгерді. 

4. Бұлшық ет қабаты созылып, жіңішкерді. Бұлшық еттің аралық 
жүйке талшықтарының соңы жағы ауыр гидропиялық дистрофияға және 
некрозға ұшырады.  
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2-сурет. Эксперимент тобындағы егеуқұйрық ащы ішегі кесіндісінің көрінісі. 
Гемотоксилин-эозинмен боялған. Ұлғайтылуы Х20, Х40 

 
Әдебиеттерді шолу барысында, біз қарастырған мақалалар мен 

зерттеушілердің жүргізген тәжірибелерінен алынған нәтижелері туралы 
мәліметтерді, біздің зерттеу жұмыстарымыздан алған мәліметтермен 
салыстыру жүргзілді. Әдебиеттегі берілген мәліметтер мен біздің алған 
мәліметтер сәйкес келді. Сонымен, энергетиклық сусындарды 
күнделікті қолдану денсаулыққа зиян келтіріп, патологиялық жағдайға 
алып келетіні белгігі болды.  
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Abstract 
This article describes how to educate first-year students during a pandemic. We 

want to tell you about the complexities of learning in the current epidemiological situation. 
Difficulties arose not only among students, but also among teachers. This article is an 
example of how the pandemic has changed the usual life of the university as a whole. 

The article also indicates that one of the most important areas of the education 
system in the Republic of Kazakhstan is the preparation of a university or school graduate 
who is ready to reflect the real world within himself and is able to integrate into the world 
around us. The article talks about the need to introduce trilingual education, which will 
make the Kazakh people competitive in the world arena. 

The outbreak of the epidemic posed a formidable challenge to education systems 
around the world. Conventional face-to-face training was not feasible. The population of 
the earth faced this global problem for the first time. Distance education systems are 
currently being actively researched and developed in universities in Kazakhstan and have 
already gone through the path of five generations, starting from the distance learning 
system and ending with intelligent flexible learning systems. During a severe epidemic of 
corona virus infection, universities in Kazakhstan switched to remote learning technology, 
by creating an electronic information educational environment. Most countries use 
various types of distance learning: broadcasting lessons through television channels, 
placing video lessons on special sites, audio broadcasting of lessons by radio, mail, 
webinars, video lectures, web consultations, etc. However, each university has the right 
to develop its own rules with mandatory sanitary criteria. 

Key words: higher education, qualifications, orientation of education, educational 
program, student, student with disabilities, practice.  
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The problem of the trinity of languages and multilingual education in 
Kazakhstan is one of the most important aspects of modernization of modern 
society 

In fact, the trinity of languages in Kazakhstan is a concept aimed at 
further strengthening the country, its potential, is part of the national ideology 
aimed at the formation and development of a competitive society. Language 
policy is one of the most important aspects of the ongoing economic and 
social modernization in Kazakhstani society. 

In the modern world, multilingual and multicultural, the problem of the 
conjugation of languages, the search for effective and viable programs in the 
field of languages to consolidate societies, and in this regard, the attention 
of N.A. Nazarbayev to this problem, the importance and relevance of 
multilingual education, which is the result of the introduction of the 
President's idea of the trinity of languages, is beyond doubt. 

The President voiced the idea of the trinity of languages in Kazakhstan 
for the first time back in 2004, subsequently returning to it several times. 
Thus, in October 2006, at the XII session of the Assembly of the People of 
Kazakhstan, the Head of State again noted that knowledge of at least three 
languages is important for the future of our children. And already in 2007, in 
his Address to the people of Kazakhstan "New Kazakhstan in a New World", 
the Head of State proposed to start a phased implementation of the cultural 
project "Trinity of Languages". It is from this moment that the countdown of 
the new language policy of independent Kazakhstan begins, which today can 
serve as an example for other countries of the world in terms of popularity in 
society and the level of its effectiveness. Having harmoniously entered the 
process of spiritual development of the people, the language policy is 
inseparable from the general policy of large-scale social modernization. The 
President believes that “for the success of modernization, it is very important 
that every citizen is useful to his Fatherland. 

All Kazakhstanis need modernization. Only with this understanding we 
can a broad public consensus and success be achieved” [1]. 

The first President has repeatedly said that “Kazakhstan should be 
perceived throughout the world as a highly educated country, whose 
population speaks three languages. These are: Kazakh is the state 
language, Russian is the language of interethnic communication and English 
is the language of successful integration into the global economy" [2]. 

For Kazakhstanis, the idea of the trinity of languages is especially 
important, since it was formulated by the Leader of the Nation as a response 
to the challenge of the time, as a solution to the urgent vital need of a society 
that is actively integrating into the global world. The integration of 
Kazakhstan into the world community today depends on the realization and 
implementation of a simple truth: the world is open to those who can master 
new knowledge through mastering the dominant languages. Thanks to the 
initiative of the President, our state began to implement the concept of 
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multilingualism in education, because it is multilingualism that will serve to 
strengthen the competitiveness of Kazakhstan. 

The idea of a trinity arose not just as a beautiful concept and a new 
format of language policy; it was developed in connection with vital 
necessity. Today, those countries are successfully developing that are 
introducing the so-called smart economy and are open to the world. And 
successes in these areas and new knowledge are given precisely through 
mastering the languages dominant on the planet. 

The language situation in Kazakhstan makes it possible to speak of the 
trinity of languages as an essential factor in strengthening social harmony, 
since the equal coexistence of diverse languages and cultures is an 
unconditional property of our country, and the language policy pursued both 
ensures the observance of the linguistic rights of all ethnic groups and 
provides a free choice of language for communication, getting education, 
realization of creative needs. At the same time, it should be borne in mind 
that the creation of equal conditions for the study of the three designated 
languages does not mean an equal scope of their functioning, equal 
functional load and, finally, their equal status. Indeed, Kazakhstan has 
developed a unique formula for the development of culture and languages 
of all ethnic groups, which we can and should be proud of. At the same time, 
we remember that the issue of state importance, closely related to patriotism, 
is the issue of the state language; it is the same symbol as a flag, coat of 
arms, anthem, from which the Motherland begins; and it is intended to unite 
all citizens of the country. All opportunities for mastering the Kazakh 
language have been created in Kazakhstan. Courses are opened in state 
institutions and enterprises, scientific and methodological materials are 
published and distributed. On behalf of the head of state, employees of state 
bodies of non-Kazakh nationality who speak the state language are 
financially encouraged. Many of our fellow citizens are aware of their patriotic 
duty - to learn the Kazakh language. In addition, it was understood that 
knowledge of the state language is a factor in personal competitiveness and 
career advancement in any area. But the work on the development of the 
state language should be even deeper and more consistent. The younger 
generation should be taught Kazakh, starting from kindergarten. It is very 
important that this work is of strategic importance. It is necessary to improve 
the methodology of teaching the language, modernize it taking into account 
modern requirements. We need new textbooks, teaching aids, including 
electronic media. Initiatives of national-cultural centers and associations in 
this direction should be supported. On the other hand, it is necessary to take 
into account the need to maintain the position of the Russian language. We 
all understand the role of the Russian language as a language of interethnic 
communication and understand its integration functions. The Constitution of 
the Republic of Kazakhstan stipulates that “in state organizations and local 
self-government bodies, the Russian language is officially used along with 
the Kazakh language” [3]. 
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Therefore, the introduction of office work in the Kazakh language does 
not mean the termination of the use of the Russian language in government 
bodies. All state bodies must strictly comply with the current legislation in the 
language field. In fairness, it should be noted that in our information space, 
the Russian language plays a significant role. For the foreseeable future, 
knowledge of the Russian language will remain a factor in personal 
competitiveness. There is no doubt about that. 

And finally, the third component of the idea is related to the need to 
learn English. It is impossible to imagine that somewhere else there are 
countries whose people would speak only one language. Knowledge of 
several languages, in fact, opens a window into a large global world with its 
colossal flow of information and innovations. Reasonable, competent and 
correct implementation of trilingual’s will enable us to be communicatively 
adapted in any environment. No one will doubt the folk wisdom: "How many 
languages you know - so many times you are a person." 

Researchers note that trilingual’s is essentially multilingualism, with the 
advantages of multilingualism: “… this is an essential factor in the formation 
of a globalist mentality” [4]; “Multilingualism is not only the ability to speak 
several languages, it is also a special type of thinking that absorbs the 
cultural values of several civilizations, otherwise, thinking open to dialogue” 
[5]. 

Today, knowledge of English, in essence, opens a window to the large 
global world with its colossal flow of information and innovations. Mastering 
the English language makes it possible to study abroad in the best 
universities in the world and creates an opportunity to gain practical 
experience in the advanced countries of the planet. Knowledge of the 
English language is a mandatory requirement for business communication 
and doing business anywhere in the world. The State Program for the 
Implementation of the Language Policy in the Republic of Kazakhstan for 
2020-2025 determines that “one of the key components of the linguistic 
capital of Kazakhstanis is: 

- knowledge of foreign languages as a means of business and 
international communication”, aimed at preserving a wide educational space 
in the process of teaching foreign languages; 

- expansion of international cooperation in order to interact with a 
foreign language culture; 

- carrying out cultural events within the framework of intergovernmental 
agreements (Days of Culture of Kazakhstan and foreign states, exhibitions, 
screenings of feature films and documentaries in the original language, etc.). 

The implementation of this direction will allow to continue work on 
educational, methodological and intellectual support of the English language 
teaching system, professional training of teaching staff; development of 
Kazakh, Russian-English and English-Kazakh-Russian phrasebooks for a 
wide range of users; introduction of the course of comparative grammar of 
the Kazakh and English languages into educational programs within the 
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framework of training "Languages and Literature"; training of specialists 
performing simultaneous translation from Kazakh into English, from English 
into Kazakh; translation of fictional literary works of world classics from 
English into Kazakh and translation of fictional works of Kazakh classics into 
English, as well as their publication in the required quantity, online 
distribution. 

Organization of systematic work on the implementation of the third 
direction of the State program for the implementation of language policy in 
the Republic of Kazakhstan for 2020-2025 "Development of the language 
capital of citizens of Kazakhstan" will ensure the achievement of the following 
important target indicators by 2025: “the share of the population speaking 
English will be 30%; the share of the population speaking three languages 
(Kazakh, Russian, English) is 31%” [6]. 

The pedagogical component of this cultural project can be designated 
as multilingual education, which allows us to talk about new facets of 
language education. In general, speaking about the effectiveness of teaching 
languages, we must take steps to systematically improve this work. The 
search for innovative methods is necessary. To solve the set task of 
effectively introducing multilingualism into education, it is necessary to bring 
the accumulated practice of multilingual education in individual universities 
and schools of the Republic of Kazakhstan into a single system and ensure 
the continuity of educational programs, which, in turn, will require the 
development of a set of scientific and methodological recommendations for 
the implementation of the principle of continuity of multilingual education in 
the "school-university" system, the socio-economic effect of which is 
determined by the fact that real preconditions will be created for solving the 
tasks set in the State Program for the Development of Education for 2020-
2025, one of which is "... training of teaching staff with multilingual education 
in universities of the country. To organize education in three languages, 
universities will continue to train teachers teaching subjects in English. Most 
universities will have foreign partners." 

The State Program for the Development of Education and Science of 
the Republic of Kazakhstan for 2020-2025 determines that “the 
communication skills of students in three languages will be developed as a 
key competence. A gradual transition to the study of individual subjects in 
three languages will be ensured as soon as the teaching staff in schools is 
ready and taking into account the wishes of students and parents. In the 
subject "English language" at school, changes will be made regarding the 
level of language acquisition after each year of study and teaching methods» 
[7]. This presupposes, first of all, a revision of the content of modern 
language education in general, which will require the development of a 
package of documents defining the strategy and tactics of learning 
languages in the education system of the Republic of Kazakhstan. 

Along with this, it is necessary to construct a new content of language 
education, conceptually grounded, programmed, the implementation of 
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which should be regulated by standard requirements, scientifically grounded 
prescriptions and recommendations. The implementation of this project will 
largely determine the formation of a new generation of Kazakhstanis who 
speak several languages, have ample opportunities for the positive growth 
of their strengths and the formation of competitiveness both in the 
professional sphere and in personal self-realization. 

Multilingualism and multilingual education is the imperative of the 
times, since the whole world is polytechnics. The development of a 
multicultural personality who knows and respects the culture and traditions 
of other people is very important for our republic. Since the future of 
Kazakhstan is in the hands of our youth. 

At our university, the number of educational programs is increasing 
every year. In this regard, all face-to-face classes, covering lecture, practical, 
and including laboratory with the presence of virtual analogs, were 
transferred to the online environment. The educational process is organized 
by using distance learning technologies. 

KSTU named after Z. Aldamjar provides educational services that 
meet the requirements and expectations of all interested parties - students, 
their parents, employers, the state and strives to meet these expectations. 
The KSTU quality policy ensures the achievement of the stated mission and 
strategic goals, continuous improvement of the services provided to 
consumers, taking into account the needs and expectations of society, 
increasing the effectiveness of the university's quality management system 
in accordance with the requirements of the international standard ISO 9001-
2008. 

KSTU them. Z. Aldamzhar has an excellent material base and qualified 
teachers. Our teachers encourage the beginnings of freshmen, to reveal the 
student - in their foreground. Teachers create an atmosphere where students 
are in an active position, we know that our opinions and wishes are 
important. The rector of the university regularly attends classes, talks with 
students, asks questions, explains what the faculty are trying to do for us. 
The university has many classrooms for studying specialties, fully 
computerized classrooms. They train specialists for small and medium-sized 
businesses, have a perpetual license and teach students in two languages: 
Kazakh and Russian. 

The main feature of the KSTU them. Z. Aldamzhara is full proximity to 
practical work. Discounts are provided to applicants who graduated from 
school on 4 and 5, and students who study "excellent" at this university, as 
well as people with disabilities of different groups. 

Upon graduation, graduates are issued a state diploma. All graduates 
will always find a good place of work thanks to only one university, because 
no other trains employees in all unique specialties. For admission to an 
educational institution, you must provide a certificate of passing the UNT and 
a diploma of completion of eleven classes or a secondary - special institution. 
[13]. 
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Our university cooperates with the following educational institutions: 
• Kazakh National University. Al - Farabi, 
• Eurasian National University. L. Gumileva, 
• Kazakh National Technical University. K. Satpayeva, 
• Kazakh Economic University named after T. Ryskulova, 
• Kazakh Academy of Transport and Telecommunications, 
• Ural State Technical University - UPI (Yekaterinburg), 
• Ural State Law Academy (Yekaterinburg), 
• Moscow State Institute of Electronic Technology (Moscow), 
• University of Hamburg (Germany, Hamburg). 
We chose the Kostanay Social and Technical University named after 

Academician Z. Aldamzhar, because many educational institutions carry out 
training in a distance format, and our university studies in full-time mode. 
Therefore, based on the epidemiological situation in the Republic of 
Kazakhstan, President K. Tokayev issued a decree dated March 15, 2020 
on the introduction of a state of emergency, which lasted until May 11 [11. 
1]. 
  This was followed by an appeal by the Chief Sanitary Doctor of the 
Republic of Kazakhstan V. Tsoi, which says that, on the basis of the 
resolution of the Chief State Sanitary Doctor of the Republic of Kazakhstan 
dated 07/27/2020 and the order of the Chief Sanitary Doctor of the Kostanay 
region dated 08/16/2020, strict adherence to quarantine measures against 
coronavirus is necessary. Also, on the basis of the order "Shapagat" (clinic 
for students of the KSTU), all employees, teachers and students of the KSTU 
are obliged to comply with all safety measures: 

- measure body temperature daily 
- work and study wearing masks and rubber gloves 
- constantly wash and treat hands with a disinfectant solution 
- keep a distance of at least 1 meter 
- if you experience symptoms such as cough, shortness of breath, high 

body temperature, sore throat and weakness, contact the clinic at the site of 
attachment [11. 2. 3. 4]. 

The concept of the educational process itself has also changed. Before 
the outbreak of the epidemiological situation at the university, classes lasted 
50 minutes, but due to the current situation, the couple was reduced to 40 
minutes, and the changes lasted up to 20 minutes. Such a long time of 
change is needed for disinfection and treatment of the room. In addition, the 
placement of students in pairs has changed, one student sits at the same 
desk, and the chess order of placement of students is observed.  

The shift to distance learning in the face of the COVID-19 pandemic 
will change the higher education system. Based on the order of the rector 
dated March 16, 2020, he ordered to ensure the organization of the 
educational process of the Kostanay Social and Technical University named 
after academician Z. Aldamzhar, using distance educational technologies. 
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Working in these conditions of a pandemic and forced isolation forced 
literally everyone to master modern technologies in practice. 

The situation in colleges and universities is better. KSTU after 
academician Z. Aldamzhar already had some experience of introducing 
distance technologies into the learning process. In the educational process, 
materials of large-scale open online courses were used and the university 
itself had previously developed programs for students. 

In all universities, there are also certain problematic issues. The 
overwhelming majority of students left for their parents, but some students 
stayed in hostels at their place of study. Consequently, all the necessary 
conditions for remote learning have been created in the hostels. In order to 
increase the quality of education, republican online-seminars are held every 
day, which are devoted to different nuances of organizing training with the 
introduction of remote educational technologies. All universities and colleges 
have a HelpDesk system that provides technical support to students and 
teachers [14]. 

KSTU teachers use a differentiated teaching approach - this is a 
pedagogical technology, within the framework of which a different level of 
assimilation of educational material is assumed. This technology creates 
conditions for active joint learning activities of students in different learning 
situations. Many people know that students are different: some quickly grasp 
all the explanations of the teacher, easily master lexical material, 
communicative skills; others require not only more time, but more 
clarification. Students of our university are united in small groups, as a result, 
everyone is responsible not only for the result of their work, but also for the 
result of the whole group. Therefore, we try to find out all the questions we 
do not understand, we try to thoroughly understand the material, as a result, 
by joint efforts we achieve the highest result. Also in the system of organizing 
the educational process, the method of dual learning is used [15]. 

We believe that dual training is a more effective way of training 
personnel. The effectiveness lies in the fact that students use theory in 
practice in the enterprise. 

The main conditions for the implementation of the dual training system: 
- the presence of basic enterprises; 
- development of the program of interaction between the educational 

institution and the enterprise; 
- creation or allocation of student places, training grounds at the 

enterprise; 
- introduction of training for teachers of special disciplines at the 

enterprise; 
We agree that with the help of this system, students enrich their 

experience in their chosen profession. The percentage of employment also 
rises, as there is experience. The level of motivation for acquiring knowledge 
increases [16]. 
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The teaching staff of the university develops students' cognitive skills, 
teach them to independently design their knowledge, navigate the 
information space, and develop critical thinking. Our teachers use project-
based learning technology (project-based learning). This technology 
assumes the solution of any problem through project activities [15]. 

Teachers regularly use technology to develop critical thinking. In 
modern society, a person needs to be able to critically comprehend a 
circumstance. Society needs people who are able to compare data obtained 
from various sources, to form a picture of the world on the basis of their own 
belief systems. Critical thinking technology gives the trainee: 

• Ability to work in collaboration with others 
• Ability to take responsibility for your own education 
• Increasing the efficiency of information perception 
• Increase of interest, both in the studied material and in the learning 

process itself 
• Desire and ability to become a person who learns throughout life [15]. 
Also, teachers use game learning technology. This is learning using 

games (role-playing, business, mobile, board, etc.) In this case, educational 
tasks are included in the content of the game. Promote the development of 
cognitive interests, help ensure awareness of difficult things in simple 
language. The help of reduces of psychological and physical fatigues [15]. 

The administration of the educational process is carried out by 
introducing the automatic information system "Platonus". She suggests: 

• information support and monitoring of the training of each student 
from the moment of admission to the issuance of a diploma; 

• electronic identification of students during certification and academic 
administration. 

The university uses a platform such as Zoom. 
Zoom is a service for video conferencing, online meetings and distance 

learning for students. The program is great for individual and group lessons, 
students can enter both from a computer and from a tablet with a phone. 
Anyone with a link or conference ID can join the video conference. 

We became interested in what other technologies in other universities 
of Kazakhstan possess, so we began to look for sources of information on 
the Internet. 

Raushan Satova's article "Features of the organization and planning of 
distance learning in universities of the Republic of Kazakhstan for the period 
of the COVID-19 pandemic" states that in modern conditions there is a need 
to form a flexible distributed system of lifelong education. With the help of 
this system, a person can have access to the world's information resources 
and databases. He also has the opportunity to continuously improve his 
professional skills and abilities throughout his life, and which allows him to 
be professionally mobile and creatively active [18]. 

Distance learning is now entering the phase of technology integration 
and convergence. This period will have a significant impact on teaching 
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practice. Among the main trends in the development of DL (distance 
learning), it is necessary to indicate the following [18]: 

- simultaneous placement (increase in contrast) and convergence of 
technologies; 

- changes in the relationship between teachers and students; 
- changes in relations between educational institutions; 
- the emergence of sustainable traditions. 
At the moment, it is possible to predict the emergence of new 

technologies in the field of DL. Almost all of them are digital. New 
technologies include hypermedia programs, which allow the student to 
control the order of mastering the information array himself, as well as the 
databases accessible via the Internet and other networks. And even 
integrated data sets, which, sooner or later, will give trainees the opportunity 
to connect with video courses, audio materials, databases and other 
software right from home or from work [18]. 

In December 2017, the State Program "Digital Kazakhstan" was 
approved for the development of the digital ecosystem in Kazakhstan. This 
program focuses on updating the education system. Within the framework of 
this program, the emphasis is on increasing digital literacy for all educational 
institutions. In turn, this program teaches the basics of programming, the 
growth of graduated specialists with basic ICT competencies will increase 
[19. S. 50-51]. 

Today, the digitalization process is inevitable. Countries that are 
advanced in education, such as Singapore, Japan, South Korea, Finland and 
Estonia, have long been implementing IT technologies in educational 
processes at all stages. Therefore, we believe that the Kazakhstani 
education system needs to be aligned with these countries. In our conditions, 
many students live far from regional and regional centers do not have access 
to the broadband Internet. Not every educational organization is equipped 
with the necessary computer equipment [19. P. 50-51]. 

The digitalization of the education system has shown that we are on 
the right path. This is the only way we can make our education truly 
successful. 

Within the framework of the program "Rukhani zhagyru", the 
Department of Education and Science of the Republic of Kazakhstan carries 
out activities under the subprogram "Turbie zhanne bilim" in three basic 
directions - Ulketanu, Sanaly Azamat, Otanym-taddyrym. Currently, 155 
projects and sub-projects have been implemented in Kostanay region, 
including 1157 events. With the aim of moral, humanistic education, the 
formation of skills of civic position and social responsibility, this program is 
being implemented [20.C.56-59]. 

In the magazine "Modern Education" Murat Abenov said that the 
distance learning system will be useful to the country in the future, we tend 
to agree with his opinion. He also noted that the distance learning system 
creates real competition in the field of education. According to him, distance 
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learning makes it possible to draw parallels with the education system in 
other countries. This method is very effective and should not be abandoned. 
We believe that this is the system of the future [21. C. 18]. 

You can expect the emergence of a new type of relationship between 
the students. As students gain access to large databases, hypermedia 
complexes, video and text using computer networks, a new type of student 
is emerging - superbly equipped for learning, or rather, a whole "community 
of young scientists." Students themselves control the time, place and pace, 
breadth of coverage and sequence of educational material and, additionally, 
have the opportunity to freely talk with peers and teachers [22]. 

We think the situation with the pandemic has clearly shown that the 
share of online education in the educational market is large, but not perfect. 
The formation and development of online platforms and methodological 
recommendations indicate that now, when the whole country is forced to 
study remotely, the process of digitalization of education needs even more 
activation. We believe that our university is up to the task of protecting our 
health and providing quality education. In the current pandemic, we are 
pleased that there is the possibility of face-to-face training, since we believe 
that distance learning negatively affects the assimilation of new material and 
the learning process itself. 
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The novel Zh. Aimautov «Aqbilek» – classic where the fate of Kazakh 

woman in the beginning of ХХ century was characterized at large. 
«Aqbilek» – the largest piece, depicting the truth of that time. All the 

events in the novel developed around Aqbilek. The writer does not facilitate 
full of contradictions fate of Kazakh girl, on the contrary, he takes her up to 
the degree of psychological image. In this regard, we can sure as possible 
abundantly author uses the dialogue and opportunities of the internal 
dialogue in creating the image of his characters, in true description versatile 
picture of life in a truthful image of numerous nature of his characters.  

Poetics of dialogue, polylogue in the novel are very complex. It is 
impossible to say that it is a simple conversation between two or more 
people. In this regard, the writer S. Muratbekov gave the following 
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assessment of the writer's works: «The Palette of Zh. Aimautov as an artist 
is very rich. The author himself tells us, pouring out his soul, gives a word to 
his characters. Sometimes he dives into the inner world of the characters 
and tells about their feelings, thoughts, as if it was himself. The inner world, 
psychological phenomena, joy, experiences, goals and dreams of the 
characters didn't remain without attention of the writer. Very beautiful, 
extremely accurate expression makes an impression on us as if we hear not 
just a speech but melodic music. I would say that the merger of the best 
samples of oral national creativity, Eastern and Western fiction and poetry, I 
read in Aqbilek» [1, 7]. 
  The plot of Zh. Aimautov's novel is original. Before telling the reader 
about the main hero, with special skill the author depicts the landscape with 
its rocky mountains and wildlife, describes him the events taking place on 
the background of this beautiful nature, where the fate of the characters in 
the novel is developing. 

Beautiful nature of the Altai mountains is described through the power 
of poetic language. Gorgeous patterns in the language intertwined in poetic 
lines. 

Pulling from one event to another and further deepening the author 
draws the reader's attention. This is the original style of the writer. One of the 
wonderful beauties of beautiful Altai is the linchpin of the future conversation. 

Inner world of the characters in the works of Zh. Aimautov revealed 
through their actions, moods, thoughts and feelings, involuntarily drawing the 
reader into the whirlpool of events. This pattern is clearly seen throughout 
the work. The way that silently brings us to an interesting event, the author 
beautifully portrays in accordance with the thoughts and feelings of the 
character. For example, a dialogue Aqbilek with her friends about the Kazakh 
superstitions is an introduction to the image of the terrible events that can be 
seen from the following dialogue: 

...She was in no mood, frowning said: 
– My eye is twitching... 
– Just twitching... it might for the joy ... what eye? 
– I would be glad if: but is the left, - said sharply, but who is paying 

attention to it? [2, 147] 
The writer gives this dialogue not in vain. Observation of the conflicts 

of the inner world of the characters in the novel, thorough proof of the 
characters' actions from a psychological point of view, the deepening of the 
development of events, the superiority of thinking, the characters' emotions 
, unity of the author's thoughts and his characters, influence on the literary 
nature of the work, transforming it into an literary unity – a sample of the 
writer's skill. 

The level of the person you notice by his actions, and according to him, 
reflecting his thoughts. An anxious voice Mamyrbay's wife, her exhausted 
condition, the people's actions in the aul (village), caused terrible event, it is 
clearly seen through the dialogues in the novel.  
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For example: 
«When Mamyrbay's wife was coming whispering “subhan”, and she 

rushed, the Koran has turned over in her hand, and a Russian man appeared 
in front of her. 

– Where are you coming from? 
– That's it, – she repeated. Her eyes flashed when she heard a loud 

voice: 
– There you are – her kerchief fell from her head, and she opened her 

mouth. 
– Find the girl, as I have said find! 
– Whose daughter, Oh my God!  
– Yours, your daughter. 
– Oh, Oh! No daughter. 
– You have a daughter, and you'll find her!» [2, 149]. 
This dialogue - item shows us the image of the mother, who raised the 

only daughter in love, and she preferred to die than to give her child to torture 
criminals. Replica of the characters and the author's remarks make the 
colour of the conflict maximum thicker and brighter in the novel. 

Zh. Aimautov's with great literary flair truthfully portrayed the hard life 
of the Kazakh people, the picture of his time. He is the writer of the depth 
psychological analysis of the actions and feelings of the characters, a truthful 
image of the picture. Conflicts that reveal a person's character are 
comprehensively described by numerous artistic way. In the novel the 
numerous whirlpool events, the nature and characters are described 
expressively and truthfully. 

One of the main characters of this novel – Bekbolat. He created his 
portrait himself. He was the son of former Bai (a rich man) took education 
from Hodja and he had all the qualities of a village boy. He did not like the 
girl which his father wanted him to marry her. He chose Mamyrbay's 
daughter Aqbilek. Just at the moment when he was going to ask in marriage, 
come across the events that took place and was wounded. 

Inner world of the officer in the novel is transmitted in the same way. 
Zh. Aimautov depending on the state of the character changes the type of 
dialog. Language of Akbilek found itself in the hands of unfamiliar white 
soldiers with unknown language turns into the silent language, silent 
dialogue. For example: 

«Sliding down, eyes Akbilek stopped on the black jug hanging above 
the fireplace, above the black sink, over the black bucket. Which unfortunate 
owned this black trough, this black bucket, which Russian man got? The 
unfortunate bucket! I look like you too, I am your pair –she thought, silently 
pouring out her soul to a ladle, and wept» [2, 149]. 

Writer reveals the inner world of Aqbilek through a silent dialogue, 
internal dialogue with herself, through the answers to the questions which 
she asks herself. 
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The cause of bitter fate Aqbilek was Mukash, who since his childhood 
grew up herding the bai's cattle and suffered from the bai, he hated him to 
death, besides he was angry with the family of Aqbilek. The internal dialogue 
in the novel was presented to us in two ways. On the one hand it is a good 
voice, calling him a criminal, on the other hand - ambitious voice of evil, who 
does not see his own shortcomings. If Aqbilek, Kunekei (Cinderella) gained 
with her humanity, fought with difficulties, but Mukash was a victim of his 
weak-willed character. The essence of Mukash the writer truthfully showed 
through the dialogue. 

The writer is a strong artist. He didn't blacken the characters with 
negative qualities, he depicted them with natural truthfulness. Frustrated by 
the fact that he betrayed Aqbilek, Mukash on the home blamed himself with 
questions: Ah, am I a Kazakh? If I am Kazakh, why did I feel angry with my 
own blood?». Having proved himself with negative character through the 
same micro dialogue Mukash was also presented from the positive side. 
  The peculiarities of the character of the other characters in the novel, 
such as Aqbala, Baltash, Doga, Zhorabek, Tolegen and others, giving a 
description of the socio-political current, who were intelligent of the first years 
of the Soviet government gave a superficial image, a general review them, 
however, the dialogues with deep sense reveal many secrets of them. Some 
gestures in dialogs show not only the emotional state of the characters for 
that period, but also reveal their quality, the nature, the psychological 
characteristics. Mimics an image of the character at a specific moment in 
time a certain event, a vehicle for the transfer of his inner world, mood with 
the help of the hands, eyes, lips, in general movements in unity with the 
language.  

Thus, the writer successfully used the mimics, non-verbal way for his 
purpose. 

Academician R. Nurgaliev mentioned again about the skill how Zh. 
Aimautov transfer literary methods in his novel: a monologue, a dialogue, a 
portrait, etc: «In the novel there are not many characters, or events, 
particularly observed the principles of brevity, especially drama. However, 
the characters created by writer are individual, remain easily in our memory» 
[3, 87].  

It is clear that any purpose of revealing character, feelings of the 
character in literary way even more develops the plot, complicates the event. 
In the dialogues of internal currents are also plot-composite start, which 
shows the psychological evidence in accordance with the logic development. 
Along with a description of the external actions of the character the author 
parallel describes and within a complex psychological process in his mind 
with the help of various literary ways. In this regard, the scientist D. Iskakov 
concluded: «The language of Zhusipbek was expressive, thoughts, pictures 
were also. This novel, first of all, the valuable for its the role of his language 
and his characters» [4, 177]. 
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In the novels of Zh. Aimautov, as M.Bahtin said, nothing is left without 
attention of the writer, who seemed to be watching the participants of the 
dialogue, for their external psychological details: lips, eyes, eyebrows, all 
their movements. 
  In spite of the fact that the main character of the novel «Aqbilek», was 
he secondary characters also show important spiritual quest of the writer. In 
this regard, the environment in which Aqbilek grew up, the people she 
communicated with were openly depicted in the novel. They also became 
the main characters of the novel. As the main event of the novel was the 
trouble in the village of Mamyrbay, the basis of narrative was around this 
theme. Inner motive of grief - tragedy Aqbilek, Bekbolat was external entity. 
Bekbolat was echo of cruel events, the victim of events. He was innocent, 
but he felt himself to be. In the dialogue with his friend Аqbergen he was not 
serious about that incident, having said the remark: «and who lives well in 
this life», as if consoled himself. Dialogue shows us an internal rebellion of 
the heart, who does not want to perceive the result of sudden event. The 
result of his words is clear. Contradiction bitter truth and subjective feelings. 
 Zh. Aimautov was not baseless in the disclosure of his characters' 
nature. He dives into the soul of each of his hero and reveals him to the 
reader. The nature of the characters was revealed in the actions and the 
events in which they participated. 

No wonder the scientist D. Iskakov gave the following assessment to 
Zh. Aimautov's novel: «We should openly say that the novels «Kartkozha», 
«Aqbilek» correspond to all the requirements of the genre, occupy the main 
place in Kazakh literature. In the above-mentioned complex works of the 
writer through his characters' actions, thoughts, world of knowledge showed 
the life, flowing around» [4, 177]. 

Writer's skill in the use of literary ways, especially dialogues, reflected 
also in his other novels and stories, make influence on the structural form of 
the novel. Combined with other artistic ways, dialogue gives more decoration 
to the novel. 

Due to the novel to show the events of that time, the history of various 
destinies, dialogue in the novel performs collection, final function. The topic 
of the new novel, and the characters haven't been not depicted in Kazakh 
literature before. Literary role of the dialogues in the novel «Aqbilek» are 
special. 

