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І. Жансүгіров атындағы 

Жетісу мемлекеттік университетінің ректоры, 

география ғылымдарының докторы, профессор, 

Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым 

академиясының құрметті академигі 

Қ.М. Баймырзаевтың 

 

АЛҒЫ СӨЗІ 

 

Құрметті қонақтар, ұстаздар мен студент жастар, бүгін біздің университетімізде 

Шығыстың ғұлама ойшылы, математик, астролог, музыка теоретигі, Аристотельден кейінгі 

екінші ұстаз атанған Әбу Насыр Әл-Фарабидің 1150-жылдығына орай республикалық on-

line  конференция өткізілуде. 

Көрнекті Шығыс зерттеушісі Е.Э. Бертельс «Әл-Фараби көптеген сындарлы 

шығармалар туғызды. Фараби мұрасы ұшаң теңіз және сан алуан. Ол сол тұстағы бүкіл 

білім салаларын, этиканы, саясатты, психологияны, жаратылыстануды, музыканы оқып 

зерттеді!... Әл-Фараби тамаша математик болып, сол тұстағы теориялық медицинаның 

бүкіл қырларын жетік меңгерді. Ол музыка теориясы жөнінен көп еңбектер жазды. 

Композитор ретінде кеңінен мәшһүр болды, жаңа музыкалық аспап шығарды» деп атап 

өтті.  

Шығыстың ғұлама ойшылы, әмбебап ғалым Әбу Насыр әл-Фараби 870 жылы бүгінде 

Отырар аталатын, Арыс өзенінің Сырға барып құятын сағасындағы Фараб қаласында 

дүниеге келген. Отырардағы аса бай кітапханасында әл-Фараби парсы, грек тілдерін 

үйренеді, осы тілде ғылыми трактаттар оқыды. Фараб пен Бұқарада бастапқы білім алған 

соң әл-Фараби өз білімін жетілдіру мақсатында Бағдатқа аттанады. Білімге деген 

құштарлығының арқасында әл-Фараби сол уақыттағы ғылым мен білімнің ордасы саналған 

Дамаск, Халеб, Каир, Шаш, Самарқан, Бұхара, Мерв, Нишапур, Рей, Хамадан қалаларында 

да болып, білімін үнемі жетілдіріп отырған, 70-ке жуық тілді меңгерген. Философия мен 

логика, саясат пен этика, музыка мен астрономияны зерттеді. Артынан 150-ге жуық 

философиялық және ғылыми трактаттар қалдырған әл-Фараби 950 жылдары Дамаскте 

дүние салған. «Кемеңгерлік меруерті», «Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы», 

«Мәселелердің түп мазмұны», «Ғылымдардың шығуы», «Бақытқа жету», «Азаматтық 

саясат», «Мемлекеттік қайраткерлердің нақыл сөздері» сияқты көптеген сындарлы 

философиялық еңбектері әлі күнге дейін өз мәнін жоймаған. 

Ғұлама ғалым адамзат тарихында алғаш рет ғылымға классификация жасап, 

оны  теориялық ғылымдар және  практикалық ғылымдар деп екі топқа бөлген. Оның 

алғашқысына жаратылыстану ғылымдары мен метафизиканы енгізсе, екінші тобына этика, 

фиқһ, кәләм ғылымдарын жатқызған. Нақтысын айтқанда, әл-Фарабидің еңбектері 

еуропалық Ренессанстың өрлеуіне үлкен ықпал етті дейді ғалымдар. 

Қорыта айтқанда, сонау қиын тоталитарлық жүйе кезінің өзінде әл-Фараби 

бабамыздың Отырардан шыққанын дәлелдеп, өз Отанына қауыштыру, 1150 жылдық 

мерейтойын өткізу аға ұрпақ өкілдерінің теңдесі жоқ ерлігі болды. Енді, еліміз тәуелсіздік 

алып, дамыған мемлекеттер қатарына қосылып жатқан кезде Елбасымыздың «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасының аясында тарихымызға терең бойлап, біз мақтанатын, 

дүниежүзі өркениетіне өлшеусіз үлес қосқан бабамыздың мұраларын зерттеу, насихаттау, 

оларды келесі ұрпаққа жеткізу біздің әрқайсымыздың борышымыз.  
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СУБД И ЗАПАТЕНТОВАННАЯ МОДЕЛЬ БАЗЫ ДАННЫХ В XXI ВЕКЕ 

Абдуалиева Р.Е. старший преподаватель, Алтынбекова А.С. студент 

Жетысуского государственного университета имени И. Жансугурова 

 

E-mail: Rimaergaliyevna09@gmail.com 

 

Система управления базами данных создает на экране компьютера определенную 

среду для работы пользователя. СУБД имеет определенные режимы работы и систему 

команд. На основе СУБД создаются и функционируют информационные системы. Нелишне 

напомнить, что системы управления базами данных - это одна из самых успешных 

технологий во всей компьютерной отрасли. Каждый год на системы и приложения для баз 

данных тратятся миллиарды долларов. Для начало в статье ознакомимся с понятием 

«СУБД», «Базы Данных». В этой статье описывается переворазрядная модель базы данных 

которая имеет большой спрос на сегодняшний день в использовании в IT технологиях по всему 

миру. 

Ключевые слова: СУБД, базы данных, реляционная модельданных. 

 

Деректер қорын басқару жүйесі компьютер экранында пайдаланушының жұмысы 

үшін белгілі бір ортаны жасайды. ДББЖ белгілі жұмыс режимдері мен командалар жүйесі 

бар. ДББЖ негізінде Ақпараттық жүйелер құрылады және жұмыс істейді. Деректер қорын 

басқару жүйесі - бұл бүкіл компьютерлік саладағы ең табысты технологиялардың бірі екенін 

еске салу артық емес. Жыл сайын деректер қоры үшін жүйелер мен қосымшаларға миллиард 

доллар жұмсалады. Мақаланы бастау үшін "ДББЖ", "деректер қоры" ұғымымен танысамыз. 

Бұл мақалада бүкіл дүние жүзі бойынша IT технологияларда пайдалануда үлкен сұранысқа ие 

деректер базасының қайта қатарлы моделі сипатталады. 

Тірек сөздер: ДББЖ, деректер қоры, реляциялық модельдер. 

 

The database management system creates a specific environment for the user to work in on the 

computer screen. The DBMS has certain modes of operation and a command system. Information 

systems are created and function on the basis of DBMS. It is worth Recalling that database 

management systems are one of the most successful technologies in the entire computer industry. 

Billions of dollars are spent on database systems and applications every year. To begin with, the article 

introduces the concept of "DBMS" and "Databases". This article describes a re-rated database model 

that is in high demand today for use in IT technologies around the world. 

Key word: DBMS, databases, and relational data modeling. 

 

База данных - это набор связанных данных, которые представляют некоторые аспекты 

реального мира. Система базы данных предназначена для построения и наполнения данными 

для определенной задачи. 

Система управления базами данных (СУБД) представляет собой программное 

обеспечение для хранения и извлечения данных пользователей с учетом соответствующих мер 

безопасности. Он состоит из группы программ, которые управляют базой данных. СУБД 

принимает запрос данных из приложения и инструктирует операционную систему 

предоставить конкретные данные. В больших системах СУБД помогает пользователям и 

другому стороннему программному обеспечению хранить и извлекать данные. 

СУБД позволяет пользователям создавать свои собственные базы данных в 

соответствии с их требованиями. Термин «СУБД» включает пользователя базы данных и 

других прикладных программ. Он обеспечивает интерфейс между данными и программным 

приложением. 
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Давайте посмотрим на простой пример университетской базы данных. Эта база данных 

содержит информацию о студентах, курсах и оценках в университетской среде. База данных 

организована в виде пяти файлов: 

 Файл STUDENT хранит данные каждого студента 

 Хранилища файлов COURSE содержат данные по каждому курсу. 

 СЕКЦИЯ хранит информацию о разделах в конкретном курсе. 

 В файле GRADE хранятся оценки, которые студенты получают в различных 

разделах. 

 Файл TUTOR содержит информацию о каждом профессоре. 

Для определения систем баз данных: 

 Нам необходимо указать структуру записей каждого файла, указав различные типы 

элементов данных, которые будут храниться в каждой записи. 

 Мы также можем использовать схему кодирования для представления значений 

элемента данных. 

 Ваша база данных будет иметь 5 таблиц с внешним ключом, определенным среди 

различных таблиц. 

Реляционная модель базы данных 

Она представляет базу данных как совокупность отношений. Отношение - это не что 

иное, как таблица ценностей. Каждая строка в таблице представляет коллекцию связанных 

значений данных. Эти строки в таблице обозначают сущность или отношения реального мира. 

Имя таблицы и имена столбцов помогают интерпретировать значение значений в 

каждой строке. Данные представлены в виде набора отношений. В реляционной модели 

данные хранятся в виде таблиц. Однако физическое хранение данных не зависит от того, как 

данные логически организованы. 

Некоторые общеизвестные системы управления реляционными базами данных: 

 DB2 и динамический сервер Informix - IBM 

 Oracle и RDB - Oracle 

 SQL Server и доступ – Microsoft 

  
Преимущества использования реляционной 

модели 

o Простота: реляционная модель данных проще, 

чем иерархическая и сетевая модель. 

o Структурная независимость: реляционная база 
данных связана только с данными, а не со 

структурой. Это может улучшить 

производительность модели. 

o Простота в использовании: реляционная 
модель проста, так как таблицы, состоящие из строк 

и столбцов, довольно естественны и просты для 

понимания. 
o Возможность запросов: позволяет 

высокоуровневому языку запросов, такому как SQL, 

избегать сложной навигации по базе данных. 
o Независимость данных: структура базы данных 

может быть изменена без необходимости изменения 

какого-либо приложения. 

o Масштабируемость. Что касается количества 
записей или строк и количества полей, база данных 

должна быть расширена для повышения ее удобства 

использования. 

 

Недостатки использования 

реляционной модели 

o Немногие реляционные 

базы данных имеют 

ограничения на длину полей, 
которые нельзя превышать. 

o Реляционные базы 

данных могут иногда 
становиться сложными по 

мере увеличения объема 

данных и усложнения 
отношений между частями 

данных. 

o Сложные системы 

реляционных баз данных 
могут привести к 

изолированным базам 

данных, где информация не 
может быть передана из 

одной системы в другую. 
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 В целом мы можем вывести несколько ключевых аспектов. База данных связана 

только с данными, а не со структурой, которая может улучшить производительность 

модели. Преимуществами реляционной модели являются простота, структурная 

независимость, простота использования, возможность запросов, независимость данных, 

масштабируемость. 

Типы связей в базе данных 

При проектировании реляционных баз данных существует четыре типа 

взаимосвязей: 

 один к одному - где одна запись таблицы относится к другой записи в другой 

таблице 

 один ко многим - когда одна запись таблицы относится к нескольким записям в 

другой таблице 

 многие к одному - когда более одной записи таблицы относится к другой записи 

таблицы 

 многие ко многим - когда несколько записей относятся к более чем одной записи 

в другой таблице 

Эти отношения формируют функциональные зависимости внутри базы данных. 

Некоторые распространенные примеры реляционных баз данных включают MySQL, 

Microsoft SQL Server, Oracle и т. д. 

Четыре типа систем управления базами данных 

Реляционная система управления базами данных - это один из четырех 

распространенных типов систем, которые можно использовать для управления бизнес-

данными. Остальные три включают в себя: 

 иерархические системы баз данных 

 сетевые системы баз данных 

 объектно-ориентированные системы баз данных 

Иерархическая модель базы данных напоминает древовидную структуру, аналогичную 

архитектуре папок в вашей компьютерной системе. Отношения между записями 

предварительно определяются в порядке один к одному, между "родительскими и дочерними" 

узлами. Они требуют, чтобы пользователь прошел иерархию, чтобы получить доступ к 

необходимым данным. Из-за ограничений такие базы данных могут быть ограничены 

конкретным использованием. Узнайте больше об иерархических базах данных. 

Модели сетевых баз данных также имеют иерархическую структуру. Однако вместо 

использования иерархии дерева с одним родителем эта модель поддерживает отношения 

"многие ко многим", поскольку дочерние таблицы могут иметь более одного родителя. 

Подробнее см. раздел Сетевые базы данных. 

Наконец, в объектно-ориентированных базах данных информация представлена в виде 

объектов, причем возможны различные типы отношений между двумя или более объектами. 

Для разработки таких баз данных используется объектно-ориентированный язык 

программирования. Узнайте больше об объектно-ориентированных базах данных. 

NoSQL или нереляционные базы данных 

Популярная альтернатива реляционным базам данных, базы данных NoSQL принимают 

различные формы и позволяют хранить и манипулировать большими объемами 

неструктурированных и полуструктурированных данных. Примеры включают хранилища 

ключей-значений, хранилища документов и графические базы данных. Какая база данных 

подходит именно вам? 

Компании с простыми требованиями к базам данных часто используют стандартные 

офисные инструменты, такие как электронные таблицы. Однако если вы используете большие 

объемы данных или имеете сложные бизнес-потребности, вам может потребоваться 

рассмотреть более эффективные системы баз данных, которые предлагают лучшую 

функциональность. 
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Мақала әл-Фараби және түркі құқығы ілімінің ішкі логистикалық байланыстарын 

талдауға арналған. Ортағасырлық ғалымдарға пайдаланылған «ізгілікті қала», «тәуелсіз 

қала» ұғымдары мен басқалары осы теориялық бейненің құрылымын түркі басқармасы 

практикасына алдын ала анықтап берді. 