Summing up, we can say: Zh. Aimautov – the winner of natural talent 
with great skill using dialogue as a creative way of the disclosure of the 
images of the characters of his work. These peculiarities are relevant to the 
writer's works. 
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Abstract 
This article is devoted to the study of the persuasive function of tourist texts. The 
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 Recently, more and more researchers devote their work to the study of 
the phenomenon of tourist discourse. This phenomenon is associated with 
the rapid development of the tourism business around the world. They 
consider different aspects of tourist texts: types and functions of tourist texts, 
their stylistic features, genre features, etc. 
 Tourism is a social, cultural and economic phenomenon that is the 
movement of people to countries or places outside of their usual environment 
for personal or professional purposes. Hence the question may arise: if 
tourism is simply the movement of people mainly for recreational or 
professional purposes, why are so many researchers interested in studying 
tourism? Tourism is an intercultural dialogue process, the participants of 
which are both tourists exploring new territories, striving to get to know and 
discover new world, new languages and new discourse, and promoters of 
tourist destinations who accompany them throughout their opening, 
revealing various aspects and models of their cultural identity. Thus, tourism 
is more than just leisure or professional activity; it can be seen as 
representing and discovering a country's cultural identity. 
 Since tourist texts are intended for representatives of different 
countries and cultures, special attention should be paid to the translation of 
these texts. After all, it is on the translators that the effectiveness of 
advertising tourist texts, encouraging potential consumers to use tourist 
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services, the correctness of paperwork, as well as the adequacy and 
accuracy of information about the place of stay [1, p. 8-14]. Translators must 
meet two different requirements: on the one hand, they must be linguistic 
intermediaries between languages; and on the other hand, cultural 
intermediaries between different cultures, which requires both broad 
linguistic knowledge and broad cultural knowledge. In addition, translators 
must convey information that may not exist in the target culture in a very 
attractive way in order to attract tourists to the target point destination. 
 Thus, translators become intercultural intermediaries and play an 
important role in the tourism sector. In addition, translators must have 
various translation competencies, which include translation competence, 
linguistic and textual competence in the original and target languages, 
research competence, cultural competence, and technical competence. 
 The phenomenon of speech impact is relevant for various spheres of 
activity and the discourse constructed in them, since it implies the most 
successful achievement of the communicative goal of the addressee. 
Speech influence is understood as any verbal communication from the 
standpoint of one of the communicants, taken in the aspect of its 
purposefulness and target conditioning [2, p. 224]. Within the framework of 
the study of the phenomenon of speech influence, domestic and foreign 
scientists [3, p. 400; 4, p. 196] turn to the phenomenon of persuasiveness in 
various fields of knowledge. Persuasiveness is understood as the influence 
of the author of an oral or written message on his addressee with the aim of 
convincing him of something, calling for him to commit or not to perform 
certain actions [5, p. 185]. 
 The tourist text has two main functions - informational and persuasive. 
In this work, we will consider the function of the impact of tourist texts from 
the translation aspect. The function of persuasion is very important in tourist 
discourse, since its ultimate goal is to sell a particular tourism product. The 
persuasive or persuasive function is accompanied by other secondary 
functions: expressive function, conative function, and poetic function, which 
are also present in some tourist texts. 
 All these functions are expressed by using lexical and syntactic 
techniques, as well as using non-verbal elements - pictures, photographs, 
symbols, etc. These non-linguistic elements play an important role in tourist 
texts, as well as persuasion and even poetic function. They are essential 
elements for persuasion, attraction, seduction, etc. and are often considered 
as trigger elements for tourists when deciding where to go or what to visit 
before and during a visit. Regarding this, they should not be underestimated 
when writing the source text, and even more while translating. 
 As already noted, the tourist discourse is characterized by such 
functional characteristics as information content, persuasiveness, 
evaluativeness, and motivation. A special place among these functions is 
occupied by the persuasive function. By persuasiveness, we mean speech 
influence, the purpose of which is to stimulate the addressee to perform 
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certain actions. The persuasive element of the speech act affects the 
emotional sphere of the addressee and acts as a powerful means of speech 
manipulation. 
 Persuasive influence changes the recipient's mental state prompting 
him to perform certain post-communicative actions, which in turn are 
predetermined by the recipient's pragmatic intention [6, p. 114-119]. 
Persuasive influence in tourist discourse is realized through persuasion 
(when the recipient accepts the rational argumentation of the addressee), 
and persuasion, which strengthens rational argumentation and thereby 
affects the rational sphere of the recipient. Potential tourists are the 
recipients of the tourist discourse. As a part of speech impact, persuasive 
strategies have a two-sided character: rational and emotional. 
 In tourist discourse, in order to implement the persuasive function, 
various contextually conditioned persuasive means are used. During the 
analysis of the persuasiveness of tourist texts, we came to the conclusion 
that for the successful implementation of this function, it is necessary to pay 
special attention not only to linguistic means, but also to non-verbal elements 
(images) that create the phenomenon of creolization and enhance the 
significance of texts. 
 Persuasive linguistic means include such expressive means as tropes 
and figures of speech, imperatives, dialogue means, interrogative 
constructions, etc. Tropes and figures of speech are used to enhance the 
positive image of the described tourist site. Among them, the most common 
are epithets, metaphors, paraphrases, personifications, hyperboles. Very 
often there is a combination of expressive means and dialogue means in one 
sentence: Believe me, you will not regret it! Believe us, you will not regret! 
Such persuasive means achieve their ultimate goal through persuasion 
based on rational justification. 
 Frequent use of expressive means is aimed at attracting the attention 
of a potential client of a travel company by presenting the tourism product in 
a favorable light. These persuasive means can achieve their goal “through 
persuasion based on rational justification, assuming and taking into account 
emotional-evaluative means of influence, i.e. subjective factors” [5, p. 185]. 
 The analysis of the texts of the travel organizations websites made it 
possible to notice a high degree of their dialogue. Dialogue implies the use 
of discursive linguistic means that allow you to create a feeling of dialogue 
between addressee and recipient [7, p. 176]. Translators of tourist discourse 
should be more careful when translating texts containing imperatives, 
personal pronouns, exclamatory and rhetorical questions, because it is these 
linguistic means that make it possible to create the dialogue effect. 
 Rhetorical questions enhance the expressiveness of a statement, 
which is expressed in an interrogative form, but does not require an answer. 
The answers to such questions are in the question itself. It follows that 
rhetorical questions, making it easier for readers to perceive the necessary 
thought, perform an argumentative function. There are two types of rhetorical 
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arguments: psychological and rational. In the space of tourist discourse, 
psychological rhetorical arguments are often used, since they use pragmatic, 
aesthetic, intellectual, emotional toposes (thoughts) that create persuasive 
speech. Consequently, persuasiveness can be viewed as a subcategory of 
argumentative rhetoric. 
 One of the most effective means of persuasion is imperative 
constructions. Imperative constructions are sentencing that appeal directly 
to the addressee and encourage him to perform a certain action. 
 Since the choice of words in tourist texts largely depends on the 
communicative goal they intend to achieve, the lexical analysis of texts 
cannot be separated from syntactic models that help convey the intent to 
persuade that goes beyond literal meaning. Since the lexical and 
grammatical choice depends on and intertwines with the intended 
communication goals, the lexical and grammatical aspects cannot be 
considered separately. 
 Descriptive and evaluative adjectives evoke positive and vivid images 
of tourist destinations and experiences in the minds of potential visitors. The 
widespread use of descriptive and evaluative adjectives, especially in 
superlatives, conveys a truly attractive image of places, increasing their 
unusualness and increasing the temptation to visit them. The descriptive and 
evaluative attributes in the following examples convey the message that this 
beauty is to be seen, and relaxation in such beauty is simply impossible not 
to experience. 

1. «The diverse architectural styles and lavish landscaping provide a 
truly breath-taking sight. Разнообразные архитектурные стили и 
щедрый ландшафтный дизайн создают поистине захватывающее 
дух зрелище». 

2. «We take you on an unforgettable bilingual narrated sightseeing 
cruise to the scenic bay. Мы возьмем вас с собой в незабываемый 
двуязычный экскурсионный круиз по живописному заливу». 

Comparison as a persuasive communicative device is used in the 
language of tourism either to emphasize the superiority of a tourist facility or 
service, or to emphasize its exceptional qualities. Comparisons and 
metaphors, as the most effective means of comparison, depict the tourism 
product with exaggeration, and in doing so they change the people's attitude. 
As shown in the following examples, comparisons help tourists become 
familiar with tourist destinations as they are compared to something well 
known and enjoyable: «Adorned with huge skyscrapers and pristine 
beaches, Dubai attracts tourism like honey a group of bumble bees. 
Украшенный огромными небоскребами и нетронутыми пляжами, 
Дубай привлекает туристов, как мед группу шмелей». 

In our opinion, the strategy of persuasiveness in tourist discourse is 
achieved effectively when language means are accompanied by visual 
components, since, in combination, these two elements inform readers about 
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the features of travel services, and at the same time convince them to use 
these services. 

There are various reasons why secondary tourism texts sometimes 
lose their persuasive function. One of these reasons, which is also frequent, 
is that translation customers do not realize the importance of linguistic and 
cultural adaptation of texts. That is, in many cases, they set the task for the 
translators to strictly follow the original text and not subject the content of the 
original text to any changes. However, in some cases it is impossible to 
achieve an adequate, informative-persuasive text without resorting to 
strategies of reduction, omission of irrelevant information and correct it. 

According to V.A. Mityagina, the object of translation in the tourist 
space can be not only the original text itself, but also additional encyclopedic 
and reference materials. This is explained by the lingual and pragmatic 
differences between the intention of the addressee and the expectation of 
the recipient [8, p. 346-348]. 

B. Edab also believes that the choice of only a linguistic approach to 
the translation of tourist texts, without taking into account their social and 
cultural aspects, is the main mistake of translators, which leads to the 
violation and loss of key functions of the original text [9, p. 223-234]. 

So, persuasiveness is the most important element of the 
communicative function of promotional tourist materials, since attractive, 
personalized and detailed descriptions of tourist places make the information 
reliable for potential customers. Besides attracting the tourists' attention, the 
use of persuasive discourse methods helps tourism organizations to improve 
their image in relation to the described object, highlighting its features. And 
the specificity of the personal medium is determined by the requirements of 
the genre and the expectations of the addressee for this genre. 
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5.4. Символы духовных ценностей столицы Казахстана 
в контексте программы «Рухани жаңғыру» 

 
Рсалды Багдатовна Оразалиева 

старший преподаватель. Казахстанская Инновационная Академия 
(г. Семей, Казахстан) 

 
Известно, что исторический процесс в массовом сознании носит 

преимущественно персонифицированный характер. Многие народы 
заслуженно гордятся именами великих предков, ставших 
своеобразными послами своих стран.  

Великая степь также породила целую плеяду выдающихся 
деятелей. Среди них такие масштабные фигуры, как аль-Фараби и 
Яссауи, Кюль-Тегин и Бейбарс, Тауке и Абылай, Кенесары и Абай и 
многие другие. 

В своей статье «Семь граней Великой степи» Елбасы 
Н. Назарбаев подчеркивает, что нам необходимо создать, во-первых, 
учебно-образовательный Парк-энциклопедию «Великие имена Великой 
степи», в котором под открытым небом будут представлены 
скульптурные памятники в честь наших знаменитых исторических 
деятелей и их достижений. 

Во-вторых, путем организации целевого государственного заказа 
необходимо инициировать формирование актуальной галереи образов 
великих мыслителей, поэтов и правителей прошлого в современной 
литературе, музыке, театре и изобразительном искусстве. 

Помимо классических форматов здесь также важно 
задействовать и креативный потенциал альтернативного молодежного 
искусства. К этой работе можно привлекать не только отечественных, 
но и зарубежных мастеров и творческие коллективы. 

В-третьих, необходимо систематизировать и активизировать 
деятельность по созданию и распространению научно-популярной 
серии «Выдающиеся личности Великой степи» - «Ұлы Дала 
тұлғалары», охватив широкий исторический горизонт [1]. 
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В этом направлении можно создать международные 
многопрофильные коллективы, в которых наряду с казахстанскими 
учеными будут задействованы и иностранные специалисты. В 
результате о жизни и деятельности наших героев будут знать как в 
нашей стране, так и за рубежом. 

Главный город страны Нур-Султан поражает своей архитектурой. 
Это касается не только монументальных зданий, небоскребов, 
мечетей, площадей и парков, но и малых архитектурных форм. Есть 
здесь и памятники известным личностям. Каждый из них имеет свою 
историю, является символом духовных ценностей народа Казахстана.  

Монумент «Қазақ Елі» 
Монумент «Қазақ Елі» находится в центральной части Нур-

Султана, на площади Независимости, расположенной между парком 
«Мillennium» и Президентским парком. Вблизи от монумента находятся 
Музей истории Казахстана, Дворец Независимости, Дворец творчества 
«Шабыт», мечеть «Хазрет Султан», Дворец мира и согласия. 

Это уникальный культурный объект, который представляет собой 
стелу с легендарной птицей Самрук на ее вершине и четырьмя 

бронзовыми барельефами у основания. 
Монумент символизирует, с одной стороны, 
мощь высоту казахстанского архитектурного 
творчества, с другой стороны - историю, 
культуру, достижения суверенного Казахстана. 
Высота монумента составляет 91 метр - 
символичное совпадение с годом, когда 
Казахстан стал независимым государством. 
Общая площадь составляет пять гектаров, 
площадь прилегающей территории - 11 
гектаров. Четыре барельефа из бронзы 
размещены в арочных проемах постамента-
куба. Композиционная тема центрального 
барельефа - «Первый Президент и народ», 

здесь глава государства изображен с народом.  
Барельеф «Қаһармандық» (Мужество), расположенный в южной 

части монумента, отражает воинскую доблесть, героизм и мужество ка-
захского народа, здесь гармонично переплетаются боевые традиции 
батыров-кочевников и воинов современной армии.  

В композиции «Жасампаздық» (Созидание), расположенной в 
северной части монумента, основным лейтмотивом является 
прославление созидающего человека – в лице металлурга и 
нефтяника, инженера и хлебороба, строителя и космонавта.  

Тема «Болашақ» (Будущее), в восточной части монумента, 
отражает одну из основных ценностей государства - молодежь, 
стремящуюся к науке, культуре и к здоровому образу жизни, бережно 
сохраняющую семейные ценности. Логическое завершение 
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композиционной части монумента являет скульптурная группа 
«Единство». Здесь изображен народ - мужественный и сильный духом, 
способный победить тяжелые испытания времени и, сохраняя 
единство, обрести и защитить свою независимость. 

Триумфальная арка 
В соответствии с классическими канонами Триумфальная арка в 

столице Казахстана отличается практически идеальными пропор-
циями. Они взяты по золотому сечению: подобрано такое соотношение 
высоты, ширины и глубины сооружения, рядом с которым человек не 
испытывает чувства внутреннего дискомфорта, а, наоборот, 
визуальное восприятие таких форм конструкции располагает к внутрен-
нему равновесию. 

Высота архитектурной конструкции равна 20 метрам, что 
символизирует 20-летие Независимости Казахстана. Эта высота 
позволяет находиться на доминантной позиции и сохранять видимость 
по всей протяженности проспекта Орынбор. Триумфальная арка 
представляет собой фундаментальное сооружение, которое имеет 
оригинальное национальное своеобразие, выраженное как в 
скульптурной группе, так и в пластике фасада. Стороны арки по 
отношению друг другу симметрично равнозначны. Поэтому они 
рассматриваются, исходя из направлений движения к Триумфальной 
арке - со стороны международного аэропорта (въезд в город) и со 
стороны города (выезд). В нижней части основания каждой из сторон 
находятся объемные скульптуры высотой 4,4 метра каждая.  

С композиционной точки зрения эти барельефы располагаются в 
нижней части, что придает высокое визуальное восприятие для 
среднестатистического роста человека. Они обладают своеобразным 
поддерживающим арку эффектом. На пьедесталах находятся ниши. В 
этих нишах располагаются рельефные скульптуры, несущие в себе 
символы, отражающие менталитет казахской нации. 

Слева от арочного 
пролета располагается 
скульптура Аксакала – 
символа мудрости, 
носителя духовности и 
мысли народа. В этом 
традиционном 
устоявшемся в 
сознании, образе, 
проецируются такие 
величественные 
категории, присущие 
казахской нации как 
«Даналық», «Даныш-
пан», «Гұлама». Исключительно казахские черты отражает 
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стилизованная национальная одежда. Справа от арочного пролета в 
нише находится рельефная скульптура Женщины-Матери - храни-
тельницы очага. В священном для казахов образе «Ана» вплетены та-
кие национальные ценности, как «Отан Ана», «Жер Ана», «Ана тілі», 
связанные с любовью к Родине, Матери. Под каждой из фигур нахо-
дится знаменитый казахский солярный знак - «Вечность». Этим под-
черкивается, что государство вечно, вечны темы, отраженные во всех 
скульптурных композициях.  

У тюркских народов изображение солярного знака служило 
оберегом от всего недоброго и являлось источником света, тепла, 
жизни и добра. В верхней части каждой из скульптур расположен Герб 
республики.  

Герб придает величественность строению, демонстрирует 
исключительную государственную значимость и раскрывает полноту 
государственной символики. Стиль линии проема арки подчеркивает 
особую национальную специфику сооружения: он не чисто восточный, 
но и не абсолютно европейский. Сверху на фронтальной части 
расположена надпись «Мәңгілік Ел».  

«Мәңгілік Ел» имеет глубокие исторические корни и большое 
смысловое значение. В тюркских летописях слово «мәңгі» (вечный) за-
частую применялся параллельно с «Тенгри», «Кұдай», «Аллах». В 
таком понимании «Мәңгілік Ел» означает «Страна, народ Всевышнего» 
и является своеобразным вневременным оберегом государства и 
нации. В верхней части всей фасадной композиции расположен 
сложный орнаментальный элемент, который использован в 
Государственном Флаге. Венчает композицию символика 
Государственного Флага в виде солнца и парящего беркута. Солнце - 
источник жизни и энергии. На языке символики силуэт этой птицы оз-
начает государственную власть, широту и прозорливость. В миропони-
мании нации беркут - символ свободы, независимости, стремления к 
цели, к высоте, полет в будущее. Четыре угла арки фланкированы 
колоннами, что подчеркивает ее классический стиль. 

Керей и Жанибек 
Монументальная культурно-

художественная композиция «Керей 
мен Жанибек» была торжественно 
открыта в Нур-Султане с участием 
Елбасы Н. Назарбаевым. 

Для памятника выбрано 
символичное место - именно здесь 
в декабре 1997 года стало биться 
сердце новой столицы страны, 
независимого Казахстана, - сказал 

тогда Нурсултан Назарбаев. 
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Ханы Жанибек и Керей являются основателями Казахского 
ханства в 15 веке. Общая высота памятника составила 12 метров, вес 
- 16,2 тонны. Скульптором произведения является Ренат Абенов. 
Фигура Керей хана составляет четыре метра. Все элементы 
композиции изготовлены слитно в единой форме из чистой бронзы. 

Скульптура изготовлена в Казахстане, заказчик ГКП «Көркем-
куйма комбинаты», изготовитель ТОО «Казхудфонд». Композиция 
расположена возле Музея Первого Президента Казахстана. 

Памятник «Жер-ана» 
Памятник «Жер-ана» (Земля-мать) - творение российского скуль-

птора Даши Намдакова, представляющее собой образ гигантского быка 
длиной более 10 метров, на котором возвышается сакская царица 
Томирис, окруженная двумя барсами. 

Скульптурная композиция, созданная в 2008 году, помещена на 
постамент и стилизована в духе древних памятников Переднего Во-
стока. Размах рогов огромного животного достигает семи метров, а 
изображения мелких деталей поражают своей точностью. Согласно 
легенде, благодаря 
мужеству царицы 
Томирис разроз-
ненные племена были 
объединены и соста-
вили одно из первых 
на территории Ка-
захстана государств. 
Скульптура ювелирна 
по своей точности, не-
смотря на большие 
размеры самого 
постамента, быка и 
трона. На спине быка 
угадывается попона, которая закреплена веревками и жгутами. 
Постамент, на котором стоит царица, окружен традиционным казахским 
орнаментом, а сама Томирис украшена золотом как доспехом - на груди 
небольшой золотой щит, золотом расшито саукеле, ярким солнцем 
блестят драгоценные бусы. Расположен монумент таким образом, что 
массивность быка параллельна самой земле, степи, равнине, и только 
женщина с ее четким рельефным монголоидным лицом возвышается 
над пространством. Автору удалось найти ту самую квинтэссенцию 
номадической ментальности, создать поистине масштабное 
произведение, которое рождало бы чувство свободы, воли, как рождает 
это чувство сама Астана. 
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«Древо жизни» 
Скульптурная композиция «Древо жизни» 

- живописный фонтан, установленный на 
площади старого города в 2000 году. 
Выполненный из камня и бронзы, 
искусственный источник был создан по проекту 
художника Азата Боярлина. Центральный 
элемент композиции – причудливое дерево, 
установленное в самом сердце фонтана.  

Помимо него, «Древо жизни» украшают 
статуи барана, верблюда, коня и быка, 
которые в тюркской мифологии являются 
символами четырех стихий. Символика самого 
дерева имеет несколько интерпретаций - 
корни символизируют связь с предками и подземный мир, ствол - 
олицетворяет мир, в котором сейчас живут люди, т.е. срединный мир, а 
ветви символизируют будущих потомков и духовность. 

«Влюбленные» 
«Влюбленные» (другое же название - «Счастье мое») – 

романтичная скульптура, расположенная в 
самом центре Нур-Султана в знаменитом Парке 
влюбленных. Она представляет собой бронзовое 
изваяние девушки и юноши, которое горожане 
считают символом вечной любви и верности. 
Создается впечатление, что молодая пара 
безмятежно прогуливается по аллее - девушка, 
видимо, что-то рассказывает возлюбленному, а 
парень нежно держит ее за талию. Автор данной 
работы - казахский скульптор Толепбай Ерболат.  

Установленное 10 июня 2005 года творение 
находится напротив торгово-развлекательного 
центра «Хан Шатыр». Тысячи влюбленных со 
всего Нур-Султана стремятся своими глазами 

увидеть эту скульптуру. Многие присваивают памятнику «Влюбленные» 
статус самого лиричного и поэтического в Центральной Азии. 

Хан Кенесары 
Величественная скульптура гордо возвышается над рекой Ишим. 

Это памятник государственному деятелю и полководцу - хану 
Кенесары.  
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Создали памятник скульптор Нурлан Далбай и известный 
архитектор Шота Валиханов. 
Скульптура представляет собой 
бронзовую фигуру хана на коне, 
которая установлена на 
гранитном постаменте. Общая 
высота памятника составляет 11 
метров (высота фигуры – шесть 
метров, высота постамента – 
пять метров) и имеет вес почти 
десять тонн. 

Этот памятник вполне 
можно «звать одним из главных символов независимости и 
восстановленной казахской государственности. Ведь Кенесары 
Касымов - последний казахский султан, внук хана Абылая и чингизид по 
происхождению - был лидером самого массового и значительного 
восстания за независимость Казахского ханства. С 1841 года он 
возглавил национально-освободительное движение казахов, 
добиваясь восстановления ханской власти, упраздненной царским 
правительством. Съезд представители трех казахских жузов в сентябре 
1841 года объявил Кенесары ханом, восстановив таким образом 
Казахское ханство. Памятник хану Кенесары является 
достопримечательностью Астаны и одним из самых красивых и 
величественных конных памятников. 

«Отан ана» 
Мемориальный комплекс в 

Астане был открыт в 2001 году и 
представляет собой сквер, в 
центре которого находится 
монумент «Отан ана». Это 
первый подобный мемо-
риальный комплекс, где 
женщина изображена не 
скорбящей, а с улыбкой, которая 
символизирует призыв к 
единству и согласию. В руках 

женщина держит золотую чашу - символ мира и процветания.  
Еще одна часть мемориального комплекса - сорокаметровая 

стела, которая состоит из 101 колоса и олицетворяет единство всех 
наций, проживающих в Казахстане. На барельефе справа - 
изображение советских воинов, на левой стороне - казахских батыров, 
победивших в борьбе с Джунгарским ханством в 18 столетии. У 
подножья монумента горит Вечный огонь.  

 

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            364                                        inf.academ@gmail.com 

Память о героях Великой Отечественной войны (1941-1945 
г.г.) 

Памятник Рахимжану Кошкар-
баеву открыт в Нур-Султане в октябре 
2016 года, его автор - известный 
скульптор Аскар Нартов. Высота 
монумента - 11 метров. Долгое время 
подвиг казахстанца не был признан 
советскими историками. Только в 2007 
году официально было заявлено, что при 
штурме Рейхстага в Берлине первыми 
знамя установили Рахимжан Кошкарбаев 
и Григорий Булатов. Несмотря на это, 

солдат из 
Казахстана не был удостоен никаких наград.  
Однако в 2001 году Указом Президента 
Республики Казахстан был посмертно 
награжден званием «Халық қаһарманы». В 
1945 году Кошкарбаеву был всего 21 год. 

Памятник Бауыржану Момышулы 
Открыт в 2008 году. Бауыржан Момыш-

улы участвовал в Великой Отечественной 
войне с сентября 1941 года в составе 316-й 
стрелковой дивизии под командованием 
генерал-майора Панфилова. За мужество, 
проявленное в битве под Москвой. В 1942 
году его представили к званию Героя 

Советского Союза. Однако он был удостоен награды лишь посмертно 
11 декабря 1990 года. Памятник подчеркивает мужество, 
решительность героя вступить в смертный бой и отдать жизнь, 
защищая родную землю.  

Памятник Алие Молдагуловой 
Мемориальный комплекс состоит из 

скульптуры юной девушки в гимнастерке и 
барельефа, на котором отображена история Ка-
захстана, начиная с древних времен и заканчивая 
реальными событиями. Авторы мемориального 
комплекса «Алия» - архитекторы Бахытжан Абишев 
и Ескен Сергебаев. Выполнена композиция из брон-
зы, гранита и бетона, является олицетворением 
хрупкости, нежности девичьего стана, но в то же 
время целеустремленности и стойкости духа. 
Перед мемориальным комплексом установлены 12 
фонтанов. 
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5.5. Қорқыт күйлері жайында 
 

Төлепберген Тоқжанов 
Құрманғазы атындығы Қазақ ұлттық консерваториясы 

(Алматы қ., Қазақстан) 
Асель Алина 

Құрманғазы атындығы Қазақ ұлттық консерваториясы 
(Алматы қ., Қазақстан) 

 
Төрткүл дүние мойындаған пәлсапашы, ұлы жырау Қорқыт 

бабамыздың дастандары мен нақыл сөздері таңбаланған "Қорқыт ата 
кітабының 1300 жылдығын" 1999 жылы ЮНЕСКО-ның ұйғарымымен 
бүкіл әлем көлемінде атап өттік. Белгілі ғалым Ә. Қоңыратбаевтың; "Ол 
(Қорқыт) жөнінде орыс тілінде 314, азербайжан, Анатолия түріктері, 
Батыс Европа, және Шығыс елдері тілінде 462 зерттеу еңбек жазылған 
[1: 25]." дегеніне де отыз жылдан астам уақыт өтті. Одан бері де 
қаншама кітаптар мен қаншама еңбектердің жазылып жатқаны белгілі. 
Ал, соншама ғылыми еңбек жазылып жатқанда біздің Қорқыт жайлы 
білетініміз қай деңгейде? Қорқыт бабамыздың туған, өлген жылы, тіпті 
нақты қай ғасырда өмір сүргені расында әлі де талас тудырып жатыр. 
Әрине бұл сұрақтар бізге дейін де талай қойылған, өкініштісі бұл 
сауалдарға осы күнге дейін жауаптың болмауы. Пікірталас, 
болжамдардың көптігіне қарамастан жоғарыдағы сұрақтар сол күйінде 
қалуда. Ол аз болғандай бүгінгі күнгі ғалымдарымыз "Қорқыт өмірде 
болмаған", "Қорқыт күйлері" деп аталатын шағын шығармаларды, 
"Қорқыттың күйлері емес" деп дәлелдеуге тырысуда. Қорқыттың өмірі 
қандай жұмбақ болса, оның өнері де сондай жұмбақ күйінде. Мүмкін, 
оның өмірі де сол жұмбақтығымен де құдіретті шығар. Қорқыттың 
дүниеге келуіне байланысты аңыз-әңгімелер түрік халықтарында мол 
екені белгілі. Солардың ішінде Сыр бойында сақталған аңыз-
әфсаналардың көптігін Қорқытты зерттеген ғалымдардың барлығы 
жазып қалдырған. 

Біз оқыған оқулықтар мен кітаптарда "Қазақтың күй өнері", "Қазақ 
күйлерінің тарихы" т.б. бәрінде дерлік біздің, қазақтың күйлері біздің 
заманымызға дейінгі уақыттарды қамтиды. Ақселеу Сейдімбек; "Ұлы 
Дала көшпелілерінің Ұлыс тойын тойлайтыны байырғы грек пен қытай 
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жазбаларына түскен. Грек тарихшысы Квинт Курций Руф (б.з.д. I-ғ.) 
өзінің "Ескендір жорығы" деп аталатын еңбегінде Орта Азия 
көшпелілерінің ұлыс тойын қалай тойлайтынын тамаша жазады. 
Ұлыстың ұлы күні таң шапақ шашып, күн шығар сәтте қаған ордасының 
үстіне күн бейнелі жалау көтеріліп, қотанға шымқай қызыл мауыттан 
киім киген 365 бозбала шығатын болған. Балалардың саны бір жыл 
ішіндегі тәулік санына тең. Бүтін бір жыл ішінде тәуліктердің айғағындай 
болып 365 өнерпаз бозбала тойдың шырайын келтірген. Бір жыл 
ішіндегі әрбір тәуліктің шежіре-баяны сияқты 365 күй тартылған. Сонан 
соң, бүкіл елдің батагөй абызы, Тәңірмен тілдескен бақсысы ортаға 
шығып, қағанаттың үміт тілегін Тәңірге жеткізетін 9 күй тартқан [2: 30]." 
Тымат Мерғалиевтың "Қазақ күйлерінің тарихы" еңбегінде; "Біздің жыл 
санауымызға дейінгі VII-IV ғасырларда Орта Азияны Сақ тайпалары 
мекендеген. Сақ дәуірінде дүниеге келген сарын-саздардың мол бұлағы 
біздің заманға жетіп отыр. Халық күйшілері сүйіп тартатын көне 
күйлердің ішінде "Шыңырау", "Аққу" т.б. күйлердің әуен-ырғағы, аңызы 
Сақ дәуіріне жатады. Қазіргі "бесік жырлары" деп топталатын әуен-
ырғақтардың алғашқы нұсқалары сақ заманынан бастау алады.", тағы 
да осы еңбегінің 17-ші бетінде; "Біздің жыл санауымызға дейінгі III-II 
ғасырларда Ғұндар әлемдегі ең күшті мемлекет болып дәуірлеп тұрған. 
Ғұн дәуірінен біздің заманаға жеткен байырғы саз-сарындар "Кеңес", 
"Сары өзен", "Шұбар ат" сияқты ескі күйлердің әуен-ырғағы ғұн дәуірінен 
бастау алатыны байқалады [3: 78-79]." Мінеки, байқап отырғанымыздай 
сақ, ғұндардан жеткен күйлеріміз бар болса, онда сол замандарда-ақ 
аспапты музыкамыз қалыптасып болған ғой.  

Қорқыт ата туралы аңыз-әңгімелер ел арасында өте көп, әр түрлі 
нұсқада тараған, сонымен қатар тарихи деректерде сақталған. "Оғыз 
дәуірінен қалған үлкен шығарма бар. Оны "Қорқыт жырлары" дейді. 
Жырлардың айтушысы - Оғыздар мен Қыпшақтардың Ұзаны, 
қобызшысы, данышпаны Қорқыт есімді ата. Жырлардың алғашқы 
сюжеті Сыр бойында VIII-IX ғасырларда туған да, XV ғасырда Кавказ 
жерінде хатқа түсіп, "Қорқыт ата кітабы" деген атпен жарық көрген. Онда 
туған жерін, елін, сыртқы жаудан қорғау үшін ажалға бас тігіп, қан 
майданға шыққан Оғыз батырларының ерлігі зор шабытпен жырланады. 
"Қорқыт ата кітабы" 12 жырдан тұратын нұсқасы Дрезденде сақталған, 
6 жырдан тұратын нұсқасы Ватиканда сақтаулы. Бұдан басқа да Қорқыт 
айтты деген нақылдар, әңгімелер толып жатыр. Қорқытты зерттеген 
Әуелбек Қоңыратбаев; "Бұл реттен алғанда, жете танылмаған орта 
ғасыр ойшылдарының бірі-Қорқыт, оның музыкалық, эпостық бай 
мұрасы сақталған. Бұл мұраға тек фольклор деп қарамай, шығыс 
Ренессансы тұрғысынан да келуге тиіспіз. Өйткені "Кітаби Қорқыт" 
жырлары, Қорқыттың күйшілік дәстүрі Орта Азиядағы мәдени оянудың 
IX-X ғасырадағы жарқын бір көрінісі болған еді. Қазақ халқы үшін оның 
эпостық жырлары мен музыкасы теңдесі жоқ жаңалық, үлкен прогресс 
болды [4: 87]." дей келе "Қорқыт күй мен жырдың алыбы...", "Қазақ 
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аңыздарында Қорқыт-бір ғана бақсы емес, көптеген күйлер мен 
дастандар тудырған тарихи тұлға [8: 88]." - деп, қорытады 
Ә. Қоңыратбаев. Ә. Марғұлан; "Қорқыт күй", "Қорқыт сарын" қазақ 
халқының мәдени мұрасында қадірлі орын алатын, өмірді көркем 
суреттейтін фәлсафалық мәні бар бір таңсық қазына [5: 346]" деген. Ал 
қазақтың дәстүрлі күй өнеріне өлшеусіз үлес қосқан академик 
А. Жұбанов; "Қорқыт күйі шынында да тым әсерлі. Ол көлемі 
тұрғысынан кішкене, әрі қысқа болғанымен музыкалық мазмұны 
жағынан терең. Халық арасында сан түрленіп тарап кеткен бұл күй 
қобыз күйлерінің ішіндегі ең бір тамаша үлгісі [6: 255]." депті.  

Бастысы, Қорқыт атаның жырау болғандығына әзірге ешкімнің 
күмәні жоқ шығар. Қорқыт ата жырау болса, онда өз жырын 
сүйемелдейтін аспабы болуы шарт. Ал оның аспабы қобыз. Бірнеше 
жыр жырлап, оны өзі сүйемелдей алатын болса, онда ол аспапты жақсы 
меңгерген болып шығады. Бұдан туындайтын ой, Қорқыт күйде 
шығаруы әбден мүмкін. Өйткені, Асанқайғы, Қазтуғандар ел бастаған 
көсем, сөз бастаған шешен, қол бастаған батыр бола тұра тарих бетінде 
ұлы жыраулар болып қалғаны белгілі ғой, осы жыраулардың да "Ел 
айырылған", "Сағыныш" сынды қаншама күйлері болғаны да 
баршамызға аян. Оның үстіне 20 ғасырдың бас кезіне дейін өмір сүрген, 
Әкімгерей жырау, Жаңаберген, Жаппарберді, Мұзарап, Нартайлар да 
жырау-жыршы, ақын-әнші бола тұра тартқан күйлері осы күнге жетіп 
отырған жоқ па?  

Ежелгі күйлердің формасы, мазмұны, көлемі жағынан да қысқа 
болғаны белгілі. Орындаушы алдымен аңыз-әңгімесін бастап әрі қарай 
шағын ғана күйін тартқан, тағы да әңгімесін жалғай отырып күйге кезек 
беріп отырған. Ал, сыбызғы күйлерін алайықшы. Егер сыбызғышы, 
күйдің тарихын айтпай күйді ғана орындаса, онда оны (бүгінгі күнгі 
түсінігімізбен) күй деп қабылдай алмасымыз анық. Өйткені өте қысқа, 
және үзік-үзік. Шыңғысханның оң тізесін басып отырған белгілі 
қолбасшы Кетбұғының жырау болғаны тарихтан белгілі. Сол 
Кетбұғының осы күнге дейін үлкен сахналардан түспей орындалып 
жүрген, қазақ күйлерінің ішіндегі шоқтығы биік күйі "Ақсақ құлан" күйінің 
авторы екенін де білеміз. Міне, осы "Ақсақ құлан " күйлерінің ондаған 
нұсқалары бар. Соның көбісі әңгімесін айта отырып орындалады. 
Белгілі күйші Мұрат Өскінбаевтың жеткізген "Ақсақ құлан" нұсқасы аңыз-
әңгімесімен айтылып, орындалады. Немесе, көне күйлердің тағы бір 
шоғыры "Нар идірген" күйлері. Нәби Жәлімбетовтың жеткізуіндегі "Нар 
идірген" нұсқалары да әңгімесімен айтылып орындалады, күй өте 
шағын. Ал әңгімесіз орындалса оны да күй деп қабылдау қиынырақ, 
өйткені ол да қысқа-қысқа. Бізге белгілі "Сары өзен", "Жел мая", "Көк 
төбет", "Шыңырау" секілді көне күйлердің де көлемі шағын екенін айта 
кеткен жөн. Демек, көне күйлеріміздің барлығы да Қорқыт күйлеріндей 
шағын, қысқа-қысқа болған деуге толық негіз бар.  
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Жыраулар мен бақсылардың аспапты қалай керемет 
меңгергендері жайлы деректер қазақ аңыз-әфсаналарында молынан 
кездеседі. Әр дәуірдің бақсылары мен жыраулары, күйшілері қыл-
қобыздың қылына, домбыраның шегіне "жан" бітірген ұлы өнер иелері 
адам түгіл жан-жануарларға да өз шығармалары мен күйлері арқылы 
әсер ете алатындығын байқатып отырған. Төбеде ұшқан құстарды 
төмен түсіру, қасқырдың ұлығанын салып төңірегіне қасқыр жинау, жел, 
дауыл тұрғызу, қобызын көкпарға қосу сияқты кереметтері көп болған.  

Сыр бойында сақталған аңыздарда, қайда барса да алдынан 
"Қорқыттың көрі" кездесе берген соң, бұл дүниеде ажалдан қашып, 
бәрібір жанын алып қала алмасына көзі жетіп, енді ол жер кіндігін 
іздейді. Жер кіндігі Сыр бойы екен. Қорқыт мұнда да жанына тыныштық 
таба алмайды. Ең ақырында ол; "Дүниеде ажалдың құрығы жетпейтін 
жері жоқ екен. Бәлкім, суға барып отырсам маған ешкім көр қаза алмас" 
деп, Желмаясының үстіне жауып жүрген, суға салса батпайтын және 
шіріп тозбайтын қасиетті кілемін Сыр суына төсеп дарияның бетінде 
қобызын тартып отырған екен. Күндіз-түні өмір күйін тартып, өліммен 
алысып шаршаған күйші, бірде маужырап, қалғып кетеді. Оны аңдып 
жүрген ажал, жылан болып келіп (кейде қарақұрт болып келеді) 
қобызының үні шықпай тұрған кезде шағып алады. Міне, осы сынды 
әфсаналар Сыр бойында ғана емес, жалпы қазақта, түркі жұртында да 
көп сақталған. Ажалдан қашып, суға кілем төсеп "күй" тартқан. Неге суға 
кілем төсеп жыр-жырлаған, ән айтқан, әңгіме айтқан, сарын-сазға 
салған демейді? Қанша жерден аңыз болғанымен, жыр мен күйді, ән 
мен әңгімені айыра білетін, ажырата алатын халықтың ішінде туған 
аңыз ғой. "Ұйқас іздеген" дейтіндей жыр жолдары емес. Аңыз 
болғанымен "Күй тартқан, өмір күйін тарқан" деп тұрған жоқ па? 
Қазақтың әр күйінің шығу тарихын, аңыз-әңгімесін орындаушы, күйші 
ғана айтып отырып күйін тартатын болған. Бұл үрдіс кешегі күнге дейін 
сақталып келген, қазіргі таңда енді-енді жанданып келе жатыр. Демек 
қолма-қол үйреніп, ауызба-ауыз естіген күйлерін бұрмалауға ешкімнің 
ар-ұяты жібере қоймайды. Тіпті аңыздарды, күйші емес, қарапайым 
халықтан жазып алынған дегеннің өзінде, ол кездерде күй мен жырдың 
байыбына бара алмады-ау дейтін қазақтың болғанына сену қиын.  

1970-ші жылдардың соңында, Сыр бойында, Қызылорда 
қаласында Нышан абыздан (соқыр Нышан, Нышан-әз) жазып алынған 
Қорқыт күйлері деп аталатын шағын музыкалық шығармаларды М. 
Жарқынбеков нотаға түсіріп, "Елім-ай" атты кітапша шығарған. Бұл 
кітапшаға Қорқыттың күйлері деп он бір күйі берілген. Осы күйлер 
формасы жағынан шағын. Қазіргі біздің "күй" деп тыңдап жүрген 
шығармаларымызбен тіпті салыстыруға келмейді. Жоғарыда 
жазғанымыздай "Ақсақ құлан" күйінің бізге жеткен бірнеше нұсқаларына 
және көне күйлерге, сыбызғы күйлеріне ұқсас шағын-шағын, қысқа-
қысқа. Бүкіл қазақ даласында, жалпы қазақтардың арасында Қорқыт 
күйлерін тек қана Нышан-әзден ғана жетті деу де көңілге қона бермейді. 
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Қорқыттың "Қорқыт" күйін елімізге белгілі ҚР еңбегі сіңген артист Дәулет 
Мықтыбаев, Қорқыттың "Қоңыр" күйін ҚР еңбегі сіңген артист Жаппас 
Қаламбаевтар орындаған "Қазақтың аспапты музыкасының 
антологиясы" күйтабақтары әлі бар. Қорқыт күйлерін тартқан көптеген 
қобызшылар болған. Мәселен; Жамбыл облысы Жуалы ауданындағы 
Талапты селосында тұрған марқұм Дәуіт Жанұзақов Қорқыттың "Аққу", 
"Кілем жайған", "Көк бұқа" күйлерін тартқан. Қызылордалық Бәйімбет 
деген кісі ағасы Сәйімбеттің Қорқыттың "Сарын", "Маңқылдақ" күйлерін 
тартқанын еске алады. Шымкент қаласында тұратын Асман Қалбағаев 
атасы Шөкеннің Қорқыттың "Алпауыт", "О, жалған өмір-ай" күйлерін 
шебер орындай білгенін айтады[7:116]. Мұндай мысалдарды ондап 
келтіруге болады. Міне, байқап отырғанымыздай Қорқыт күйлері қазақ 
даласының әр жерінде орындалған. Демек Қорқыттың күйлері 
болған. Ал бүгінгі күнге жетті-жетпеді немесе қалай жетті, толық па, 
жартылай ма, әлде Нышан-әздің интерпретациясымен ба? деген, бұл 
енді басқа сұрақ , басқа дүние.  
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5.6. Тенденции развития русского языка  
в условиях глобализации 

 
Дамет Максутовна Татанова 

старший преподаватель кафедры «Мировые языки».  
Каспийский университет технологий и инжиниринга им. Ш. Есенова 

(г. Актау, Казахстан) 
 

Современные глобализационные процессы, пик которых 
приходится на 90-ые годы XX века, внесли заметные изменения в 
различные сферы жизни как в масштабах всего мира в целом, так и в 
отдельно взятой стране. 

Изменения коснулись и лингвистической сферы: это все 
усиливающееся взаимопроникновение языков, заключающееся во 
взаимообмене речевыми клише, практиками речевого поведения, 
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разговорными формулами в форме калек, иноязычных вкраплений и 
т.д.  

В концепции ученого-лингвиста В.К. Журавлева характерные 
черты языковой глобализации обозначены как «тенденция трех «И»: 
интернационализация, интеллектуализация, интеграция. 

Интернационализация, выступающая «мощным интегрирующим 
фактором в языковом развитии современного общества», 
обнаруживает себя в усилении значимости международных языков, 
среди которых английский занимает сегодня приоритетную позицию, 
распространении билингвизма и росте «удельного веса» 
интернационализмов с все возрастающей долей английского в 
национальных литературных языках. Такое «пополнение 
интернациональными элементами» определяется как 
интеллектуализация литературных языков [1. с. 285-287]. 

Интеграция языков, обусловленная интернационализацией, 
проявляется в смешении литературных и разговорных вариантов 
естественных языков в конкретных сферах. Такая ситуация логически 
влечет за собой сближение языковых элементов, способствующее 
развитию языка, и инициирует введению в научный оборот понятия 
«общий интернациональный лексический фонд» (термин Ю.Д. 
Дешериева). Увеличение объема общего интернационального 
лексического фонда, активация словообразования в его рамках 
являются, по мнению ученых «общей закономерностью языковой 
жизни» текущей эпохи [2. с.190 ]. 

Рассмотрим, как указанные выше характерные черты языковой 
глобализации отразились в русском языке. 

Языковая глобализация находит выражение, прежде всего, в 
широком и повсеместном распространении английского языка, в 
проникновении в русскую речь англицизмов. Это связано с 
заимствованиями русским языком английских терминов, обозначающих 
новые реалии в политической, экономической, научно-технической, 
туристической, образовательной сферах: спи́кер, са́ммит, кейс-стади, 
тренд, деве́лопер, рите́йлер, бре́ндинг, Тви́ттер, га́джет, чат, 
контент, айфо́н, сайт, бло́гер, онла́йн, офла́йн, спам и др. 

По мнению одних учёных, новые лексические заимствования 
признаются объективно необходимыми и вполне оправданными, 
поскольку англицизмы используются в основном в качестве терминов 
или наименований понятий, новых для российского общества. Другие 
же лингвисты обеспокоены потоком заимствований из английского 
языка в русский. Их обеспокоенность вызвана тем, что заимствования 
проникают и в обиходно-бытовой разговорный язык, причем часто с 
целью повышения «престижности» речи. Локализируясь на 
этнокультурной почве, английский язык смешивается с русским языком 
т.е. приводит к гибридизации (смешению) языков. Корни этого явления 
следует искать в веянии времени, языковой моде, именуемой В.Г. 
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Костомаровым «языковым вкусом эпохи». Определяя его как категорию 
речевой культуры, ученый отмечает историческую и социокультурную 
основу языкового вкуса и его условие – чутье языка – как результат 
общего речевого и национально-культурного опыта, включающего 
«знания языка и знания о языке» [3. с. 15-30.]. 

Формирование языкового вкуса современной эпохи можно 
соотнести с общими тенденциями 1990 гг., развертывавшимися в русле 
постмодернизма, акцентирующего нестандартность, индивидуаль-
ность, вариативность, свободу экспрессии. На этом фоне 
актуализируется поиск новационных средств выражения, сопряженный 
с отклонением от норм и «раскрепощением» языка. В этой связи 
релевантна свойственная времени настроенность общества, 
проявляемая в «модных предпочтениях – свидетельстве состояния 
духа, интеллекта, нравственных побуждений, коммуникативных 
интенций» [4. с. 170.]. Весьма яркой модной преференцией, 
реализующей потребность в свежести и нестандартности, становится 
на рубеже веков английский язык, «законодатель» языковой моды, 
повсеместное применение которого становится приметой и велением 
эпохи.  

Проникновение английского языка в русский язык 
осуществляется, в первую очередь, через средства массовой 
коммуникации. Анализ текстовых и теле-материалов позволяет 
констатировать наличествующий в периодике эпатаж английских 
словоупотреблений. Это обусловлено стремлением привлечения 
внимания и в то же время реализацией поиска новых форм экспрессии 
и проявляется в избыточности англоязычных номинаций. Введение в 
русскую речь слов типа пиар, офшор, инсайдер, промоушн, 
имиджмейкер, блоггер, фрилансер, хедхантер, клинер, лэптоп, мейк-ап, 
постер, джоб-оффер, флайер, эксклюзив, имидж, бренд, бонус, тренд, 
трафик и др. ведет к затруднению контекстуального понимания и 
противостоит коммуникативной эффективности. И как тут не вспомнить 
слова В.Г. Белинского, считавшего употребление излишних 
иноязычных слов при наличии эквивалентов в родном языке 
«оскорблением здравого смысла и здравого вкуса» [5].  

Другой, не менее важной характеристикой языковой глобализации 
выступает сопрягаемая с интернационализацией демократизация 
языка. В общем смысле это явление понимается как подъем 
разговорного языка до уровня литературного; стирание граней между 
устной и письменной речью; проникновение большого количества 
англоязычных заимствований, влекущее за собой вытеснение других 
иноязычных лексем и замену существующих концептов кальками. Как 
общая тенденция для современных языков она соотносится с 
демократизацией жизни в целом и ведет к упрощению и 
стандартизации всей совокупности языковых средств выражения: 
терминологии, синтаксиса, композиции текста и пр. [6. с. 5-32.]. 
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В русском языке данная тенденция проявляется в активном 
использовании разговорной по стилю лексики и фразеологии, 
традиционно характерной для обиходно-бытовой сферы общения в 
социально-политической сфере общения: в информационных 
сообщениях российских СМИ, в публичных выступлениях политиков и 
общественных деятелей, в статьях на социально-политические темы и 
в других жанрах письменной речи. Ср.: социа́лка «социальная сфера», 
нефтя́нка «нефтяная отрасль», политическая тусо́вка, разбо́рки 
(между кланами). Демократизация языка проявляется также в 
смешении коммуникативных стилей, в повышенной экспрессивности 
речи и ориентации языка на «устность». Живая речь всё смелее 
конкурирует со строгой языковой нормой. В этом отражается 
стремление россиян (особенно городской молодежи) следовать 
языковой моде, «языковому вкусу эпохи» [Костомаров. 1999], в основе 
которого лежит стремление к свободе выражения, к обновлению 
культурно-речевых образцов. Демократизация языка проявляется и в 
изменении норм современного русского литературного языка в 
направлении демократизации, во введении новых вариантов 
(равноправных или допустимых), которые характерны для речи 
большинства современных образованных носителей русского языка. 

Неологизация и развитие у слов новых значений проявляется в 
образовании новых производных слов на базе заимствованной лексики 
с помощью словообразовательных средств русского языка, как 
правило, это разговорные по стилю неологизмы: пиа́рить, ча́титься, 
логи́ниться, тро́лить; СМСка «СМС-сообщение», флэ́шка, 
моби́льник. Однако встречаются и неологизмы книжного стиля: 
европеиза́ция, вестерниза́ция, украиниза́ция, доллариза́ция. Таким 
образом, новая заимствованная лексика органично вливается в общий 
массив русской лексики, обрастая производными. 

Активная неологизация проявляется также в появлении новых 
значений у старых слов. Например, слово визи́тка сейчас известна, как 
«визитная карточка». Но в словаре С.И. Ожегова слово визи́тка 
отмечается в ином значении — «костюм для визитов». Популярное в 
наше время слово презента́ция «представление персоны, программы, 
проекта», раньше имело значение «дарение, вручение подарка», от 
слова презе́нт — подарок. 

Как уже отмечалось выше, в наше время СМИ не только 
максимально быстро отражают смену социально-политических 
ориентиров и культурных ценностей, но и являются главным 
проводником новых слов (заимствованных и исконно русских), которые 
благодаря повторяемости в СМИ попадают в общелитературный язык. 
Чрезвычайно важным оказывается и влияние языка Интернета и 
социальных сетей на общелитературный русский язык. Происходит 
смещение акцентов с реального общения на общение в виртуальном 
пространстве, что вызвало появление многочисленных Интернет-
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сообществ и, соответственно, Интернет-языков (социолектов), 
обладающих особой лексической базой с особыми парадигматикой и 
фразеологией: в Интернет-сообщениях активно используется 
оценочная лексика с негативной коннотацией и просторечные слова, 
синтаксис фразы максимально упрощается, орфографические нормы 
нарушаются (более подробно об особенностях языка интернет будет 
изложено ниже). 

Англоязычная ориентация масс-медийных средств: печатные, 
интернет- и теле-материалы, представляющие информацию 
полностью или частично на английском языке, также оказывают 
большое влияние на рассматриваемые преобразования в 
национальном русском языке. Так, уже на заре глобализации 
приобщением к глобальному миру становятся русские национальные 
англоязычные газеты и журналы типа The St. Petersburg Times, The 
Moscow News или такие имитаторы англоязычных аналогов, доступные 
практически на любом национальном языке, как Tuning Expert, 
Psychologies, Housekeeping и др. национальное телевидение в 
формате CNN в медиапространстве многих стран также осуществляет 
трансляцию на доступном для понимания образованному большинству 
глобальном английском языке. Наглядным доказательством служат 
вариативные программные трансляции Animal Planet, National 
Geographic, MTV, Eurosport и др. К интернет-ресурсам, на которых 
информация предоставляется на английском языке, можно отнести 
такие известные веб-сайты, как www.news.lucos.com, 
www.wordpress.com и др. 

На неофициальном, разговорном уровне английское 
словоупотребление, представляющее собой смесь просторечий, 
диалектов, жаргонов, идиолектов, наиболее отчетливо проявляется в 
сленге среди молодежи, ориентированной на западно-американскую 
культуру и стремящейся создать свой субкультурный мир. Характерной 
чертой этого «жанра» является «нарочитая языковая эклектика», т.е. 
сочетание порой не сочетаемых структур [7. с.77] 

Другим проявлением разговорного языка становится 
возникновение на русской этнокультурной почве смешанных языковых 
форм-пиджинов (псевдодиалектов), каковым является так называемый 
Runglish – слова гибриды, образованные присоединением к корню 
английских слов русских аффиксов (приставки, суффикса, окончания), 
например: юзать (to use – использовать), пофиксить (to fix – исправить), 
пошерить (to share – делиться), прочекапить (to check up – проверить), 
зафрендить (to friend – добавить в друзья). Как видим, происходит 
вытеснение русских корней из слова и замена их английскими. 
Довольно часто наблюдается смешение языков в словосочетаниях, 
например: забукать номер в отеле (to book – зарезервировать), 
зачекиниться в аэропорту (to check in – зарегистрироваться) и т.п. 
Нередко при создании новых лексических единиц используется прием 
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кальки. Слова, иноязычного происхождения, употребляются с 
сохранением их фонетического и графического облика. Это такие слова 
как аккаунт (account – счет), брифинг (briefing – информационное 
совещание), трафик (traffic – движение, посещаемость), спичрайтер 
(speechwriter – составитель текстов речей). Заимствуются в русский 
язык и некоторые английские аббревиатуры: популярный в офисной 
переписке «фуй», означающий «информация не для чужих ушей», 
восходит к англоязычной аббревиатуре FYI (for your information); ASAP 
(as soon as possible, «как можно быстрее», «при первой возможности») 
трансформируется в русский «асап». («Подготовь этот документ 
асап»). Другое известное выражение – ИМХО (IMHO – in my humble 
opinion) – по моему скромному мнению. Сейчас его значение 
расширилось до всеохватывающего «по-моему». 

Особую вариацию являет «новый компьютерный пиджин» Weblish 
– продукт «сетевого английского», имеющий лишь письменную форму 
и функционирующий в формате Internet Relay Chat Shows [8. P. 60.].  
.  Основу Weblish составляет разговорный язык созвучий, 
пиктограмм и аббревиатур. В основном этот язык используется на 
различных форумах, чатах, для переписки по e-mail и др. 

Новый мир и новый стиль жизни в этом мире требует и новых 
языковых средств коммуникации, либо трансформации старых. Сленг, 
выработанный пользователями Интернета, переходит в 
общеупотребительную лексику. Изменение сознания личности в 
Интернете, формирование нового, сетевого образа жизни и мышления 
существенно влияет на языковую ситуацию. Сегодня становится уже 
очевидным формирование нового стиля - стиля интернет-общения - 
который не только является специфической особенностью интернет-
сообщества, но и серьезно влияет на речевое поведение всего 
общества в целом. 

Использование этого языка актуально для пользователей сети 
Интернет всех стран и создает неудобства для не очень активных 
пользователей интернета. 

Появление языка web коммуникаций не обошло и русскоязычный 
интернет. Вот некоторые особенности, которые имеют графическое 
отражение в текстах русской интернет-коммуникации: 

- Выпадение интервокальных согласных (ваще – вообще; сёня – 
сегодня). 

- Упрощение групп согласных (чо – что; када – когда; тока – 
только). 

- Количественная редукция гласных ( тож/тж – тоже; эт – эти). 
- Стяжение гласных (тя – тебя; ваще – вообще; терь – теперь). 
- Растягивание ударных гласных, как средство удивления, иронии, 

оценки, неудовольствия, похвалы (ух тыыыы, дааааааа, нуууууууу, 
никтоооо, знаааю). 
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- «Искажение» слов: кросавчег (красавчик), превед (привет), 
мидвед (медведь), учаснег (участник), йожыг (ёжик). 

- Использование латинской графики для русского текста (при 
несовпадении кодировок, нерусифицированной клавиатуре и т.п.): 

Xuliganka, ne mogu, koshmar  
Помимо указанных выше особенностей нельзя не сказать и об 

англицизмах русского интернета. В русскоязычном электронном письме 
происходит адаптация иностранных слов и выражений (здесь также 
можно заметить тенденцию к аббревиатурам, транскрибированию и 
сокращению наиболее употребляемых слов и выражений). Приведем 
некоторые примеры: 

E-tailer – розничный торговец в Интернете, произошло от «retailer» 
- розничный продавец. К ключевому слову добавлена приставка «е». 
Подобным образом появились слова: e-mail – электронная почта; 
СПАМ – транскрибированная аббревиатура от англ. «spiced ham»; ЖЖ 
- аббревиатура перевода англ. «Live Journal» - (живой журнал) дневник. 

Можно выделить еще одну группу аббревиатур, где английский 
вариант – это сокращение, а русский – уже жаргонизм: INET = инет 
(Интернет), PLS = плз, плиз (пожалуйста), ICQ = аська, ицка 
(программа-пейджер), Е-MAIL = мыло, PROG = прога (программа), 
LOL (laughing out loud) = лол («громкий смех»), SPAM = спам 
(непрошеная рекламная почта) и т.д. 

К особой группе относятся намеренные англоязычные слова с 
использованием цифр и букв по звучанию – U(you), 4U(for you), 2U (to 
you), U2 (you too), 2DAY (today), YDAY (yesterday), X-MAS (Christmas), 
BD или B-DAY (birthday), SUM1 (someone)… 

Это лишь немногие примеры компьютерного новояза, 
определенная часть из них уже приобрела официальный статус, 
остальные употребляются на уровне сленга. Но формирование 
подобных слов продолжается как в иностранных, так и в русском языке. 

Следует отметить, что рассмотренная нами англо-русская 
гибридизация словотворчества и словоупотребления являет собой 
спонтанный процесс, не поддающийся нормализации со стороны 
языковедов и языковой политики государства. 

Экономия языковых средств — это ведущая тенденция и один из 
основных, универсальных законов языковой динамики. Он проявляется 
в поиске более экономичной, краткой, компактной формы 
высказывания. В условиях глобализации наблюдается усиление 
действия этой тенденции, что выражается:  

а) в появлении и активном употреблении новых аббревиатур: ТЦ 
(торговый центр), ЕГЭ (единый государственный экзамен), 
ГИБДД (государственная инспекция безопасности дорожного 
движения), ЕРЦ (единый расчётный центр);  

б) в образовании производных слов путём семантической 
конденсации с помощью суффикса -к(а) на базе атрибутивных 
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словосочетаний: социа́лка (социальная сфера), оборонка (оборонная 
промышленность), нефтя́нка (нефтяная промышленность), 
офшорка (офшорная зона);  

в) в образовании новых слов путём усечения конца слова: 
ко́ммент от коммента́рий, мерс от мерседе́с, де́за от дезинформация;  

г) в предпочтительном использовании компактных заимствован-
ных слов вместо длинных аналогичных русских наименований: уике́нд 
вместо выходны́е дни, имиджме́йкер вместо созда́тель и́миджа, 
три́ллер вместо приключе́нческий фильм, гастербайтер вместо 
рабо́чий-иммигра́нт, принтер вместо печа́тающее устро́йство, 
да́йвинг вместо подво́дное пла́вание и др. 

Следующая тенденция в развитии языка связана с негативными 
изменениями в современном обществе, которое стало более 
агрессивным и как следствие этого, отмечается и агрессивность в 
языке, поскольку он является зеркалом наших мыслей. Довольно часто 
общение некоторых носителей русского языка характеризуется 
повышенной напряжённостью между участниками коммуникации, 
поведенческой и речевой агрессией, отсутствием толерантности. В 
лингвистике интолерантность рассматривается как культура неприятия 
другого, речевая агрессия, выраженная языковыми средствами и 
речевыми моделями. Интолерантные формы общения проявляются в 
различных обиходно-бытовых ситуациях, а также в языке СМИ, 
поскольку СМИ являются одним из важнейших инструментов 
политической борьбы. Здесь особые языковые средства используются, 
прежде всего, для дискредитации политических противников, 
политических конкурентов. Интолерантность в языке и речи 
выражается, прежде всего, с помощью активного использования 
стилистически сниженной, просторечной, жаргонной лексики, грубых, 
вульгарных оборотов речи, — всего того, что в целом снижает 
культурный статус личности оппонента и формирует к нему неприязнь. 
Другим языковым средством выражения интолерантности является 
употребление прозвищ, с помощью которых стараются подчеркнуть 
отрицательные качества оппонента (ср.: хохлы́, москали́, америко́сы, 
пиндо́сы, колора́ды). 

Речевая агрессивность проявляется не только в предпочтении 
выбора языковых единиц, связанных с грубым, жестоким, силовым 
поведением (вульгарные слова, просторечие, жаргон, в том числе и 
уголовный, и др.), но и в навязывании со стороны говорящего своего 
коммуникативного поведения, в отказе от диалогичности, в неумении 
слушать собеседника. 

Еще одним проявлением речевой агрессивности можно считать 
увлечение собственным «я». Излишнее внимание к собственному «я» 
создает барьер между адресантом и адресатом. Речевая 
агрессивность, речевой эгоизм, на наш взгляд, являются одним из 
способов проявить себя как уникальную личность, что находит 
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отражение в речевом поведении говорящего и часто приводит к 
недопониманию, причинению психологического ущерба и, как 
следствие, к конфликту между собеседниками. 

По мнению Л. Ениной, «речевая агрессия — это сфера речевого 
поведения, которая мотивирована агрессивным состоянием 
говорящего» [9. С. 105]. 

Ю.В. Щербинина речевую (вербальную) агрессию определяет как 
«обидное общение; словесное выражение негативных эмоций, чувств 
или намерений в оскорбительной, грубой, неприемлемой в данной 
речевой ситуации форме» и подчеркивает, что «такая агрессия 
возникает чаще всего как ответная реакция на внешний раздражитель» 
[10. с. 9]. 

Заметим, что отмеченные тенденции не являются уникальными, 
характерными исключительно для русского языка: в той или иной 
степени они проявляются и в других этнических языках, особенно в 
близкородственных, славянских; во-вторых, указанные тенденции 
проявляются не в изолированном виде, а в тесной взаимосвязи друг с 
другом, взаимно пересекаются; в-третьих, лишь одна из указанных 
тенденций (интолерантность в речевом общении) может быть оценена 
как негативная, остальные тенденции не могут расцениваться 
однозначно, о чем свидетельствуют дискуссии среди ученых-
лингвистов. 
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5.7. Анализ классической картины 
 

Ушига Мусаевна Сеитова 
Старший преподаватель Института Мардана Сапарбаева 

(г. Шымкент, Казахстан) 
 

Признанная лучшей картиной в истории искусства, произведение 
направления барокко Диего Веласкеса «Менины» (с испанского 
«фрейлины») почти не поддается определению и описанию. На самом 
базовом уровне она представляет собой групповой портрет пятилетней 
инфанты Маргариты и ее придворных, короля и королевы Испании, а 
также самого автора. В то же время это полотно об искусстве, иллюзии 
реальности и самом творческом акте, а также претензия на 
благородство художников и изобразительного искусства в целом.  

Огромное количество исследований, описаний картины, описаний 
сюжета, описание героев, текстурный анализ, различные схемы 
композиционной структуры связаны с картиной Испанского художника 
Диего Веласкеса под названием «Менины». Это произведение манит 
всех, притягивает и очень многие интересуются ею. Хорошее 
классическое произведение в любом виде искусства можно 
исследовать бесконечно, так как открываешь в нем все новые и новые 
качества. В те времена, когда жил и творил художник, не было особых 
технологий, которые мы имеем сейчас. У них даже не было 
фотоаппарата. Но каждый художник был очень образованным 
человеком. Прежде всего он был математикам, физиком, химиком, 
астрономом. Изучал перспективу, знал пластическую анатомию, а 
также, знал законы, связанные с перечисленными науками. Картинам 
старых мастеров живописи, характерно фотографическая точность. Но 
как этого добивался Веласкес! Каким образом он мог превзойти всех. 

Все его, бесконечно реалистические портреты, сюжеты картин — 
это удивительная правдивость и грамотная убедительность. В лицах, в 
одежде, в складках одежды, все говорит о присутствии глубоких знаний 
анатомии и структуре композиции.  

Пабло Пикассо, является художником другого поколения, другого 
направления, долго изучал его картины, чтобы повысить свое 
мастерство. Пикассо знал, что будет совсем другим художником, пока 
изучал работы Веласкеса. Почему он выбрал Веласкеса? Почему 
Веласкес? Чтобы понять суть взаимосвязи двух великих художников 
разных эпох, я преследовала цель раскрыть загадочность картин 
Веласкеса. Современники-художники его поколения не до конца 
понимали суть его работ и то, к чему он стремился. Но, Веласкес 
продолжал жить и работать по своим принципам, он предполагал о 
возможностях живописи, думал об изменении пластики живописного 
языка в пользу более широкого понимания сути изображения. Об этом 
говорят текстура картин-импрессионистические мазки. Его желание 
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расширить пространство через зеркало и, изображение в нем 
королевской четы есть желание приблизить людей друг другу. Не 
оставаться в замкнутом пространстве, а наоборот расширить круг 
видимости – это открытая дверь в глубине интерьера, и человек, силуэт 
которого обозначен в проеме, говорит об этом. Иллюзорность 
пространства интерьера граничит с условностью изображения его, как 
таковых. Настенные полотна с изображением сюжета в них — это тоже 
продолжение желания расширить пространство через сюжеты, 
отображенные в них. 

В данной статье представлены несколько схем, дающие 
представление о последовательности построения композиционной 
структуры картины под названием «Менины». Основа структуры — это 
элементы и законы перспективы, пластические законы анатомии, 
элементы композиции. Ритм композиции – это бесконечные волны 
исходящие из центров композиционной структуры. Почему 
бесконечные? Потому что ритмы этих волн подчинены формуле, 
которая представлены ниже. А формула исходит из схемы 
динамического квадрата. Квадрат, который то увеличивается, то 
уменьшается дает живой волнующий ритм, бесконечно вращающихся 
пропорций. Это делает особенными все картины классической эпохи. 
Когда обучающихся студентов начинаешь просвещать и показывать 
схемы, никто не верит, что такое возможно. А когда они сами 
практически соприкасаются, когда исполняют схемы анализов картин, 
то молчат и улыбаются. 
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Рисунок 1. Здесь показана первая линия горизонта и развитие ритмов первого 
композиционного центра 
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Рисунок 2. Здесь вторая линия горизонта и развитие ритмов второго 
композиционного центра 
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5.8. Абай шығармаларындағы еңбек тақырыбы 
 

Саулеш Шамшақызы Айтуғанова 
филология ғылымдарының кандидаты, Л.Н. Гумилев атындағы 

Еуразия ұлттық университеті қазақ әдебиеті кафедрасының 
профессоры (Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан) 

 
Абай өлеңдеріндегі бес асыл істің бірі – еңбек. Ақын Абай 

шығармашылығында «еңбек» тақырыбына арналған өлеңдері мен 
қарасөздерінің барлығында да халқын еңбек етуге, білім, ғылым 
үйренуге шақырады. Дана Абайдың барлық шығармасында айтпақ 
мұраты бір екенін анық аңғаруға болғанмен, «еңбек» сөзінің бірдей 
дәрежеде көрініс таппайтынын байқауға болады. Әр шығармасында 
еңбекке сипаттама бере отырып, оның мәнін әр қырынан аша түседі. 

«Бұл дүниедегі құдіретті күш діни ұғымда құдай болса, ғылыми 
ұғымдағы бірден-бір жасампаз ұлы күш – Еңбек. Абайдың 
тұжырымынша әуелі құдайға сиынып, сонан соң өз қайратына сүйеніп 
еңбек еткен адам нағыз азамат болып саналады. «Адамшылықтың 
қарызы үшін еңбек қылсаң, алланың сүйген құлының бірі боласың», - 
дейді ақын. Абайдың пікірінше ерінбей еңбек еткен, ізденген, әр 
нәрсенің жөнін біліп, әрекет еткен кісінің жетпейтін арманы болмайды» 
[1, 158]. 

Адам өмірге келгеннен өткенше бар ғұмыры тынымсыз 
еңбектенумен өтеді. Адам өмірінің әр кезеңінде еңбек түрліше көрініс 
беріп отырады. Мысалы, шыр етіп дүниеге келген сәбидің өзі ең 
алғашқы әрекетін еңбектенуден бастайды емес пе? Нәресте жыласа – 
ол да еңбек, себебі ол физикалық күш жұмсады. Тамақтанса – ол да 
еңбек, одан әрі қарай отыруға талпыну, еңбектеу, жүруді үйрену, 
сөйлеу, ойлау, оқу, білу, жұмыс жасау, осылайша жалғасып кете береді.  

Сонда адамның ең алғашқы көзге анық көрінетін қимыл-қозғалысы 
«еңбектеу» деген атауға ие болуында үлкен сыр жатыр. Еңбектеу деген 
сөздің негізінде «еңбек» сөзі жатыр. Ол баланың еңбек арқылы алға 
ұмтылуын, талпынуын білдіреді. Денесі өсіп жетілген бала еңбектеуден 
бастап өмірінің соңына дейін еңбекпен айналысады деген ұғым осы 
сөздің ішіне жасырынғандай. Өмірді танып-білудің іргетасы негізінде 
дәл осы кезден басталады. Өйткені еңбектеп жүрген бала әр нәрсені, 
бір затты ұстап, өз бетінше «зерттеу» жұмыстарын бастап кетеді. 
Еңбектену арқылы жаратылыс заңдылықтары мен қайшылықтарын 
ажырата бастайды, айналасын танып, қоршаған ортаның мән-жайын 
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аңғара бастайды. Сонымен, еңбектеп жүрген баланың қол жеткізген 
алғашқы нәтижесі – өзін қоршаған әлемді еңбектену арқылы аздап тани 
бастайды. Толыққанды өмір сүру үшін кішкентай балаға еңбектеу аздық 
етеді. Енді оның өміріне еңбектенудің келесі бір жаңа сатысы – сөйлеу 
қосылады. 