Тірек сөздер: құқық, мемлекет, адамгершілік, бедел, адам құқығы  

 

Статья посвящена анализу внутренних логических связей учения Аль-Фараби и 

тюркского права. Понятия «добродетельный город», «невежественный город» 

использованные средневековым ученым, и другие предварительно определили структуру 

этого теоретического изображения в практику тюркского управления. 

Ключевые слова: право, государство, гуманизм, авторитет, права человека 

 

 The article is devoted to the analysis of internal logistics links between the teachings of 

al-Farabi and the Turkic law. The concepts of «city of good», «ignorant city» used by the medieval 

scholar and others tentatively defined the structure of this theoretical image in the practice of 

turkic administration. 

Keywords: law, state, humanism, authority, human rights 

 

Адам білімі мен іскерлігін қоса алғанда қандай да бір объектінің тамыры мен 

негіздері тереңірек болған сайын, сонымен қатар егер әңгіме азаматтық құқық нормалары 

туралы болса, білім мен практиканың осы саласы соғұрлым беделді болады. Заңтанудың 

жасы ресми түрде соңғы бірнеше ғасырлармен есептеледі, ал ойшылдардың білім мен ақыл-

ой қағидалары туралы түсініктері қалыптасқан және жазбаша түрде бекітілген, ойлаудан 

әлдеқайда бұрын. 

Осыған байланысты ортағасырлық гуманист, ойшыл, трактаттар жасаушы, 

Шығыстағы антикалық философтар еңбектерінің ынталы тракторы ретінде еуропалық 

ғылыми дәстүрде бағаланған адамаралық қатынастар мен мемлекет пен бодандардың өзара 

іс-қимыл мәдениет қабатына назар аударғым келеді. 

Әл-Фарабидің ілімі, оның өзектілігі мен көптүрлілігі күмән тудырмайды. Оның 

үстіне, оның квинт-маңызы, атап айтқанда: бақыт адам өмірінің мәні ретінде әлеуметтік-

гуманитарлық зерттеулердің негізіне айналуы мүмкін. Орта ғасыр ойшылы Әл-Фараби 

үлкен танымалдыққа ие болды, кең ой-өрісі бар және антикалық авторлардың еңбектерін 

ұштастырған ісін білетін тұлға болып табылады [1]. Оның трактаттары ғалымның жүйелі 
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 шығармашылық зертханасын ашады;ол адамға Бейбітшілік орталығы ретінде құрмет 

көрсетуге, оның жердегі миссиясын өзектілендіруге деген ниетіне негізделді. - Қазіргі 

ғылыми көзқарас ұқсас қорытындыға заңды түрде келді: тек адамның ақыл-ойы жаһандық 

сын-қатерлерді жеңе алады. Бұл әл-Фарабидің дүниетанымының тұтастығын және оның 

кейінгі түркі ғылыми ортасындағы таным процесіне сабақтастық дәстүріне үлес ретінде 

әсерін тағы бір рет дәлелдейді. 

Философ, зерттеуші, музыкатанушы, емші әл-Фараби түркі және әлемдік 

қоғамдастықтың сөзсіз бренді және сөзсіз мақтанышы болып қала береді. Ол өзінің 

еңбектерімен және руханилығымен лайықты деңгейге көтере алды, жалпы түркі құқығын, 

тілі мен мәдениетін жоғары көтерді. Өйткені, ғалымның трактаттары адамдар арасындағы 

қарым-қатынас социумның орнығуына тікелей қатысты, ал адамдарды дұрыс басқаруға 

үйретуге болады. Әл-Фараби еңбектерінің бұл рационалды жағы орта ғасыр кезеңінде 

революциялық болып табылады,ал ол "қаланың" миссиясы мен қасиеттері туралы шартты 

түрде, жанама ой-пікірлерімен көрінеді. Әл-Фараби қаласы деп "Мемлекет", "социум"деген 

кең түсінік бар. Ол қалалардың түрлерін "надандық" - дан "қайырымдылыққа"дейін бөледі. 

Бұдан әрі, "қалалардың"қандай да бір түрлеріне салынатын сапалар ашылады. Әл-

Фарабидің мұрасын елемеу қате болар еді, ол бай қиялға және ғылыми болжаудың сыйына 

ие болды. 

Мұндай Тұжырымдаманың қарсыластары ғылыми пікірталастар үшін негізінен 

азық-түлік қызмет еткен антикалық кезең "мемлекет-қала" деген ұғымды ұстауы мүмкін, ол 

орта ғасырларға және дүниежүзілік-тарихи спиральдың кейінгі кезеңдеріне көшуі мүмкін 

емес. Алайда, мемлекет-қалалар Қазақстанның оңтүстік облыстарын кесіп өткен Жібек 

жолының сол учаскесі бойында даму контекстіне шынайылық ретінде қатысты 

болғандықтан, түсінісуге болады. Сығанақ, Сауран, Алмалық және басқа қалалар табиғи-

климаттық жағдайларға байланысты моноқалалар немесе бекініс қалалар формасына ие 

болды. Жартылай шөлейт және дұшпандық өзге де қоғамдармен қоршалған тұрақты 

қоныстардың этникалық толымдылығы де "қала-мемлекет"дефинициясына сәйкес келді. 

Осылайша, әл-Фарабидің қазіргі Азия қоныс-қоныстарына қарсы тұру туралы білімін 

экстраполяциялағанын және осы зерттеу объектісі оның қиялын сіңіргенін және 

практикалық тәжірибе үшін благодатты алаңды бергенін атап өту әділетті болады. 

Әл-Фарабидің ой-пікірлерінің мәні анық болғандықтан, әл-Фарабидің түркі 

социумындағы құқықтық қатынастарды зерттеу мен жетілдіруге қаншалықты жақын 

келгендігі әбден орынды сұрақ туындайды. Әрине, мәселенің өзі орын алуы мүмкін, себебі 

ғалым априори қаланың "мейірімді" санатын жариялай отырып, қалалықтардың құқығын 

қорғауды оның базисіне салды ма?! Нұсқаның қарсыластары ортағасырлық схоластика мен 

юриспруденция-үйлеспейтін заттар, бірақ әл-Фарабидің осындай ауқымды ойлы 

фигурасына қатысты емес, ғалымдармен "Платоннан кейін екінші"деп танылған өмір 

кезінде ғана емес! Ол ешқашан оған берілген лайықты тауашаға ие болмас еді - Авиценна 

мен Ибн Рушда есімдерінің жанында - өзіндік ерекшеліксіз және қызығушылық танытқан 

затты жан-жақты қарау біліксіз. Құқықтық қарым-қатынастар немесе келісім жасай білу кез 

келген төмен социумда болады және әл-Фараби дәуіріндегі пікірталастардың мәні болуы 

әбден мүмкін. Адам руларының бақыты туралы трактаттар жасауға үміткер ойшыл осы 

таным саласына оның ілімінің ізбасарларын қоғамнан өтуге болмайтын ережелерге үйрету 

мақсатында жүгінуге құқылы болды. Осылайша, түркі құқығы әл-Фарабиге белгілі бір 

дәрежеде ықыласпен, екіншіден, отандастар әскери демократияның надандық пен 

инстинктерін еңсере отырып, бір кездері өзара байланыстардың мінсіз формаларына 

келетініне үлкен сенім артуға міндетті. 

Түркі құқығы - арнайы әдебиетте сирек қаралатын тақырып, ал оның мәні жалпы түркі 

мұрасын қарапайым түсіндіру шеңберінен шығады [3]. Жаһандану Орталық Азия (ОА) 

интеллектуалдарын, егер әйгілі "философиялық тас" болмаса, онда адам қарым-қатынасының 

түрлі салаларында, Ел ішіндегі аймақтардағы және құрлықаралық қарым-қатынаста 
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шешімдер қабылдау практикасына оңтайлы көзқарастар іздестіруге ынталандырады. 

Халықаралық қатынастар саласында ОА аймағының рөлі қоғамдастықтың жаһандық 

климаттың, киберқылмыстың, Діни экстремизмнің және терроризмнің күрделі жағдайына 

тәуелділігіне байланысты барынша қатал болып келеді. Транзиттік географиялық 

орналасуына байланысты ОА құқықтық ықпалдарға өте сезімтал. Дисциплинараралық 

зерттеулер негізінде жағдайдан бірлескен шешімдерді іздеу өте күшке ие. 

Әл-Фараби, Ибн Рушда, одан кейін-ки секілді ізашарлар жасаған істеріне тоқтала 

отырып, жаһандық сын-қатерлерге және қасиетті деңгейде жауап іздеуге құқылы. 19-20 ғғ. 

тоғысында тарихи-мәдени дискурста қазақ зерттеушілері мен жас қаламгерлер Шоқан 

Уәлиханов, Абай Құнанбаев және Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәшһүр-Жүсіп Көпеев түркі 

құқығының рөлі мен ықпалы тақырыбына қатысты. Қуғын-сүргін 20 ғасырдың басындағы 

көрнекті заңгерлері Жақып Ақпаевтың, Әлихан Бөкейхановтың, Алаш зиялыларының басқа 

да көрнекті өкілдерінің өмірін алып кетті. Алайда, олардың жағдайды анық түсінуі және 

тарихшылардың ақылға қонымды мағынасына апелляциясы Алаш басшылығы жүзеге 

асырған іс-әрекеттер бойынша қайта жаңғыртады (Ресейдің Мемлекеттік Думасына қатысу, 

болашақ автономия Конституциясының негіздерін әзірлеу, 1916 жылғы Бірінші дүниежүзілік 

соғыс және Қазақстандағы көтеріліс жылдарындағы позиция, Кеңес өкіметі бар ымыраға 

келу және альянс іздеу және т.б.). Әл-Фарабидің орта ғасырында жазылған "мейірімді" қала-

мемлекеттің үлгісі Алаш жобасы арқылы Қазақстан өміріне айналуы тиіс еді. 

Тоталитаризм жылдары мұсылман ғалым-теологтар тарапынан кез келген 

реверанстар "табудың"астында болды. Араб тіліндегі қолжазбалар бірнеше жыл бойы 

тыйым салу мен жойылғаннан кейін бірден "ақталды" болған жоқ. Ғылымға бұрын 

зерттелмеген түркі тарихы өте сақ болды. Лев Гумилев мен "еуразиялықтардың" көп 

жылдық ізденістерінің арқасында артефактілер негізінде жазбаның бар-жоғы дәлелденіп, 

тас мүсіндердегі жазбалардың шифрленуі басталды [6]. Кейін, қазақстандық және ресейлік 

этнографтар Ә.Х. Марғұлан, Х.А. Арғынбаев, шығыстанушылар-түркологтар                                  

С.Г. Кляшторный, Т.И. Сұлтанов, А. Сейдімбек және т. б. Еуразия тарихының 

анналдарында түріктердің ежелгі құқығының қашық жерлерін егжей-тегжейлі қайта 

жаңғыртылды. 

Мұстафа Шоқайдың публицистикасына, Мағжан Жұмабаев, Мұхтар Әуезов, Ілияс 

Есенберлиннің прозасы мен поэзиясына, түркі сөздігінің ерекше әуенінде ерекше 

гуманизмге бөленуі маңызды. Әл-Фарабидің фи-лософтық мұрасы қазақстандықтар                           

А. Қасымжанов пен оның ізбасарларының арқасында жаңа өмір сүрді. Әл-Фараби 

трактаттарының Музыка және медицина бойынша орыс тіліне аудармалары оларды Одақ 

халықтарының игілігіне айналдырып, бүкіл сұлулықта ғалымның қызығушылықтарының 

спектрін көрсетуге мүмкіндік берді. 

Тарих ғылымынан Заңтану саласына академик Салық Зимановтың еңбектерінің 

арқасында қазақтардың әдеттегі құқығы бойынша құнды деректер мен тақырыпты одан әрі 

нақты-тарихи мысалда зерделеу үшін ережелер енгізілді [5]. С.З. Зимановтың әдіснамалық 

әзірлемелері Түркі әлемі мемлекеттерінде, атап айтқанда гуманизм мен тарихизм 

дәстүрлерінде құқықты одан әрі дамыту мен жетілдіруге негіз болды деп айтуға болады. 

Зерттеулерді үйлестіру жағдайында Қазақстандағы, ТМД және алыс шетелдердегі құқық 

саласындағы қазіргі заманғы пысықтаулар уақыт өте келе іргелі еңбек жасауға және 

түркілердің мемлекеттілігі тарихындағы нормативтік-құқықтық базаны қалыптастырудың 

жалпы және ерекше ерекшеліктерін ашуға мүмкіндік береді. 

Априори олардың арасында: гуманизм, бедел және үлкенге құрмет, ұлттық 

дәстүрлерді құрметтеу. Түркі дәстүрінде кәдімгі құқық қатаң қудаланады: отбасының 

бұзылуына, әйелдің кемсітуіне, дәстүрлердің бұзылуына, табиғи бастауына қол сұғуға және 

т.б. әкеп соққан мінез-құлық. 

Киелілікті сипаты мен әдіснамалық миссиясын белгіленген құқық нормаларын 

метафизически білді бекіту әл-Фараби өз еңбектерінде құрылған игілігі үшін ұрпақ. Бұл-әл-
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 Фарабидің жалпыадамзаттық нормаларын ілгерілетудегі сабақтастығы мен бағасыздығын 

ұғынуға көмектесу үшін білім алушылардың жаңа буынына дейін жеткізу маңызды. 

Сонымен қатар, Заңтану праисториясын зерттеудің арқасында Қазақстан 

Республикасындағы білім мен ғылым саласы ретінде және түркі социумындағы құқық 

жалпы алғанда, біздің ойымызша, фундаменталдық тұрғысынан қосымша тұрақтылыққа ие 

болады. Әрине, пәнаралық күш-жігер түркі ғылыми мұрасын зерттеу ісінде өте қажет. Әл-

Фарабидің еңбектері қазіргі еуропалық ғылыми ортада белгілі емес, сәйкесінше 

қазақстандық шығыстанушылардың, философтардың, құқықтанушылардың, ғылым және 

мәдениет тарихшыларының міндеті осы "қателікті"түзету. 
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В данной статье приведены результаты анатомического строения лучевой 

паренхимы годичных побегов рябины тяньшаньской, произрастающей в условиях 

высокогорья Джунгарского Алатау. В анатомическом строении стебля рябины 

тяньшаньской лучевая паренхима представлена преимущественно однорядными лучами, 

двух-, трех- и четырехрядных лучей мало. Данное исследование служит тeoрeтичeским 

oснoвaниeм для вегетативного размножения рябины тяньшаньской зелеными черенками. 

Ключевые слова: лучевая паренхима, рябина тяньшаньская, годичный побег, 

сердцевинные лучи. 

 
Бұл мақалада Жоңғар Алатауының биік тауларында өсетін Тянь-Шань шетені 

жылдық өркендерінің анатомиялық құрылысын нәтижелері келтірілген. Тянь-Шань 

шетені сабақтарының анатомиялық құрылысында сәулелі паренхимасы негізінен бір 

қатарлы сәулелерден тұрады, екі-, үш- және төртқатарлы сәулелер аз болады. Бұл 

зерттеу Тянь-Шань шетені вегетативтік көбею жасыл қәлемшелеу үшін теориялық негізі 

болып табылады. 

Тірек сөздер: сәулелі паренхима, Тянь-Шань шетені, жылдық өркен, өзектік 

сәулелер. 
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This article presents the results of a comparison of the anatomical structure of annual 

shoots of Tianshan rowanberry, which grow in the highlands of the Jungar Alatau. In the 

anatomical structure of the stem of the Tianshan rowanberry, the ray parenchyma is represented 

mainly by single-row rays, two-, three- and four-row rays are few. This research provides as a 

theoretical basis for vegetative reproduction of Tianshan rowanberry by green grafting. 

Key words: ray parenchyma, Tianshan rowanberry, annual shoot, medullary ray.  

 
Вид Рябина тяньшаньская (Sorbus tianschanica Rupr.) относится к роду Sorbus L. 

древесных растений из семейства Розовые (Rosaceae). Всего насчитывается свыше 100 

видов рябины, из них около трети произрастает на территории бывшего СССР, Республики 

Казахстан – 3 вида. Рябина широко распространена по всей Европе, по всей Азии и в 

Северной Америке. В Заилийском Алатау, как и на всем Тянь-Шане, растет рябина 

тяньшанская. Основная и естественная область распространения вида находится в 

Центральной Азии, в горных системах Тянь-Шаня и Джунгарского Алатау на территории 

Кыргызстана и Казахстана (Восточный Тянь-Шань, Терскей-Алатау, отроги горы 

Баскаркара) [1-4]. На территории Заилийского Алатау и Джунгарского Алатау рябина 

тяньшаньская произрастает на высотах 1300—3600 м над уровнем моря в подлеске 

разреженных еловых, елово-лиственных, лиственных лесов, арчовниках. 

Рябина тяньшаньская - листопадный кустарник, реже небольшое деревце 4-5 м 

высоты. Зимующие почки опушенные. Крона густая, овальная. Побеги сначала опушенные, 

затем блестящие, красно-коричневые. Листья 12-15 см длины, сложные, непарноперистые, 

листочки в числе 9-15 штук, 3-5 см длины, ланцетные, с обеих сторон клиновидно 

суженные, по краю в верхней части пластинки остро пильчато-зубчатые, сверху темно-

зеленые, восковые, блестящие, снизу серые, с обеих сторон голые. Цветки 1,5 см 

диаметром, белые, собранные в большом количестве в опушенные, плотные, щитковидные 

соцветия 8-12 см диаметром. Плоды 0,8 см диаметром, шаровидные, ярко красные, цветет 

в мае. Вид морозостоек до минус 23°C, свето- и влаголюбив[2-5]  (Рис.1). 

 

  

 

Рисунок 1. Рябина тяньшаньская 

 

Плодоносит рябина почти ежегодно, но особенно обильные урожаи плодов 

повторяются через 1—2 года. Плоды рябины широко используют в пищевой, кондитерской 

промышленности и в медицине как поливитаминное, противоцинготное, желчегонное, 

вяжущее и мочегонное средство. 

Сохранение растительных видов, составляющих основу ценнейшего 

агробиоразнообразия, имеет важное значение для экологической и продовольственной 

безопасности нашей страны и всей планеты. Среди диких родичей культурных растений 

особое внимание придается диким видам яблонь, абрикоса, рябины, барбариса, 

боярышника, которые широко распространены в Джунгарском Алатау. Однако, в 

http://www.fungi.su/images/photoalbum/album_27/8-9.09.2009-089.jpg
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 результате неумеренной хозяйственной деятельности не дооценивается их глобальная 

значимость как прародителей многочисленных культурных видов и сортов. Поэтому 

изучение и сохранение этих видов в природных условиях, в естественной ценотической 

среде их распространения, имеет важное значение и в будущем. 

Авторы многих исследований указывают на наличие взаимосвязи между 

корнеобразующей способностью и анатомическим строением растений [6]. Установленная 

корреляционная связь между строением медуллярных лучей и степенью укоренения 

плодовых сортов растений позволяет дать предварительную оценку результативности 

зеленого черенкования. Изучение особенностей анатомического строения годичных 

побегов позволили определить особенности цитологического строения стебля годичного 

побега,  получить знания по строению лучевой паренхимы, что имеет большое 

практическое значение при вегетативном размножении этого вида.  

Материалы и методы исследования 

Объектом исследования служили годичные побеги рябины тяньшаньской, 

собранные на территории кордона Малый Баскан Жонгар-Алатауского государственного 

природного парка. 

Типичное анатомическое строение годичных побегов формируется к концу 

вегетации и не претерпевает существенных изменений до весны. Для работы заготавливали 

годичные побеги с диких растений в осенне-зимний период после листопада, фиксируя 

нижнюю, среднюю и верхнюю части стебля. На нижней трети стебля выполняли не менее 

20 анатомических срезов. Для хранения их заключали в 70% спирт с добавлением 

глицерина 1:4 по объему [7].   

Цитогистологические исследования проводили в лаборатории биоресурсов научно-

исследовательского института проблем биотехнологии. Анатомические срезы делали на 

санном микротоме толщиной от 25 до 50 мкм. Окраску срезов проводили водным синим и 

хризоидином по прописям М.Н. Прозиной [7]. Препараты заключали в глицерин и 

просматривали в бинокулярный микроскоп Nikon. Всего было просмотрено около 100 

срезов, из них детально изучено около 40. Промеры ширины и высоты сердцевинных лучей 

и измерение лучевых клеток проводили при помощи окуляр-микрометра МОВ-1-16. 

Анатомические рисунки и фотографии препаратов сделаны при помощи микроскопа Nikon, 

подключенного к компьютеру и программного обеспечения. 

Клеточную организацию сердцевинных лучей изучали на поперечном и продольных 

тангентальных и радиальных срезах междоузлий стебля, что позволило детально 

исследовать сложение лучевой паренхимы и провести измерение как самих лучей 

(рядности, слойности и длины), так и составляющих их паренхимных клеток (ширины, 

высоты и длины). Подсчет, промеры и описание сердцевинных лучей выполняли по 

методике А.А. Яценко-Хмелевского [8]. Параметры сердцевинных лучей определяли по 

числу лучевых клеток и в микрометрах, а размеры лучевых клеток – в микрометрах. 

Для определения числа сердцевинных лучей на поперечных срезах подсчитывали 

число лучей и их соотношение по рядности. Подсчеты и промеры сердцевинных лучей, а 

также промеры разных типов лучевых клеток сделаны в 3-5-кратной повторности с 

измерением одного параметра не менее 5-20 раз в каждой повторности. 

Статистическую обработку полученных данных проводили общепринятыми в 

биометрии методами [9]. 

Результаты и их обсуждение 

При изучeнии стeбля рябины тяньшаньской нeвooружeнным глaзoм нa пoпeрeчнoм 

срeзe чeткo рaзличaeтся ядрo и зaбoлoнь. В ядрoвoй чaсти рaспoлaгaeтся ксилeмa, 

сoстoящaя из сoсудoв рaзных рaзмeрoв. При этoм рaспoлoжeниe сoсудoв в ксилeмe нoсит 

бeссистeмный хaрaктeр (Рис.2). 
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Рисунок 2. Поперечный анатомический срез годичного побега рябины тяньшаньской  

 

Пeрeхoд oт рaннeй дрeвeсины гoдичнoгo слoя к пoзднeй прoисхoдит пoстeпeннo. 

Гoдичный слoй рябины — слeгкa извилистый и нeoдинaкoвый пo ширинe. Гoдичный слoй 

незначительно сужaeтся или рaсширяeтся, oбрaзуя кoльцo слегка нeпрaвильнoй фoрмы. 

Сердцевина полностью сформирована, при дальнейшем развитии стебля годичного 

побега она не изменит своих размеров и занимает в радиальном направлении от центра к 

периферии 25,7%. Однако с нарастанием проводящих комплексов относительная доля 

сердцевины будет уменьшаться (Таблица 1). 

Проводящие комплексы находятся на стадии интенсивного развития и, в 

дальнейшем, их доля на поперечном срезе будет значительно увеличиваться. На момент 

отбора образцов радиус ксилемы составил 46,2%, флоэмы – 18,9%. Наблюдается заложение 

и формирование вторичной покровной ткани пробки. 

 

Таблица 1. Размеры растительных тканей и комплексов на поперечном срезе 

годичного побега рябины тяньшаньской в мкм (х100) 

 
Сердцевина 

(1/2 

радиуса) 

Пери 

медуллярная 

зона 

Ксилема Камбиал

ьная зона 

Первичная 

кора 

Пробка  Общая длина 

520 111 934 40 382 34 2021 

25,7% 5,5 46,2% 2,0% 18,9% 1,7% 100,0% 

 

Для рябины тяньшаньской характерны анатомические небольшие неровности 

перимедуллярной зоны, связанные с заложением и формированием годичного кольца 

камбия. Эти неровности варьируют в пределах перимедуллярной зоны, которая составляет 

в среднем 5,5% или 111 мкм.  

У рябины тяньшаньской ксилема представлена более менее одинаковыми сосудами 

по всему диаметру, но количество сосудов к концу годичного прироста значительно 

уменьшается. Пoэтoму рябина oтнoсится к пoрoдe, имeющeй рaссeяннo-сoсудистую 

ядрoвую дрeвeсину. 

Лучевая паренхима рябины тяньшаньской на поперечном анатомическом срезе 

состоит из первичных сердцевинных лучей. Первичные лучи по рядности представлены 

одно-, двух-, трех- и четырехрядными, при этом однорядные лучи составляют 89,1%, 

двурядные – 7,6%, трехрядные – 1,7%, четырехрядные – 1,6%. В начальный период 

формирования годичного побега все лучи сформированы однорядными, в дальнейшем 

10,9% лучей становятся двух-, трех- или четырехрядными (Таблица 2). 

В ксилеме годичного побега рябины тяньшаньской значительно преобладают 

однорядные сердцевинные лучи и составляют 89,1%, а многорядные (2 и более)  – 10,9%. 

 

Таблица 2. Количество сердцевинных лучей в древесине на поперечном срезе 

годичного побега рябины тяньшаньской (х400) 
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Показатели лучевой паренхимы Количество  % 

Общее количество лучей на срезе 264±2,3 100,0 

Первичные лучи 264±2,3 100,0 

Среди них однорядные 236 ±3,4 89,1 

Двурядные  20 ±1,4 7,6 

Трехрядные 4±0,4 1,7 

Четырехрядные 4±0,4 1,6 

 

На поперечном срезе однорядные сердцевинные лучи по сложению лучевыми 

клетками делятся на два типа. Первый тип однорядных лучей гетероцеллюлярный, в 

сложении которых  преобладают квадратные клетки. Второй тип однорядных лучей 

гомоцеллюлярный, состоящий из лежачих лучевых клеток. Двух-, трех- и четырехрядные 

лучи сложены также лежачими лучевыми клетками. Однако в перимедуллярной зоне все 

лучи сформированы 5-8 квадратными клетками (Рис. 3).   

 

         
Рисунок 3. Лучевая паренхима древесины рябины тяньшаньской на поперечном 

анатомическом срезе (х200) 

 

В целом, по цитологическому строению лучевая паренхима преимущественно 

состоит из радиально вытянутых клеток, у которых длина превышает ширину в 2,0-2,5 раза. 

Квадратные клетки в строении лучей находятся рядом с сердцевиной в перимедуллярной 

зоне.   На поперечном срезе годичного побега сердцевинные лучи независимо от рядности 

представлены преимущественно  радиально вытянутыми клетками, а изодиаметрические 

клетки встречаются только в строении однорядных лучей.  