Сөйлеу, сөйлеуді үйрену – өте үлкен еңбек. Ішкі рухани әлемді 
сыртқа шығарудағы еңбек – сөйлеу болып табылады. «Сөз – адамның 
ішкі айнасы» деген нақыл сөз содан қалса керек. Әрбір көрген заты 
туралы сұрағын, өз ойын сыртқа шығаруды аздап болса да үйрене 
бастайды. Ол үшін балаға тек қана өз жеке басының еңбегі жеткіліксіз. 
Оған үлкендердің қамқорлығы үнемі қажет болып отырады. Яғни, 
екіжақты бірлескен еңбектің арқасында жас нәресте өмірге бейімделеді. 
Адам болып қалыптасу үшін еңбектің маңызы арта түседі. 
  Еңбектеп жүрген бала енді еңбектенудің үш түрін меңгерді: ойлау, 
еңбектеу, сөйлеу. Ой еңбегі мен дене еңбегінің дамуы барысында 
сөздерді нақтылап айтып, аяғын нық басатын кезге келеді. Ендігі адам 
өміріндегі еңбектенудің жаңа сатысы – жүру. 

Жас нәресте енді адам өміріне қажетті еңбектің барлық түрін 
меңгерді десек те болады. Ойлау, сөйлеу, жүру – ой еңбегі мен дене 
еңбегінің көрсеткіштері. Еңбектің екі түрін де үйренген бала үлкендердің 
ақылымен, тәрбиесімен өмірге бейімделе бастайды. Тұлға болып 
қалыптасуда тынымсыз еңбектің алар орны ерекше. Сондықтан да Абай 
атамыз еңбектің маңызы мен қадірін барлық туындыларында асқан 
шеберлікпен еске түсіріп отырған.  

Ақын ең алдымен, еңбек – адам өмірінің басты бөлігі, оның 
жаратылысымен біте қайнасқан ұғым екенін ұғындырады. «Адамды 
адам еткен еңбек» екендігі дау тудырмайды. Оны ерекше көре білген 
Абай атамыз өлеңдерінде еңбектің маңызын атап өтеді. «Ғылым таппай 
мақтанба» өлеңінде:  

Талап, еңбек, терең ой, 
Қанағат, рақым, ойлап қой — 
Бес асыл іс, көнсеңіз, [2, 4] -  
деп, еңбекті бес асыл істің бірі ретінде көрсеткен. Еңбекті талаптан 

кейін көрсеткені – еңбектену үшін ең алдымен талап керек, ол дегеніміз 
мақсаттың туындауы дегенді түсіндіреді. Талапсыз ешнәрсе де 
болмайтынын білеміз. Еңбектің талаптан туындайтыны – талап пен 
еңбек болмаған жерде ешқандай өнімді тірлік болмайды. Белігілі 
жазушы Мархабат Байғұт Абай өлеңдерінде еңбектің талаптан да көп 
кездесетінін айтады: «Абайыңыз талаптан да гөрі еңбекті көбірек 
келтіреді. «Қартайдық, қайғы ойладық, ұлғайды арман; Шошимын 
кейінгі жас балалардан. Терін сатпай, телміріп, көзін сатып; Теп-тегіс 
жұрттың бәрі болды аларман», деген шерлі шумағында шайырыңыз 
еңбексіздіктің дертке айналғаны туралы еңіреп отыр. Осы ұзақтау 
өлеңінің соңына таман бүй дейді: «Ант ішіп күнде берген жаны құрсын; 
Арын сатып тіленген малы құрсын» [3, 5]. 
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Ақын соны асыл қасиет, асыл істердің қатарына кіргізіп, әдемі 
жеткізіп отыр. Жүсіп Баласағұнның «Бос жүрме, босқа жүгірме» деген 
нақыл сөзі еңбектену өмірдің кілті екенін дәлелдейді. Шығыс 
әдебиетімен сусындап өскен Абай да өз ортасына, әсіресе жастарға 
босқа жүрмеуді, еңбексіз күнелтпеуді өсиет етіп жалғастырды. Адам 
өміріндегі бес асылды жіпке тізіп берген хакім Абай еңбекті осы асыл 
істердің алдыңғы қатарына шығарады.  

Хакім Абай айтып отырған бес асыл істің адамның тұлға болып 
қалыптасуы үшін шынымен де атқарар қызметінің маңызы зор. 
Талаптанып еңбекке жол ашсақ, еңбекпенен терең ойға жетеміз, ал 
терең ой қанағат пен рахымға жол ашып, адамды жетістікке жетелейтін 
асыл қасиеттер болып табылады. 

Абай адал өмір сүріп, өз бетінше табысқа жетудің бірден-бір жолы 
еңбекте деген ойын басқа шығармаларында да жалғастырады: 

Түбінде баянды еңбек егін салған, 
Жасынан оқу оқып, білім алған. 
Би болған, болыс болған өнер емес, 
Еңбектің, бұдан өзге бәрі жалған, [2, 17] -  
деп, өз заманындағы ел басқару ісіне көңілі толмайтынын айта 

келе, еңбектің нанының тәтті екенін ашып айтады. Абай жас кезінен ел 
басқару ісіне араласқаны тарихтан белгілі. Білімін ел кәдесіне 
жаратамын, өнер үйретемін, жаңа кәсіптерге баулимын деп талпыныс 
жасады. Өз ортасы, халқы үшін жасаған ұлы тұлғаның арманы зая 
кетпеді. Жоғарыда «Ғылым таппай мақтанба» атты өлеңіндегі «Талап, 
еңбек, терең ой, қанағат, рахым ойлап қой, бес асыл іс білсеңіз» дейтіні 
Абайдың жас ұрпаққа айтар ойларының жиынтығы іспетті. 

Билікке дүние үшін қызықпай, сол дүниені еңбекпен де табуға 
болатынын жастарға ақыл-өнеге ретінде айтып отырғанын жоғарыдағы 
өлеңінен байқаймыз.  
  Ақын Абай еңбекпен келген жетістік пен еңбексіз келген жетістіктің 
арасын осы төрт жол өлеңіне сыйғызып көрсете білген. Енді бір 
өлеңінде:  

Жасымнан жетім едім көңілі сынық, 
Өнерім артық емес ондай ұлық; 
Еңбеқпенен көз сүзбей күн көремін, 
Харекетім — суретші, бояушылық, - дейді.  
Яғни, ешкімге иек артпай, өзіңе ғана сеніп, еңбектенсең, шығар 

биігің де жоғары болатынын: 
Сенбе жұртқа, тұрса да қанша мақтап, 
Әуре етеді ішіне қулық сақтап. 
Өзіңе сен, өзіңді алып шығар 
Еңбегің мен ақылың екі жақтап, [2, 6] -  
деген сөздерімен нақтылай түседі. Ақынның ойлары «Еңбек етсең 

ерінбей, тояды қарның тіленбей» деген халық даналығымен сабақтасып 
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жатыр. Демек, біз адалдықты, шыншылдықты ең бірінші орынға қоюға 
тиіспіз.  

Егер, Абай айтқан осы өлең жолдарындағы сөздердің астарына 
үңілер болсақ, адамның басты үш қасиеті: ыстық қайрат, нұрлы ақыл, 
жылы жүрек сияқты қасиеттер адамға туа бітсе де, еңбек, өнер, ғылым 
арқылы ғана дамып, өркен жаяры сөзсіз. «Еңбегі мен ақылын» тең ұстай 
білетін адам ғана кездескен қиындықтарды жеңе алатыны ақиқат. 
Сапалы адам қалыптасып, оны жасампаздық күшке айналдыратын 
бірден-бір тура жол – осы. Сондықтан қайрат, ақыл, жүрек деген туа бітті 
қасиеттерді еңбекпенен дамытып, өмірде өз орны бар, алар салмағы 
ауыр тұлға болып қалыптасуға жол ашық екендігін айтып кеткен.  

Абай өз шығармаларында еңбегін сатудың еш айыбы жоқ екенін 
айтады. Бұл жерде біз сату дегенді «саудагер», «алыпсатар» деген 
үғымдармен шатастырмауымыз керек. Еңбегін сату - ол айып емес. 
Керісінше өз адал еңбегіңмен түзу өмір сүру болып табылады. Өйткені 
кез-келген нәрсе тек еңбекпенен келері сөзсіз. Ал өмір сүру үшін 
әлбетте, қаражат керек, күнкөріс керек. Ал, осы күнкөріс үшін қаражатты 
әрине еңбектеніп қана қол жеткізе аламыз. Адал ас ішіп, адал киім киім 
кию үшін міндетті түрде оларды адал жолмен, адал еңбекпен табу 
керек. 

Адам еңбектенбесе азады, тозады. Сондықтан өз еңбегіңмен 
пайда табудың ұяты жоқ. Бұл мәселені Абай төмендегі өлең 
жолдарында анық етіп ажыратып береді: 

Бақпен асқан патшадан, 
Мимен асқан қара артық; 
Сақалын сатқан кәріден 
Еңбегін сатқан бала артық [2, 250].  
Немесе: 
Осыны оқып, ойлай бер, болсаң зерек. 
Еңбекті сат, ар сатып неге керек? 
Үш-ақ нәрсе – адамның қасиеті: 
Ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек, [2, 165] - дейді ақын.  
Абай «Төртінші қарасөзінде»: «Қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп, 

адам саумақ — өсерсіз иттің ісі. Әуелі құдайға сыйынып, екінші өз 
қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау, еңбек қылсаң, қара жер де береді, құр 
тастамайды», - дейді. Адал еңбекпен тапқан нан тәтті болады, осыны 
ұмытпауымыз керек. 

Сонда Абайдың айтып отырған «еңбекті сату» деген ұғымының 
мағынасы өзі-ақ ашылады. Еңбектену арқылы дүниеге қол жеткізуге 
болады екен. Бірақ жоғарыда айтып өткеніміздей құр еңбек қана емес, 
асыл істердің қатарындағы қанағат, рахым, терең ой, талап – барлығы 
үйлескен жағдайда ғана адам баласы толыққанды дұрыс өмір сүру 
мәртебесіне қол жеткізе алады. Демек, Абайдың әрбір өлеңінде өмірдің 
сыры тұнып тұр. Абайдың әр туындысын, әр сөзін мән беріп, терең 
ойлап талдар болсақ өмірдің сырын терең ұғынуға жол ашылары анық.  
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Сонымен қатар Абай кей өлеңдерінде еңбек турасындағы 
әділетсіздікті де сөз етеді. Кей адамдардың еш қиналмай мал тауып 
жүргенін, ал енді біреудің керісінше, қанша адал еңбек етсе де, 
бағаланбай жататынын көріп қынжылады. Ол туралы Абай атамыз 
«Жиырма сегізінші» сөзінде: «Енді құдайтағала бір антұрғанға еңбексіз 
мал береді екен. Бір құдайдан тілеп, еңбек қылып пайда іздеген кісінің 
еңбегін жандырмай, қатын-баласын жөндеп асырарлық та қылмай, 
кедей қылады екен», - дейді. Және бір өлеңінде: 

Пайда деп, мал деп туар ендігі жас,  
Еңбекпен терін сатып түзден жимас. 
Мәліш сауда сықылды күлкі сатып, 
Алса қоймас, араны тағы тоймас, [2, 36] - деп түңіледі.  

Осындай шаршаған кезінде: 
Өзім де басқа шауып, төске өрледім. 
Қазақта қара сөзге дес бермедім. 
Еңбегіңді білерлік еш адам жоқ, 
Түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім, [2, 11] -  

деп бәріне қолын бір сілтегісі келеді. Алайда оның осы ойларының 
бәрінің негізі мына өсиетінде жатыр: 

Ақырын жүріп, анық бас, 
Еңбегің кетпес далаға. 
Ұстаздық қылған жалықпас 
Үйретуден балаға [2, 15].  
Бұдан біздің түйетініміз, адам ешқашан мойымау керек, қанша 

қиындыққа кездессе де, алған бетінен қайтпай, мақсатына ұмтылу 
керек. Сонда ғана арманыңа жетесің. Адал еңбек қашан болса да 
бағаланады. «Есектің артын жусаң да мал тап» деген ақын 
намыстанбай, арланбай, ешкімнің ала жібін аттамай, адал еңбектенуге 
шақырады.  

«Еңбек» сөзі Абайдың барлық дерлік өлеңдерінде кездеседі. 
Өйткені кісінің еңбегін елеудің өзін Абай жоғары бағалап, асыл 
қасиеттерге жатқызады. Яғни, өзге кісінің талаптанып, өзгеге пайдам 
тисін деген әрекетін бағаламау – үлкен әбестік, дұрыс емес екенін 
жоғарыда келтірілген өлеңдердегі ақынның өкінішінен көреміз. Демек, 
өз еңбегіңнің ғана жемісін күтіп, өз еңбегіңнің ғана бағаланғанын күту – 
қателік екен. Өз еңбегіңді қаншалықты бағаланғанын қаласаң, кісі 
еңбегін де дәл сол дәрежеде бағалай білу керек деген пікірге 
шақырады.  

«Еңбексүйгіштік — адамның адамдық қасиетінің негізгі 
өлшемдерінің бірі» деп белгілі жазушы Шыңғыс Айтматов айтқандай, 
еңбектен қашудың арты жақсылыққа апармасын хакім Абай әр 
туындысына өзекті мәселе ретінде қосып отырған. Ал әрекетсіз, 
еңбексіз күнелту – ертеңгі қарекетсіз өмірдің бастауы болмақ. Сол 
себепті, адал еңбекпен табылған ас пен дүниеге адам құмар болу 
керектігі ақын өлеңдеріндегі тура шындық болып табылады. 
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Абай өз шығармалары арқылы еңбекті біліммен, өнермен 
байланыстыра отырып, адамға тек адал еңбек ету аздық ететінін, сол 
еңбегің бағалану үшін, еңбегің еш болмас үшін «көзің ашық, көкірегің 
ояу болу керек екенін түсіндіреді. Ол ойын қарасөздерінде де нақтылай 
түседі. «Алтыншы қарасөзінде»: «Өзің тірі болсаң да, көкірегің өлі 
болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Адал еңбекпен ерінбей жүріп мал 
табуға жігер қыла алмайсың» [2, 212], - дейді. Яғни, ешкімге жем 
болмай, еңбегіңді көрсете білу үшін де білім қажет.  

«Орыстың ғылымы, өнері – дүниенің кілті, оны білгенге дүние 
арзанырақ түседі. Бірақ осы күнде орыс ғылымын баласына үйреткен 
жандар соның қаруымен тағы қазақты аңдысам екен дейді. Жоқ, олай 
ниет керек емес. Малды қалай адал еңбек қылғанда табады екен, соны 
үйретейін, мені көріп және үйренушілер көбейсе, ұлықсыған 
орыстардың жұртқа бірдей законы болмаса, законсыз зорлығына 
көнбес едік. Қазаққа күзетші болайын деп, біз де ел больш, жұрт білгенді 
біліп, халық қатарына қосылудың қамын жейік деп ниеттеніп үйрену 
керек» [2, 232], - деп, үйренген білімді өз басының қамы үшін 
пайдаланудан аулақ болып, халықтың қамын жеуге, жақсы адам 
қатарына қосылуға жұмсауға шақырады.  

Абайдың бұл ойлары өзіне дейін өмір сүрген ұлы ойшылдардың 
пікірлерімен де сабақтасып жатыр. Еңбекке қатысты олардың 
ойларынан бірнеше мысалдар келтірейік: 

Еңбек ізсіз қалмайды. М. Қашқари;  
Бос жүрме, Босқа жүгірме. Ж. Баласағұн;  
Есік баққанша - нәсіп бақ. Ж. Баласағұн;  
Істі дер кезінде орында: кешіккен іс оңбайды. Рашид-әд-дин;  
Егілмей - өнбес, тілемей – болмас. М. Қашқари;  
Бүгінгі істі ертеңге қалдырғанның ісі бітпейді. Әбілғазы;  
Әр істі өз мезгілінде істеу керек, мезгілімен істелмеген іс құнтсыз. 

Бабыр;  
Бейнет көрмеген зейнет көрмейді. С. Сарай;  
Дем алу (тынығу) үшін еңбек етіп алу керек. Құтып;  
He істесең де ықтият бол. Ж .Баласағұн;  
Жүріп кетсең - жетерсің,  
Тұрып қалсаң – тынарсың. С. Сарай; 
Ерте тұрып, кеш жат - ұйқың қанады,  
Ерте тұрған ердің бағы жанады. Ж. Баласағұн. 
Егер адам жақсы өмір сүргісі келсе, жастайынан өнер үйрену 

керек. Жақсы өмір сүрем, бай болам десең, соған жеткізетін кәсіпті 
үйрену керек. Қолыңда қанша мал болса да, ол бір күні азаяды, 
таусылады. Ал қолыңнан кәсіп келсе, кез келген уақытта дәулетіңді 
арттырасың, қазынаң ортаймайды. Беделің де жоғары болады, елге 
сыйлы боласың. Алайда өзімшіл болма, көпшіл бол. Абайдың бүгінгі 
ұрпаққа да айтар өсиеті осы. 
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Абай атамыз еңбек туралы өлеңдерінде еңбексіздікті, еңбек 
етпеген адамның жағдайын да көрсете отырып, жастарға сабақ береді. 
Жұмыстың бәрін ауырсынып, жұмыс істегісі келмей, ешкімнің ақылын 
тыңдамай, қор болған жандарды сынайды, сонымен бірге оның арты 
неге апарып соғарын көрсете отырып, ондай қасиеттерден аулақ болуға 
шақырады. 

Мысалы: 
  Еңбегі жоқ еркесіп, 

Бір шолақпен серкесіп, 
Пысық деген ант шықты, [2, 49] - дейді, 

Немесе тағы бір өлеңінде: 
Тұрлаусыздың қолынан не келеді? 
Ынтасыз қайтіп өнер үйренеді ? 
Еңбегі жоқ, еппенен мал табам деп, 
Сендіре алмай, сене алмай сенделеді, [2, 133] -  
деп өз дәуіріндегі осындай адамдардың кейпін көрсетеді. Ал сол 

адамдардың өмірін келесі өлеңдерінде былайша сипаттайды: 
Алса да аяншақтау кедей сорлы, 
Еңбек білмес байдың да жоқ қой орны. 
Жас бала, кемпір-шалын тентіретпей, 
Бір қыс сақта, тас болма, сен де о құрлы [2, 65].  
Немесе: 
Еңбек жоқ, харекет жоқ қазақ кедей 
Тамақ аңдып қайтеді тентіремей? 
Ет пен қымыз сықылды ас жоқ дейді, 
Ол немене жоқтықтың әсері емей? [2, 144] 
Енді бірде: 
Еңбексіз мал дәметпек — қайыршылық, 
Ақылды елге, ар болар ондай қылық. 
Оны ойларлық бұл күнде адам бар ма? 
Пайда ойламай қылады кім татулық?  
Бұдан түйетініміз, ақынның «Он жетінші сөзінде» өзі айтқанындай, 

«Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абұйыр, мансапты еңбексіз табуға 
болмайды» [2, 224] екен.  

Абай атамыз ұлттық дәстүрімізді сақтап, имандылық, ар-ұят, 
қанағат, мейірім деген түсініктерді тәрк етпеген саналы жанды ұлық 
тұтады. Абай атамыздың сөзі мен өсиеті өмірдің барлық саласында 
өзекті. Қалай өмір сүріп, еңбек етуге үйрететін өмір оқулығы. Сол 
себепті де «еңбек қыл» деп айтудан ешқашан жалыққан емес.  

Болмасын кекшіл, 
Болсайшы көпшіл, 
Жан аямай кәсіп қыл. 
Орынсыз ыржаң, 
Болымсыз қылжаң, 
Бола ма дәулет, нәсіп бұл? 
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Еңбек қылсаң ерінбей  
Тояды қарның тіленбей, [2, 80] - деп өз ойын қорытады ойын. 
Жетістікке жету жолы оңай емес, оған жету жолында әртүрлі 

кедергілер мен қиындықтар кездесуі мүмкін. Адам өз мақсатына жетуде 
ешқандай қиындықтарға мойымау керек, еңбегінің еленбегеніне, 
кедергілерге шыдамай, өз мақсатынан бас тарту әлсіздік болып 
табылады. Бауыржан Момышұлы: «Терлеп еңбек етпегеннің тілегіне 
жеткенін көргенім жоқ», - дейді. Яғни ісің нәтижелі болу үшін ерінбей 
еңбек ету керек. «Еңбек етсең ерінбей, тояды қарның тіленбей», - Абай 
да айтады. Сондықтан да жетістікке жетудің сыры – қажырлы еңбек, 
сабырлылық, еңбегіміз босқа кетпейді деген сенім болып табылады. 
«Сабырлы жетер мұратқа, сабырсыз қалар ұятқа» деген қанатты сөз 
тегіннен –тегін айтылмаса керек. 

Ата-бабаларымыз тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін бір ауыз 
сөзге сыйғызған. Осындай халық даналығы ұрпақтан-ұрпаққа жеткен. 
Солардың бір көрінісі – мақал-мәтелдер. Абайдың да шығармаларында 
бүгінгі күнге дейін нақыл ретінде жетіп, айтылып жүрген сөздері аз емес. 
Ақынның өлеңдеріндегі еңбек туралы айтылған ойлары да халық 
даналығы – мақал-мәтелдермен үндесіп жатқанын көреміз.  

Жалпы адам баласы өмірге келген күннен бастап еңбекпен тығыз 
байланыста болады. Кез келген адам өзінің еңбегі арқылы ғана үлкен 
жетістіктерге қол жеткізе алады. «Еңбек – адамның екінші анасы», 
«Еңбек мұратқа жеткізер», «Жалқаулық аздырады, еңбек оздырады»,- 
деген мақалдарға қарасақ, адам өміріндегі басты нәрсе байлық еңбек 
екенін, еңбексіз ештеңеге қол жеткізе алмайтынымызды түсінеміз. 
«Қарыны тоқтық, жұмысы жоқтық, аздырар адам баласын», - деген 
Абайдың ойы да осы арнадан табылып жатыр.  

Жастар – кез келген мемлекеттің ең белсенді бөлігі, қоғамның 
қозғаушы күші. Өз шығармаларында елдің ел болуында, халықтың өзін-
өзі тәрбиелеуінде, қоғамның кертартпа әдеттерден арылуында ерекше 
орны бар бес асыл іс туралы айтылған Абайдың сүбелі ойлары ел 
болашағы болар жастарды да еңбекті сүюге, еңбекқорлыққа, адал 
еңбек ету жолында тәрбиелеуде маңызы рөл атқаратыны сөзсіз.  
 

Әдебиет: 
1. Абай. Энциклопедия. Бас редактор Р. Нұрғалиев. Алматы: 

«Қазақ энциклопедиясының». Бас редакциясы, «Атамұра» баспасы, 
1995. – 720 б. 

2. Абай. Сен де бір кірпіш дүниеге. Өлеңдер мен қарасөздер. 
Алматы: Атамұра, 2014. – 288 б. 

3. Егемен Қазақстан газеті, № 175 (28114), 23 шілде, 2013 жыл. 
https://pdf.egemen.kz/pdfs/2013/07/23072013-web.pdf. 
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5.9. Шәкәрім Құдайбердіұлының публицистикалық мұрасы 
 

Шынар Сәкенқызы Кеңесбаева 
филология ғылымдарының кандидаты, журналистика оқу 

кафедрасының доценті. «Семей қаласының Шәкәрім атындағы 
университеті» КЕАҚ (Семей қ., Қазақстан) 

Турсын Душановна Исабаева 
педагогика ғылымдарының кандидаты, көптілді оқу кафедрасының 

қауымдастырылған профессор (доцент) м.а. «Семей қаласының 
Шәкәрім атындағы университеті» КЕАҚ (Семей қ., Қазақстан) 

 
Ойшыл ақын Шәкәрім Құдайбердіұлының мол мұрасының бір 

саласы қаламгердің әр жылдары қазақ баспасөзі беттерінде жарық 
көрген сан-салалы тақырыпты қамтитын публицистикалық еңбектері 
болып табылады.  

1912 жылдардан бастап Шәкәрімнің «Айқап», «Қазақ», 
«Сарыарқа», «Қазақ тілі», «Таң», «Шолпан» сынды газет-журнал 
беттерінде мақалалары жарияланғанын оқырман қауым жақсы біледі. 
Ақын «Айқап» журналы мен «Қазақ» газетінің көтерген мәселелеріне 
белсенді араласып, отаршылдық қысымдағы қазақтың ұлттық санасын 
оятуға ықпал етіп, халқымыздың саяси және рухани ілгерілеу жолында 
мейлінше қажетті ділгір мәселелерді өткір жазады.  

«Айқап» журналында Шәкәрім Құдайбердіұлының «Білімділерден 
бес түрлі сөздің шешуін сұраймын» (1912, № 5), «Сөз таласы» (1915, 
№ 6), «Біздің мұқтаждарымыз», «Басқармаға келген хаттар» (1912, № 4) 
деген мақала, хабарлары жарияланды. Басылымдарда Шәкәрімнің 
философиялық ой-толғамдары, қоғамдық өмірдің өзекті мәселелеріне 
қатысты көзқарасы жиі көрініс тапқан.  

«Білімділерден бес түрлі сөздің шешуін сұраймын» 
сауалнамасында Шәкәрімнің «Айқап» журналы арқылы оқырмандардан 
бес түрлі діни сұраққа жауап сұраған хаты берілген. «Әншейін жұмбақ 
емес, өз ойымша, адамның екі дүниесіне бірдей керек. Бұл сөздерге дін 
кітабынан дәлел көрсет деймін, тура ғана ақыл қабыл аларлық дәлел 
болса екен. Жауап беруші қазақ болсын, басқа жұрт болсын – бәрібір, 
бірақ жауап қазақ тіліменен жазылсын, не қазақша тәржіма етілсін. 
Жауап неғұрлым ұғымды, қысқарақ сөзбен жазылса екен…» дей келіп, 
«Алланың адамды жаратқандағы мақсұты не? Адамға тіршіліктің ең 
керегі не үшін?...» [1, 58 б.] деп барша адамзат баласын мәңгілік 
толғандыратын философиялық сауалдарын талқыға салады. 

1911-1912 жылдары жазылған «Қазақ» газеті мен «Айқап» 
журналына сөз жазушыларға» өлеңінде қазақ зиялыларының пікір 
қайшылығынан туындаған (көшпелі және отырықшы) мәселелерде 
бұқараны ортақ мұрат-мақсат – береке-бірлікке шақырады. 
   Дұғай да дұғай сәлем айт, 
   «Айқап» пенен «Қазаққа». 
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   Кекету, сөгіс сөзден қайт, 
   Кез боларсың мазаққа. 
   Жылы жүрек, тәтті тіл 
   Берекені берер, біл 
   Ащы сөзді – өзімшіл, 
   Өнері оның қалар тұл – [2, Б. 146-147 ]. 

Көсемсөзші «Сөз таласында» «Айқап» журналы мен «Қазақ» 
газетінің арасындағы мұсылман құрылтайы мәселесіне қатысты өрбіген 
кезекті таластарды ақыл таразысына салып, сын көзімен қарайды. Ақын 
орынсыз кекету, жөнсіз мұқату, қисынсыз мінеу сынды жағымсыз 
қылықтардың келеңсіздіктерге ұрындырып отырғанын айта отырып, 
имани қасиеттерге жүгіну керектігін айтады. 

«Айқапқа» жазғандар да, «Қазаққа» жазған Ғалихан да талас 
сынды көптің сынына салып отыр, ол жақсы-ақ. Бірақ кекеп, кекетіп сөзін 
жазған жарай ма? Менің ойымша, кекеу, сөгіс – тіл қаруы. Оның жарасы 
тез жазыла қоймас. Жауап қайырып, қарсыласарлық үлкен кісі түгіл, жас 
баланы да ұрып, кекеп, зекіріп тыю зиян шығармай ма?» [1, 62 б.] деп 
қандай да болмасын адамның дәрежесі мен лауазымына қарамастан 
әділдік жолында ақиқат өлшемін ұстануы керектігін ескертеді. Өз 
өзекжарды толғанысын «кекеу кек шақырып, кек партия шақырып, 
партия елдің елдігін жоғалтады» деп саяси ұстанымды ар-ождан 
қасиеттерімен сабақтастырып, азаматтық кемелділікке шақырады.  

«Айқап» журналында Ш. Құдайбердіұлының жарық көрген 
кітаптары, өмірі мен шығармашылығына қатысты құнды деректер де 
берілген. «Жаңа шыққан кітаптар» хабарламаларында 
Ш. Құдайбердіұлының «Мұсылмандық кітабы», «Түрік, қырғыз, қазақ 
һәм хандар шежіресі» (1912, № 7), «Қалқаман-Мамыр» кітаптары 
басылып шыққаны хабарланды (1912, № 13). 

Кезінде Шәкәрімді жақсы білген жазушы әрі журналист Сабыржан 
Ғаббасовтың «Тарих қазақ жайынан» (1916, № 6) мақаласында «Бұл 
күнде милләтіне қаламымен қызмет қылып жатқан аса қадірлі ақсақал, 
қажы Шаһкәрім жарықтық: күміс ертоқым, күміс белдік, жуан бос 
құрсаққа мас болып, қажы деген сөзге төбесі көкке жеткендей болып 
жүрген қажыларымызға үлкен-ақ үлгі боларлық адам...» деп жазған 
пікірі ақынның болашақ ұрпақтар үшін өлшеусіз үлгі боларлық тұлға 
екендігін дәлелдейді. 
 Шәкәрімнің Абайдан кейінгі ұстазы Қырымда 1883 жылдан бастап 
«Тәржіман» атты газет шығарған Исмаил Гаспиринский болды. «Тілде, 
пікірде, істе бірлік» деген айдармен шыққан және бүкіл түркі дүниесінде 
оқылып тұрған газетінде Гаспиринский түркі халықтарының зор 
мәдениеті мен тарихының маңыздылығын көрсетіп, адамдарды ғылым 
мен білімге сондай-ақ ынтымақтастыққа шақырып тұрған.  
 Шәкәрім бір еңбегінде осы орайда былай дейді: «Абайдан кейінгі 
ұстазым – «Тәржіман» газетінің иесі Исмағул Гаспринский десем бек 
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дұрыс, оның үшін сол кісінің газетін оқып бек көп пайдаландым. Алла 
тағала екі дүниеде мақсатына жеткізсін, әумин». 
 Шәкәрім қажы «Тәржіман» газетінен басқа қазақ зиялыларының ел 
қамын ойлап шығарған газет-журналдарына да көңіл бөліп, қолдау 
көрсетіп отырады.  

Мәселен ұлт қамын ойлаған Шәкәрімнің Ә. Бөкейхан, 
А. Байтұрсынұлы мен М. Дулатұлы шығарған «Қазақ» газетінде де 
мақалалары жиі басылды. 1913 жылы басылым тұсауын кескенде 
«Қазақ» құтты болсын!» атты жүрекжарды өлеңін арнады.  
   Қазақ құтты болсын! 
   Үмітті Орынбордан бала туды, 
   Қолына жарық сәуле ала туды. 
   Мақсаты: қараңғыда жүрген халқын, 
   Ойлайды тура жолға қаратуды. 
   Қайғысыз жас жігіттей бола қалдым, 
   Бір тамшы қарлығаштың суындай ғып, 
   Алуға жылдық «Қазақ» ақша салдым, –  

(«…Ойлама газет бізге неге керек деп, Газетсіз ел жаны жоқ 
өлгенге есеп!») деп газеттің әлеуметтік өмірдегі мән-мағынасын, 
қоғамдық маңызын терең екшейді.  

Ұлт басылымдарын жұртшылықтың жазылу арқылы 
жауапкершілікпен қолдауы қажеттігін ұсынған Ш. Құдайбердіұлы 
«Қазақ» газетінде жарияланған шағын ой-толғанысында да «Білімсіз ел 
жас бала сықылды: бір жаңа нәрсе көрінсе, бұрынғыны тастап соған 
ұмтылмақшы. Біздің қазақ «Қазақ» газетасы шыққан соң «Айқап» 
журналын тастап кете ме деп кәдік көремін. Тамам қырғыз һәм қазаққа 
бір журнал, бір газет көптік қылмас, екеуін де алу керек! Газетаға сөз 
жазушы мырзалардан өтінемін «Қазаққа да», «Айқапқа да» жазып 
тұрсаңыздар екен?!» («Семей». «Қазақ» газеті. 

1913 жыл, 16 июнь) деп жазды.  
«Қазақта» өз дәуірінің күрделі мәселелерін сергектікпен 

байыптаған Ш. Құдайбердіұлының оқу-ағарту, ұлттық әдет-ғұрып, қазақ 
шежіресі сынды сан алуан өзекті мәселелерге арналған, сыншылдық 
ой-толғамына құралған «Керек», «Жазу мәселесі», «Барша қырғыз-
қазақ білімділеріне ашық хат», «Өтініш», «Би һәм билік туралы», «Ақсақ 
қой түстен кейін маңырайды: Керей таңбасы жайлы», «Билік туралы» 
мақалалары жарық көрді.  

«Би һәм билік туралы» мақаласында әділдік пен туралыққа, ар 
өлшеміне негізделген ата салтындағы әдет-ғұрып бойынша билік 
шешудің ұтымды да тиімді жолдарына қатысты келелі ой түйеді. 
Бұрынғы қазақтың ескі жолының көбі осы күнге қолайлы екеніне әрі 
бірталайының шариғатпен жанасатынына әлеумет назарын аудартады.
 Би және билікке қатысты бабалар салтын жаңғырту жолындағы 
міндеттерді де екшейді.  
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«…Билік туралы қазақтың ескі жолы жоқ емес, қазылған қара 
жолдай жолы бар. Бірақ ол жолы ұмытылған. Себебі көбінесе орыс 
законына қарағандықтан болған... Соларды тексеріп, қолайлысын алып, 
осы күнгі өмірге келімсізін түзетіп, бір жоба жол қылып жазса, қазаққа 
содан қолайлы жол болмас еді. Өзге жұрт қазақ жайын қанша білемін 
десе де анық жете білмейді» [1, 59 б.] деп ұлттық болмыстан 
туындайтын басты ерекшеліктерге назар аудартады.  

Заманның тойымсыз пейілді билеріне тоқтам керектігін ой 
таразысына түсірген Шәкәрім оны қазақ ұлағатымен (мақал-мәтелдер) 
дәйектей келе, жөнсіз даудың қиянатқа ұрындыратынын байыптайды.  

Ал «Барша қырғыз-қазақ білімділеріне ашық хатында» «Қазақ 
шежіресін» жазып бастырып шығарғанын айтып, ата-текті таратуда, 
шежірені түзуде қателер болса «Қазақ» арқылы білдірулерін сұрайды. 
«Егер де арғы жердегі сөздердің қатесі бар деушілер болса, оны 
дәлелмен, білімді жұрттың шежіресімен анықтау керек. Олай 
болмағанда, құр ғана «менікі дұрыс» деген сөз толық бола алмайды» 
деп ата тарихы – шежіре түзуде ақиқат жолын нұсқайды. Қазақтың 
басты руларының шежіресін кітапша етіп бастыру керектігіне қатысты 
ұсынысын да айтады. 

«Қазақ» газетінде Ш. Құдайбердіұлының жарық көрген 
кітаптарына, қоғамдық қызметі, шығармашылығына қатысты маңызды 
деректерге құралған түрлі сипаттағы мақалалар молынан жарық көрді. 
«Басқарма» атынан берілген «Оренбург, 9 январь» мақаласында да 
ұлтына қаламымен адал қызмет атқарған алаш азаматтары қатарында 
Ш. Құдайбердіұлы ерекше аталады.  

Шәкәрімнің қазақ баспасөзінің тарихында өзіндік орны бар бетке 
ұстар «Сарыарқа» газетіндегі «Жалпы қазақ съезі», «Ар қарызы», 
«Қазақ қалыптары», «Земство туралы», «Есте болсын!», «Қазақша ай 
аты жоқ», «Ашық хат», «Семей облысына қараған барша қазақ 
ағайындарға ашық хат» мақалалары да қазақтың қамын күйттейді.  

«Абай» журналында Шәкәрім қаламынан шыққан «Ұлтшылдық 
туралы», «Шын бақтың айнасы» мақалаларында да үнемі ұлт рухын 
жоғары қояды. «Ұлтшылдық мәдениетті туғызса да, ақ жүрек туғыза 
алмайды; ақ жүрек дегеніміз – «ұждан», қазақша тәмам адам баласын 
бауырындай көріп, жаны ашып, әділет қылу. Осы айтылғандай, ақ жүрек 
көбеймей тұрып, адамшылық жеңе алмады» [3, 172 б.] деп ұлтының 
кемшілігін толтыру, артықты өзгелерге зиянсыз жолмен табу ақ жүрек 
(ұждан) ісі екенін ұғындырады.  

Семей шаһарындағы «Қазақ тілі» газетінде әдебиет және сын 
туралы жазған екі мақаласы жарияланыпты. Ташкенттегі «Шолпан» 
баспасында жарияланған қаламгердің «Ләйлі-Мәжнүн» туындысы 
баспадан кеткен қателіктердің салдарынан сапасыз болып шыққанына 
қатты ренжіген Шәкәрім шағын көлемді «Қазақ тілі» газетінің 
басқармасына өтініш» мақаласын аталмыш газетте 1924 жылдың 31 
қаңтарында хат жазып жариялаған.  
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«Ташкенттегі «Шолпан» журналы менің өлең қылған «Ләйлі-
Мәжнүн» әңгімесін соншалық көп қате қылып басыпты. Оны түзету 
қайтадан бір кітап қиын. Кей өлең мүлде жоқ, кейінің жартысы жоқ, әріп 
қатесі есепсіз көп. Өлеңімді соқыр, ақсақ, шолақ қол қылыпты. Өлеңнен 
хабары бар кісі оқыса, ол менің кемшілігім емесін білер» [3, 368 б.] деп 
«мәтін тазалығына» зейін қою керектігі сөз етеді.  

«Қазақ тілі» газетінде басылған екінші мақала «Сын һәм сынауды 
сынау» (1924) турасында ғалым А. Еспенбетов «Бұл мақалада 
көтерілген жайлар да өзектілігімен құнды. Қазақ әдебиеттануында сын 
жанр ретінде қалыптасып үлгермеген алакеуім шақта қорғасындай 
салмақты ойларын ортаға салуы қаламгердің замандастарынан озық 
тұрғандығын дәлелдей түседі. Сынның мақсаты, сыншы келбеті, сыншы 
парасаты, сынға қойылар талап төңірегінде сөз қозғау, әңгіме өрбіту – 
заманы үшін мүлдем жаңа үрдіс» [4, 52 б.] дей келе сынның қажеттігін 
Ш. Құдайбердіұлы терең ұғынғанын байыптайды.  

Уақытында шыққан барлық басылымдардан хабардар Шәкәрім 
«Менің ойымша, сын кекеу-мысқыл, күндеу-өзімшілдік, айла-қиянаттан 
аулақ болса деймін. Мұндай іс-әрекетке кіріскен сыннан сын иесі түгіл, 
халыққа көп зиян шығады... Және бір сөз, менің ойымша, атақ алу үшін 
қылынған іс, айтылған сөзде нағыз тазалық болмайды. Сөз 
қорытындысы: сыншы да, сынаушы да, жақтаушы да тапса, таппаса да 
таза жүрекпен істеу жөн» [1, 61 б.] екенін ескертеді.  
 Қаламгердің «Қараменде мен Кеңгірбай (Қабекең)», «Қазыбек би 
сөзі», «Наурызды қосқан ескінің бір өлеңі» сынды ертедегі би-
шешендердің сөздері «Шәкәрім ақсақал айтуынша» деген ескертпемен 
«Таң» журналының  

1925 жылғы үшінші санында жарияланған. Бұл мақалалар да ел 
тұтастығы, халықтың рухани болмысын ояту сынды өзекті мәселелерді 
көтерді.  

Алаш көсемі Ә. Бөкейхановтан бастап ақиық ақындарымыз 
М. Дулатов, С. Торайғыров, С. Ғаббасов және тағы басқалар өз 
мақалаларында Шәкәрім туралы көптеген жылы пікірлер білдіріп, 
еңбектеріне (сол кезде жарияланған) өздерінің көзқарастарын білдіреді. 
 Шәкәрім шығармашылығы төңірегінде Ә. Бөкейханов «Мұсылман 
сөзі» мақаласында да «Абай, Шәкәрім, Міржақып, Мағжандай ақыны 
бар, бір жерде тізе қосып отырған 5 миллион қазақтың тілі қалай жоқ 
болады» деп Шәкәрімнің ерең еңбегін, талант-жігерін бағалайды. 
 Сәл ертеректе, 1913 жылы «Қазақ» газетінде Ә. Бөкейханов 
Шәкәрімнің «Түрік, қырғыз һәм хандар шежіресі» атты еңбегіне жазған 
сыни мақаласында бірнеше маңызды дерек келтіріп, өз пікірін білдірген 
еді: «Шәкәрімнің бұл кітабы қазақ шежіресінің тұңғышы, қазақ шежіресін 
білмек болған аға-іні іздегенді осы кітаптан табасың. …Кітап жиған жері 
жоқ, көшпелі далада жүріп Шәкәрім шежіресіндей кітап жазбақ оңай 
жұмыс емес» [5, 442 б.]. Әлиханның мұндағы келтірген дерегі – Шәкәрім 
еңбегінің тұңғыш шежіре екендігі болса, еңбекке берген бағасы – бұл 
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жұмыстың жалпы халыққа ыңғайлы, пайдалы әрі оны жазу үшін 
автордың көп тер төккені болса керек. 

Көрнекті қоғам қайраткері М. Дулатов та «Айқап туралы» 
мақаласында «Егер «Қазаққа» жұрттың ықыласы «Айқаптан» гөрі 
артығырақ болса, біз мұны Шәкәрім қарт айтқандай, жаңа шыққан нәрсе 
жұрт таңсықтығынан жабылып «Айқапқа» соның үшін салқын қарады 
деп ойлаймыз» дейді. 

Сол сияқты «Қазақ» газетінде Жүсіпбек Аймауытовтың «Желек» 
деген бүркеншік есіммен жарияланған «Шәкәрім ақсақалға» 
мақаласында «шежіресіне» жеңіл-желпі жұмысша қарамай, терең 
ойлап, көп оқып, сан салыстырып барып жазғаны көрініп тұр. Бұл турада 
ақсақалды қазақтың «Карамзині» десек, артық мақтаған болмаймыз» 
десе, Бейімбет Майлин «Айқап» ойларыңда бар ма?» мақаласында 
Шәкәрім ақсақал қазақтың оқыған азаматтарынан «Қазаққа» да, 
«Айқапқа» да жазып тұруларын өтініп, береке-бірлікте болуды тілегенін, 
алайда ол тілек жалғыз Шәкәрімнің ғана тілегі емес, бүкіл қазақтың тілегі 
екенін айтады.  

Осы айтылған «Айқап» пен «Қазақ» арасында кикілжің пайда 
болып, баспасөздің ірі екі айнасы «айтысқан» мезетте әдеби жайды жіті 
аңғарған Шәкәрім Құдайбердіұлының «Семей» атты («Қазақ», 1913, 16 
июнь, №18) мақаласына қатысты болса керек. Шын мәнісінде, оның 
қазақ қоғамында орын алған оқығандарға бей-жай қарап қалмағанын 
аңғартады.   

Сондай-ақ Шәкәрім Құдайбердіұлының (Шәкәрім өзінің кейбір 
мақала-очерктерін «Мұтылған» деген бүркеншік есімімен жариялаған) 
көзі тірісінде-ақ газет-журналға шыққан «Қазақтың ескі жолының бірі – 
енші», «Жазу мәселесі», «Қазақ балаларының оқу орыс тілінде 
қойылған мектептерге қашуы неліктен?», «Үш анық», «Екі жолдың түбі 
қайдан шыққан» және тағы басқа мақалалары да жетерлік.  
  Тұрғанда сайда жортқан ізі қалды, 
  Ұмытылмас өмірде ізі қалды. 
  Өлмейтін, өшпейтұғын, жойылмайтын 
  Өсиет, жазған өлең, сөзі қалды, –  

деп ұлы Ахат Шәкәрімұлы айтқанындай ой алыбы Шәкәрімнің 
шығармашылық мұрасы өте бай.  

Ол – өзінің жарты ғасырдан астам уақытқа созылған 
шығармашылық жолында әдебиеттің барлық жанрында жемісті еңбек 
еткен қаламгер. 

Сан түрлі сипаттағы мақалалар жария еткен көп қырлы ғұлама 
тұлға Шәкәрім Құдайбердіұлының рухани мұрасын әлі де зерделей білу 
біздің парызымыз. 
 

Әдебиеттер тізімі: 
1. Құдайбердіұлы Ш. Мақалалары // Абай. – 1994. – № 9. – Б. 58-

63. 
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– 560 б. 
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А., Өндірқан М., Имангаликова Ж. Семей қ. Шәкәрім ат. мемл. унив, 
2017. – 548 б. 

4. Еспенбетов А. Шығармалары. Екі мақала һақында. – Астана, 
2014. –368 б. 

5. Бөкейхан Ә.Н. (1866-1937). Шығармаларының 7 томдық толық 
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5.10. Махамбет Өтемісұлы поэзиясы тіліндегі  
эмоционалды сөздердің қолданылу ерекшеліктері 

 
Фарида Конарбайқызы Кенжегулова 

«Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасының аға оқытушысы, ф.ғ. магистрі 
М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік өңірлік университеті 

(Тараз қ., Қазақстан) 
Эльмира Аманжоловна Шаханова 

«Қазақ тілі мен әдебиеті» кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ. магистрі 
М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік өңірлік университеті 

(Тараз қ., Қазақстан) 
  

Жалпы «эмоция» сөзі француз тілінің emotion, латын тілінің 
emovere – қыздыру, толқыту сөзінен шыққан. Эмоционалды сөздер 
адамның сезім өрісінің бай екендігін дәлелдейді. Экспрессия адамның 
сөйлеу кезінде ғана емес, сонымен бірге ым, дене, бет қимылдары, 
жұмыс кезіндегі адамның барлық мінезінде пайда болады. Тілде 
экспрессивті элементтер мен эмоционалды элементтерді айыру, 
олардың өзара байланысына қарамай, функционалдылық мақсатының 
бөлек болуымен түсіндіріледі. Эмоционалдылық ой және ерік бір 
қатарда тұрады және олардың тілде қолданылу тәсілдері бар. 
Экспрессия, экспрессивтілік ойдың және еріктің пайда болуындағы 
сияқты эмоционалды болып қолданылуы мүмкін. Сол себептен 
Е.М. Галкина-Феодорук: «Тілде экспрессивтілік-эмоционалдылыққа 
қарағанда әлдеқайда кең, экспрессия бұл айқындылықтың, 
бейнеліліктің күшейтілуі, айтылған сөздің ықпал етуші күшінің артуы. 
Қолданыстағы әсер етуші күші басым, қатты таң қалдыратын барлық 
сөздер экспрессиялы сөздерге жатады», - деп эмоционалдылық пен 
экспрессивтілікті бір деңгейдегі категориялар екендігін атап көрсетеді 
және эмоционалдылық пен экспрессивтіліктің аражігін шектеп, 
лингвистикада ең алғаш рет эмоционалды сөздер әрқашанда 
экспрессивті болады деген критерий ұсынады. 
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Тілімізде сөздер өзінің экспрессивтілігі-эмоционалды бояуы 
жағынан әр түрлі болып келеді. Эмоция сөзі психологияда жағымды не 
жағымсыз реакция, субъективті психологиялық үдеріс болып табылады. 
«Эмоция» сөзіне беріліп жүрген анықтамаларға тоқталатын болсақ: 
«Эмоциялар-адамның қоршаған ортаға және өз-өзіне деген қатынасын 
толғануы, ақиқат шындықты сәулелендіру формаларының бірі», 
«Эмоциялар организмнің субъективті айқын бояуы бар және адамның 
сезініс, толғаныстарының барлық түрін қамтитын физиологиялық жай-
күй», «Эмоциялар-адамның болмысты толғауын сипаттайтын 
психикалық процесстердің негізгі қырларының бірі» [1, 79]. Эмоцияны 
психикалық процесс қана деп түсінуіміз қателік. Жалпы, сөздер зат, 
құбылысты, олардың белгі-қасиетін, болмаса іс-әрекетін ғана атап 
білдіріп қоймайды, сонымен қатар адамның сезіміне әсер ететіндей 
белгілі бір стильдік мәнге ие болып отырады.  

Негізінен адамның сезіміне әсер ететін сөздер тобы - экспрессивті-
эмоционалды лексика деп аталатыны белгілі. Эмоциялық лексика ұнату 
мен ұялту, үрей мен қуаныш, масаттану мен жек көру, қорқыныш пен 
батылдық, сенім мен сенімсіздік, қайғы, уайым, зарығу т.б. көптеген 
мағыналардың қолданылуы. Ол сөйлеп тұрған адамның сөз мазмұнына 
немесе ол адамға деген өзіндік көзқарасы мен қатынасын көрсететін 
тілдік құрал ретінде қолданылады, оның фонетикалық, морфологиялық, 
лексикалық, синтаксистік құралдары бар. Осы құралдар арқылы сөз 
сөйлеушінің психикалық, эмоционалдылық күйін көрсете алатын 
қабілетке ие болады. Эмоция айтылған сөзді эмоционалдылық 
айшықты (аффекті) сөз ретінде жеткізеді. 

Бұл аталған мақаламызда жыршы ақын, күйші, тарихи батыр тұлға 
- Махамбет Өтемісұлының өлеңдеріндегі эмоционалды сөздерге талдау 
жүргізбекпіз. Махамбет Өтемісұлы – қазақ әдебиетіндегі ерекше із 
қалдырған бірегей суреткер. Махамбет жырлары дәуір шындығын 
бейнелеп, көтеріліс айнасы болып қана қойған жоқ, асқақ рух пен 
болашаққа деген сенімнің ерекше үлгісін көрсетті. Ол жыраулық поэзия 
дәстүрін шебер дамыта отырып, қазақ өлеңінің табиғатын өзгертті [3, 
159]. 

Меншіктеу морфемасы арқылы эмоционалды мәнге ие болған 
сөздерге тәуелдік жалғау жалғанып, эмоционалды реңк тудырған 
сөздерді жатқызамыз. Олардың меншіктеу тұлғасы арқылы деп 
алуымыз шартты. Себебі, бұл тұлға арқылы жасалған эмоционалды 
сөздерге тәуелдік жалғауы өзінің қызметінен айырылып қалған сөздерді 
жатқызамыз және де тілде барлық тәуелдік жалғау осындай қасиетке ие 
бола бермейді, олардың сөзге жалғануында белгілі бір заңдылықтар 
сақталады. 

Махамбет «Тарланым» өлеңінде Исатай бейнесін былайша 
суреттейді: 

 Құлындай ащы дауыстым, 
 Құлжатай айбар мінездім 
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 Қырмызыдай ажарлым, 
 Хиуадай базарлым, 
 Теңіздей терең ақылдым! 
Осындай поэтикалық образға ақынның эмоционалды сезімінің 

қатысын байқаймыз, яғни Исатай батырдың образы ең қымбат, ең 
жақын, ең аяулы екендігі білінеді, екіншіден, образ жасап тұрған осы 
сөздерге ой екпіні де түсіріледі. Мұнда ілік септіктегі иеленушіні 
білдіретін сөз «менің» айтылмаған, айтқан ой қызығы - иеленуші мен 
соған меншікті затты білдіруде емес, батырдың құлындай ащы дауысты, 
құлжадай айыр мүйізді деген портретін білдіру [2, 187]. 

Кейбір шылаулар арқылы сөздер эмоционалды мәнге ие болады. 
Күшейткіш мәнді демеуліктерге –ау, -ай, -ақ т.б. шылаулар жатады. 
Олар адамның түрлі көңіл-күйін (аяу, таңырқау, қуану, ренжу, күйіну) 
білдіреді: 

Жүйрік аттың белгісі, 
Тұрады құйрық-жалында-ай. 
Айтып-айтпай немене 
Халық қозғалса, 
Тұра алмайды хан тағында-ай! 
немесе 
 Міне алмаған алаға-ай, 
 Шыға алмаған далаға-ай 
 Мұсылманның баласын 
 Атаңа нәлет Жәңгір хан 
 Көзінен тізіп жіберді-ау 
 Орынбор деген қалаға-ай! 
Мұндағы – ай демеулік шылауы, ақынның реніші мен күйінішін 

білдіріп тұр. Шылаулар арқылы эмоционалды мәнге ие болатын мұндай 
сөздерді, ғалым Ш. Сарыбаев «олар әлі одағайлық мағынасынан 
айырыла қоймаған шылаулар» деп түсіндіреді. 

Махамбеттің «Жәңгірге» өлеңінде: 
 Хан емессің-қасқырсың, 
 Хас албасты басқырсың. 
 Достарың келіп табалап, 
 Дұшпаның сені басқа ұрсын! 
 Хан емессің-ылаңсың 
 Қара шұбар жылансың. 
 Ханемессің-аянсың, 
 Айыр құйрық шаянсың! 

 Бұл өлеңдегі «қасқырсың», «жылансың» сөздерінде номинативтік 
қасиетпен қоса, қосымша жанама сипатта экспрессивті-эмоционалды 
қасиетте орын алған. Яғни, денотатқа жанама коннотаттық мағына да 
үстелген. Сөйлеуші «қасқырсың», «жылансың» сөздерінің номинативті 
негізгі қасиеттерін (денотат) негізге ала отырып, оған өзінің 
эмоционалды бағасын беріп тұр. Қазіргі қазақ тілінде, сондай-ақ кез 
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келген басқа тілдерде де затқа немесе құбылысқа сөйлеушінің 
эмоционалды қарым-қатынасын білдіретін сөздер қатары бар. Бұндай 
сөздер категориясын тіл білімінде, эмоционалды лексикаға жатқызады 
немесе эмоционалды бояуы бар сөздер; екіншіден, кішірейткіш-
еркелеткіш, үлкейткіш немесе кеміткіш аффикстер жалғану арқылы 
сөзге морфологиялық жолмен эмоционалды бояу беретін сөздер.  

Махамбеттің «Кел, кетелік» өлеңінде: 
 Уа, Иса-еке, Иса-еке! 
 Кел, кетелік, кетелік, 
 Кетіп бір Жайық өтелік. 
 Атаның жұрты хазірет - 
 Басына зират етелік. 
-еке, -й, -ша, -ше жұрнағы жалғану арқылы еркелікті және 

кішіпейілділікті бере отырып, жасалған сөздер эмоционалдылықтың 
жоғарғы реңкін білдіреді. Мұнда, ақын – еке жұрнағын қолдана отырып, 
Исатай батырды дәріптей түседі.  
 Қазақ тілінде эмоционалды сөздерді қимылды, қимылдың санын, 
заттың атауын, санын білдіретін және адамның көңіл-күйіне 
байланысты шыққан сөздер деп, лексика-семантикалық топқа бөліп, 
одан әрі іштей бірнеше айырушы (дифференциалды) семаларға жіктеп 
қарауға болады. Қимылдың іс-әрекетін білдіретін эмоционалды 
сөздердің лексика-семантикалық топтарындағы сөздер кеңістікте 
қозғалуды білдіреді. Оларға жүру, сүйреу; кіру, шығу семалары жатады. 

 Жабыдан туған жаман ат, 
 Шаба алмайды бөжектеп. 
 Қырдан қиқу төгілсе, 
 Еділге таман үңілсе, 
 Арғымақтың баласы 
 Шабушы еді безектеп. 
Мұндай семалардағы сөздерге денотаттық компоненттер тән. 

Бұлардың семалары экспрессив мағыналы және экспрессив-
бағалауыштық мағыналы сөз болады, яғни «бөжектеп», «безектеп» 
сөздері эмоционалды сөздер, қимылды және көңіл-күйді білдіреді. 
Физиологиялық процесті білдіретін эмоционалды сөздер. Бұл топтағы 
эмоционалды сөздер «ішу», «жеу», «күлу», «жылау», «сөйлеу», «қарау» 
сынды семалардан тұрады. 

«Тілек» өлеңінде: 
 Палуан жолбарыс секілді 
 Алысқанды алып ұрған білегім! 
 Қамалаған жаудан қайтпаған 
 Қайнаған қара болаттай 
 Қарсы біткен жүрегім! 
 Ертеден кешке дейін зарласам, 
 Бермей ме екен құдайым 
 Біздей тарыққан ердің тілегін! 
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 Мұндағы «зарласам» сөзі, «жылау» семасына жатады. «Жылау» 
қалыпты нормадан нейтралды етістік болса, «зарлау» эмоционалды 
сөзі нормадан жоғары, яғни жылаудың жай жылау емес, оның күшті 
жылағанын көрсетеді. Бұлардың компонент құрамы жеке экспрессивті 
макрокомпоненттен тұратын себепті, мағынада денотатқа тең келіп тұр. 
 Адамның физикалық, психикалық қалпын білдіретін эмоционалды 
сөздердің лексика-семантикалық топтары да, ақын 
шығармашылығында көптеп кездеседі. Мәселен, «Қызғыш құс» 
өлеңінде: 

 Аспандап ұшқан қызғыш құс, 
 Сені көлден айырған - 
 Лашын құстың тепкіні. 
 Мені елден айырған- 
 Хан Жәңгірдің екпіні. 
 Айтып-айтпай немене, 
 Құсалықпен өтті ғой 
 Махамбеттің көп күні! 
Мұнда құсалық сөзі, «қайғыру» сөзіне жатады. Махамбеттің 

«Баймағамбет сұлтанға айтқан сөзі» жырында: 
 Шамдансам, жығар асаумын, 
 Шамырқансам, сыңар болатпын, 
 Кәрі қылад деп, тақсыр-ау, 
 Аяғыңа бас ұрман. 
Мұнда шамдансам, шамырқансам сөздерінде «ренжу», 

«ашулану» семасы байқалады. Махамбеттің уытты жырларында 
еркелету мәтінде қолданылатын эмоционалды сөздерде кездеседі. 
«Есіл ер» өлеңінде: 

 Арыстан еді-ау Исатай, 
 Нетесің, тақсыр, табалап! 
 Құрттайымда өсіп ем, 
 Бауырына паналап. 
 Алдымда асқар тау еді, 
 Соңынан ерсем ағалап. 
 Әй, тақсыр-ау, әй, тақсыр! 
 Табаны жалпақ тарланбоз 
 Шабарында есінер. 
 Бір мінезі келгенде, 
 Жібектей жұмсақ есілер! 
Осындағы «арыстан еді-ау», «табаны жалпақ тарланбоз», 

«жібектей жұмсақ» деген тіркестер, бір нәрсеге теңеу арқылы еркелете 
қолданылатын эмоционалды сөздердің лексика-семантикалық топтары, 
келтірілген мысалдағы сөздер-табиғаттағы қандай да бір затқа теңей 
қолданылып, ақынның ішкі эмоциясын білдіріп тұр. 
 Тілімізде одағай сөздер басқа сөз таптарымен салыстырғанда 
әуезділікке, ырғаққа, эмоционалдылық құбылмалылыққа, интонацияға 

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            402                                        inf.academ@gmail.com 

өте бай. М. Өтемісұлының жырларында да одағай сөздер мол кездеседі 
[2, 231]. «Әй, Махамбет, жолдасым» өлеңінде: 

 Әй, Махамбет, жолдасым, 
 Аш арыстан, жолбарысым, 
 Ісімнің білдім оңбасын. 
немесе 
 «Әй, Шонты би» өлеңінде: 
 Ажалдан бұрын өлмессің, 
 Әй, Шонты би, Шонты би! 
 Домбыра тартсам, келер күй... 
Мұндағы «әй» одағай сөзі эмоция мен ерік-жігерді білдіретін, 

шабыттану мақсатында айтылатын сөз болып табылады. 
 Қорыта келгенде, жыраулық поэзияның көркемдік әлемін 
байытқан Махамбет қаламынан туған жалынды жырлар, тек ерлікке, 
батырлық пен қайсарлыққа үндеп қана қоймайды, ақын өлеңдерінде 
тарихи-психологиялық, әлеуметтік суреттеулерді де байқаймыз. Қазақ 
әдебиетінде, қазақ тарихында ерекше із қалдырған бірегей суреткердің, 
ерлікке толы шығармалары эмоционалдық сөздерге өте бай. Демек 
ақын шығармалары әлі де тереңдей зерттеп, қарастыруды қажет ететіні 
сөзсіз. 
 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. Жонкеш Б.С. Эмоционалды бірліктердің тілдік табиғаты 

(семантика, сөзжасам, фоносематика). – Алматы: «Мемлекеттік тілді 
дамыту орталығы», 2009 ж.  

2. Сыздықова Р. Қазақ әдеби тілінің тарихы. – Алматы: Ғылым, 
2002 ж. 

3. Досмұхамедұлы Х. Исатай - Махамбет. – Алматы: ССРО 
мәдениет қоры. Қазақ өлкетанушылар қоғамы, 2001 ж. 

4. Замана сазы: Өледер мен дастандар (Құрастырған, баспаға 
әзірлеген Қ. Өмірәлиев. – Алматы: Жазушы, 1998 ж.  

5. Зар заман: Жыр-толғаулар \ құрастырған С. Дәуітов. – Алматы: 
Жалын, 2000 ж.  

6. Жұмалиев Қ. Қазақ әдебиеті тарихының мәслелері және Абай 
поэзиясының тілі. II том. – Алматы: Жазушы, 1998 ж.  

7. Қоңыров Т. Қазақ теңеулері. – Алматы: Мектеп, 2004 ж. 
8. Әдеби мұра және оны зерттеу. Қазақ әдебиетінің негізгі 

проблемаларының материалдары. – Алматы: Қазақ ССР ғылым 
академиясы, 2001 ж. 

9. Жұбанов Қ. Ән-күй сапары. – Алматы: Ғылым. 1997 ж.  
10. XV- XVIII ғасырлардағы қазақ поэзиясы, - Алматы: Ғылым, 

2002 ж.  
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5.11. Перевод расовых дисфемизмов на материале  
романа Кэтрин Стокетт «Прислуга» 

 
Фатима Муратбековна Абишева 

Магистрант. Евразийский национальный университет  
им. Л.Н. Гумилева (г. Нур-Султан) 

 
У каждого языка есть те или иные слова и выражения, которые 

несут в себе отрицательную коннотацию. В настоящее время их 
следует избегать, но это не отменяет того факта, что количество таких 
слов возрастает. Неполиткорректная лексика или дисфемизмы 
употребляется не только в повседневной жизни, но и в сферах 
политики, СМИ и в художественной литературе. 

Для того, чтобы понять, что означает термин «дисфемизм», 
обратимся к словарю, например: В.Н. Ярцева определяет дисфемизм 
как «замена эмоционально и стилистически нейтрального слова более 
грубым, пренебрежительным и т.п.» [1, c. 590]. Есть более полное 
определение этому понятию,  

Т.В. Матвеева в своей работе пишет: «дисфемизм – намеренно 
резкая форма выражения эмоциональной оценки, замена 
стилистически нейтрального слова или выражения грубым, сниженным, 
дисфемизм используется с целью дискредитации речевого партнера 
только в ситуациях, предполагающих корректность общения, тем 
самым нарушаются постулаты речевого общения и утверждается 
цинизм в отношениях» [2, c. 95]. 

В художественной литературе тоже можно наблюдать обилие 
дисфемизмов. Их используют для передачи просторечия и 
эмоциональной окраски [3, c. 55], а также благодаря им можно дать 
оценку нравственного поведения того или иного героя [4, c. 7]. 

Авторы художественных текстов зачастую прибегают к 
использованию литературной и нелитературной лексики для контраста, 
чтобы достичь стилистического эффекта.  

Несомненно, такую лексику при переводе необходимо передать 
читателю. По мнению М.И. Баландиной при переводе современной 
зарубежной литературы многие дисфемизмы потеряли свою 
стилистическую окраску [5, c. 23]. М.И. Баландина утверждает, что 
переводчик всегда должен находить способы перевода такой 
лексики, «даже если это не отвечает требованиям нормы 
литературного языка», также при переводе дисфемизмов не нужно 
добиваться точности в передаче значений, а обратить внимание на 
коннотативную эквивалентность слов и выражений в ИЯ и в ПЯ [5, c. 
27]. 

Переводчик может использовать «условно-нулевой эквивалент» 
при переводе дисфемизмов в том случае, когда сам дисфемизм 
используется «с целью собственно функциональной», что означает 
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задачу автора оригинала передать адресату экспрессивную реакцию, 
ощущения, чувства, иначе говоря, когда «денотат концептуально 
безразличен для целей смысло-образования» [5, c. 26]. 

Таким образом, чтобы вызвать у читателя перевода такую же 
реакцию, как при прочтении текста оригинала, переводчику необходимо 
передать экспрессивно-оценочную нагрузку дисфемизмов. При их 
переводе важна коннотативная эквивалентность слова, а не точность в 
передаче значения единицы оригинала. «При отсутствии эквивалента, 
сохраняющего стилистику оригинала существует два пути перевода 
стилистически маркированных единиц: сохранение стилистической 
окраски с помощью разных способов и стилистическая нейтрализация» 
[6].  

Также и в романе Кэтрин Стокетт «Прислуга» не обошлось без 
употребления дисфемизмов. В данном романе ярко показана проблема 
расовой дискриминации, стоит отметить, что на сегодняшний день эта 
проблема очень актуальна, ведь в мире остро стоит вопрос о расовой 
принадлежности, особенно в 2020 году, когда социальное движение 
Black Lives Matter вновь дало о себе знать. 

Юг Америки, 60-е годы, процветает расовая сегрегация: 
««темнокожих» не пускают в магазины, кинотеатры и туалеты для 
«белых», следят, чтобы «цветных» не хоронили в той же земле, «чтобы 
между школами для белых и цветных не происходил обмен книгами; 
книги используются представителями той расы, кто первым 
прикоснулся к ним». Все это, оставляет глубокие раны в судьбах героев 
произведения» [7]. И для того, чтобы показать всю ситуацию и 
положение афроамериканцев в те времена, автор использует 
характерную лексику. Например, colored man – цветной мужчина, 
colored situation – проблема «черных», colored neighbourhood – район 
«цветных», colored kids – чернокожие дети, colored store – магазин для 
«цветных», the coloreds –цветные, Nigra – негритоска, Negro – негр и т. 
д. 

Теперь же мы рассмотрим сам перевод романа Кэтрин Стокетт 
«Прислуга». 

Оригинал: “Miss Hilly say, “I don’t think you ought to be joking around 
about the colored situation. Not if you want to stay on as editor of the League, 
Skeeter Phelan” [8, с. 6]. 

Перевод: «Не думаю, что тебе следует шутить по поводу расовой 
проблемы. По крайней мере, если хочешь остаться на посту редактора 
Лиги, Скитер Фелан» [9, с. 3]. 

Стоит обратить внимание на фразу colored situation, которую 
перевели как «расовая проблема», переводчик использовал замену, 
чтобы акцентировать внимание на положение афроамериканцев того 
времени. 

Оригинал: “She’s upset cause the Nigra uses the inside bathroom and 
so do we” [8, с. 5]. 
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Перевод: «Она расстроена, что негритоска пользуется той же 
ванной комнатой, что и мы» [9, с. 4]. 

В данном отрывке представлен дисфемизм “Nigra”, что, 
несомненно, в современном мире является оскорбительным и 
неполиткорректным выражением, но так как время действия романа 
Америка 60-е годы, то данное выражение является нормой в обиходной 
речи белых цисгендерных людей. При переводе переводчик сохранил 
стилистическую окраску дисфемизма, а также, чтобы усилить эффект 
на читателя, в слове «негритоска» присутствуют суффиксы «с» и «к», 
что придает отрицательную коннотацию слова и акцентирует внимание 
на гендерную принадлежность героя.  

Оригинал: “Everwhere in town they got a colored bathroom, and most 
the houses do too” [8, с. 6]. 

Перевод: «Повсюду в городе есть туалеты для цветных, и во 
многих домах тоже» [9, с. 3]. 

Выражение colored bathroom также указывает на социальное 
положение «черных людей» в обществе. В переводе предложение 
безличное, и чтобы сохранить стилистическую окраску оригинала, 
выражение перевели описательным переводом.  

Оригинал: “A bill that requires every white home to have a separate 
bathroom for the colored help. I’ve even notified the surgeon general of 
Mississippi to see if he’ll endorse the idea. I pass” [8, с. 6]. 

Перевод: «Закон, согласно которому в каждом белом доме 
должна быть отдельная уборная для цветной прислуги. Я даже 
уведомила об этом главного санитарного врача Миссисипи. Надеюсь, 
что он одобрит идею. Я — пас» [9, с. 3]. 
Для обозначения прислуги в романе можно встретить выражение 
colored help, переводчик перевел выражение с помощью 
калькирования, чтобы добиться коннотативной эквивалентности. 