Заключение 

В результате изучения сердцевинных лучей стебля годичных побегов рябины 

тяньшаньской на поперечном срезе сделаны следующие выводы: 

1. Лучевая паренхима рябины тяньшаньской представлена существенно 

преобладающими первичными однорядными лучами, вторичные лучи в ксилеме 

отсутствуют. На поперечном срезе древесины стебля лучевая паренхима рябины 

тяньшаньской представлена однорядными, двухрядными, трехрядными и четырехрядными 

лучами. Однорядные  лучи составляют 89,1% от общего числа лучей. Количество 

многорядных лучей составляет 10,9%.  

2. Среди однорядных лучей встречаются более специализированные широкие двух, 

трех- и четырехрядные лучи, сложенные преимущественно лежачими клетками. Знaниe 

oсoбeннoстeй aнaтoмичeскoгo стрoeния сeрдцeвинныхлучeй у изученного вида мoжeт 

служить тeoрeтичeским oснoвaниeм для вегетативного размножения рябины тяньшаньской 

для дальнейшего сoвeршeнствoвaния тeхнoлoгичeского процесса зeлeнoгo чeрeнкoвaния с 

применением различных регуляторов роста. 
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Рассматриваются пути достижения счастья в социально-этической концепции 

аль-Фараби. 

Ключевые слова: счастье, этика, добродетельный город, нравственность, 

воспитание, знания, истина 

 

Әл-Фарабидің әлеуметтік-этикалық концепциясындағы бақытка жету жолдары 

қарастырылады. 

Тірек сөздер: бақыт, этика, қайырымды қала, адамгершілік, тәрбие, білім, ақиқат 

 

Ways succeed in the socio-ethical concept of al-Farabi  

Keywords: happiness, ethics, virtuous city, morality, education, knowledge, truth 

 

Как считают многие исследователи философского наследия великого мыслителя, 

ученого аль-Фараби, жившего в средневековье, его социально-этическая концепция является 

завершающей частью всей его философской системы. Она была окончательно разработана в 

трактатах, написанных в последний период жизни мыслителя, из которых важнейшие — 

«Трактат о взглядах жителей добродетельного города» и «Трактат о достижении счастья». 

Следует подчеркнуть, что те или другие стороны социально-этической концепции 

рассматривались аль-Фараби в трактатах «Гражданская политика», «Книга о войне и мирной 

жизни», «Книга изучения общества», «Добродетельные нравы». Основными 
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 отличительными чертами его учения об обществе являются этический интеллектуализм, 

рационализм, гуманизм [2]. Не случайно созданная аль-Фараби просветительная социальная 

утопия получила отражение, уточнение и развитие во взглядах арабоязычных мыслителей от 

Ибн Сины (X-XI вв.) до Алишера Навои (XV в.). 

Основываясь на причинно-следственную связь аль-Фараби отстаивать положение о 

свободе воли человека, о возможности земного счастья, которое позволило ему построить 

социальную утопию в «Трактате о взглядах жителей добродетельного города». Аль-Фараби 

считал, что высшей целью совершенной социальной организации является достижение 

счастья, а практическая реализация этой идеи требует мудрости и рассудительности. По 

мысли философа, «мудрость – это то, что дает знание об истинном счастье, а 

рассудительность – то, что дает знание о действиях, которые необходимо совершать для 

достижения счастья. И то и другое совместно способствует совершенствованию человека» 

[1, с. 132].  

Достижение счастья возможно только в обществе, организованном на принципе 

справедливости. Это общество отличается тем, что в нем «жители помогают друг другу в 

достижении самых превосходных вещей, с которыми связано истинное бытие человека, его 

существование, пропитание и сохранение жизни». Но главной их целью является все же 

достижение «последнего совершенства, то есть высшего счастья» [1, с. 235]. Такое 

невозможно в несовершенной социальной организации. Для достижения счастья, считал аль-

Фараби, необходима активная деятельность всех членов общества.  

В трактатах, посвященных жизни общества, аль-Фараби проводил аналогию между 

добродетельным городом и здоровым организмом. «Добродетельный город подобен 

совершенному, здоровому телу, все органы которого помогают друг другу с тем, чтобы 

сохранить жизнь живого существа и сделать ее наиболее полной» [1, с. 236].  Но мыслитель 

тут же подчеркнул метафорический, условный смысл этой аналогии: «...органы тела 

являются естественными органами, тогда как члены городского объединения, хотя и 

являются естественными, тем не менее положения и способности, по которым они 

осуществляют свои действия ради города, не являются естественными, но имеют своим 

источником волю» [1, с. 237]. 

Мыслитель категорически отрицал, врожденную природу человека. Человек обладает 

волей, способен выбирать тот или иной род деятельности. Ни добродетели, ни 

профессиональные умения не даны человеку изначально. «Человек не может быть 

наделенным с самого начала от природы добродетелью или пороком, так же как он не может 

быть прирожденным ткачом или писцом... Неправдоподобно и невероятно, чтобы 

существовал кто-то, от природы полностью предрасположенный ко всем добродетелям, 

этическим и интеллектуальным, так же как неправдоподобно, чтобы существовал кто-то, от 

природы имеющий предрасположение ко всем искусствам» [1, с. 275]. 

В вопросе об источниках нравственных качеств и в характеристике добродетелей аль-

Фараби следует Аристотелю: «Мы говорим, что все нравственные качества, как прекрасные, 

так и безобразные, приобретаются. Когда человек не обладает сложившимся нравом, то, 

соприкасаясь с хорошим или плохим нравом, он может по своей воле перейти к 

противоположному нраву. То, благодаря чему человек приобретает нрав или переходит от 

одного нрава к другому, с которым он соприкасается, — это и есть привычка, а под 

привычкой я подразумеваю частые, долгие повторения какого-либо одного действия. 

Поскольку прекрасный нрав тоже приобретается привычкой, то нам следует сказать как о тех 

вещах, привыкая к которым мы вырабатываем у себя хороший нрав, так и о тех, привыкая к 

которым, мы получаем дурной нрав» 394. 

Согласно аль-Фараби проблема счастья как таковая состоит из положительных и 

отрицательных моментов и условия, от которых зависит достижение его должно содержать 

похвалу и порицание. Эти условия являются факторами, которые составляют основу 

поступков человека – безобразных и прекрасных. Прекрасные действия совпадают с доброй 
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волей и свободным выбором, а принуждение, непостоянство к счастью не приводит. 

Следует отметить, что обстоятельства, которые имеют место в жизни человека, 

делятся на такие, которые не влекут за собой похвалу и порицание, и на такие, которые влекут 

за собой похвалу или порицание. Человек не достигает счастья при обстоятельствах, которые 

могут повлечь за собой [либо] похвалу, либо порицание. Он достигает счастья при со-

вокупности обстоятельств, которые влекут за собой и похвалу и порицание. Таких 

обстоятельств, которые влекут за собой и похвалу и порицание — три, считает аль-Фараби: 

1. Действия, которые нужны человеку для того, чтобы использовать свои телесные 

органы, например, для вставания, сидения, езды, видения, слушания  

2. Аффекты души (страсть, наслаждения, радость, гнев, страх, тоска, сострадание, 

ревность и тому подобное)  

3. Здравомыслие, которое свойственно человеку либо на протяжении всей его жизни, 

либо по временам. 

Каждое из них либо похвально, либо порицаемо в человеке. Он заслуживает 

порицания за свои поступки, когда они бывают безобразными, и похвалы, когда они бывают 

прекрасными. Он заслуживает порицания за аффекты души, когда они бывают не такими, 

какими им следует быть, и похвалы, когда они бывают такими, какими им следует быть. Он 

заслуживает порицания, когда он [проявляет] плохое здравомыслие, и похвалы, когда 

[проявляет] хорошее здравомыслие [1, с. 287]. 

Согласно аль-Фараби, необходимые человеку умственные и нравственные качества 

оказываются результатом воспитания, основной функцией правителя является просвещение 

жителей города — обучение и воспитание всех с целью достижения каждым счастья. Глава 

идеального государства должен обладать мудростью, знанием законов и правил 

государственного управления, умением их применять, знанием военного искусства, 

справедливостью, любовью к правде и т. п. — всего двенадцатью необходимыми качествами, 

но на первом месте оказываются его качества как воспитателя. 

«Обучение — это наделение теоретическими добродетелями народов и городов. 

Воспитание — это способ наделения народов этическими добродетелями и искусствами, 

основанными на знаниях. Обучение осуществляется только словом, тогда как при 

воспитании народам и горожанам прививают привычку совершать действия, исходящие из 

свойств, основанных на знании, побуждая их к этим действиям, возбуждая в них желание 

совершать их, делая так, чтобы эти свойства и связанные с ними действия завладели душами 

[людей] и чтобы [люди] как бы воспылали к ним страстью»  

Аль-Фараби проводил идею этического интеллектуализма и настаивал на 

органическом сочетании знания и нравственности: «Тот, кто приступает к изучению наук, 

должен быть молодым и скромным, иметь хорошее здоровье, быть нравственным и 

воспитанным, принципиальным, далеким от хитрости и обмана... знание должно быть 

украшено хорошим поведением... [ибо вся деятельность, все стремления человека] 

...подытоживаются нравственностью, подобно тому как плодом увенчивается [все то, что 

происходит] в дереве» [1, с. 294].  

Воспитание, обеспеченное мудрым управлением, и добровольная взаимозависимость 

жителей обеспечивают благополучие и стремление к счастью в добродетельном городе. Аль-

Фараби создал утопический общественно-политический и нравственный идеал: «Город, в 

котором объединение людей имеет своей целью взаимопомощь в делах, коими обретается 

счастье, является добродетельным городом, и общество, где люди помогают друг другу в 

целях достижения счастья, есть добродетельное общество. Народ, все города которого 

помогают друг другу в целях достижения счастья, есть добродетельный народ. Таким 

образом, вся земля станет добродетельной, если народы будут помогать друг другу для 

достижения счастья» [1, с. 297].  

Аль-Фараби осуждал войны, причиной которых были захватнические и 

корыстолюбивые амбиции правителей. Он отвергал взгляд, уподоблявший человеческое 
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 общество миру животных с его вечной и беспощадной борьбой. Он отрицал идею всеобщей 

вражды и доказывал естественную взаимозависимость людей и целесообразность 

возникающего на ее основе сотрудничества. «По природе своей каждый человек устроен так, 

что для собственного существования и достижения наивысшего совершенства он нуждается 

во многих вещах, которые он не может доставить себе один и для достижения которых он 

нуждается в некоем сообществе людей, доставляющих ему каждый в отдельности какую-

либо вещь из совокупности того, в чем он испытывает потребность. При этом каждый 

человек по отношению к другому находится точно в таком же положении. Вот почему лишь 

через объединение многих помогающих друг другу людей, где каждый доставляет другому 

некоторую долю того, что необходимо для его существования, человек может обрести то 

совершенство, к которому он предназначен по своей природе» [1, с. 299]. Разумеется, 

идеальный город аль-Фараби является социальной утопией: в нем есть богатые и бедные 

группы и слои, типичные для городов Арабского халифата — будь то Багдад или Алеппо, 

Дамаск или Рея. Социальное неравенство принимается мыслителем как вполне 

закономерное, он осуждает только институт рабства. Но даже такой город, отличающийся 

веротерпимостью, управляемый «просвещенным правителем», не допускающим произвола 

и насилия, решающим дела горожан исходя из разумных принципов, а не из догмы и узкого 

религиозного фанатизма, город, в. котором религии отведена весьма скромная роль, не мог 

не вызвать обвинения в ереси. 

Противники аль-Фараби считали его атеистом, поскольку он отдавал предпочтение 

философии как инструменту познания, тогда как религия — лишь недостоверное, 

недоказуемое, аллегорическое знание. Она полезна как удобная форма просвещения масс, 

далеких от философии. Пока в добродетельном городе есть массы невежественных, 

обращение к религии выражает идеологическую и политическую необходимость. 

Противоречило религиозно-этической традиции и суждение о воспитуемости нравственных 

качеств, убежденность аль-Фараби в том, что человек по собственной воле совершает и 

добрые, и злые поступки, что такие добродетели, как правдивость, мудрость, храбрость, 

щедрость, сообразительность, суть приобретенные качества и заслуживают одобрения так 

же, как заслуживают осуждения такие пороки, как жестокость, скупость, малодушие, 

алчность, стремление к богатству и телесным наслаждениям. Размышления аль-Фараби о 

счастье тесно связаны с его толкованием проблемы долга и с его пониманием бессмертия» 

Добродетельный человек не стремится к смерти, напротив, продлевая жизнь, он оказывается 

способным совершить больше добродетельных поступков, полезных его согражданам и 

делающих его счастливым. На смерть человек должен идти только тогда, когда своей 

смертью (скажем, защищая от врагов родной город) он принесет жителям города большую 

пользу». 

Аль-Фараби отрицал учение о воскресении человека после смерти, считал «химерой» 

учение Корана об аде, рае и загробной жизни. Счастье достижимо в земной жизни. Правда, 

«абсолютное добро», как и совершенное счастье, наступает тогда, «когда устранено всякое 

зло и человеческая душа и разум сливаются с мировым деятельным разумом... являющимся 

вечным... Души, достигшие счастья... соединяются друг с другом, что ведет к возрастанию 

добродетельных качеств, которые служат для последующих поколений. И каждое поколение 

оставляет после себя нечто такое (в форме достигшей счастья души), что сливается в общее 

счастье, пополняя его и облегчая жизнь потомков» [1, с. 334]. 