Оригинал: “Hilly bends over, snatches her pearl button from the floor. 
She leans closer to Celia so no one else can hear. “You tell your Nigra maid 
if she tells anybody about that pie, I will make her suffer. You think you’re 
real cute signing me up for that auction, don’t you? What, you think you can 
blackmail your way into the League?” [8, с. 246]. 

Перевод: «Хилли наклоняется, подбирает с пола свои жемчужные 
пуговицы. Вплотную придвигается к Селии, чтобы никто не расслышал, 
и шипит: 

— Скажи своей черномазой прислужнице, если она разболтает 
кому-нибудь о том торте, я отомщу. Думаешь, ты такая умная, записала 
меня на аукцион, да? Думаешь, удастся шантажом пробиться в Лигу?» 
[9, с. 243]. 

Чтобы передать враждебно настроенное отношение «белой 
женщины» к служанке, автор использует выражение “ Nigra maid”, при 
переводе был передан эффект неприязни и гнева с помощью 
оскорбления «черномазая служанка», что несомненно снова указывает 
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на цвет кожи героини. Стилистическая окраска дисфемизма была 
сохранена, переводчик использовал лексико-грамматическую 
трансформацию. 

Оригинал: ““Oh, and you remember that crazy Mister Charlie, the one 
who always call you nigger to your face like he think it’s funny. And his wife, 
the one who make you eat lunch outside, even in the middle a January? 
Even when it snowed that time?”” [8, с. 169]. 

Перевод: «А помнишь мистера Чарли, он вечно обзывал тебя 
черномазой, думал, что это смешно? А его женушку, что заставляла 
тебя обедать на улице, даже в середине января? Даже когда снег 
шел?» [9, с. 167]. 

Несвойственное русской ментальности или же странам СНГ слово 
характерное для американского рабовладельческого строя, 
дисфемизм “nigger” был переведен просторечным словом 
«черномазая». Переводчик использовал лексическую замену, но при 
этом была сохранена стилистическая окраска и был оказан эффект на 
читателя. 

Оригинал: ““You cannot leave a Negro and a Nigra together 
unchaperoned,” Mother’d whispered to me, a long time ago. “It’s not their 
fault, they just can’t help it.”” [8, с. 51].  

Перевод: «Никогда не оставляй негра с негритянкой наедине без 
присмотра, — когда-то давным-давно шепотом намекнула мне мама. — 
Они не виноваты, просто они так устроены» [9, с. 49]. 

Дисфемизмы Negro и Nigra использовались для обозначения 
чернокожих мужчин и женщин. Перевод на русский язык оказался 
мягче, переводчик сделал перевод стилистически нейтральным. 

Оригинал: ““Hell, I know niggers a hundred years old look younger 
than those idiots out there.” He sits back down, but I keep standing because 
there are no other chairs in the room.” [8, с. 53]. 

Перевод: «Дьявол, я знаю столетних ниггеров, которые выглядят 
моложе, чем эти идиоты. — Он усаживается на место, но я продолжаю 
стоять и , потому что других стульев в кабинете нет. — Ладно, давайте 
посмотрим, что там у вас.» [9, с. 51]. 

В данном случае переводчик попытался с помощью 
транслитерации передать всю атмосферу, эмоции и смысл, которые 
заключены в слове nigger. 

Таким образом можно утверждать, что дисфемизмы 
действительно используются в художественной литературе с целью 
передачи лексической окраски определенного отрезка времени 
романа, характер персонажа, его социального статуса и нравственного 
поведения.  

Как было сказано ранее, в романе Кэтрин Стокетт «Прислуга» 
дисфемизмы используются как показатель расовой сегрегации в 
Америке шестидесятых годов. В романе используются такие 
выражения как colored man – цветной мужчина, colored situation – 
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проблема «черных», colored neighbourhood – район «цветных», colored 
kids – чернокожие дети, colored store – магазин для «цветных», the 
coloreds –цветные, Nigra – негритоска, Negro – негр и т. д.  

На основе этого мы можем с уверенностью сказать, что 
осознанные дисфемизмы являются решением автора произведения, 
поэтому переводчик всегда должен находить способы перевода такой 
лексики, «даже если это не отвечает требованиям нормы 
литературного языка» [5, c. 27]. Задача переводчика сохранить 
стилистическую окраску выражения при переводе, чтобы оказать 
эффект на читателя.  
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5.12. Фразеология как отражение менталитета народа 
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международных отношений и мировых языков имени Абылай хана 
(Алматы, Казахстан) 

 
Фразеология, являющаяся отражением менталитета, духа 

народа, со своей сложившейся базой ценностей, мировосприятием, 
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своим отношением к представителям других народов, представляет 
особую проблему при переводе. Посредством фразеологических 
единиц ярко демонстрируются географическое положение, история, 
традиции и обычаи народа. 

Образная основа фразеологизмов отражает характерологические 
черты народного мировоззрения, входящих как составная часть в 
понятие «менталитет». 

Понятие «менталитет народа» с конца 80-х годов XX века 
получило довольно широкое распространение в отечественной 
научной и публицистической литературе, средствах массовой 
информации, стало составной частью лексики современного русского 
языка. 

В словаре русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой 
менталитет оценивается как понятие «книжное» и определяется как 
«осмысление мира, прежде всего с помощью образов, окрашенных 
эмоциональными и ценностными ориентациями, тесно связанными с 
традициями, настроением и чувством» [1, c. 350]. Речь, таким образом, 
идет не столько о системном характере менталитета, а, сколько о 
некой, включенной в это понятие, совокупности различных явлений 
духовной жизни. 

Термин «менталитет» достаточно своеобразно определяется в 
китайских словарях. Так например в известном большом Китайско-

русском словаре 百度百科 определяет менталитет как «умственную 

силу» 心理是指人内在符号活动梳理的过程和结果。具体是指生物对客观物

质世界的主观反映心理的表现形式叫做心理现象，包括心理过程和心理特性

，人的心理活动都有一个发生，发展，消失的过程。人们在活动的时候，通

过各种感官认识外部世界事物，通过头脑的活动思考着事物的因果关系，并

伴随着喜、怒、哀、惧等情感体验。这折射着一系列心理现象的整个过程就

是心理过程。按其性质可分为三个方面，即认识过程、情感过程和意志过程

，简称知、情、意。Буквально «когда люди активны, они понимают 

внешний мир через различные чувства и думают о причинно-
следственной связи вещей через деятельность ума, сопровождаемую 
эмоциональными переживаниями, такими как радость, гнев, грусть и 
страх. Весь этот процесс преломления ряда психологических явлений 
является психологическим процессом. По своей природе его можно 
разделить на три аспекта, а именно: процесс понимания, процесс 
эмоций и процесс воли, называемый знанием, привязанностью и 
смыслом». 

В работах С.Г. Тер-Минасовой понятие «менталитет» включает в 
себя склад ума, мироощущение, мировосприятие, психологию. Иными 

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            409                                        inf.academ@gmail.com 

словами, менталитет — это мыслительная и духовная настроенность 
как отдельного человека, так и общества в целом [2, c. 146].  

Перечислим свойства менталитета, выявленные нами в 
различных источниках:  

1. Менталитет включает в себя мышление. 
2. Менталитет означает нечто общее, лежащее в основе 

сознательного и бессознательного, логического и эмоционального, то 
есть глубинный и потому трудно фиксируемый источник мышления, 
идеологии и веры, чувства и эмоций. 

3. Одной из сторон менталитета являются нормы поведения. 
Менталитет — это не модное понятие, а научная категория, 

отражающая определенное явление, коренящееся в глубинах 
народной жизни. При всей пестроте и многообразии определений, 
многие авторы используют весьма неоднозначные или даже 
метафорические описания.  

В этнологии понятию «менталитет» дается свое определение как 
«общее умонастроение, склад ума, коллективная психология, 
умственная инструментария, психологические оснастки людей, 
принадлежащих к одной культуре, являющихся членами одного 
общества. Общий менталитет дает им возможность по-своему 
воспринимать и осознавать свое природное и социальное окружение и 
самих себя.  

Такой подход дает возможность более глубже растолковать 
понятие «менталитет» как обозначение более или менее устойчивого 
комплекса представлений о мире. 

В исторической психологии менталитет – «это совокупность всех 
характеристик, отличающих ум, образ мышления одного человека от 
другого» [3, с. 105]. Образ или стиль мышления у различных народов 
неодинаков. У каждого народа свои представления о личности и ее 
отношении к обществу, о свободе, о равенстве, чести, добре и зле, о 
ходе истории и т.д. 

В работах В.В. Колесова «менталитет в своих признаках есть 
наивно целостная картина мира в ее ценностных ориентирах, 
существующая длительное время, независимо от конкретных 
экономических и политических условий, основанная на этнических 
предрасположениях и исторических традициях; менталитет 
проявляется в чувстве, разуме и воле каждого отдельного члена 
общества на основе общности языка и воспитания и представляет 
собой часть народной духовной культуры, которая создает 
этноментальное пространство народа на данной территории его 
существования» [4, C. 11].  

В лингвокультурологии термин менталитет рассматривается в 
работе А.К. Михальской как «способ мышления личности или 
общественной группы, присущая им духовность, склад ума, 
мировосприятие» [5, c. 38]. 
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«Менталитет скрывается в поведении, оценках, манере мыслить 
и говорить. Выучить и подделать его нельзя, можно лишь «впитать 
«вместе с тем языком, который вмещает в себя мировоззрение и коды 
данной культуры». 

Менталитет народа всегда несет на себе печать национального, 
ассоциируясь с такими понятиями, как национальное сознание, 
национальный характер, национальный дух и т.п., он является 
выражением специфики национального своеобразия. Национальный 
менталитет заявляет о себе в привычках, обычаях, передающихся из 
поколения в поколение, в нормах поведения. 

Так как к особенностям менталитета относятся черты 
национального характера, определенная этническая модель 
окружающей действительности, мироощущение и мировосприятие, 
специфика поведения представителей изучаемой лингвокультурной 
общности, то именно поэтому для раскрытия духовной структуры 
общества мы используем такую категорию как национальный характер. 
С.М. Арутюнян определяет его как «своеобразный национальный 
колорит чувств и эмоций, образа мыслей и действий, устойчивые и 
национальные черты привычек и традиций, формирующихся под 
влиянием условий материальной жизни, особенностей исторического 
развития данной нации и проявляющихся в специфике ее 
национальной культуры» [2, c. 156]. Довольно распространенным 
является мнение о национальном характере, согласно которому это не 
совокупность специфических, своеобразных, присущих только данному 
народу черт, но своеобразный набор универсальных общечеловечес-
ких черт. На уровне бытового сознания существование у каждого 
народа национального характера не вызывает сомнений, является как 
бы аксиомой. Особенно часто эта мысль возникает во время 
пребывания, даже самого краткого, в чужой этнической среде. Оно 
укрепляет убеждение о том, что люди этой общности во многих 
отношениях сильно отличаются от нашей: об этом свидетельствуют 
черты их жизни и быта, порой даже внешний облик людей, их 
поведение и прочее. Национальный характер является как бы ключом 
к объяснению жизни народа и даже его истории. 

Таким образом, говоря о менталитете той или иной нации, народа, 
мы затрагиваем сложную, многослойную совокупность механизмов и 
способов действия, тесно связанными с многовековой культурой 
народа, ее обретенными и закрепленными способами реагирования на 
изменения внешнего мира, определяющими поведение нации.  

В целом, понятие менталитет включает в себя следующие 
содержательные компоненты:  

- образ жизни как относительно самостоятельную систему 
основных форм жизнедеятельности человека, социальной группы, 
общества, связанную с национальным укладом, стилем, обрядностью, 
бытом и др.; 
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- духовные основы народной жизни, взятые в широких 
исторических рамках (истоки в форме исторической памяти, 
историческое наследие как духовно-нравственный потенциал, 
проявляющийся в исторической идентификации); 

- национальный характер (национальную психологию).  
Среди фразеологических единиц с компонентами-зоонимами 

интересно рассмотреть те, в которых упоминается «обезьяна» и 
«свинья». 

Обезьяна относится к отряду приматов и является не хищным 
животным. Обезьян можно встретить в южной части Китая. Способ 
питания - растительная пища. 

В китайском толковом словаре 国语辞典 дается следующее 

толкование слову 猴 (Hou) Обезьяна: «Млекопитающее, очень похожее 

на человека, с определенной окраской и хвостом, живут группами или 
стаями, питаются растительной пищей». [7] 

Обезьяна в толковом словаре Ожегова определяется следующим 
образом: «Животное из отряда высших млекопитающих (приматов), по 
строению тела наиболее близкое к человеку». [6] 

В китайской культуре к обезьяне относятся скорее 
пренебрежительно, в китайской лингвокультуре внешность у обезьяны 
уродливая, что является национально-специфичной характеристикой, 
также символизирует предательство и пресмыкательство. Это можно 

продемонстрировать на примере следующих фразеологизмов: 猴头猴

脑 – обр. глупый, как обезьяна，弄鬼掉猴 - обр. валять дурака. 

Также не стоит забывать, что обезьяна входит в число животных 
двенадцатилетнего цикла. Данный образ несет определенный символ 
в Поднебесной.  

В русском языке фразеологизмов с лексемой «обезьяна» не 
много, в первую очередь связано с тем, что в поселениях с 
русскоязычным населением обезьяны не обитали. Представителей 
отряда приматов воочию могли увидеть только в зоопарке. В 
менталитете русского народа ассоциациями с приматом являются 
некрасивая внешность, подражательство, гримасы. К примеру, уродлив 
как обезьяна, кривляться как обезьяна, мартышкин труд, обезьяньи 
ужимки.  

Однако, как в китайской, так и русской лингвокультурах обезьяну 
характеризуют как ловкого и подвижного животного: ловкий, как 
обезьяна; подвижный, как обезьяна.  

Также стоит отметить, что на празднование Нового года детям 
обычно дарили амулеты с изображением обезьяны. Это означало, что 
обезьяна оберегает ребенка, одаряет его талантом. Есть поверие, что 
детям, рожденным в год обезьяны, всегда будет сопутствовать успех. К 
тому же персонаж Сунь Укуна в образе обезьяны тоже не случаен в 
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романе, У Чэнъэнь наделил героя положительными качествами, такими 
как верность, талант, бесстрашие, справедливость, оптимизм и 
доблесть. Образ обезьяны оказал большое влияние на Поднебесную. 

Свинья — это домашнее животное, важно особенно 
сельскохозяйственное назначение животного. 

В китайском толковом словаре 国语辞典 дается следующее 

толкование слову 猪 свинья: «Млекопитающее, мясо которого 

съедобное, навоз является хорошим удобрением». [7] 
Свинья в толковом словаре Ожегова определяется следующим 

образом: «Домашнее животное такого семейства, разводимое для 
получения мяса, сала и щетины» [6]. 

Лексема «свинья» эксплицирует негативную коннотацию как в 
китайском, так и русском языках за такие ассоциативные признаки, как 
нечистоплотность, обжорство, тупость, наглость, коварство и грубость. 

Например, 泥猪疥狗 - обр. грубый, в плане поведения，猪朋狗友 - обр. 

плохая компания, 猪八戒戴花 – 丑人多作怪 букв. Чжу Бацзе прицепил 

цветок – до чего странный уродец; чавкать как свинья, метать бисер 
перед свиньями, подложить свинью, разбираться как свинья в 
апельсинах - ничего не понимать в деле, подлый как свинья, напиться 
как свинья. 

Второй спутник монаха герой романа Чжу Бацзэ, выведенный 
автором в образе получеловека-свиньи демонстрировал свою 
животную натуру и при приеме пищи, и при описании внешности 
персонажа. Коварство проявилось в постоянных доносах на Сунь 
Укуна, за что последний испытывал на себе последствия заклятия 
«крепко сожми». 

Выводы:  
- во–первых, менталитет - это целостная картина мира в ее 

ценностных ориентирах, существующая длительное время, 
независимо от конкретных экономических и политических условий, 
основанная на этнических предрасположениях и исторических 
традициях; менталитет проявляется в чувстве, разуме и воле каждого 
отдельного члена общества на основе общности языка и воспитания и 
представляет собой часть народной духовной культуры, которая 
создает этноментальное пространство народа на данной территории 
его существования;  

- во-вторых, национальный менталитет - это совокупность особых 
черт, особенности психологического характера и культур этносов, 
составляющих этносы и нацию определенного государства, 
содержащего всю сложность духовного, экономического, этнического и 
исторического развития народов, их обычаи и традиции, образ жизни, 
религиозные, мифологические поверья и взгляды, определенный образ 
восприятия действительности, социальное поведение и отношения 
людей, способ мышления и т.д. В большинстве случаев различия в 
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видении окружающего мира объясняются национальными 
особенностями менталитета русского и китайского народов, 
различиями между странами в географическом положении, в 
историческом плане, традициях и обычаях.  
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Түйіндеме  
Аталған мақалада қазақ тілі сабағын өткізу барысында ойын түрлерін 

пайдалану айтылады. Сондай-ақ, қазақ халқының ұлттық аспаптарына 
қызығушылық танытушы өзге ұлт өкілдеріне арналған әдістеме арқылы (сандық 
тәсіл) домбырада ойнауға үйрету де сөз болады. Орыс аудиториясында қазақ 
тілін оқытуда ауызша сөйлеуді дамыту тіл үйрету тәжірибесінде маңызды 
орынға ие болуы керек.  

Ойынның түрлері: рөлдік ойындар, режиссерлік, бәсекелестік ойындар, 
фонетикалық, лексикалық және т.б. арқылы лексикалық және грамматикалық 
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материалдар белсендіріледі, ауызша сөйлеу дағдылары дамытылады. Рөлдік 
ойындар – төзімділікті, алғырттықты, тапқырлықты, ұқыптылықты, 
ізденімпаздықты, іскерлікті, дүниетаным өрісінің көлемділігінің, көп білуді, 
сондай-ақ, басқа да толып жатқан сапалылық қасиеттердің қалыптастыруға 
үлкен мүмкіндігі бар педагогикалық тиімді әдістердің бірі ретінде қазақ тілін 
оқытуда студенттің тілді үйренуге деген ынтасын арттырады. Ойын тілін 
үйренудің әдістері даму перспективаларына ие және жақсы нәтижелер беретіні 
туралы қарастырылған. 

Тірек сөздер: рөлдік ойындар, фонетика, грамматика, ауызша сөйлеуді 
дамыту, әдістеме, лексика, педагогика, ойын элементтері, көзқарас, пікір 
білдіру, сөздік қор. 
 

Аннотация 
В этой статье обсуждается, как использовать игру на уроках казахского 

языка. Также возможно преподавать методы игры на домбре (цифровой подход) 
для представителей других национальностей, заинтересованных в 
национальных инструментах казахского народа. 

Развитие устной речи в преподавании казахского языка в русской 
аудитории должно занять важное место в практике изучения языка. 

Виды игры: активизируются лексические и грамматические материалы с 
помощью ролевых игр, режиссерских, конкурентных игр, фонетических, 
лексических и др., развиваются навыки устной речи. Ролевые игры – это один из 
эффективных педагогических методов в обучении казахскому языку, который 
имеет большую возможность сформировать выносливость, ловкость, 
находчивость, аккуратность, изысканность, умения, объемность кругозора, 
многообразие, а также множество других качественных качеств. Речь идет о 
том, что методы изучения игрового языка имеют перспективы развития и 
дают хорошие результаты. 

Ключевые слова: ролевые игры, фонетика, грамматика, развитие 
устной речи, методика, лексика, педагогика, элементы игры, взгляд, 
высказывание, словарный запас. 
 

Annotation 
This article discusses how to use the game in the lessons of the Kazakh language. 

It is also possible to teach methods of playing dombra (digital approach) for 
representatives of other nationalities interested in the national instruments of the Kazakh 
people. 

The development of oral speech in teaching the Kazakh language in the Russian 
audience should take an important place in the practice of language learning. 

Types of games: lexical and grammatical materials are activated with the help of 
role-playing games, Director's games, competitive games, phonetic games, lexical 
games, etc., and oral speech skills are developed. Role-playing games are one of the 
effective pedagogical methods in teaching the Kazakh language, which has a great 
opportunity to form endurance, dexterity, resourcefulness, accuracy, refinement, skills, 
volume of Outlook, diversity, as well as many other quality qualities. We are talking about 
the fact that the methods of learning the game language have prospects for development 
and give good results. 

Keywords: role-playing games, phonetics, grammar, oral speech development, 
methodology, vocabulary, pedagogy, game elements, look, utterance, vocabulary.  

 
Британдық тәрбиеші Джон Локк: «Бұл балаларға арналған ойынға 

баруға не үйренуге болатын нәрсені айналдыра алатын тамаша өнер», 
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– деді. Бұл тұжырым студенттік аудиторияға да қатысты – өйткені, ойын 
білім беру технологиялары бүкіл әлемде кеңінен қолданылады. 

Әртүрлілік кез-келген жақсы тренингтің қажетті ерекшелігі болып 
табылады. Себебі ол оқуға деген қызығушылықты сақтауға көмектеседі 
және мұғалім үнемі тиімді құралдар мен жұмыс әдістерін іздестіруі 
керек. Бұл әдістердің бірі – тілдің коммуникативтік функциясын ашу үшін 
табиғи жағдайлар жасайтын ойындар, қызықты тапсырмалар, юморлық 
әндер және т.б. арқылы оқытуды ұйымдастыру. 

Орыс аудиториясында қазақ тілін оқыту әдістемесі ескірген және 
консервативті, бұл мәтіндерді есте сақтауға негізделген. Сондықтан, 
ауызша сөйлеуді дамыту тіл үйрету тәжірибесінде маңызды орынға ие 
болуы керек. Ойынның түрлі түрлері: рөлдік ойындар, режиссерлік, 
бәсекелестік ойындар, фонетикалық, лексикалық және т.б. Ойынның 
көмегімен ұғым жақсы дайындалады, лексикалық және грамматикалық 
материалдар белсендіріледі, ауызша сөйлеу дағдылары дамытылады. 
Ойын тілін үйренудің әдістері даму перспективаларына ие және жақсы 
нәтижелер береді.  

Қазақ тілін үйрету кезінде ойын элементтерін пайдалану білім 
алушының тілге деген қызығушылығын арттырып, жаңа тақырыпты 
жақсы түсінуге әсер етеді. Рөлдік ойын арқылы жеңіл қарым-қатынас 
жасай алады және ойын кезінде білім алушы шаршағандығын сезбей, 
әсерлене, қызыға отырып тілді тез үйренеді. 

Ойнату тілін білуге болады. Ойындар белгілі бір грамматикалық 
немесе лексикалық материалды өту үшін оқушыларды дайындау 
деңгейіне сай болуы керек. Сабақтың тақырыбына байланысты мен 
ауызша компонентпен, бәсекелестік ойындармен, талқылаумен 
айналысатындармен, студенттерге қызығушылық танытатын әндерді, 
тіл үйренудің жаңа және ерекше мүмкіндігін пайдаланатын түрлі рөлдік 
ойындарды қолдандым. Бұл жағдайда сіз ағылшын тілін үйренудің ең 
жақсы тәжірибесін пайдалана аласыз. Мысалы, тіл үйренудің бастапқы 
деңгейінің студенттеріне келесі ойындар ұсынылуы мүмкін. 

Танысу 
Студенттер өздерінің аты-жөнін қағазға жазады және оқытушыға 

береді. Мұғалім оны азайтылған түрде араластырады және оларды 
таратады. Әрбір студенттің аты-жөні қағаз бетінде қабылданады және 
оны аудиторияға таныстырады. Мәселен, «Оның аты-жөні: Игорь 
Сергейұлы, тегі: Петров. Ол бірінші курста оқиды. Ол Халықаралық 
Бизнес университетінің студенті. Ол 17 жаста. Ол менеджмент 
мамандығында оқиды. Ол менеджмент - 124 тобының студенті. Ол 
болашақ менеджер». Бұл ойында студенттер оқушыларды қалай 
таныстыруды үйренеді, қажетті қазақ тіліндегі сөздерді және 
сөйлемдерді білуге үйретеді, сондай-ақ басқа оқушылар дайындаған 
таныстардың үлгісін үйренеді. Сонымен қатар олар өздерінің жұмыс 
лексикасына бейресми сөздер жазады және сөздік қорын кеңейтеді.  
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Оны көрсетіңіз 
Бұл ойында студенттер екі немесе үш топқа бөлінеді, ал бір 

студент әр жағынан кетеді. Олар белгілі бір етістіктен тұратын тапсырма 
бойынша кез-келген қозғалысты орындайды. Мысалы, секір, жүгір, оқы, 
ұйықта, отыр, күлімсіре, ашулан, жаз, жыла, көзіңді жұм, ән айт, бұрыл, 
... Бұл ойын ережесі етістіктер тақырыбын оқығанда қолданылады - кез-
келген әрекетті орындау арқылы, студенттер белгілі бір етістіктерді 
үйренеді. 

Ол не істеп жатыр?  
Бұл сабақты етістің тақырыбында да қолдануға болады. Жағдай 

қарапайым: бір студент тақтаға шығып, әртүрлі қимылдарды 
орындайды, ал қалғандары етістікте. Мысалы, тұр, жүріп келеді, жүгіріп 
келеді, отыр, оңға бұрылды, солға бұрылды, жазып тұр... Мұғалім 
қателіктерді түзетеді, сабаққа белсене қатысу арқылы жауаптарды 
бағалайды. 

Туыстық атаулар 
Әрине, туыстары жоқ адам жоқ, басты тақырыптардың бірі – 

туыстық қатынас. Сондай-ақ, белгілі бір адамның туыстарының есімдері 
белгілі бір туыстары және, тиісінше, басқалардан өзгеше болуы мүмкін 
екенін атап өткен жөн. Әрбір студент туыстарының парағына жазады 
және оларға туыстарының есімдерін жаза білуі керек. Мысалы, әке, ана, 
қарындас, іні, нағашы, жиен, сіңлі, аға, әпке, ата, немере ... Сондай-ақ, 
студенттерге өздерінің асыл тұқымдыларын, шежіре түріндегі ата-
бабалардың аттарын жазуды үйретуіңізге болады. 

Дауыспен іздеңіз 
Бір студент топтан шығып, топқа теріс қарап тұрады. Қалғандары 

оған сұрақ қояды. Студент сұраққа жауап беруі және сауалнамашының 
атын атауы тиіс. 

Сипаттама беру – мінездеме 
Тақтаға мысық, ит немесе басқа жануарлардың суреттері 

орналастырылған. Әр команда сипаттама береді. Көптеген 
анықтамалармен ұжымды ұтып алыңыз. Бұл ойын сын есімін 
зерттегенде, сын есімді салыстыру деңгейінде қолданыла алады. 

Сөздік қорың қанша? 
Онда екі немесе үш команда қатыса алады. Мұғалім берген 

тақырып бойынша әрбір команда оған белгілі барлық сөздерді жазады 
және оқушылардың сұрақтарын анықтайтын мұғалімге жауап береді. 
Мысалы, көкөніс; жеміс-жидек; сын есім; етістік; дәрісханада... 
Командалар арасындағы бәсекелестік пен бәсекелестікке негізделген 
бұл бірлескен жазбаша жұмыс осы тақырып бойынша көптеген сөздерді 
іздейді. Бір конкурстан кейінгі кезге қарай студенттер қосымша сөздерді 
оқып, есте сақтауға тырысады, және бұл ойын сөздік қорын толтырады. 

Әңгіме құрастыру 
Мұғалім тақтаға бірнеше сөз жазады. Әрбір студент осы сөздерді 

пайдалана отырып, өздігінен сөйлем құрастыруы тиіс. Мысалы, оқу, 
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келу, достар, бару, ағылшын тілі, Қазақстан ... Немесе: экономика, 
пайдалы кендер, бай, кедей, дамыған, ақша, несие, қаржы ... мәтін жазу 
өнерін дамыту. 

Аудармашы 
Бұл ойында студенттер үш топқа бөлінуі мүмкін. Олардың біреуі 

аудармашы, ал екіншісі қазақ және ағылшын тілдерін біледі. Ойын 
жағдайын жалғастыру үшін ойынға қатысушылардың орны 
ауыстырылады. Аударуға арналған тақырыптарды қатысушылар өздері 
таңдауы мүмкін. Бұл ойын ауызекі тілдесу мен тіл үйренуді дамыту үшін 
маңызды. Жоғарыда аталған ойындар қазақ тілінің әртүрлі 
деңгейлерінде топтарда қолданылуы мүмкін. Ол үшін ойын мазмұны әр 
түрлі болуы мүмкін және тілдік деңгейге сәйкес күрделене түсуі мүмкін. 
Ойын студенттердің бір-бірімен байланысуына және мұғалімге тілдік 
серіктестікте теңдікке жағдай жасайтындығын, оқытушы мен студенттің 
арасындағы дәстүрлі тосқауылдың бұзылуын қалайды.  

Ойын студенттері уайым, сенімсіз оқушыларға сөйлеуге және 
психологиялық тосқауылдарды жеңуге мүмкіндік береді. Ал тілде 
жоғары деңгейде оқитын студенттер арасында әр түрлі пікірталастар 
мен күрделі платформалар қолданып, өз ойларын ашық және көп 
қырлы білдіруге мүмкіндік береді. 

Тілдік ортада ән салу 
2014 жылы «Тұран» университетінде қазақ халық аспаптарының 

ансамблін ұйымдастырдық. Оған кіру қарапайым болды. Қазақ тілінің 
сабақтарында мен цифрлық ноталар әдісіне сай домбырамды қалай 
ойнауды үйренуді қалайтындарға бір ай дәріс бердім – бір ай бойы 
оқушылар қазақтың күйлерін орындады. Олардың ішінде басқа ұлттар 
өкілдері, сондай-ақ алыс шетелден, әсіресе Тәжікстаннан келген 
бірнеше студент болды. Ұлттық музыкалық ортаға ену, сөзсіз, 
студенттерге қазақ тілін үйренуге көмектесті. 

Домбыра ойнап жүрген жігіттердің кейбіреулері осы құралды 
өздері үшін сатып алып қана қоймай, олармен бірге шетелде де өткізді. 
Шынында да, қасиетті домбыраның тек қазақтардың ғана емес, 
қазақстандықтардың өмірінде де лайықты орынға ие бола алатын 
мәдени жетістік емес пе, сондай-ақ басқа ұлттар өкілдері де 
насихаттаумен айналысады. Әрине, домбырада ойнауды үйрену қазақ 
әндерін орындаумен жалғасты. Диалогтық сипатта әндер, жеке әндер, 
хор, дуэт.  

Мәселен, «Еркем-ай» әніне жазылған мына өлеңге, студенттер 
Полина Зеленцкая және Дима Бирюков Наурыз күндері сәтті өнер 
көрсетті. 

Мен боламын Поля ақын – 
Надя апайдың сіңлісі. 
Мен боламын Дима ақын – 
Ақындардың ірісі. 
Қайырмасы: 
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Money-money көп болсын! 
Көңілдерің тоқ болсын! 
Ойнап-күліп осындайда, 
Уайымдарың жоқ болсын! 
Біз сөйлейміз барлық тілде: 
Пардон, мерси, danke schon. 
Ойнап бізбен, күлмесеңіз, 
Үйіңізге қайтқан жөн. 
Амандассақ көріскенде: 
Good moning, боңжур деп, 
Қоштасамыз қайтар кезде: 
Auf wiederschen деп. 
Құттықтаймыз Жаңа Жылмен: 
«Happy new year!» – айтамыз. 
«See you soon» - ды айтқаннан соң, 
Үйімізге қайтамыз. 
Біз тойлаймыз Жаңа Жылды, 
Тамсандырып талайды. 
Әттең, шіркін мұндай күндер 
Жиі-жиі, болмайды. 
Менің бақылауым бойынша, студенттерге қазақ әндерін орындап, 

тілдегі материалдарды үйреніп, оқып үйрену оңайырақ. Оқуды үйрену 
барысында, студенттер мәтінді бірнеше мәрте оқиды, оқуға және 
айтылу ережелерін ерікті түрде игереді. Музыка арқылы, яғни ән айту 
арқылы тілді үйрету өте тиімді. Оқуға түскен студенттер тек қана 
музыкалық мәдениетті ғана емес, қазақ халқының әдебиетін, әдет-
ғұрыптары мен салт-дәстүрлерін де игеретін болады. 
 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
1. Садуова Ж.Н. Жаңа педагогикалық технологиялар арқылы 

болашақ мұғалімдердің кәсіби бағыттылығын қалыптастыру, 2016 ж. 
2. «Қазақ тілі мен әдебиеті» журналы, 2012 ж. 
3. Бұзаубақова К.Ж. «Жаңа педагогикалық технологиялар». Тараз, 

2003 ж. 
4. Орта білім берудің мазмұны: Дәстүрлер мен өзгерістері 

халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция мақалаларының 
жинағы. Астана, 2012 ж. 

5. Роджерс Э. Инновация туралы түсінік  // Қазақстан мектебі, № 4, 
2006 ж.  

6. Т.Қ. Төлегенов, Алан Прицлав. Языковая практика в играх. 
Алматы қаласы, 1998 ж. 
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5.14. Языковая компетенция как  
совокупность знаний и способностей 

 
И.А. Абдикадыр 

Докторант Казахского национального университета им. аль-Фараби 
(г. Алматы, Казахстан) 

А.М. Досанова 
PhD Казахского национального университета им. аль-Фараби 

(г. Алматы, Казахстан) 
 

Аннотация 
Языковая компетенция – это путь к возможности качественно и 

продуктивно говорить на другом языке в различных сферах деятельности в 
соответствии с языковыми нормами изучаемого языка. Это позволит каждому 
обучаемому обрести собственный запас слов. Языковая компетенция 
представляет собой систему понятий о грамматике языка. Она присутствует 
в жизни человека, начиная с его рождения. Как показывает изучение развития 
значения понятия языковой компетенции, этот термин означает свод языковых 
знаний и навыков, наличие которых позволяет разговаривать на другом языке в 
различных сферах деятельности. 

Ключевые слова: компетентность, языковая компетенция, способность, 
профессиональная работа, деятельность, знание, навык, размышление, 
источник теоретических знаний 

 
 
Language Competence as a Combination of Knowledge and Abilities 

 
I.A. Abdikadyr 

PhD student, Al-Farabi Kazakh National University 
(Almaty, Kazakhstan) 

A.M. Dossanova 
PhD, Al-Farabi Kazakh National University 

(Almaty, Kazakhstan) 
 

Abstract 
Language competence – is the path to being able to efficiently and productively to 

speak another language in various spheres in accordance with the norms of the language 
is spoken language. This will allow each student to find their own vocabulary. Language 
competence is a system of concepts of the grammar of the language. It has been present 
in a person's life starting from his birth. As the study of the development value of the 
concept of language competence, the term refers to a set of linguistic knowledge and 
skills, the presence of which allows you to talk in a different language in different spheres 
of activity. 