В своих рассуждениях о счастье аль-Фараби отдает дань мистицизму. Если 

освободить от мистической оболочки и перевести на философский язык рассуждение аль-

Фараби о счастье, то он подразумевает «достижение при помощи разума и науки такого 

уровня духовной культуры, которая после смерти отдельного человека или целого поколения 

могла бы служить человечеству». 

В трактате «Китап ат-танбих`ала сабил асса`ада» («Указание пути к счастью») аль-

Фараби сосредоточивает внимание на пути, ведущим к достижению счастья. Также он пишет 
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о человеческом счастье, а не о каком-то эфемерном явлении, достигаемом после смерти. Путь 

к счастью в этой жизни лежит через самоусовершенствование. Излагая цель и назначение 

человека, он показывает путь и средства достижения этой цели, приходит к выводу, что 

достигнуть счастья можно только посредством совершенствования человека, а оно 

осуществляется через познание истины. 

Аль-Фараби первым из мыслителей Востока не только довел свою систему до 

постановки проблем общественной жизни, но и попытался представить справедливое и 

гуманное устройство общества. Главным в учении аль-Фараби была убежденность в силе 

знания, в том, что человек активен и свободен в своих действиях, что люди равны по 

рождению, и каждый может стремиться к знанию, добродетели и счастью. Именно эти идеи 

вдохновляли его последователей, именно за эти идеи богословы- обскуранты обвиняли его в 

ереси и безбожии. 
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Настоящая статья посвящена вопросам профессиональной подготовки студентов 

языковых факультетов высших учебных заведений. Рассмотрению подлежит 

осуществление лингвокоммуникативной подготовки как область иноязычного 

образования.  

Ключевые слова: лингвокоммуникативная подготовка, лингвокоммуникативная 

компетенция, межкультурная компетенция, лингвокоммуникативная культура.  

 

Бұл мақала жоғары оқу орындарының тіл факультеттері студенттерін кәсіптік 

даярлау мәселелеріне арналған. Шетелдік білім беру саласы ретінде лингвистикалық және 

коммуникативті дайындықты жүзеге асыру қарастырылады. 

Тірек сөздер: лингвистикалық және коммуникативті дайындық, лингвистикалық 

және коммуникативті құзыреттілік, мәдениетаралық құзыреттілік, лингвистикалық 

және коммуникативті мәдениет. 

 

The article deals with the problems of the students‘ professional training at the foreign 

language faculties. The realization of the linguo-communicative training as a specific area in 

foreign languages teaching is described. 

Key words: linguo-communicative training, linguo-communicative competence, 

intercultural competence, linguo-communicative culture. 

 

Мировой кризис во многих сферах человеческой деятельности сегодня часто 
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 ассоциируют с кризисом образования, а новая миссия образования все чаще формулируется 

как спасительная. С подписанием Болонской декларации и вхождением Казахстана в единое 

образовательное пространство в процессе общеевропейской интеграции создается качественно 

иная образовательная ситуация, обусловливающая перестройку системы высшего образования 

в связи с объективной потребностью общества в специалистах, обладающих 

лингвокоммуникативной компетенцией, способных к освоению достижений мировой 

культуры, владеющих несколькими иностранными языками.  

Профессиональная подготовка студентов языковых факультетов, безусловно, 

направлена на повышение уровня владения как родным, так и иностранным языком в разных 

сферах его функционирования, однако лингвокоммуникативная подготовка будущих 

специалистов осуществляется недостаточно эффективно. 

 Одной из главных составляющих профессиональной подготовки специалиста в 

области иностранных языков должно являться серьезное и целенаправленное обучение речи, 

т.к. воспитанное ответственное отношение к речевой деятельности и сформированное 

продуктивное языковое сознание предопределяет профессиональный успех. Решение задач 

развития лингвистической и коммуникативной компетенций является функцией высшего 

образования, что предполагает актуальность специального выделения проблемы 

лингвокоммуникативной подготовки студентов языковых факультетов из общего комплекса 

проблем.  

В современной науке имеется совокупность знаний, необходимых для постановки и 

решения проблемы лингвокоммуникативной подготовки студентов языковых факультетов 

вузов. Анализ научной литературы убедительно демонстрирует, что существует большой 

спектр работ, раскрывающих сущность и структуру коммуникативной компетенции, 

выступающей важной составляющей иноязычного образования: Л.А. Петровская связывает 

коммуникативную компетенцию с оценочной характеристикой человека как субъекта 

коммуникативной деятельности в системе общественных отношений; Г.М. Андреева 

раскрывает данное понятие в контексте проблемы качества образования, В.В. Сериков 

рассматривает компетенцию как обязательное качество личности в 

личностноориентированной педагогической деятельности; А.А. Бодалев, Е.В. Клюев,                       

Л.П. Крысин, А.А. Леонтьев, А.В. Мудрик определяют функции межсубъектного общения в 

личностной и профессиональной социализации обучающихся; В.В. Горшкова, О.Е. Лебедев, 

Г.П. Щедровицкий, Б.Д. Эльконин выявляют возможные пути формирования 

коммуникативной компетенции; Белова, Ю.В. Сенько, З.Л. Сериков представляют анализ 

диалога как универсальной характеристики педагогической ситуации; Н.Д. Арутюнова,                  

А.Л. Блинов, Л.А. Введенская представляют подробную трактовку проблем коммуникации; 

Ю.Д. Апресян, А.Н. Васильева, И.Р. Гальперин, Б.Н. Головин, З.Я. Тураева, В.П. Чихачев 

определяют речевую культуру и текстовую деятельность как содержательную основу и 

процессуальный компонент вербальной деятельности.  

Результаты изучения лингвокоммуникативной компетенции рассмотрены в работах 

таких отечественных исследователей как Л.Г. Антропова (коммуникативная компетентнция), 

M.B. Булыгина (языковая компетенция), И.И. Лейфа (социокультурный аспект компетенции), 

Ю.В. Соляников (исследовательская компетентнция), Х.М. Шиян (аутопедагогическая 

компетенция). Аспекты психологической специфики лингвокоммуникативной компетенции 

представлены в работах А.Н. Леонтьева, В.А. Маликовой, В.Л. Темкиной. Новые направления 

в совершенствовании лингвокоммуникативной компетенции студента открывает 

рефлексивно-гуманистическая концепция (Н.Г. Алексеев, В.В. Давыдов, И.С. Ладенко,         

С.Ю. Степанов). Смысл этой концепции состоит в создании действенных способов развития и 

саморазвития личности на основе сотворчества и рефлексии субъектов деятельности [1: 54] . 

Преподавание иностранных языков вносит важный вклад в решение проблемы 

формирования межкультурной компетенции студентов языковых факультетов. По 

определению О.Р. Бондаренко, под межкультурной компетенцией понимается «ориентация 
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говорящего на иностранном языке неносителя языка своего речевого поведения на 

иностранного адресата, т.е. успешное использование фоновых знаний о культурно 

обусловленных коммуникативных особенностях иностранного адресата, а также комплекс 

умений учитывать имеющиеся межкультурные коммуникативные расхождения в процессе 

общения с носителями данного иностранного языка» [2: 38].  

Однако, несмотря на усилия ряда ученых и педагогов лингвокоммуникативная 

подготовка является не только комплексной, но часто и вообще не ведется. Существующие в 

вузах курсы по обучению родному языку, как правило, сводятся к изучению оформительских 

норм – орфографических и пунктуационных, изучение же иностранного языка как основной 

специальности ориентировано, прежде всего, на овладение всеми видами речевой 

деятельности: чтением, говорением, аудированием и письмом. Без внимания в таком случае 

остается ступенчато-спиральная организация процесса обучения, в котором возможный набор 

курсов структурирован с учетом профессиональной направленности факультета и в 

зависимости от того, насколько коммуникативно-ориентированной является будущая 

специальность студентов. Здесь следует иметь в виду многообразие конкретных речевых 

умений и навыков, которыми должен владеть будущий специалист, осуществление его 

лингвистической подготовки на основе принципа многоаспектности, развитие 

лингвокоммуникативной культуры как нового обязательного компонента содержания высшего 

профессионального образования. 

Взяв за основу современные исследования (В.И. Байденко, Г.Э. Белицкая,                          

Н.А. Гришанова, В.Н. Куницина, А.В. Хуторской и др.), мы можем условно выделить четыре 

этапа становления и развития компетентностного подхода в образовании:  

 первый этап (1960–1970) детерминируется введением в научный оборот понятия 

«компетенция», разграничением категорий компетенция или компетентность. Зародившееся в 

1970-х годах в США компетентностно ориентированное образование способствовало 

распространению термина «компетентность» применительно к результату общественного 

образовательного процесса как фактически накопленному интегральному социальному опыту 

индивида, на основе которого он способен принимать ответственные жизненные и 

профессиональные решения;  

 второй этап (1980–1990) характеризуется использованием понятия компетенция или 

компетентность в теории и практике обучения языку, теории профессионализма в управлении, 

в обучении общению. На этом этапе разрабатывается содержание понятия «социальные 

компетенции или компетентности», общий смысл которого, выраженный словами Жака 

Делора как «научиться познавать, научиться делать, научиться жить вместе, научиться жить» 

[3], позволил определить основные глобальные компетентности, положенные в основу 

концепции непрерывного образования. В этом же контексте все большую важность стало 

приобретать владение более чем одним языком, т. е. компетенции, связанные с возрастанием 

информатизации общества, владение этими технологиями, понимание их применения, слабых 

и сильных сторон и способов к критическому суждению в отношении информации, 

распространяемой СМИ и рекламой. 

В данном исследовании вслед за А.В. Хуторским [7] под компетенцией мы понимаем 

отчужденное, заранее заданное социальное требование к образовательной подготовке 

специалиста, необходимой для его эффективной продуктивной деятельности в определенной 

сфере, а под компетентностью – уровень владения специалистом соответствующей 

компетенцией, включающий его личностное отношение к ней и предмету деятельности.  

Одной из ключевых компетенций, которой должны овладеть учителя иностранного 

языка, является компетенция в области использования информационно-коммуникационных 

технологий. Сразу же необходимо отметить, что существуют два термина: ИКТ 

компетентность и ИКТ компетенция, которые часто используются как синонимы, но они 

обозначают разные аспекты, связанные с владением информационно-коммуникационными 

технологиями. В этой связи под ИКТ компетенцией учителя иностранного языка мы 
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 предлагаем понимать конструкт, состоящий из теоретических знаний о современных 

информационно-коммуникационных технологиях и практических умений создания и 

использования учебных Интернет-ресурсов, социальных сервисов Веб 2.0 и других ИКТ 

технологий в процессе формирования языковых навыков и развития речевых умений при 

обучении иностранному языку и культуре страны изучаемого языка.  

Способность использовать учебные Интернет-ресурсы, социальные сервисы Веб 2.0 и 

другие информационно-коммуникационные технологии с целью формирования языковых 

навыков и развития речевых умений при обучении иностранному языку и культуре страны 

изучаемого языка является одним из основных факторов подготовки будущих учителей ИЯ. В 

научной литературе при рассмотрении структуры компетентности ученые традиционно 

выделяют четыре или пять компонентов.  

Таким образом, основная задача лингвокоммуникативной подготовки будущего 

специалиста в области иностранных языков – не только заложить основы речевой 

компетенции, что предполагает наличие грамотной, чистой, выразительной, богатой, уместной 

и точной речи на родном и иностранном языках, стремление использовать разнообразные 

языковые средства в зависимости от различных речевых условий, но и развить навыки 

межличностного взаимодействия в процессе межкультурной коммуникации, умение 

анализировать свою собственную речь и речь собеседника.   Лингвокоммуникативная 

подготовка неосуществима без формирования лингвокоммуникативной компетенции и 

становления лингвокоммуникативной культуры как сущностно-личностной характеристики, 

которая формируется в жизнедеятельности человека. Рассмотрение закономерностей 

лингвокоммуникативной подготовки студентов языковых факультетов является 

педагогической проблемой, что определяет необходимость ее анализа и разработки с позиций 

современной педагогической науки. 

Следует отметить, что ИКР являются не только средством подачи материала, но и 

средством контроля. Они обеспечивают высокое качество презентации материала и 

используют различные коммуникативные каналы (текстовый, сенсорный, графический, 

звуковой и т.д.). Новые технологии позволяют индивидуализировать и интенсифицировать 

процесс обучения. Обучаемый может выбрать свой образовательный маршрут и двигаться по 

нему в удобном темпе. Дифференцированный подход создает условия для успешной 

деятельности каждого ученика, вызывая положительные эмоции и, таким образом, повышая 

его учебную мотивацию. Еще одним положительным аспектом применения ИКР в иноязычном 

образовательном процессе является его способность сделать оценивание и контроль более 

объективным. 

Использование компьютерных технологий способствует снятию психологического 

барьера учащегося на пути к использованию иностранного языка как средства общения. Одним 

из проявлений этого барьера является так называемая боязнь ошибки. Обучающиеся отмечают, 

что при использовании компьютерных технологий они не испытывают чувства неловкости, 

допуская ошибки, и получают достаточно чёткие инструкции относительно того, как их 

преодолеть [7]. 

В заключении отметим, что использование ИКР в формировании 

лингвокоммуникативной компетенции раскрывает огромные возможности компьютера как 

эффективного средства развития данной компетенции. Современные ИКР дают возможность 

не только тренировать различные виды коммуникативной деятельности, но и сочетать их в 

разнообразных комбинациях, что способствует осознанию языковых явлений и формированию 

лингвистических способностей. 

Важную роль на этом этапе играют информационно-коммуникационные ресурсы, 

позволяющие интегрировать профессиональную и иноязычную подготовку будущего 

конкурентоспособного специалиста и значительно повысить эффективность 

профессионально-образовательного процесса. ИКР способствуют развитию 

лингвокоммуникативной компетентности обучаемых путем общения через специальные веб-
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сайты предназначенные для изучения иностранного языка; учитывают субъективный опыт 

обучаемых и обеспечивают вариативность через предоставление возможности выбора 

наиболее эффективного механизма реализации педагогических задач. Интернет-рескры 

создают условия для полноценной самостоятельной работы обучаемых, делая их активными 

участниками процесса познания, способными получать (извлекать и синтезировать) 

необходимые знания и применять их на практике. Помимо этого развивают личную 

ответственность за счет самостоятельности в интерпретации получаемой ими информации в 

зависимости от личностного и профессионального опыта; повышают мобильность и 

адаптивность обучаемых в быстро меняющихся условиях, так необходимых для полноценной 

профессиональной деятельности на протяжении всей жизни, и в результате позволяют им стать 

высококлассными специалистами, быстро реагировать на изменения, происходящие в мире.  
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Мақала әл-Фараби бойынша оқушылардың арифметикалық-музыкалық 

құзырлылығын қалыптастырудың технологияларына арналған. Осыған байланысты 

бірнеше ақпараттық технологиялардың қызметі баяндалды. Оқытудың жаңа 
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 ақпараттық - коммуникациялық технологияларын меңгеру – қазіргі заман талабы. Білім 

беруді ақпараттандыру және пәндерді ғылыми – технологиялық негізде оқыту 

мақсаттары алға қойылуда. Ақпараттандыру технологиясының дамуы кезеңінде осы 

заманға сай білімді, әрі білікті оқушы даярлау мұғалімнің басты міндеті болып табылады. 

Қоғамдағы ақпараттандыру үдерістерінің қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа 

технологияны меңгерген жеке тұлға қалыптастыруды талап етеді. 

Тірек сөздер: арифметика, музыка, құзырлылық, оқушы, ақпараттық технология, 

ақпараттандыру. 

 

Статья посвящена технологиям формирования арифметико-музыкальной 

компетентности учащихся по Аль-Фараби. В связи с этим была освещена деятельность 

нескольких информационных технологий. Освоение новых информационно - 

коммуникационных технологий обучения – требование современного времени. 

Поставляются цели информатизации образования и преподавания дисциплин на научно – 

технологической основе. На этапе развития технологии информатизации подготовка 

современного образованного и квалифицированного ученика является главной задачей 

учителя. Интенсивное развитие информационных процессов в обществе требует 

формирования всесторонней личности, владеющей новейшими технологиями. 

Ключевые слова: арифметика, музыка, компетентность, ученик, информационные 

технологии, информатизация. 

 

The article is devoted to the technologies of forming arithmetic and musical competence of 

students in al-Farabi. In this regard, the activities of several information technologies were 

highlighted. Mastering new information and communication technologies of training is a 

requirement of modern times. The goals of Informatization of education and teaching of disciplines 

on a scientific and technological basis are set. At the stage of development of Informatization 

technology, the training of a modern educated and qualified student is the main task of the teacher. 

Intensive development of information processes in society requires the formation of a 

comprehensive personality that owns the latest technologies. 

Keywords: arithmetic, music, competence, student, information technology, 

informatization. 

 

Әл Фараби – көрнекті ойшыл, өзінің замандастарының арасындағы ең ірі ғалым, 

философ және шығыс аристотелизмінің ең ірі өкілі. Өзінің білімділігі мен сауаттылығының 

арқасында "Екінші ұстаз" атауына ие болды. Оның ғылымға қосқан үлесі орасан зор, 

еңбектері бүкіл әлемге әйгілі. Өз заманында мұсылман елдерінің ғалымдарын мойындатып 

үлгерген әрбір шығармасы мұраға қалдырылған таусылмайтын байлық. Фарабидің 

математикалық, физикалық еңбектері өте танымал, ал музыка теориясын математикамен 

байланыстырып, ережелері мен есептеулерін келтіргені таңқаларлық дүние. Оның 

еңбектерін оқып-зерттеу, әсіресе музыка теориясындағы арифметикалық жағын қарастыру 

біздің зерттеуімізге негіз болып отыр. Зерттеуден алынған нәтижелер орта мектеп 

оқушыларына арифметиканы, сандық қатынастарды қосымша жете түсінуге мүмкіндік 

береді. Ал Фарабидің музыканы өзге ғылымдармен, оның ішінде арифметикамен 

байланыстыруы оқушылардың математика пәніне қызығушылығын арттырады, сандық 

қатынастармен орындалатын амалдардың тағы бір қолданысын танып білуге көмектеседі 

[1]. 

Музыкалық дыбыс әл-Фарабидің әр түрлі аспектілерінде - физикалық және 

геометриялық дене, арифметикалық сан ретінде қарастырылады. Сонымен қатар Әл-

Фараби адам дауысының дыбыстарын - "табиғи" және "жасанды"аспаптардың дыбыстарын 

айырады. Дыбысты зерттеудің негізгі саласы оның биіктік жүйесіндегі өзара қарым-

қатынасы болып табылады. Ладты игерудің бірінші кезеңінде биіктік құрылымдардың 



 

25 

Шығыстың ұлы ойшылы, «Әлемнің екінші ұстазы» ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИДЫҢ  

1150 жылдығына арналған республикалық конференция материалдары  
15 мамыр, 2020 ж. 

 

 
өздері олардың дыбыстарын құраушы көзқараспен зерттеледі. Интервал бірінші кезекте 

дыбыстарды ұштастыру ретінде қарастырылады. Әл-Фарабидің интервалдарын анықтау 

кезінде ішектің ұзындығы – басқаларына бір тоннан екінші тонның жағдайын оңай 

анықтауға мүмкіндік беретін ең маңызды фактор болып табылады [2].  

Пайда болған интервалдардың сандық жағы сандық қатынастар арқылы белгіленеді. 

Бұл жерде музыка мен математиканың жанасуының нүктесі, музыканың математикалық 

теориясының басы басталады.  Музыкалық интервалдар әртүрлі мағыналарға ие. Оларды 

бөлуге және жинауға болады. Демек, білім алушы белгілі сандық қатынастармен, сондай-

ақ осы қатынастарды қосу және азайту тәсілдерімен таныс болуы тиіс. 

Қазіргі заманғы білім берудің практикалық бағытталуына байланысты білім беру 

мекемесі қызметінің негізгі нәтижесі білім, білік және дағды жүйесі өзі емес, болашақта 

олардың әлеуметте табысты өмір сүруін қамтамасыз ететін оқушылардың 

құзырлылығының жиынтығы болуы тиіс. Барлық пәндік салалар үшін ортақ негізгі 

құзырлылықтардан басқа пәндік құзырлылықтар нақты оқу пәнін оқыту аясында 

қалыптасады. 

Атап айтқанда, оқушылардың музыкалық құзыреттілігі мектептегі "Музыка" пәнін 

оқу кезінде жүзеге асады, осы пән ясында қалыптасатын арнайы пәндік құзырлылықтардың 

арасында арифметика-музыкалық құзырлылықты бөліп көрсетуге болады. Оқушыларды 

оқытуда арифметика-музыкалық құзырлылықты қалыптастыру мәселесі салыстырмалы 

түрде жаңа және жеткіліксіз зерттелген болып табылады. Арифметикалық-музыкалық 

құзырлылықты әл-Фараби музыка теориясын құру әдісін оқыту негізінде қалыптастыруға 

болады.  Әл-Фарабидің бұл әдісі музыкалық дыбыстар мен интервалдар, нақты физикалық 

құбылыстар ретінде сандар мен сандық қатынастар арқылы сипатталады. 

Арифметика мен музыканы оқытуда ақпараттық-коммуникативтік технологияның 

өзектілігі – оқушының білімі ерекше болуы, ол білімнің нәтижелі болуы пән мұғалімінен 

жауапкершілікті талап етеді. Бүгінгі таңда адамзаттың ақпараттық мәдениетінің дамуы 

білім алуда өте маңызды рөл атқарады, оның себебі – оқушы - ақпаратпен қаруланған, жан-

жақты дамыған тұлға. Оның білімдік қабілеттерін дамыту үшін, мұғалімдер жан-жақты 

қаруланған болуы керек. Зерттеулер бойынша ақпараттық-коммуникативтік технологиялар 

- педагогтың мүмкіндігін күшейтетін құрал, бірақ ол мұғалімді алмастыра алмайды. 

Компьютер мүмкіндіктері психология мен дидактика тұрғысынан талданып, керек кезінде 

педагогикалык талаптарға сай қолданылуы керек [3]. 

Арифметикалық-музыкалық құзырлылықты қалыптастыру барысында ақпараттық 

технологияларды пайдалану арқылы оқушылардың ақпараттық құзіреттілігін 

қалыптастыру, қазіргі заман талабына сай ақпараттық технологияларды, электрондық 

оқулықтарды және Интернет ресурстарды пайдалану оқушының білім беру үрдісінде 

шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Оқушылардың ақпараттық 

құзырлылығы мен ақпараттық мәдениетiн қалыптастыру қазiргi таңда үздiксiз 

педагогикалық бiлiм беру жүйесiндегi ең көкейтестi мәселелердiң бiрiне айналып 

отыр.Сабақта ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланудың тиімділігі: 

 оқушының өз бетімен жұмысы; 

 аз уақытта көп білім алып, уақытты үнемдеу; 

 білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру; 

 шығармашылық есептер шығару; 

 қашықтықтан білім алу мүмкіндігінің туындауы; 

 қажетті ақпаратты жедел түрде алу мүмкіндігі; 

 экономикалық тиімділігі; 

 іс-әрекет, қимылды қажет ететін пәндер мен тапсырмаларды оқып үйрену; 

 қарапайым көзбен көріп, қолмен ұстап сезіну немесе құлақ пен есту 

мүмкіндіктері болмайтын табиғаттың таңғажайып процестерімен әр түрлі тәжірибе 

нәтижелерін көріп, сезіну мүмкіндігі; 
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  оқушының ой-өрісін дүниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор. 

Оқушыларға арифметикалық-музыкалық құзырлылықты қалыптастыру барысында 

қолданылатын ақпараттық технологияларға: 

 Біріншіден, құрал-сайман, кем дегенде бір компьютер, оқытушының идеалды 

түрде автоматтандырылған жұмыс орны, бірнеше оқушы жұмыс орны, видеопроектор және 

интерактивті тақта.  

 Екішіден, компьютерде жұмыс істеу дағдысы бар мұғалім мультимедиялық 

проектор ережелерімен және интерактивті тақтамен таныс болуы қажет.  

 Үшіншіден, білім беру өнімдері бар цифрлық компакт-дискілер болуы қажет. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияны қолдану оқушылардың өздігінен 

іздену және зерттеу жұмыстарында, бос уақыттарында және қарым-қатынаста цифрлық 

технологияларды сенімді және шығармашылықпен қолдана білуге үйретті. 

Музыка сабағында  АКТ-ны қолдану дағдылары ақпарат іздеу, алмасу және онымен 

жұмыс жасау, идеяларды жинау, өз жұмысын бағалау алуан түрлі жабдықтар мен 

бағдарламалық қосымшаларды пайдалану арқылы дамытады. 

Жаңа заманғы технологияларды арнайы курстарда оқып, үйрену арқылы  жаңа 

қолданбалы компьютерлік  технологияларды меңгеріп,   АКТ нота (Finale 2011, Overture, 

Sibelius6,7)  программасымен жұмыс жасауды үйренуге болады.. Бұл музыкалық-

редакторлық программаларды  Smart құрылғылары арқылы мультимедия кабинетінде 

сабақтарда  пайдалану қажет. Әр мұғалім сабақ өткізген кезде оқушыларға сапалы білім 

беру үшін жаңа технологияларды пайдалана отырып, сонымен қатар компьютерді, 

интерактивті тақтаны қолдану арқылы білім берсе, оқушылардың қызығушылығы арта 

түсері анық. Мысалы жаңа технологиялардың кейбір элементтерін көрсетіп кеткенді жөн 

көрдім: 

- музыка шығару және суырыпсалу музыкалық-шығармашылық жұмыс кезінде 

виртуалды музыкалық аспаптарды қолдану; 

- ғаламтор дерекқордан ақпарат іздеу, табу, өңдеу және таңдау (мысалы, оқушылар 

веб-сайтқа кіріп, мәліметтер оқиды, іздейді, керекті мәліметтерді таңдайды, көшіреді және 

оны сақтайды); 

- слайдтік презентацияларды жасау дағдыларын дамыту, нақты аудиторияға көрсету 

және қойылған мақсатқа жету үшін, түрлі дерекқордан материалдарды жинақтау; 

- виртуальды ортада оқытуды, электронды байланысты пайдалану арқылы басқа 

оқушылармен ақпарат алмасу, қатынасу және ынтымақтасу; 

- белсенді оқытуға техникалық қолдау жасау үшін интерактивті тақтаны  пайдалану. 