Keywords: competence, language competence, ability, professional work, work, 
knowledge, skill, thinking, source of theoretical knowledge 
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Тілдік құзіреттілік білім мен қабілеттер жиынтығы ретінде 
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Докторант. әл‑Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 

(Алматы қ., Қазақстан) 
А.М. Досанова 

PhD. әл‑Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 
(Алматы қ., Қазақстан) 

 
Аңдатпа 
Тілдік құзіреттілік - зерттеліп жатқан тілдің тілдік нормаларына сәйкес 

әр түрлі қызмет салаларында сапалы және өнімді түрде басқа тілде сөйлеу 
мүмкіндігінің жолы. Бұл әр оқушыға өзінің сөздік қорын табуға мүмкіндік береді. 
Тілдік құзіреттілік - бұл тілдің грамматикасы туралы ұғымдар жүйесі. Ол 
адамның өмірінен бастап, оның дүниеге келген кезінен бастап кездеседі. Тілдік 
құзыреттілік тұжырымдамасы мағынасының дамуын зерттей отырып, бұл 
термин қызметтің әртүрлі саласында басқа тілде сөйлеуге мүмкіндік беретін 
тіл білімі мен дағдыларының жиынтығын білдіреді. 

Түйін сөздер: құзіреттілік, тілдік құзіреттілік, қабілет, кәсіби жұмыс, 
белсенділік, білім, шеберлік, ойлау, теориялық білім көзі 

 
Термин “языковая компетенция” был введен Н. Хомским примерно 

в середине XX в. и семантически противопоставлен термину 
“использование языка”. Различие значений этих терминов 
раскрывалось как разница между знанием “говорящего-слушающего” о 
языке и применением языка в практике общения и деятельности 
человека. Стремясь остаться в рамках строго лингвистического 
исследования, Н. Хомский пытался абстрагироваться от реальных 
речевых актов и настойчиво подчеркивал, что имеет в виду “идеального 
говорящего-слушающего”, т.е. абстрактно мыслимого носителя языка. 
Реального же носителя языка со всеми его речевыми особенностями 
он квалифицировал как объект не лингвистического, а 
психологического, социологического, дидактического исследования [1, 
10]. 

К концу 60-х — началу 70-х гг. последователи Н. Хомского (а с 
некоторыми оговорками и он сам) начинают понимать под данными 
терминами “языковую способность”, т.е. потенциальное знание языка и 
о языке его реального носителя, и “языковую активность”, т.е. реальную 
речь в реальных условиях. Содержание этих понятий отчетливо 
сформулировал Д. Слобин, указав на различие “между тем, что человек 
теоретически способен говорить и понимать, и тем, что он на самом 
деле говорит и понимает в конкретных ситуациях” [2, 23]. 

Понятие «компетенция» – означает знающий дело, достойный, 
мастер. Компетентность, в соответствии с контекстом, означает знание 
дела. Это следует понимать, как быть целеустремленным, 
правильным, подходящим. Компетентность человека — это наличие у 
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него знаний в определенной области, умения что-то делать или решать 
какие-либо задачи в рамках своих знаний и установленных полномочий, 
наличие возможности размышлять и высказывать идеи. Этот термин 
является основным ядром в построении педагогической системы, 
основным ее смыслом, источником теоретических знаний, одним из 
видов педагогического проектирования. Наличие компетенции 
выражается в способности пользоваться знаниями и умениями, в 
успешности при решении определенных проблем широкого спектра на 
основе практического опыта. Если более точно рассмотреть 
определение компетенции с указанием на соответствующие источники, 
то компетенция означает: 

- совокупность способностей и качеств личности, необходимых 
для успешного выполнения своей работы, их описание в поведенческой 
терминологии; 

- определенные характер и способности, являющиеся 
предпосылками, которые внутренне обуславливают результативность 
выполнения человеком действий; 

- характеристика человека, которая складывается из знаний, 
навыков и форм поведения, необходимых для деятельности. 

Тогда компетенция, в зависимости от подготовки специалиста, 
объясняет заданную социальную норму, что считается необходимым 
для качественной и продуктивной деятельности в соответствующей 
области. 

Компетентность во владении языками посредством 
использования дидактических материалов – это способность успешной 
деятельности, вместе с тем свободного, широкого, продуктивного 
обмена мнениями, направленного на достижение коммуникативной 
компетентности, основанной на способностях и знаниях, необходимых 
для решения 

Следовательно, понятие компетенции означает совокупность 
качеств, обеспечивающих осуществление профессиональной 
деятельности. А.В. Хуторской дает такое определение компетенции, в 
котором компетенция представляет собой совокупность качеств, 
которые нужны для их использования в какой-либо отрасли [3, 45]. 

Понятие языковой компетенции означает знание системы понятий 
грамматики языка. Она имеет отношение к человеку начиная с его 
рождения, другими словами говоря, несмотря на его жизненный опыт и 
среду обитания и т. п., она причастна к нему как биологическому виду. 
Языковая компетенция означает, что с помощью освоенных языковых 
знаков и правил их соединения можно понять, что количество 
правильных выражений безгранично, и ими можно пользоваться. 
Согласно теории, Н. Хомского, компетентный говорящий и 
компетентный слушатель должны уметь бесконечно составлять 
предложения по имеющемуся образцу и понимать, как это делается и 
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о чем говорится в них, другими словами, должны знать и видеть 
формальное сходство и различие значений двух словосочетаний. 

По Н. Хомскому, языковая компетенция является идеальной 
грамматической наукой, всегда связанной со знанием системы 
языка [5, 65]. А американский ученый Д. Хаймс излагает точку зрения, 
несколько отличную от мнения Н. Хомского. Он отмечает: «Есть 
правила использования, без них нет пользы от грамматических 
правил» [9, 278]. Языковая компетенция – сложная психологическая 
система, она включает в себя помимо сведений об изучаемом языке в 
процессе обучения и речевой опыт повседневного общения, и на его 
основе – ощущение языка. 

В условиях современного образования в теории обучения, как 
показывает анализ развития понятия языковой компетенции, этот 
термин означает совокупность языковых знаний и навыков, которые 
дают возможность говорить на другом языке в соответствии с языковой 
нормой, которая принята в тех или иных сферах деятельности. Это 
также помогает развитию языковых способностей обучаемых. Эти 
знания отражены в грамматике, они рассказывают о появлении в языке, 
путем изменения первоначальной конструкции, структур всех 
возможных форм предложений, а также о грамматических связях 
внутри предложения и между предложениями. Здесь главной целью 
для студента является умение пользоваться изучаемым языком как 
средством коммуникативной связи. В языковой компетенции каждый 
учащийся должен иметь собственный словарный запас. 

В целях практического усовершенствования знаний студентами 
требуется формирование видов языковой компетентности. Для этого 
следует выполнение следующих действий: 

1) изучение проблем формирования языковой компетентности; 
2) разработка структуры языковой компетентности; 
3) выяснение состояния языковой компетентности студентов в 

различных условиях обучения; 
4) выработка приемов и способов формирования языковой 

компетентности студентов и определение условий; 
5) проверка результативности названных условий формирования 

языковой компетентности. 
Эти действия осуществляются в несколько ступеней. Первая 

ступень – определение уровня знаний в данной области. Вторая 
ступень – разработка новых учебных программ по обучению казахскому 
языку как иностранному и подготовка заданий для обучения. Третья 
ступень – выведение результатов исследования и их практическое 
использование. 

Построение языковой компетенции это одна из важнейших сторон 
обучения родному языку, поскольку языковая компетенция означает 
умение студентов пользоваться словами, их различными формами, 
синтаксическими построениями в соответствии с нормами 
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литературного языка, умение применять синонимические средства 
языка, в конце концов, это способность уметь использовать все 
богатства языка. Языковая компетенция — это психологическая 
система, которая включает в себя формирование языкового чувства, 
основанного на опыте повседневного разговорного общения и 
налаживании процесса специального обучения языку. В настоящее 
время особое значение придается построению языковой компетенции, 
поскольку оно расценивается как предпосылка к формированию 
социально активной личности. Успешное овладение способами 
обучения языку обеспечивается высоким уровнем языковой 
компетентности. Языковая компетентность позволяет адекватно 
воспринимать чужую речь, распознавать интонации и модальность 
речи собеседника, давать оценку чужой речи, обеспечивает умение 
давать соответствующие ответы, исходя из социокультурного 
контекста. 

Часто языковую компетенцию рассматривают как положение о 
необходимых конкретных навыках, требующихся для речевого 
общения между членами общества и понимание ее как языковой 
учебной дисциплины. 

В основе языковой компетенции лежат врожденная 
лингвистическая категория и способность студента к построению 
грамматики. Вместе с тем, поскольку языковая компетенция в самом 
начале появилась в лингвистике и быстро развилась вместе с ней, она 
обогатила методику языка новыми терминами, создала условия для 
создания теории обучения иностранным языкам. Формирование 
языковой компетенции является основной задачей обучения языку как 
иностранному. Выпускник вуза должен уметь свободно владеть языком, 
на котором обучался, иметь возможность разговаривать, используя 
современные информационные технологии, понимать многообразие 
мировой культуры и политической жизни. 

Одной из составляющих сторон способности к языку является 
знание языка и возможность его оценки, поэтому это весьма важно. Для 
развития языка необходимо усвоить языковую систему, освоить 
основные речевые нормы, эффективно пользоваться языковыми 
средствами. Основные цели и задачи изучения казахского языка как 
неродного сложны и многоаспектны. Введение языковой компетенции 
в науку, теорию и практику обучения даст возможность четко и ясно 
определить их. Например, основные задачи изучения казахского языка 
как государственного можно конкретизировать следующим образом: 

- овладение знаниями о строении и функционировании казахского 
языка, сведениями о языке казахов, их культуре, устном народном 
творчестве, литературе, обычаях и традициях; 

- овладение богатствами языка, развитие коммуникативной 
компетенции, состоящей из знания всех норм литературного языка, в 
том числе норм правописания (орфографического и пунктуационного); 

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            424                                        inf.academ@gmail.com 

- не только овладение на основе науки речи различными видами 
речевой практики в разных сферах общения, но и развитие 
коммуникативной компетенции, которая отвечает за личностное 
совершенствование студента и формирование коммуникативной 
культуры; 

- формирование компетенции культуроведения, которая вбирает 
в себя свод знаний о культуре казахского народа в контексте мировой 
культуры, о социокультурных стереотипах речевого общения, о 
компонентах национально-культурного значения и единицах языка, 
понимание значения родного языка в жизни народа и жизни отдельной 
личности. 

Для изучения неродного языка рассматриваются следующие 
условия: 

- связь теории с практикой в процессе изучения языка; 
- творческая сторона способности имитации и речи. 
Относительно первого условия следует отметить, что 

теоретические знания способствуют повышению уровня широкого 
использования слова. Второе условие объясняет то, что язык является 
средством творческого выражения эмоций, мысли, чувства. В самом 
начале обучения студентов государственному языку, как неродному, 
возникает проблема сравнения имитации и словотворчества. 
Существует два пути решения этого вопроса. Первый путь это, как 
говорил Л.П. Федоренко, «самый основной шаг в изучении языка – 
говорить, подражая окружающим людям» [7, 155]. Второй путь отражен 
в традиции школы А.А. Потебни и научных трудах таких ученых, как 
Т.Н. Ушакова, С.Н. Цейтлин, которые сходятся в следующем мнении, 
что «связь между человеком и обществом включает в себя все стороны 
речевого искусства, поскольку каждый человек словом связывает 
материю» [8]. Языковая компетенция – свод знаний о языке, навыков, 
обладание которыми дает возможность говорить на другом языке в 
различных сферах деятельности, в соответствии с нормами изучаемого 
языка, а также помогает развитию языковых навыков обучаемых. 
Отношение к языковой компетенции, как к сложной системе 
способностей к управлению языковым материалом в разных условиях 
деятельности, дает возможность ее защиты как психологической 
системы, включающей в себя практику устной речи и знания о языке. 

Таким образом, как показывает анализ значения понятия 
языковой компетенции, оно означает свод языковых знаний и навыков, 
которые дают широкие возможности использования языка в различных 
областях деятельности в соответствии с нормами изучаемого языка и 
способствуют развитию языковых способностей. 
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содержание, структура и модели конструирования. / под ред. 
А.А. Орлова. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л.Н. Толстого, 2008. 
– Вып. 1. – С. 117–137. 
 
 

5.15. Аспекты оценивания письменного экзамена IELTS 
 

Султан Бауыржанович Колдеев 
магистрант Кызылординского университета имени Коркыт Ата 

(г. Кызылорда, Казахстан) 
Темирболат Ибраевич Кеншинбай 

кандидат филологических наук. Кызылординский университет  
имени Коркыт Ата (г. Кызылорда, Казахстан) 

 
Из четырех навыков при изучении английского языка, 

аудирования, говорения, чтения и письма, одним из самых сложных для 
освоения учащимися является письмо. Выполняя письменные задания, 
учащиеся должны написать текст на английском языке, не родном для 
них языке, с учетом грамматических и лексических правил, учитывая 
слаженность идей в тексте, связанных разными параграфами, которые 
несут определенную информацию. Знание проблем, частых ошибок, 
допускаемых при письме и осведомленность об этих трудностях может 
значительно улучшить навыки письма.  

Для оценки компетентности письменного навыка учащегося в 
обоих заданиях экзамена IELTS, во внимание берутся четыре основные 
критерии, а именно: согласованность и сплоченность, лексический 
ресурс, грамматический диапазон и ясность.  
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Рэй и Пегг подробно рассматривая проблемы письменной оценки 
успеваемости, подчеркивают, что, особенно при написании эссе, 
кандидаты, вероятно, запоминают некоторые клише и шаблоны, чтобы 
удлинить свои предложения и украсить свою работу; тем самым, делая 
попытки произвести впечатление на экспертов и получить более 
высокие баллы [1, с. 191].  

Подлинность тестовых заданий в части письменного оценивания 
- важный вопрос, с которым кандидат может столкнуться в тестовых 
ситуациях. Также было проведено исследование аутентичности 
компонентов при написании второго письменного задания (Task 2). В 
ходе исследования была предпринята попытка выяснить, насколько 
компоненты теста соответствуют требованиям, которые могут быть 
поставлены в университетской программе. В ходе опроса были взяты 
интервью у сотрудников университетов, чтобы выяснить, насколько 
обоснована сдача теста IELTS, и его оценивание. Соответственно, 
исследование, проведенное Микан, изучило несоответствие оценок 
IELTS и призвало к работе над критериями оценки для оценки 
различных уровней письменной работы [2, c. 125]. Результаты 
показали, что трудно выделить какие-либо определенные лексические 
и грамматические особенности, позволяющие различать разные 
уровни успеваемости кандидатов. Было обнаружено, что полная 
интеграция, совокупность всех письменных навыков играют важную 
роль в написании отличной, впечатляющей письменной работы. 
Отсюда был сделан вывод, что целостные подходы намного лучше, чем 
дискретные и аналитические методы оценки. 

Браун изучила два других вопроса. Во-первых, в контексте 
перехода к сдаче IELTS в двух разных режимах, бумажном и 
компьютерном, она исследовала влияние разборчивости на оценку 
второго задания IELTS (Task 2), эссе [3, c. 131]. Исследование 
показало, что разборчивость играет небольшую, но значительную роль 
в оценке, и что объем эффекта зависит от качества почерка и 
презентации. Однако направление эффекта в этом исследовании было 
неожиданным; в то время как на основе многочисленных исследований 
оценки письма L1 было выдвинуто предположение, что плохая 
разборчивость приведет к более низким баллам, на самом деле все 
было наоборот. Учитывая, что оценка письма на уровне L2 значительно 
отличается от оценки на уровне L1, гораздо больший упор делается на 
«лингвистические» особенности (синтаксис, грамматику и лексику). 

Хотя вводные связующие слова, фразы, слаженность и 
согласованность совершенно необходимы для единства и связности 
текста. Предполагается, что те, кто оценивают письменную работу, 
могут уделять больше внимания сразу заметным и осязаемым вводным 
связующим элементам и, следовательно, уделять недостаточное 
внимание более серьезной проблеме, то есть слаженности. 
Большинство экзаменаторов считают, что оценка слаженности и 
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согласованности работы по сравнению с другими критериями более 
сложна. Майдеддин также провел исследование, чтобы выяснить, 
уделяют ли достаточного внимания кандидаты изучению 
согласованности и слаженности текста, и действительно ли это может 
улучшить их оценки [4, c. 2]. После проведения своего исследования, 
где он дал участникам подробные инструкции о вводных связующих 
словах, фразах, результаты показали значительные изменения в 
использовании этих инструментов, что привело к более высоким 
баллам. 

Помимо фокуса на слаженность и согласованность текста, 
необходимо обратить внимание важности грамматического диапазона 
и точности для получения среднего балла. Кандидаты должны 
демонстрировать хорошую грамматическую грамотность для 
возможности создания сложных грамматических структур.  

Другим критерием оценки письма во втором задании IELTS (Task 
2) — это лексические ресурсы, точнее словарный запах. Оценивается 
словарный диапазон кандидатов и то, насколько гибко и надлежащим 
образом кандидаты могут демонстрировать и проявлять его: знание 
идиоматических выражений и словосочетаний. 

Зачастую, некоторые кандидаты ошибаются, полагая, что 
напыщенная лексика может свидетельствовать о превосходстве над 
словарным знанием; однако им следует иметь в виду, что 
первостепенной задачей является естественность, гибкость и 
понятность текста. Кандидатам, которые планируют сдать экзамен 
IELTS, настоятельно рекомендуется читать аутентичные и подлинные 
тексты, чтобы обогащать свой словарный запах и уметь создавать 
естественно сложные письменные работы, которые будут указывать на 
продвинутый уровень письма. Не следует пренебрегать тем, что для 
получения высокого балла в письменных заданиях недостаточно 
хорошего знания словарного запаса. Очень важно, чтобы кандидаты 
IELTS знали, как использовать выученную лексику в реальном, 
естественном общении. Иногда бывает сложно измерить объем 
словарного запаса и понять насколько хорошо кандидат владеет 
языком: когда кандидаты не могут написать хорошее эссе в основном 
из-за незнания некоторых определенных тем. 

Полагается, что размер словарного запаса можно измерить 
независимо от письма. Однако можно утверждать, что изучение 
словарного запаса включает в себя активизацию пассивного 
словарного запаса, обращения большего внимания использованию и 
употреблению слов и отработку слов при написании заданий. Таким 
образом, еще неизвестно, следует ли тестировать словарный запас как 
отдельную конструкцию оценивания или следует ли оценивать 
словарный запах кандидата при помощи письменных заданий на 
различные темы. Измерение глубины, размера словарного запаса в 
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контексте или вне контекста, прямо или косвенно, остается спорным 
вопросом.  

Багери и Заре стремились изучить функцию использования 
образцов эссе IELTS для улучшения письменных способностей 
учащихся иранского EFL (English as Foreign Language) [5, c. 115]. Они 
утверждали, что некоторые аспекты письма учащихся (часто 
допускаемые ошибки), улучшились после ознакомления с различными 
образцами эссе. На примере уже написанных образцов, учащиеся могу 
сравнивать структуру, построение, организацию своих работ, а так же 
сталкиваться как те, или иные полезные фразы и словосочетания 
используются в контексте.  
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5.16. Лингводидактикалық ұстанымдар  
мен маман даярлаудағы ерекшеліктері 

 
Гулназ Баймұратқызы Баймурат 

Шет тілі: екі шет тілі мамандығы, 2-курс магистранты 
Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Университеті 

(Алматы, Қазақстан) 
 

Жоғары лингвистикалық білім берудегі Қазіргі заманғы нысаналы 
мақсаттардың жай-күйін айқындау үшін осы проблема бойынша қазіргі 
заманғы өзекті үрдістерді негіздеуге мүмкіндік беретін осы білім беру 
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саласындағы мақсат қоюға тарихи қалыптасқан тәсілдерді зерделеуге 
тоқталу қажет. 

Мақсаттар туралы айта отырып, ең алдымен, жалпы білім және 
жоғары білім, атап айтқанда, әлеуметтік дамудың әлеуметтік-саяси 
және экономикалық шындықтарына сезімтал бола отырып, қоғамның 
талаптарын, оның әлеуметтік тапсырысын орындауға шақырылғанын 
атап өткен жөн. Жоғары білімге қатысты Қоғамның қазіргі заманғы 
әлеуметтік тәртібін көрсететін жоғары білім туралы федералды 
құжаттарды талдау, бұрын тек елдің әлеуметтік-экономикалық және 
әлеуметтік-саяси дамуының құралы ретінде қарастырылған студент 
тұлғасының екпініне назар аударуға мүмкіндік береді. Осы жеке 
ұстанымдардан әртүрлі уақыт кезеңдеріндегі лингвист мамандарды 
даярлауға әлеуметтік тапсырыстың өзгеру ерекшеліктерін зерттеу 
қызықты. 

ХХ ғ. басында шет тілін оқытудың мақсаты «ақыл гимнастикасы», 
Оқытылатын тіл елі әдебиетінің үздік үлгілерімен танысу және 
мәтіндерді талдау мен аударуға, яғни таза рецептивті мақсаттарға дейін 
азайтылған шетел тілін практикалық қолдану дағдыларын меңгеру 
болды [1, 23-30 беттер]. Сол кезде тіл факультеттерінде оқу үшін тек 
қиындықтардың шынайы мәтіндері мен оқытылатын тіл елінің ақындары 
мен жазушыларының үлгілі шығармаларынан үзінділер таңдалды. АИ 
оқытушысының арнайы дайындығы оны тек Шет және орыс тілдерін 
ғана емес, сонымен қатар оның ғылыми деңгейі бойынша басқа 
пәндердің оқытушыларынан төмен болмауы керек. Мұндай дайындық 
тек академиялық сипатта болды. Университетте сабақ берудің түпкі 
мақсаты студенттерді жүйе ретінде тіл білімімен қамтамасыз ету болды. 
Ол кезде ауызша сөйлеуді оқыту іс жүзінде мүмкін емес деп саналды, 
өйткені шетелдік қарым-қатынаста тұрақты тәжірибені сақтау мүмкін 
емес деп саналды. 

Қазіргі даму кезеңінде тілді ғылым ретінде оқыту әдістемесінде үш 
деңгей нақты белгіленген: әдістеме, лингводидактика және технология.  

"Лингводидактика – бұл тілдерді оқыту теориясы, лингвистика мен 
дидактиканың интеграциясы" [2, 23]. Лингводидактика – тіл білімі мен 
әдістеменің интеграциясы нәтижесінде пайда болған тілдерді оқыту 
әдістемесінің теориялық бөлігі [3, 50]. Лингводидактиканың объектісі 
тілдерді оқыту процесінің теориялық негіздемесі және оны зерттеу 
болып табылады: тілдік білім берудің тұжырымдамалары, мазмұны, 
оқытудың ұйымдастырушылық нысандары, оқыту процесін зерттеу 
және құрылымдау тетіктері. Лингводидактика пәні-тілді оқытудың 
(оқытушының іс-әрекеті), оқытудың (студенттің іс-әрекеті) өзара іс-
қимылының заңдылықтарын, оқу материалының мазмұнын және 
дербестендірілген білімді меңгеру технологиясын теориялық негіздеу. 

Лингводидактика шешетін міндеттер: 
- тілдік білім тұжырымдамаларының теориялық негіздерін – 

лингвоцентрлік және антропоцентрлік; 

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            430                                        inf.academ@gmail.com 

- тілдерді оқыту процесінің мәнін және оның тиімділігінің 
шарттарын сипаттау және түсіндіру; 

- пәндік білім беру мақсаттары, оқу материалын іріктеу және 
құрылымдау қағидаттары, тілді оқытудың құралдары, әдістері мен 
тәсілдері, ағымдағы және аралық бақылаудың нысандары мен әдістері 
болып табылатын тілдерді оқытудың әдістемелік жүйелерінің 
теориялық негіздемесі; 

- тілдерді оқытудың ұйымдастырушылық формаларын жетілдіруді, 
жаңа оқыту жүйелері мен технологияларының пайда болуын теориялық 
негіздеу және түсіну. 

Тілді оқыту әдістемесінде лингводидактика келесі қызметтерді 
атқарады: 

- ғылыми-теориялық (тілді оқыту процесін зерттеу); 
- құрылымдық-моделдеу (жетілдіру, оқу процесін түрлендіру); 
- интегративті (тілді оқыту процесін сенімді негіздеу мақсатында 

философтардың, лингвистердің, педагогтардың, психологтардың, 
әдіскерлердің, коммуникация теориясы мен информатика бойынша 
мамандардың ғылыми жетістіктерін біріктіру) (Сурет 1). 
 

 
Сурет 1. Лингводидактианың қызметтері 

 
Лингводидактиканың алдында тұрған міндеттерді шешу және 

тұжырымдалған функцияларды жүзеге асыру білімнің әртүрлі 
салаларына жататын ұғымдар жүйесін тарту арқылы жүзеге 
асырылады. Лингводидактика пайдаланатын негізгі ұғымдар мен 
категориялар: 

- философиялық ұғымдар: формасы мен мазмұны, Жалпы және 
жалғыз, себебі мен салдары; мүмкіндік пен шындық, саны мен сапасы, 
теория мен практика, заң мен заңдылық және т. б.; 

ғылыми-
теориялық 

құрылымдық-
моделдеу 

интегративті
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- жалпы ғылыми ұғымдар: құрылым, функция, ұйымдастыру, 
процесс, тұжырымдама, тәсіл, аспект, қызмет, принцип және т. б.; 

- педагогиканың жалпы түсініктері: білім беру, даму, тәрбие, 
педагогикалық эксперимент, педагогикалық процесс, педагогикалық 
мониторинг және т. б.; 

- лингводидактиканың ерекше ұғымдары: тіл оқыту, тіл үйрену, 
Орыс тілі (және басқа тілдер) оқу пәні ретінде, Оқу материалы, оқу 
жағдайы, тілді оқытудың принциптері, әдістері мен тәсілдері және т. б.; 

- байланысты ғылымдардан алынған ұғымдар: 
- психология (қабылдау, түсіну, ассимиляция, есте сақтау, ойлау, 

ақыл-ой дамуы және т. б.); 
- логика (индукция, шегеру, талдау, синтез, жалпылау, жіктеу, 

жүйелеу және т. б.); 
- кибернетика (кері байланыс, динамикалық жүйе); 
- психолингвистика (сөйлеу әрекетінің теориясы, сөйлеудің пайда 

болуы, сөйлеуді қабылдау, сөйлеу әрекеті, сөйлеу механизмдері және 
т.б.). 

Ғылым мен техниканың дамуының қазіргі кезеңінде кез-келген 
профильдегі маман үшін шет тілін білу міндетті болып табылады. ЖОО-
да "шет тілі" пәнінің стандартына сәйкес шет тілін оқыту 
коммуникативтік-бағытталған және кәсіби-бағытталған сипатта болуы 
тиіс. Мамандықтардың студенттері коммуникативтік құзыреттілік 
деңгейіне қол жеткізу, онда өздігінен білім алу үшін, сондай-ақ кәсіби 
қызметте шет тілін іс жүзінде қолдануға болады. Стандартқа сәйкес 
маман мәдениетаралық ғылыми байланыстарды орнатуға, 
халықаралық симпозиумдар мен конференцияларға қатысуға, ғылым 
мен техниканың белгілі бір саласындағы шетелдік тәжірибені 
зерделеуге, сондай-ақ іскерлік байланыстарды жүзеге асыруға дайын 
болуы тиіс. 

Қорыта келе атарымыз, жоғары білімі бар мамандарды даярлау 
тиімділігін арттыруда студенттердің оқуы маңызды рөл атқарады. Оқу 
мәселесі мектеп жасында жақсы зерттеліп, студенттер үшін жеткіліксіз 
дамыған және жұмыс істейді. 

Қазіргі жоғары білім беруді қайта құрудың негізгі мақсаты 
студенттің жеке психикалық ресурстарын дамытуға бағытталғандықтан, 
білім беру жүйесінің басым міндеттерінің бірі-әр студенттің танымдық 
тәжірибесін күрделендіруге және байытуға негізделген студенттердің 
зияткерлік тәрбиесі. Жеке тұлғаны оқыту мен дамытуда жалпы оң 
нәтижеге қол жеткізу студенттердің жасына, жеке ерекшеліктеріне және 
танымдық іс-әрекетінің әлеуетті мүмкіндіктеріне, олардың оқуына 
байланысты ғана мүмкін болатынына көз жеткізу қиын емес. Нені 
білдіретінін түсіндіру үшін жаңа материалмен алғашқы танысу кезеңі 
студенттер арасында өте күшті және өте тұрақты айырмашылықтарды 
анықтайтынын атап өтеміз. Кейбіреулері ассимиляцияның жоғары 
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деңгейіне жетеді, басқалары, олардың көпшілігі орташа, ал 
кейбіреулері төмен. 
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сборник статей Всероссийской научно-практической конференции (31 
октября 2019 года) / М-во культуры Рос. Федерации; Краснод. гос. ин-т 
культуры; [сост. В.Ю. Новикова]. – Краснодар: [б. и.], 2019. – 000 с. – 
Текст (визуальный): непосредственный. – 307 с. 

9. Черников Н.М. Культура письменной речи: должна ли быть 
запятая? Экология языка: южнороссийский опыт межкультурной 
коммуникации: сборник статей Всероссийской научно-практической 
конференции (31 октября 2019 года) / М-во культуры Рос. Федерации; 
Краснод. гос. ин-т культуры; [сост. В.Ю. Новикова]. – Краснодар: [б. и.], 
2019. – 000 с. – Текст (визуальный): непосредственный. – 307 с. 

10. Шерстобитова И.А. Читая Пушкина, сохраняем русский язык. 
Экология языка: южнороссийский опыт межкультурной коммуникации : 
сборник статей Всероссийской научно-практической конференции (31 
октября 2019 года) / М-во культуры Рос. Федерации; Краснод. гос. ин-т 
культуры; [сост. В.Ю. Новикова]. – Краснодар: [б. и.], 2019. – 000 с. – 
Текст (визуальный): непосредственный. – 307 с. 

11. Кайлы М.Л., Невская П.В. Важность этических норм при 
формировании навыков деловой коммуникации на примере делового 
письма. Экология языка: южнороссийский опыт межкультурной 
коммуникации: сборник статей Всероссийской научно-практической 
конференции (31 октября 2019 года) / М-во культуры Рос. Федерации; 
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Краснод. гос. ин-т культуры; [сост. В.Ю. Новикова]. – Краснодар: [б. и.], 
2019. – 000 с. – Текст (визуальный): непосредственный. – 307 с. 

12. Коломейцева Т.В., Невская П.В. Развитие навыков публичного 
выступления учащихся на уроках иностранного языка на среднем этапе 
обучения. Экология языка: южнороссийский опыт межкультурной 
коммуникации: сборник статей Всероссийской научно-практической 
конференции (31 октября 2019 года) / М-во культуры Рос. Федерации; 
Краснод. гос. ин-т культуры; [сост. В.Ю. Новикова]. – Краснодар: [б. и.], 
2019. – 000 с. – Текст (визуальный): непосредственный. – 307 с. 

13. Корнеева М.В., Невская П.В. Способы расширения словарного 
запаса и методы запоминания слов при подготовке к экзаменам по 
иностранному языку. Экология языка: южнороссийский опыт 
межкультурной коммуникации: сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции (31 октября 2019 года) / М-во культуры Рос. 
Федерации; Краснод. гос. ин-т культуры; [сост. В.Ю. Новикова]. – 
Краснодар: [б. и.], 2019. – 000 с. – Текст (визуальный): 
непосредственный. – 307 с. 

14. Лобанова Ю.Е., Синицына Ю.Н., Майорова А.С. Использова-
ние языка тела и жестов для обучения грамматике в онлайн-уроках 
английского языка. Экология языка: южнороссийский опыт 
межкультурной коммуникации: сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции (31 октября 2019 года) / М-во культуры Рос. 
Федерации; Краснод. гос. ин-т культуры; [сост. В.Ю. Новикова]. – 
Краснодар: [б. и.], 2019. – 000 с. – Текст (визуальный): 
непосредственный. – 307 с. 

15. Пупов В.Г., Данильченко Т.Ю. Развитие памяти в процессе 
изучения иностранных языков. Экология языка: южнороссийский опыт 
межкультурной коммуникации: сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции (31 октября 2019 года) / М-во культуры Рос. 
Федерации; Краснод. гос. ин-т культуры; [сост. В.Ю. Новикова]. – 
Краснодар: [б. и.], 2019. – 000 с. – Текст (визуальный): 
непосредственный. – 307 с. 

16. Романова А.Д., Большеченко А.Д. Формирование речевых 
навыков в процессе изучения культуры англоязычных стран на 
занятиях по иностранному языку на старшем этапе обучения. Экология 
языка: южнороссийский опыт межкультурной коммуникации: сборник 
статей Всероссийской научно-практической конференции (31 октября 
2019 года) / М-во культуры Рос. Федерации; Краснод. гос. ин-т культуры; 
[сост. В.Ю. Новикова]. – Краснодар: [б. и.], 2019. – 000 с. – Текст 
(визуальный): непосредственный. – 307 с. 

17. Романова Е.В., Невская П.В. Изучение грамматических норм 
английского языка как основа культуры речи на начальном этапе 
обучения. Экология языка: южнороссийский опыт межкультурной 
коммуникации: сборник статей Всероссийской научно-практической 
конференции (31 октября 2019 года) / М-во культуры Рос. Федерации; 
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Краснод. гос. ин-т культуры; [сост. В.Ю. Новикова]. – Краснодар: [б. и.], 
2019. – 000 с. – Текст (визуальный): непосредственный. – 307 с. 

18. Саркисова Д.А., Невская П.В. Обучение особенностям 
перевода иноязычных текстов с сохранением литературного стиля 
автора. Экология языка: южнороссийский опыт межкультурной 
коммуникации: сборник статей Всероссийской научно-практической 
конференции (31 октября 2019 года) / М-во культуры Рос. Федерации; 
Краснод. гос. ин-т культуры; [сост. В.Ю. Новикова]. – Краснодар: [б. и.], 
2019. – 000 с. – Текст (визуальный): непосредственный. – 307 с. 

19. Ханаева А.В., Невская П.В. Культура речи преподавателя как 
способ влияния на поведенческий аспект студентов высших учебных 
заведений. Экология языка: южнороссийский опыт межкультурной 
коммуникации: сборник статей Всероссийской научно-практической 
конференции (31 октября 2019 года) / М-во культуры Рос. Федерации; 
Краснод. гос. ин-т культуры; [сост. В.Ю. Новикова]. – Краснодар: [б. и.], 
2019. – 000 с. – Текст (визуальный): непосредственный. – 307 с. 