Әртүрлі ақпараттық құралдарды пайдалана отырып және өз ойын сауатты 

жеткізу   оқыту үдерісінде оқушыларға сыныптастарымен,  көпшілікпен ауызша және 

жазбаша қарым-қатынасқа түсуіне оқушылардың назарын аударуға тырысу керек. Музыка 

мен арифметиканы біріктіретін бұл олардың әрқайсысы белгілі бір коммуникацияның 

құралы болып табылады. Музыкадағы коммуникация музыкалық дыбыс арқылы жүзеге 

асырылады, ал арифметикада визуалды және тактильді болып табылады. Осы байланысты 

пайдалану музыка сабақтарына деген қызығушылықты, назар және ойлау қызметін 

жандандыруға, бекітілген оқу материалдарын тиімді меңгеруге, қабылдауға, сонымен қатар 

оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамытуға ықпал етеді [4]. 

Музыка сабағының ресурстары өнер сабағы үшін қажетті белгілі бір эмоциялық 

кеңістікті жасауға мүмкіндік тудырады. Музыка сабағын сәтті өткізу сапасы мен заманауи 

дайындығына және ресурстарды тиімді қолдана білуге байланысты. 

Музыка сабағының қазіргі заманғы ресурстарына төмендегілер кіреді: 

Мобильді қосымшалар. Қазіргі уақытта мобильді құрылғыларға арналған 

қосымшалар, әзірленіп жатқан қосымшалардың арасында өте үлкен сұранысқа ие. Ұялы 

телефонмен жұмыс жасау көптеген мүмкіндіктерге жол ашады, мәселен, негізгі себептердің 

ішінде келесі: 
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1. халық арасында мобильдік гаджеттердің кең таралуы(әсіресе ірі қалалар 

тұрғындары арасында); 

2. гаджеттердің қолайлылығы мен мобильділігі. Үстел компьютері немесе 

ноутбуктерге қарағанда ұялы телефон көшелерде немесе жаяу серуендерде әлдеқайда 

ыңғайлы. Ал адамдар үшін көптеген міндеттер компьютерлер мен ноутбуктерге қарағанда, 

қазір ұялы гаджеттер арқылы оңай шешіледі. Сонымен қатар, кейбір міндеттерді барлық 

жерде алуға болатын жеңіл мобильді құрылғыда шешу әлдеқайда ыңғайлы; 

3. компас, гироскоп, қабылдағыш сияқты кіріктірілген датчиктердің болуы GPS 

сигнал; 

4. мобильді қосымшаларды жасау ортасы әр түрлі құрылғыларға арналған әмбебап 

бағдарламаларды жасауға мүмкіндік береді. Әзірлеуші жиі қолданба тек бір нұсқасын жаза 

алады және ол мақсатты операциялық жүйесі бар барлық құрылғыларға орнатылуы мүмкін; 

5. мобильді гаджеттердің көптеген пайдаланушылары Интернет желісіне жақсы қол 

жеткізе алады, кейде жүктелген деректер саны бойынша шектеусіз қол жеткізуге болады. 

Мұндай мүмкіндіктер ресми жаһандық сервистер (Google Play сияқты) арқылы мобильді 10 

телефон мен планшетті пайдаланушылар арасында бағдарламалық өнімдердің жеңіл және 

жылдам таралуына ықпал етеді.  

Оқушыларға музыкалық құзырлылықты қалыптастыру үшін, яғни, ноталық 

сауаттылықты сіңіру үшін де, қазіргі заман талабына сай осындай мобильді қосымша жасап 

шығаруға болады. Қосымша оқушыларға қызықты болуы үшін, дизайнын жоғары деңгейде 

жасауға мүмкіндік бар. Осы тұста мен мобильді қосымшаның бір түріне мысал келтіргім 

келеді. Бұл қосымша - Ear Trainer (Құлақ Тренажері) деп аталады. Оның көмегімен оқушылар 

өзінің музыкалық есту қабілетін дамыта алады. Мұнда шағын және үлкен интервалдарды, 

кішірейтілген және үлкейтілген, минорлы және мажорлық гаммалар мен аккордтарды 

анықтауды үйреніп, есту арқылы үш нотадан тұратын әуенді фразаларды жазып көруге 

болады. Ear Trainer қосымшасы бар міндетті мектеп хорын есту арқылы жағымды етуге 

болады. Бұл іске қатысты сервис кешенді тәсіл - 230 жаттығу барлық негізгі музыкалық 

бөлімдерді қамтиды: интервалдар, аккордтар, әуен және гамма. Қосымшада кездесетін 

қиындықтар әр түрлі деңгейде, сондықтан тек оқушыларға ғана емес, музыкамен айналысып 

жүрген адамдарға да осы қосымшамен жұмыс жасауға болады. Сонымен қатар, қосымшада 

статистика өте ыңғайлы болғандықтан прогресті қадағалауөте оңай. 

Оқытудың техникалық құралдары: техникалық құрылғылар (аппаратура) және 

музыкалық шығарманы ойнауға көмектесетін оқытудың дидактикалық құралдары (ақпарат 

тасымалдаушылар). Аудиожүйелер (СD - ROM)  мен видеоаппаратуралар (CD - DVD) 

оқушыларға музыкалық шығармалармен түрлі орындауларда (оркестр, хор, ансамбль) 

танысуға, түрлі музыкалық аспаптардың дыбысталуы туралы және адам дауысының 

мәнерлілігі турасында түсініктерін кеңейтуге мүмкіндік жасайды. Сабақ үстінде 

магнитофонның болуы әндердің орындалуына, балалардың суырып салмалығына, көңіл 

қоюға мүмкіндік береді, оқушылардың өз орындауларын тыңдауларына және бағалауларына 

жағдай жасайды. Заманауи компьютерді мультимедиялық жобалаушы аппараттармен 

байланыста қолдану іс жүзінде барлық дәстүрлі ТСО-ның орнын баса алады [5]. 

- Музыкалық ресурстар  балалардың  музыкалық есту қабілетін, әндерді нота 

бойынша меңгеру дағдысын дамытуға, ән репертауарларын анағұрлым тез үйренуге 

мүмкіндік жасайды. 

- Интерактивті тақта (компьютер және проектормен бірге) жаңа білім көзі ретінде 

және музыкалық оқу материалдарын қабылдау мен меңгеру үшін қажет көру мен естуге 

қажетті құрал ретінде; көрнекілік, қайталау, қорыту және білімді жүйелеудің құралы ретінде 

пайдаланылады. Музыка сабақтарында құрылғыны тиімді қолдана білу музыкалық 

тәрбиелеудегі міндеттердің шешімін табуға мүмкіндік жасайды. 

Қорытындылай келе, ақпаратты - коммуникативті технологияны арифметикалық-

музыкалық құзырлылықты қалыпастыруда   қолдану білім сапасының артуына оң әсерін 
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 тигізеді:  

1. Білім байқауы, тапсырмалар, есептер, видео тәжірибелер көрсету интерактивті 

тақтаны экран ретінде қолдануға мүмкіндік береді. 

2. Әр сабақта презентация құру, тестілік жарлықты қолдану жүзеге асып жатады. 

«Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты әлемдік стандартқа 

сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы атап көрсеткендей, жас ұрпаққа білім 

беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін 

арттырудың маңызы зор деп білемін. Дамыған елдердегі білім беру жүйесінде ерекше 

маңызды болып табылатын мәселелердің бірі – оқытуды ақпараттандыру, яғни оқу үрдісінде 

ақпараттық технологияларды пайдалану болып табылады. Оқу үрдісінде ақпараттық-

коммуникативті технологияны пайдалану оқушылардың өз бетімен білім алу құзіреттілігін 

дамытуға және білім сапасын арттыруға үлкен әсер етеді.  
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Мақалада көрнекті ойшыл, ұлы ғалым, философ Әл-Фарабидің «Қайырымды қала 

тұрғындарының көзқарастары туралы трактат»  шығармасы әлеуметтік –саяси 

тұрғыда қарастырылып, оның этикалық-философиялық қырлары зерделенеді. Ойшылдың 

бостандық және бақыт жайлы, адамдардың бір-біріне деген мейірімділігі туралы, 

ізгілікті қоғам туралы ойлары, қоғамдағы адамгершілікті жетілдіру мәселесі 

сараптаудан өткізіледі.  

Тірек сөздер: ізгілікті қоғам, идеалды мемлекет, кемел адам, әділдік, ізгілік, этика. 

 

В статье рассматривается произведение выдающегося мыслителя, великого 

ученого, философа Аль-Фараби «Трактат о взглядах жителей добродетельного города», 

исследуются грани этико-философских аспектов с социально-политической точки зрения. 

Анализируются его мысли о свободе и счастье, о доброте людей друг к другу, об идеальном 
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обществе, о повышении нравственности в обществе. 

Ключевые слова: идеальное общество, идеальное государство, совершенный 

человек, справедливость, добро, этика. 

  

The article examines the work of an outstanding thinker, great scientist, philosopher Al-

Farabi, “A Treatise on the Views of the Residents of a Virtuous City,” explores the facets of ethical 

and philosophical aspects from a socio-political point of view. He analyzes his thoughts about 

freedom and happiness, about the kindness of people towards each other, about an ideal society, 

about the increase of morality in society. 

Key words: ideal society, ideal state, perfect person, justice, goodness, ethics. 

 

Әл-Фараби – көрнекті ойшыл, ұлы ғалым, философ. Өзінің білімділігі мен 

сауаттылығының арқасында «Екінші Ұстаз» атауына ие болды. Әл-Фарабидің 

шығармашылық мұрасы орасан зор (150 астам жуық философиялық және ғылыми 

трактаттар),  ал оның айналысқан ғылыми салалары ол – философия мен логика, саясат пен 

этика, музыка мен астрономия, ғылым мен өнердің барлық саласына өлшеусіз үлес қосып, 

артында өшпес ғылыми жазбаларын қалдыраған. 

Ортағасырдағы  әлеуметтік-этикалық және саяси-құқықтық ойға түркілік дәстүрлі 

дүниетанымның да әсері болғанын теріске шығаруға болмайды. Оның жарқын мысалын 

шыққан тегі түркілік Әбу Насыр әл-Фарабидің бақытты қоғам мен идеалды мемлекет 

туралы көзқарастарын талдағанда байқауға болады.  

Саясат пен мемлекет, билік пен бақыт арасындағы айырмашылықтарға көңіл 

бөлмеген араб философтары бұл ұғымдарды синнонимдер ретінде бағалап, саясат пен 

әлеуметтік-саяси ілімнің басқа нұсқаларын ұсынды. Саясат мәселелерін қарастыруда араб-

мұсылман философиясы көп жағдайда грек философиясына, әсіресе Платон мен 

Аристотельдің көзқарастарына сүйенді Және саясат, олардың көпшілігі үшін өздері 

«қайырымды қала» деп ат қойған идеалды мемлекет істері туралы ғылым болып саналды. 

Мұндай қалалар ретінде олар бірге қатар өмір сүретін, мақсаттары бір, бір басшылыққа 

бағынған шағын қауымнан бастап Араб халифатына дейінгі адамдар қауымдастығын 

түсінді. Бұл мәселедегі грек дәстүрлерін мұсылманның саяси өмірімен байланыстыру араб-

мұсылман философиясының барлық тармағында өз белгісін қалдырды.   

Араб саяси философиясының атасы атанған әл-Фараби саяси билік 

тұжырымдамасының исламдық түбірлерін жақсы білді [1,253 б.]. Ол саяси теория бұқара 

халықты қайырымды басқаруды сақтау мен оны ұйымдастырудың тәсілдерін, қала 

тұрғындарына қайырымдылық пен игіліктің қалай келетіндігін және бақытқа қандай 

жолмен жетуге болатындығын үйретеді деп атап көрсетті.  

Әл-Фарабидің әлеуметтік және саяси философиясына сәйкес, адам бақытқа және 

өзінің жетілуіне тек қана қоғамда (бұл жағдайда мадинада, немесе қалада) және адамдар 

арасында қалыптасқан қатынастар жүйесі арқылы жетуі мүмкін. «Бұл дегеніміз, - дейді 

зерттеуші Г. Қоянбаева, - әрбір индивид өзінің табиғи бейімділігін, мінез-құлқын, 

темпераментін қоғам талаптарымен және оның жүйесімен салыстыруы керек... 

«Адамдардың бірге тұруы» талаптары адамды тәрбиелеу қажеттілігіне себеп болады, оған 

табиғатпен берілмейтін қасиеттердің қалыптасуына, адам мәдениеті әлемімен 

тәрбиеленуіне, яғни адамды тек қана талап-тілегіне сай емес, борышын өтеуге де 

итермелейді» [2,297 б.].    

948 жылы Мысырда жазылған «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары 

туралы трактат» - әл-Фарабидің кемел туындыларының бірінен саналады. Ол бұл еңбегінде 

қала тұрғындарының бақытты өмірге қол жеткізуіне жағдай жасайтын жоғары билік пен 

басқару өнеріне көбірек көңіл бөледі. Ізгілікті қаланың қайырымды билеушісі туралы айта 

келіп, әл-Фараби қала тұрғындарының игілікті өмір сүруі билік өнеріне тікелей қатысты 

деп ой түйеді. Ол өзінің қарамағында халыққа философияның ақиқат-анық қағидаларын 
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 ұғындыра білетін данышпан философ басқаратын ежелгі грек ойшылдарының «қайырымды 

қала туралы» ілімін (мысалы, бұл ой Платонда «Мемлекет туралы» еңбегінде де кездеседі) 

исламдық негізде одан ары дамытты.  