20. Шульжевская А.А., Данильченко Т.Ю. Особенности употребле-
ния эвфемизмов в английском языке при обучении чтению в старших 
классах. Экология языка: южнороссийский опыт межкультурной 
коммуникации: сборник статей Всероссийской научно-практической 
конференции (31 октября 2019 года) / М-во культуры Рос. Федерации; 
Краснод. гос. ин-т культуры; [сост. В.Ю. Новикова]. – Краснодар: [б. и.], 
2019. – 000 с. – Текст (визуальный): непосредственный. – 307 с. 

21. Ямаева К.А., Данильченко Т.Ю. Потенциал игры в обучении 
иностранному языку. Экология языка: южнороссийский опыт 
межкультурной коммуникации: сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции (31 октября 2019 года) / М-во культуры Рос. 
Федерации; Краснод. гос. ин-т культуры; [сост. В.Ю. Новикова]. – 
Краснодар: [б. и.], 2019. – 000 с. – Текст (визуальный): 
непосредственный. – 307 с. 

22. Королькова Э. А. Этико-речевая нормативность публичного 
политического спора с позиции лингвоэкологии (теоретико-методологи-
ческий аспект). Экология языка: сб. ст. VIII Междунар. науч. конф. (г. 
Пенза, 17 апреля 2015 г.) / под ред. д.ф.н. Е. Н. Сердобинцевой. – 
Пенза: Изд-во ПГУ, 2015. – 198 с. 

Лингвоэкология коммуникативті іс-тәжірибеде 
1. Бернацкая А.А. Лингвоэкология и «критика языка» // Экология 

языка и коммуникативная практика. 2014. № 2. С.15–31.  
2. Потеряхина И.Н. Лингвоэкологические характеристики 

англоязычной виртуальной корпоративной коммуникации: дис. ... канд. 
филол. наук. Пятигорск, 2015 г. – С. 185. 

3. Ионова С.В. К вопросу о признаках экологичности текстовой 
коммуникации. // Вестник Волгоградского государственного универси-
тета. Серия 2: Языкознание. - 2011. - № 1 (13). - С. 190-197.  
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4. Панченко Н.Н. Правда и искренность в экологичной / 
неэкологичной коммуникации // Научный диалог. - 2012. - № 12. - С. 124-
133. 

5. С.В. Ионова. О двух аспектах эколингвистических исследова-
ний. Экология языка и коммуникативная практика. 2016. № 1. С. 10–25. 

6. А.С. Сафонова. Новые формы виртуальной политической 
коммуникации в молодежной среде. Научно-технические ведомости 
СПбГПУ. Гуманитарные и общественные науки, № 2 (220), 2015. 

Лингвоэкологияның әлеуметтік, психологиялық аспектісі 
1. Шабыков Виталий Иванович, Кудрявцева Раисия Алексеевна, 

Проблема витальности марийского языка (социолингвистический 
аспект). Тамбов: Грамота, 2015. № 8 (58): в 3-х ч. Ч. I. C. 203-206.  

2. Чернышов М.Ю. Экология языка – чистота речи – 
нравственность помыслов: психологический аспект // Материалы 
международной научной конференции «Экология языка на перекрестке 
наук». – Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. – Ч. 1. – С. 67-72.  

3. Ходжагельдыев Б.Д., Шурупова О.С. Англицизмы в 
современном русском языке: благо или проклятие? Экология языка. 
Сборник научных трудов. под ред. Е. Н. Сердобинцевой. Пенза, 2016, 
56-62. 

4. В.П. Засыпкин. Языковой конфликт в мигрантоемком регионе: 
постановка проблемы. Современные проблемы науки и образования. 
издательский дом "Академия естествознания" (Пенза). Номер: 2, Год: 
2015, Страницы: 378. 

5. Трутнева, А.С. Семантическое развитие инвективной лексики в 
чешском языке. 76-я научная конференция студентов и аспирантов 
Белорусского государственного университета [Электронный ресурс]: 
материалы конф. В 3 ч., Ч. 2, Минск, 13–24 мая 2019 г. / Белорус. гос. 
ун-т; редкол.: В.Г. Сафонов (пред.) [и др.]. – Минск : БГУ, 2019. – С. 228-
232. 

Лингвоэкологияның концептуалды ерекшелігі 
1. Фомина О.А. Концептуально-терминологическое пространство 

лингвистической экологии: когнитивный и функционально-
семантический аспекты (на материале русского языка): дис. ... канд. 
филол. наук. – Ростов-на-Дону, 2011. – С. 217. 

2. Огдонова Ц.Ц. Концептуальные основания лингвоэкологичес-
кой парадигмы научных исследований // Альманах современной науки 
и образования. Тамбов: Грамота, 2009. № 2 (21): в 3-х ч. Ч. III.  

Аударманың лингвоэкологиялық мәселелері 
1. Мажарова А.Г. Лингвоэкологические аспекты процесса 

обучения профессионально ориентированному переводу. Экология 
языка: сб. ст. VIII Междунар. науч. конф. (г. Пенза, 17 апреля 2015 г.) / 
под ред. д.ф.н. Е.Н. Сердобинцевой. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2015. – 198 с.  
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2. Абакумова О.А. Лингвоэкологические аспекты перевода (на 
материале научных текстов). Выпускная квалификационная работа 
бакалавра. – Томск, 2017 г. 

3. Магерамова Ю.Ю. Ирония как способ привлечения внимания к 
языку в интернет-пространстве. Экология языка: южнороссийский опыт 
межкультурной коммуникации: сборник статей Всероссийской научно-
практической конференции (31 октября 2019 года) / М-во культуры Рос. 
Федерации; Краснод. гос. ин-т культуры; [сост. В.Ю. Новикова]. – 
Краснодар: [б. и.], 2019. – 000 с. – Текст (визуальный): 
непосредственный. – 307 с. 

4. Штеба А.А, Никодимова А.Д. Упорядоченный хаос (на примере 
анализа языковой категоризации смешанных эмоций). Экология языка: 
южнороссийский опыт межкультурной коммуникации: сборник статей 
Всероссийской научно-практической конференции (31 октября 2019 
года) / М-во культуры Рос. Федерации; Краснод. гос. ин-т культуры; 
[сост. В.Ю. Новикова]. – Краснодар: [б. и.], 2019. – 000 с. – Текст 
(визуальный): непосредственный. – 307 с. 
 
 

5.18. Трикотажная одежда с ажурными рисунками 
 

Борижан Полатович Торебаев 
Старший преподаватель. Южно-Казахстанский университет 

имени М. Ауэзова (г. Шымкент, Казахстан) 
Айнур Кенесбековна Бектурсунова 

Докторант. Южно-Казахстанский университет 
имени М. Ауэзова (г. Шымкент, Казахстан) 

Нуржан Еркебаевич Ботабаев 
PhD доктор. Южно-Казахстанский университет 

имени М. Ауэзова (г. Шымкент, Казахстан) 
Мейрамкул Асанкызы Абуова 

Магистр-преподаватель. Южно-Казахстанский университет 
имени М. Ауэзова (г. Шымкент, Казахстан) 

 
В последнее время трикотажные изделия в фаворе мировой 

моды. Они не только лидируют на подиумах, но и доминируют в модных 
магазинах. Существуют разные виды трикотажных полотен – джерси, 
ажурные и рельефные вязаные полотна, бархат на трикотажной 
основе, трикотажное полотно с махровой или ворсованной изнаночной 
стороной и т.д. Все они эластичны и мягки на ощупь, носить их удобно 
и комфортно. Поэтому, спрос на них постоянно растет. Особенно 
ценится в жарком регионе, в частности на юге Казахстана трикотажная 
одежда с ажурными рисунками [1, с. 80]. 

Кружево в классическом европейском исполнении увидело свет в 
Италии на рубеже XV и XVI веков. Его носили не только женщины, но и 
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мужчины. В те времена, когда д’Артаньян «проворачивал» свою 
историю с подвесками, кружева у мужчин были везде – на воротнике, 
манжетах и даже на отворотах сапог для верховой езды. Модный дом 
Dolce Gabbana, отпраздновав 25-й юбилей, показал белоснежную 
коллекцию, символизирующую начало новой главы в истории с чистого 
листа. По словам дизайнеров, на создание ажурных шедевров их 
вдохновили старинные кружевные изделия – чувственные и дерзкие, 
что свойственно стилю марки. 

Родиной кружева была Италия. До этого существовали различные 
виды ажурной вышивки, создающие эффект кружева, например, 
вышивка «шов по прорези» – по сетке разреженного полотна. В конце 
XVI в. появился гипюр – мотивы кружева, соединенные тонкими 
связками, что дало возможность изготавливать готовые кружевные 
детали. В XVII в. получает распространение золотое кружево с 
геометрическими сетчатыми мотивами либо растительными 
элементами (фламандский тип). Иногда в узоры вводят жемчуг, 
серебряные бляшки, цветной просверленный камень. Некоторые узоры 
этих времен дожили нитяном льняном кружево до XX в. Когда 
машинный способ производства сделал кружево дешевле и доступнее, 
и что бы ни говорили истинные ценители ручного труда, ажурные 
полотна дизайнеров, созданные промышленным образом, стали 
представляться на подиумах мира. В частности, модный дом Doice 
Gabbana, отпраздновав 25-й юбилей, показал белоснежную коллекцию, 
символизирующую начала новой главы в истории чистый лист. По 
словам дизайнеров, на создание ажурных шедевров их вдохновил 
старинные кружевные изделия – чувственные и дерзкие, что 
свойственно стилю марки. 

До сих пор в их трикотажных изделиях используются рельефные 
узоры в виде различных кос, характерные для свитеров исландских 
рыбаков, или «норвежские» жаккардовые узоры с оленями и 
снежинками, которые со временем стали очень популярны и в других 
странах. Они в середине прошлого века широко использовались в 
спортивной одежде зимнего ассортимента. Эти известные скандинав-
ские рисунки и в наше время регулярно появляются в сезонных 
коллекциях известных дизайнеров. Следует отметить, что ажурные 
конструкции снежинок необычайно красивы. На первый взгляд кажется, 
что все снежинки одинаковые – шестигранники. Они могут быть и 12-
гранными, а также круглыми, призматическими, каплеобразными и т. д.  

Трикотаж жаккардовых переплетений сегодня имеет наибольшее 
распространение в промышленности из всех видов рисунчатого 
трикотажа, так как именно с помощью жаккардовых механизмов можно 
получать на вязаных полотнах и изделиях рисунки сложных форм [2, с. 
274]. 

На современных вязальных машинах с программным 
управлением смена рисунка не составляет проблемы: достаточно 

http://www.regionacadem.org/
mailto:inf.academ@gmail.com


«Quality Management: Search and Solutions»: 
Materials of the VI International Scientific-Practical Conference. Los Angeles (CA, USA), November 25-27, 2020 

www.regionacadem.org                                            441                                        inf.academ@gmail.com 

ввести рисунок в компьютер. Поэтому жаккардовые полотна – это 
прекрасная возможность для дизайнеров воплотить свои новые 
творческие идеи.  

Рисунки с ажурным эффектом на полотне получаются путем 
образования на одной из игольниц кругловязальной жаккардовой 
машины прессовых петель с двумя, тремя или четырьмя набросками на 
одной игле. Также рисунок такого характера можно создавать и на 
двойном трикотаже путем выключения в определенном порядке игл на 
двух игольницах и образования набросков на одной или обеих 
игольницах. Если выключить иглы на обеих игольницах таким образом, 
чтобы около включенных в работу игл одной игольницы были включены 
иглы другой игольницы (по одной или по две), то в тех местах, где 
наброски отодвигают соседние с ними петли, образуются большие 
просветы. Эти просветы и способствуют созданию эффекта ажура.  

Имитировать ажурный эффект можно и на двухслойном 
трикотаже накладного переплетения путем образования прессовых 
петель с двумя, тремя и более набросками. Накладное переплетение в 
этом случае представляет собой две сдвоенные глади, соединенные 
между собой прессовыми петлями согласно рисунку. Наброски из-за 
упругих свойств изогнутой нити отталкивают от себя соседние 
петельные столбики, в результате чего напоминают ажурные 
переплетения. 

Трикотаж с перенесенными петлями, как правило, имеет рисунок 
из ажурных отверстий, различных по форме и величине. Такой рисунок 
при этом может покрывать полотно целиком или занимать лишь малую 
его часть. Также ажурный рисунок может располагаться только на 
определенных участках трикотажного изделия в виде монораппортной 
композиции [3, с. 236].  

Следует напомнить, что к ажурным можно отнести только такие 
переплетения, в структуре которых содержатся петли, перенесенные из 
одних петельных столбиков в другие. Характер и форма узора зависят 
не только от основного переплетения, но и от того, как переносятся 
петли.  
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Исторические сведения об окрашивании различных предметов 

относятся к глубокой древности. Древние люди окрашивали пряжу и 
волокна красителями природного происхождения. Натуральные краски, 
насыщенные индивидуальностью – это дар природы. Древние мастера 
текстильного ремесла знали, что практически любой чистый цвет ткани 
можно придать при помощи натуральных красителей, которые легко 
найти в природе. Красители природного происхождения обеспечивали 
не только высокое эстетическое качество, но и долговечность. Имея в 
своем распоряжении 5-6 естественных красителей, средневековые 
мастера-красильщики могли окрашивать в 800 разных оттенков!  

Одним из распространенных натуральных красителей является 
красители животного происхождения. На Соломоновых островах 
местные жители делали краску из желтых бабочек, которой 
окрашивали изделия, плетенные из травы. Ремесленники древней 
финикийской цивилизации научились получать красный пигмент для 
окраски ткани кермес. «Кермес» – арабское слово, так называлось 
крохотное насекомое – дубовый червец (разновидность тли, обитавшие 
на листьях дубов). Его, как пурпур, добываи в сравнительно небольших 
количествах. В свое время половину дани Риму Испания отдавала 
«натурой» – кермесом, содержащим красный пигмент. Но вот после 
открытий Америки испанские конкистадоры обнаружили заокеанского 
родственника дубового червеца, который обитал не на дубе, а на 
кактусе, причем одного вида «нопала». Ее добывали древние ацтеки из 
кошенильного жука, паразитирующего на листьях кактуса опунции. Эту 
драгоценную краску привезли в Европу 1500 году испанские 
конкистадоры [1, с. 186]. 

Круг природных красителей, дающих прочную красную и синюю 
окраску цвета, считавшиеся во все времена драгоценными, невелик. 
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Лучшими по красоте и долговечности были два красных красителя 
животного происхождения: пурпур, добывавшийся из 
средиземноморских моллюсков до XIX века, и кармин, который 
экстрагировали из насекомых двух разных видов – червеца на 
территории Европы и Азии, а также кошенили в Южной Америке. 

Пурпурные ткани были почитаемы с древнейших времен. 
Краситель – пурпур, так называемое в Центральной Азии «кырмызы» 
всегда имел особое значение. Его использовали еще в Древнем Риме. 
Добывали этого красителя из очень редко встречающихся моллюсков 
Murexbandaris, которые водятся только у побережья Африки. Ткань 
получала характерную окраску всевозможных оттенков (от черновато-
красного до самых светлых тонов красного) при крашении соком 
получаемых из морских раковин. Ловля этих особых моллюсков и 
обработка положили начало производству красителя пурпурного цвета 
[2, с. 94]. 

Для того чтобы добиться пурпурного цвета, ткань подвергали 
сложной двойной окраске в жидкости, выделяемой этим моллюском. 
Поскольку изготовление этой краски была весьма трудоемкой, с давних 
пор она ценилась очень высоко. 

Подлинный пурпур имеет неровный цвет, при окрашивании ткань 
приобретает блеск и тени. В складках различного цвета имеют 
различные оттенки: тени в складках красного пурпура отливают синим, 
в складках синего или фиолетового видны багровые тона. Палитра 
пурпурных тканей простиралась от розового до фиолетового 
(аметистового).  

Носить пурпуровые шелка было привилегией только царской 
семьи и высших сановников. Эти шелка изготавливались в 
государственных мастерских-гинекеях (там работали только женщины), 
весь процесс производства ткани был строго засекречен. На корабле 
царицы Клеопатры были алые паруса. Властная и красивая женщина 
желала, чтобы ее корабль был «одет» в самый красивый наряд, и к 
сожалению, пришлось уничтожить не одну тысячу моллюсков. 

До открытия анилиновых красок кошениль была главным 
продуктом для текстильного производства красных и фиолетовых 
красок. Но в конце XIX века на кармин – краску, получаемую из 
кошенили, снова возрос спрос – ею стали окрашивать некоторые сорта 
ткани, так как цвета натуральных красителей, в отличие от 
синтетических, не имеют очень ярких, насыщенных тонов. Они более 
мягкие, глубокие и благородные. Основная палитра природы жёлтые, 
зелёные и красные оттенки, хотя, если понадобится синий или 
фиолетовый цвет, его можно легко получить. Одним из неоспоримых 
преимуществ природных компонентов помимо натуральности, 
является стойкость цвета. Текстильные изделия, окрашенные 
натуральными красителями, практически не выцветают. При 
эксплуатации одежды из окрашенных тканей природными красителями 
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не вызывает у человека чувства дискомфорта, благодаря ее 
гипоаллергетическим свойствам. Кроме того, одежда, окрашенная 
природными красителями, создают благоприятные условия для 
трудящихся в производстве. Несмотря они не лишены недостатков: 
ограниченность цветовых тонов и применение солей тяжелых 
металлов в качестве протрав, продолжаются серьезные работы по 
возвращению природных красителей и пигментов в практическую 
технологию колорирования. При этом используются два направления: 
селекция и генная инженерия для выращивания растений, содержащих 
большое количество окрашенных веществ, и извлечения их из 
растений; микробиологическая технология культивирования бактерий, 
вырабатывающих окрашенные вещества [3, с. 109].  
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Одним распространенным видом текстильного аксессуара в 

ансамбле костюма является шарф. Он в ансамбле костюма занимает 
особое место. История шарфа насчитывает более двух тысяч лет. По 
археологическим данным, впервые шарф появился в Китае. Древние 
воины этой страны использовали шарфы с практической целью: 
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обвязывали шею куском материи, чтобы уберечься от холода и ветра. 
Этот кусок ткани, скроенной по форме вытянутого прямоугольника, 
сходный с шалями, вошедшими в модный женский костюм эпохи 
классицизма, а затем стиля ампир. Композиционная схема построения 
шарфов симметрична относительно середине, декор располагался в 
основном на концах изделия. Разнообразие вариантов использования 
сделало шарф особенно популярным в конце XIX в. в костюме стиля 
модерн. Шарф драпировался на голове, вокруг шеи, на талии. Шарфы 
достигали иногда длины нескольких метров. Изысканная цветовая 
гамма, богатый декор на концах шарфа, вытянутые певучие и 
необычайно пластичные формы ириса, кувшинок и других цветов, 
которые часто встречаются в искусстве стиля модерн, нашли свое 
отражение в оформлении этих штучных изделий. Часто шарф был 
просто гладкими или оформлялся очень узкой декоративной каймой по 
всему периметру плоскости [1, с. 264].  

Теплый – главный признак шарфа, поэтому данный аксессуар 
пользуется особой популярностью зимой. В это время длинный, 
вязаный шарф, уложенный вокруг шеи и перекинутый через плечо, не 
только убережет от холода, но и придает элегантность. Стильно можно 
выглядеть в шарфе крупной вязки. Яркий хомут из натуральной шерсти 
или кашемира – тренд сезона.  

Шарф-скейч – разновидность шарфа, выполняющего 
одновременно как функции классического шарфа, так и функции 
воротника-стойки. Отличается от классического шарфа тем, что имеет 
в средней части уширение и поперечный разрез, края которого могут 
соединяться между собой при помощи молнии, застёжки-липучки, или 
иного вида застежки. Наличие разреза с застежкой позволяет 
расстегивать воротниковую часть шарфа-скейч [1, с. 189].  

Шарф может быть как однотонным, так и цветастым – все зависит 
от вкуса отдельного человека или народа. В Индии по традиции невеста 
покрыта красным шарфом (чунари). Для футбольных болельщиков 
набрасывать на шее шарф с символами любимой команды давно стало 
традицией. В шарфе очень важно присутствие ведущего цвета, 
который преобладает по площади. В основном это – грунтовая 
плоскость. Композиционное решение в цвете мужского шарфа является 
довольно сложным. В этом процессе согласование родственных цветов 
может быть наиболее удачным.  

Художественное оформление шарфа мало отличается от 
оформления платка, основное их различие состоит в форме. Шарф – 
вытянутый прямоугольник, платок квадрат. Шарфы оформляются 
рисунками симметричного и асимметричного композиционного 
построения с использованием различных орнаментальных мотивов. 
Мотивами его художественного оформления могут служить полосы, 
клетки, горошки, а также геометрические и природные формы, мотивы 
предметного и фольклорного характера. Часто цветной рисунок 
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сочетается с мелкоузорчатыми переплетениями и напоминает 
мозаичный узор переборного ткачества. Шарф с геометрическими 
рисунками, наиболее органично вписываются в ансамбль 
современного костюма для любых возрастных групп и пола [2, с. 244]. 
Модницы сегодня наполняет свой образ восточным шармом. Осенью, 
накинув сверху пальто шарфик с орнаментом «восточного огурца» 
добавляет своему образу изюминки! Несмотря на свою 
немногословность, иногда и отсутствий динамики в композиционном 
решении обычно орнамент в нем достаточно выразителен. 

В процессе художественного оформления целесообразно найти 
такую группировку форм и такое колористическое решение, которые 
обеспечивали бы замкнутость композиции концов шарфа мотивами 
различного характера. Это объясняется тем, что в этом изделии самая 
заметная часть – его край, в связи с этим особое внимание уделяется 
разработке каймы, ее пропорциональным членениям, 
колористическому решению, внимательной прорисовке форм. Чтобы 
образ был более притягательным, их край оформляются бахромой, 
осыпным интерлоком и простой подрубкой.  

Галстук имеет свою довольно длинную историю. В XVII столетии 
шейный платок с длинными концами стал называться галстуком, и с тех 
пор он не выходит из моды – меняются лишь форма галстука, способы 
ношения и приемы завязывания. На рубеже XIX и XX вв. по виду он уже 
напоминал современный галстук. Когда в моду вошли рубашки с 
воротником, галстук стягивали узлом под подбородком, а его длинные 
концы свисали на накрахмаленную рубашку. Именно в это время 
галстук стал таким, каким мы его знаем сегодня.  

Крават – так назывался галстук в период своей молодости, когда 
еще все помнили его происхождение: такого рода шитый платок носили 
хорваты, отсюда произошло и название. Так нередко называют и ткани 
галстучного типа. В XIX веке в моде был галстук из клетчатых тканей, 
так называемый «галстук Вальтер Скотт».  

Ассортимент галстучных тканей достаточно широк, они 
вырабатываются в шелковой промышленности, в основном из 
искусственных и синтетических нитей. В наши дни галстуки шьются из 
тканей с купонными и раппортными классическими, а также 
современными текстильными рисунками мелкого и среднего масштаба. 
Основные требования в решении дизайна тканей, предназначенные 
для галстука – это соответствие масштаба рисунка, схемы его 
композиционного построения форме изделия (галстуку) и его роли в 
костюме.  

Поскольку роль галстука в современном мужском костюме 
возросла, дизайнеры бросает вызов серой повседневности. Они 
разрабатывают линию необычных галстуков, предназначенных для тех, 
кто привык находиться в центре внимания. Отсутствие 
композиционного центра, асимметрия является характерными 
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особенностями японского искусства «перетекающий орнамент» с ваз, 
шкатулок, и шарм японские модельеры перенесли в современные 
галстуки, например, знаменитые галстуки Кензо. В последнее время 
галстук стал более живописным. Остаться незамеченным, когда ворот 
твоей рубашки плотно опоясан галстуком, богато орнаментированным 
классическими текстильными рисунками: радужных полос, веселых 
горошек, клетчатых или пестрых узоров, сегодня просто невозможно.  
 Итак, текстильные аксессуары, в частности шарф и галстук, 
имеющие устоявшиеся традиции художественного оформления 
являются интересными дополнениями к образу и любого наряда. Не 
только об их декоративных ролях, но и универсальностях только можно 
мечтать. Они в ансамбле костюма занимает особое место. Шарф и 
галстук, сохраняя, свои актуальности по сей день, именно в нем 
приобретают свойства объемных форм. В их дизайне, так же как 
текстильное панно, главным является орнамент и цвет, а не форма [3, 
с. 236]. Поэтому у дизайнеров текстиля художественно-
колористическое оформление этих текстильных аксессуаров, 
соответствующее направлению моды по моделям, вызывает особый 
интерес. 
 

Список литературы: 
 1. С.А. Малахова, В.Н. Козлов, А.И. Черток и др. Художественное 
оформление текстильных изделий. Москва, Легпромбытиздат, 1988. 
 2. Шарф, деталь военной формы // Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.), – СПб., 1890 – 1907.  
 3. Торебаев Б.П. Основы дизайна текстильных изделий. Учебник. 
Ташкент. «Tafakkur qanoti», 2013. 
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ПРЕЗИДИУМ РЕГИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ МЕНЕДЖМЕНТА 
приглашает научных работников, ученых, исследователей,  

преподавателей вузов, руководителей и специалистов  

образования, науки, производства и бизнеса 

пройти независимую аттестацию с присвоением академических званий 

ассоциированного профессора (доцента) и профессора РАМ 

 

Квалификационные требования к соискателям академического звания 

ассоциированного профессора (доцента): 

- ученая степень доктора или кандидата наук или академическая степень доктора 

PhD (в виде исключения звание ассоциированного профессора может присуждаться 

крупным специалистам образования, науки, производства и бизнеса, имеющим 

квалификацию специалиста или академическую степень магистра); 

- стаж научно-педагогической, научной или административно-управленческой 

деятельности не менее 5 (пяти) лет; 

- не менее 5 (пяти) научных трудов, опубликованных после присуждения ученой 

или академической степени. 

 

Квалификационные требования к соискателям академического звания 

профессора: 

- ученая степень доктора или кандидата наук; 

- ученое звание доцента (ВАК) или старшего научного сотрудника; 

- стаж научно-педагогической, научной или административно-управленческой 

деятельности не менее 7 (семи) лет; 

- не менее 5 (пяти) научных трудов (в том числе — как минимум 1 монография, 

или учебник, или учебное пособие), опубликованные после присвоения ученого звания. 

 

Соискатель академического звания представляет на E-mail: 

inf.academ@gmail.com следующие документы в электронном виде: 

- заявление (образец см. на сайте);   

- анкета ученого (образец см. на сайте); 

- автобиография, в которой должна быть отражена научно-педагогическая, 

научная или административно-управленческая деятельность соискателя; 

- копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки о работе на научно-

педагогических, научных или административно-управленческих должностях; 

- копии дипломов и аттестатов о наличии ученых (академических) званий и 

степеней; 

- список научных трудов, с выделением работ, опубликованных после 

присуждения ученой (академической) степени или присвоения ученого звания; 

- оттиски 3 (трех) наиболее значимых опубликованных научных работ (если 

работы большие, то – первые и последние страницы с выходными данными); 

- фотографию 3 х 4; 

- копию удостоверения личности (или паспорта); 

- копию квитанции об оплате организационного взноса. 

 

Подробности на нашем сайте: www.regionacadem.org в разделе 

«Аттестация кадров» 
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ПРЕЗИДИУМ РЕГИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ МЕНЕДЖМЕНТА 
объявляет конкурс среди докторов и кандидатов наук, докторов PhD 

на избрание членов-корреспондентов и действительных членов (академиков) РАМ 

 

Квалификационные требования, предъявляемые к участникам конкурса 

 

Для действительных членов (академиков): 

- ученая степень доктора наук; 

- ученое звание профессора (ВАК) или академическое звание члена-

корреспондента РАМ; 

- стаж научной, научно-педагогической или административно- управленческой 

деятельности не менее 10 (десяти) лет; 

- не менее 3 (трех) значительных научных трудов (монографий, учебников, 

учебных пособий), опубликованных после присвоения ученого звания профессора или 

избрания членом-корреспондентом РАМ. 

 

Для членов-корреспондентов: 

- ученая степень (доктора или кандидата наук, доктора PhD); 

- ученое звание доцента (ВАК) или академическое звание ассоциированного 

профессора РАМ; 

- стаж научной, научно-педагогической или административно-управленческой 

деятельности не менее 10 (десяти) лет; 

- не менее 5 (пяти) научных трудов (в том числе — как минимум 1 монография, 

или учебник, или учебное пособие), опубликованные после присвоения ученого или 

академического звания. 

 

Для участия в конкурсе представляются следующие документы  

в электронном виде на E-mail: inf.academ@gmail.com: 

- заявление (образец см. на сайте);   

- анкета ученого (образец см. на сайте); 

- автобиография, в которой должна быть отражена научная, научно-

педагогическая или административно-управленческая деятельность соискателя; 

- копия трудовой книжки или выписка из трудовой книжки о работе на научных, 

научно-педагогических или административно- управленческих должностях; 

- копии дипломов и аттестатов о наличии ученых (академических) званий и 

степеней; 

- список научных трудов, с выделением работ, опубликованных после 

присуждения ученой степени и присвоения ученого (академического) звания; 

- оттиски 3 (трех) наиболее значимых опубликованных научных работ (если 

работы большие, то – первые и последние страницы с выходными данными); 

- цифровая фотография 3 х 4 см;   

- копия удостоверения личности (или паспорта); 

- копия квитанции об оплате организационного взноса. 

 

Подробности на нашем сайте: www.regionacadem.org в разделе 

«Членство в Академии» 
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РЕГИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ МЕНЕДЖМЕНТА 
объявляет конкурс по награждению наиболее выдающихся научных работников, 

ученых, исследователей, преподавателей, успешных руководителей, управленцев, 

инженеров и предпринимателей-инноваторов 

 

Вы можете быть удостоены следующих наград: 

 

 

Золотая медаль им. Ф. Тейлора  

«За заслуги в развитии управленческой мысли» 

Награждение Золотой медалью им. Ф. Тейлора «За заслуги в развитии 

управленческой мысли» производится, прежде всего, за 

последовательную деятельность по развитию системы образования, 

науки, культуры, здравоохранения, государственной службы, 

внедрение новых технологий и инновационных методов управления в 

бизнесе, вклад в поддержку позитивного имиджа своей страны, 

отечественной управленческой науки и практики на международной 

арене. Для награждения рассматриваются кандидатуры наиболее 

выдающихся ученых, преподавателей, руководителей организаций 

образования, науки, здравоохранения и культуры, общественных 

деятелей и бизнесменов-инноваторов. Основными принципами 

отбора кандидатов для награждения являются: инновационность, 

профессионализм, общественная репутация, академическая 

репутация и эффективность управленческой деятельности. 

 

 

Золотая медаль им. Яна Амоса Коменского  

«За вклад в развитие педагогической науки» 

Золотой медалью им. Яна Амоса Коменского «За вклад в развитие 

педагогической науки» награждаются руководители организаций 

образования, профессорско-преподавательский состав высших 

учебных заведений, педагогические работники организаций 

повышения квалификации педагогических кадров, а также ветераны 

педагогического труда: 

- за заслуги в области педагогической науки; 

- за решение важных научно-педагогических задач или разработку 

новых направлений в педагогике; 

- за подготовку высококвалифицированных научно-педагогических 

кадров (докторов и кандидатов наук, докторов PhD); 

- за выдающиеся достижения в научно-педагогической деятельности. 

К награждению Золотой медалью им. Яна Амоса Коменского «За вклад 

в развитие педагогической науки» могут быть представлены авторы 

значимых научных работ по педагогике: 

- статей, опубликованных в сборниках материалов зарубежных 

международных научно-практических конференций; 

- статей, опубликованных в международных рецензируемых научных 

журналах с ненулевым импакт-фактором (входящих в базы Скопус, 

Томсон Рейтер); 

- монографий, учебников или учебных пособий, изданных в любом 

отечественном или зарубежном издательстве, или размещенных на 

постоянной основе в открытом доступе в сети Интернет. 
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Золотая медаль им. А. Маслоу  

«За вклад в развитие гуманитарных наук» 

Золотая медаль им. А. Маслоу «За вклад в развитие гуманитарных наук» 

учреждена в целях признания заслуг ученых в области гуманитарных 

наук (07.00.00 - исторических, 08.00.00 – экономических, 09.00.00 - 

философских, 10.00.00 - филологических, 12.00.00 - юридических, 

13.00.00 - педагогических, 17.00.00 – искусствоведения, 19.00.00 - 

психологических, 22.00.00 - социологических, 23.00.00 - политических, 

24.00.00 - культурологии).  Основными принципами отбора кандидатов 

для награждения являются: инновационность, профессионализм, 

общественная репутация, академическая репутация и 

приверженность идеалам гуманизма. 

 

 

Золотая медаль им. Н. Тесла  

«За вклад в развитие техники и технологии» 

Золотая медаль им. Н. Тесла «За вклад в развитие техники и технологии» 

учреждена в целях поощрения наиболее выдающихся ученых в 

области инженерно-технических, физико-математических и других 

точных наук; успешных предпринимателей, внедряющих 

инновационные производственные технологии; а также передовых 

руководителей производства, инженеров, изобретателей и 

рационализаторов-практиков. 

 

 

 

 

Диплом Почётного доктора наук  

(Doctor of Science, Honoris Causa) 

Академическая степень Почётного доктора наук (Doctor of Science, 

Honoris Causa) присваивается ученым, достигшим больших успехов и 

получившим известность в какой-либо области научных знаний, без 

прохождения курса обучения в докторантуре и без защиты докторской 

диссертации. 

Почётные доктора наук привлекаются к научной и преподавательской 

деятельности и читают лекции в лучших вузах многих стран мира. 

 

 

Нагрудный знак «Почетный доктор наук  

(Doctor of Science, Honoris Causa)» 

С целью возрождения академических традиций и повышения 

авторитета ученых и преподавателей, внесших значительный вклад в 

науку, и удостоенных академической степени Почетного доктора наук 

(Doctor of Science, Honoris Causa), учрежден нагрудный знак «Почетный 

доктор наук (Doctor of Science, Honoris Causa)», изготовленный из 

драгоценных металлов: золота и серебра. Он   предназначен для 

ношения на правой стороне груди. 

 

 

Нагрудный знак «Профессор» 

С целью возрождения университетских традиций и повышения 

авторитета ученых и преподавателей, имеющих ученые или 

академические звания ассоциированного профессора (доцента) или 

профессора, учрежден почётный нагрудный знак «Профессор», 

изготовленный из драгоценных металлов: золота и серебра. Он 

предназначен для ношения на правой стороне груди. 
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Нагрудный знак «Доцент» 

С целью возрождения университетских традиций и повышения 

авторитета ученых и преподавателей, имеющих ученое или 

академическое звание доцента, учрежден почётный нагрудный знак 

«Доцент», изготовленный из драгоценного металла: серебра с 

позолотой. Он предназначен для ношения на правой стороне груди. 

 

 
 

 

 Подробности на нашем сайте: www.regionacadem.org в разделе 

«Награды Академии» 
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