Әл-Фараби өзінің бұл трактатында қала тұрғындарын бес топқа бөледі. Оның 

ойынша, «қайырымды қала ең құрметті адамдардан, шешендерден, өлшеушілерден, 

жауынгерлерден және байлардан тұрады» [3,219 б.].  Қала бөліктерінің бірігуі, әл-

Фарабидің ойынша, сүйіспеншілік пен әділеттілік арқасында болады. Ол сүйіспеншіліктің 

үш түрін атап көрсетеді: 1) қайырымдылыққа қатысы бойынша сүйіспеншілік; 2) пайда табу 

үшін; 3) ләззат алу үшін. Қайырымды қалада сүйіспеншілік ізгілікке қатысы бойынша пайда 

болады. Бұл туралы отырарлық ойшыл былай дейді: «Бастамасы жөніндегі көзқарастардың 

үйлесуі – теңдесі жоқ Алла тағала туралы және рухани тектер туралы, өнеге болатын ізгілер 

туралы, әлемнің және оның бөліктерінің қалай пайда болуы, адамның қалай пайда болуы 

туралы, онан кейін әлемнің бөліктерінің қатарлары туралы, олардың өзара қатысы туралы, 

олардың тәңірі мен рухани тектер жөнінде алатын орны туралы көзқарастардың үйлесуі 

болады. Бастама міне осындай. Соңы дегеніміз – бақыт. Олардың арасында тұрған нәрсе – 

бақытқа жеткізетін әрекеттер» [3,223 б.].       

Сүйіспеншілікпен қатар, басқару өнерінде қала тұрғындарының арасында ортақ 

игіліктердің тең бөлінуін білдіретін әділеттілік ерекше рөл атқарады. Бұл игіліктерге аман-

саулық, байлық, қадір-құрмет жатады. Қала тұрғыны өзінің еңбегіне тең емес үлес алғанда, 

оның өзіне қатысты немесе қала тұрғындарына қатысты әділетсіздік туады.  

Әділеттілік туралы мәселе қызмет түрлерін бөлуді де қамтиды. Қайырымды қалада 

әрбір адам ортақ кәсіп немесе жалпы жұмыспен шұғылдануы керектігін ескеру керек, 

өйткені 1) әрбір адам кез келген емес, нақ бір белгілі жұмысқа жарамды болады; 2) әрбір 

адам өзін жұмысқа толығымен арнағанда оның шебері болып шығады; 3) белгілі бір 

жұмыстардың орындалатын белгілі мерзімдері болады.  

Ал әкімнің негізгі міндеттерінің бірі бұқара халықты немесе қала тұрғындарын 

тәрбиелеу – тәрбиеленуші адамдардың бітім-болмысына қарай ізгілік жолымен немесе 

мәжбүрлеу арқылы жүргізіледі. Әкім тәрбиелеуді әр түрлі әдістермен жүргізеді. Әл-

Фарабидің пікірінше, адамдарға жаратылысынан әрқилы күштер мен қабілеттер 

берілгенімен, олардың барлығы бақыттың не екенін бірдей түсіне бермейді. Бұл үшін 

оларға ұстаз және жетекші керек. Қоғамның барлық мүшелері үшін шынайы бақытты 

табуды мақсат етіп қойған ізгілікті қаланың әкімі ең жоғарғы жетекші болып табылады.  

Мінсіз әкім, әл-Фарабиге сәйкес, кемелденген адам бейнесіне көбірек жақын 

келеді, ал платондық әкім философқа көп ұқсайды, ол туралы Фарабидің өзі «Бақытқа 

жету туралы» трактатында айтады. Әл-Фараби әкімдерді төрт топқа бөледі. Бірінші топқа 

ол нағыз әкімді жатқызады және оның бойында даналық, барынша пайымдағыштық, 

сендіре білу қабілеті, қиялының ұшқырлығы, қолбасшылық қасиеті және денсаулығының 

мықты болуы сияқты алты қасиет ұштасуы керек. Осының бәрін өз бойына ұштастырған 

адам барлық уақытта кімге еліктеу керек екенін, кімнің айтқан сөзі мен ақылына құлақ 

қою керек екенін көрсететін үлгі болады. Мұндай адам мемлекетті қалауынша басқара 

алады.  

Бірінші басшының қасиеттері туралы Фараби «Ізгілікті қалада» да жазады және 

онда ол туа бітті он екі қасиетті атап өтеді: 1) дене мүшелері мен ағзасының мінсіз болуы; 

2) түсіну мен қабылдау қабілетінің жоғарылығы; 3) жады мен есінің сақтау қабілетінің 

тиянақтылығы, ұмытшақтықтан ада болуы; 4) көреген де зерек болуы; 5) шешендік өнерді 

меңгеруі; 6) білім мен танымға құштар болуы; 7) тағамға, ішімдік ішуге және сұхбат 

құруға ұстамдылық танытуы; 8) шындық пен оны жақтаушыларға сүйіспеншілігі; 9) ар-

намысын ардақтау; 10) тобырлық өмірдің атрибуттарын жеккөру; 11) әділеттік сезіміне 

ие болуы және оны айналасына көрсете білуі; 12) қажетті істі атқарғанда табандылық 

танытуы. 

«Қайырымды қалада» Фараби екінші басшының қасиеттері туралы сұрақты 
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қарастырады, олар бірінші басшыға қажет алғашқы бес немесе алты қасиетпен шектеледі. 

Бұл шарттар мыналар: 1) дана болу; 2) бірінші имамдар белгілеген заңдарды, ережелер 

мен әдет-ғұрыптарды жадында сақтау; 3) тиісті заңдар сақталмаған жағдайда, бірінші 

имамдар үлгісімен, «шығармашылық» таныту; 4) зерек те тапқыр болу; 5) заңдарды 

орындауға адамдарды сөзбен бағыттай білу; 6) әскери істерді жүргізе білу үшін тәндік 

қуатқа ие болу. Фараби ары қарай әкімдердің үшінші және төртінші топтарын «Мемлекет 

қайраткерінің нақыл сөздерінде» кеңінен қарастырады. Алайда «нақыл сөздерде» 

антикалық философтардан алынған немесе антикалық еңбектердегі үзінділермен 

үндесетін тезистер де аз емес. Бұл жерде Платон мен Аристотель шығармалары аталып 

өтіп, Сократ еске алынады. Жалпы алғанда «Мемлекеттік басқару өнері немесе бақыт 

философиясы деп аталатын еңбектің авторы А. Қасымжанованың айтуынша, Фараби 

қоғамды антропологиялық қырынан сипаттайды, «сондықтан ойшыл зерттеуді қажет 

ететін мәселе – «адамның ең жоғарғы кемелденуі» мәселесіне ерекше көңіл аударады. 

«Бақыт» ұғымы жеке адамдық қасиеттердің жүзеге асыруы тұрғысынан зерделеніп, 

«бақытты», «пайдалы» және «жағымды» түсініктерінің арақатынасы ерекшеленеді» 

[4,147 б.].   

Әл-Фараби қаланы билеудің алқалық түрін де жоққа шығармайды. Биліктің бұл 

түрі туралы ол былай деп жазады: «Жақсы қасиеттердің бәрін өз бойына ұштастыратын 

адам болмаса, бірақ бұл қасиеттер бір топ адамдардың арасында жеке-дара дарыған болса, 

онда бұл топтың мүшелері бірлесе отырып, әкімнің орнына ие болады, оларды жұрт 

жақсы басшылар және қадірлі адамдар деп атайды, ал олардың басқаруы қадірлі 

адамдардың басқармасы деп аталады.  

Әл-Фараби қоғамды мемлекеттен бөліп қарамайды. Қоғамның өзі адамның ағзасы 

сияқты «Қайырымды қала» дене мүшелерінің бәрі де тіршілік иесінің өмірін сақтау, оны 

анағұрлым толыққанды ету үшін бір бірін толықтырып тұратын адамның сау тәні сияқты 

көрінеді. Өйткені қоғам да оның толыққанды мүшелерінен тұрады және олар да бірін бірі 

қажетсінеді. Адамдардың әлеуметтік теңсіздігі туралы айтқан әл-Фараби «адамдардың 

әуелден тоқымашы немесе хатшы болып тумайтыны сияқты қайырымдылық пен жаман 

әрекеттер де әуелден жаратылысынан дарымайды», олар адамдардың бір біріне деген 

үстемдік құруға ұмтылысынан пайда болған деген ой түйеді.  

«Қайырымды қала» трактатында әл-Фараби әлеуметтік әділеттілік пен еркіндікті 

орнықтыратын  - ізгілікті қоғам туралы ой қозғайды. Мұндай қоғамды ұлы ойшыл «әрбір 

адам екінші адамның өмір сүруіне қажетті үлесін беретін, бір біріне көмектесетін 

адамдарды біріктіру арқылы ғана адам өз табиғатына сай жету дәрежесіне ие болатын» 

қоғам түрінде елестетеді. Халықтың аз қамтамасыз етілген топтарын мемлекеттік қолдау 

туралы бұдан мың жылдан астам бұрын айтылған ғұлама идеясы бүгінгі күні де 

мемлекеттік ішкі саясатындағы басты міндеттердің бірінен саналады. Осындай 

«жетілдірілген қоғамда, әл-Фарабидің айтуынша, бір бірімен қарым-қатынас жасау, 

көмектесу, қолдау, ұжымдасу адамдардың өмірлік қажеттілігіне айналады». Әл-Фараби 

мұндай қоғамды тумысынан табиғат берген он екі қасиеті бар, ақылды, білімді, сабырлы, 

иманды, рухани билікті ізгілікті билікпен ұштастыратын, адам қасиеттерін бағалауға 

қабілетті адам басқаруы керек дейді.  

Әрбір отбасын қоғамның кішкене бөлшегі ретінде қарастырған әл-Фараби оның 

өзінің жеке мақсаты болады, бірақ бұл мақсат қала белгілейтін ортақ мақсатқа қызмет етуі 

тиіс, яғни адамдар өздерінің жеке мүдделерін қоғамның жалпы мүдделеріне бағындыруы 

керек дегенді айтады. «Мемлекеттік билеушінің нақыл сөздерінде» ол отбасы мүшелерін 

(Аристотель сияқты) бірнеше бөлікке бөледі. Олар ері мен әйелі, қожайыны мен 

қызметшісі, ата-ана мен балалары, мал-мүлкі және оның иелері. Үйдің өзіне тән мақсатын 

қала белгілейтін ортақ мақсатқа жұмылдыруын әл-Фараби адамдардың адамгершілік 

қасиеттерінің көрінісі деп есептейді. Ал адамдардың көздеген мақсаттарына жетуі оның 

өзіне ғана байланысты, шын ақыл-парасатқа, ізгілікке, игілікке тек адам ғана қабілетті, 
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 бұл адамның қолы жете алатын ең биік меже деп ой қозғайды отырарлық ойшыл.  

Қайырымды қаланың орнығуында әл-Фараби мұсылман құқығының ұстындарын 

да ескереді, оны ақыл-парасаттың дамуы және қайырымдылықтың нығаюымен 

байланыстырады. Ол тұжырымдаған жағдайдың бәрінде мұндай қала билеушілері 

исламдық құндылықтар мен моральдық-этикалық қалыпқа сай болып келеді. Араб 

халифаты заманында өмір сүрген әл-Фараби өзінің зерттеулерінің тақырыптық 

шеңберінде саяси-әлеуметтік философияны діни догматикамен, фыкhпен - мұсылман 

құқығы доктринасымен бір қатарға қояды. Грек философиясының ықпалын терең 

сезінгенімен ол бұл бағытта исламнан түбірлі бетбұрыс жасай алмайды керісінше оны осы 

жаңа арнада дамытады. Әл-Фарабидің саясат пен этика туралы айтқан құнды ойлары тек 

Араб Шығысы мен Орталық Азия елдерінде ғана емес, Мағриб елдеріне, сол арқылы 

Еуропаға да өз ықпалын тигізіп, ол жерлердегі әлеуметтік философияның дамуына өзіндік 

үлесін қосты. Оның саяси-құқықтық және этикалық идеялары ортағасырлық және 

жаңазамандық әлемдік ойшылдардың еңбектерінде көрініс тапты.   
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Мақалада арнайы  мектептегі  тәрбие  жұмысының мазмұны және оның 

ерекшеліктері, арнайы білім беру салаларының мазмұнына кіретін тәрбие жұмысының 

бағыттары талданады. Авторлар тәрбие процесі ерекше қажеттілігі бар баланың 

сұраныстарын қанағаттандыруға, жеке тұлға ретінде қалыптасуға және қоғамда 

әлеуметтенуіне бағытталуы қажет деген қорытындыға келеді.   

Тірек сөздер: арнайы мектеп, арнайы педагогика, тәрбие үдерісі,  ерекше 

қажеттілігі бар бала, тәрбие әдістері.   

 

В статье анализируются содержание воспитательной работы в специальной 

школе и ее особенности, направления воспитательной работы, входящие в содержание 

специальных образовательных областей. Авторы приходят к выводу, что 

воспитательный процесс должен быть направлен на удовлетворение потребностей 
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ребенка с особыми потребностями, формирование личности и социализацию в обществе. 

Ключевые слова: специальная школа, специальная педагогика, воспитательный 

процесс, ребенок с особыми потребностями, методы воспитания. 

 

The article analyzes the content of educational work in a special school and its features, 

directions of educational work included in the content of special educational areas. The authors 

conclude that the educational process should be aimed at meeting the needs of a child with special 

needs, forming a personality and socializing in society. 

Key words: special school, Special pedagogy, educational process, child with special 

needs, methods of education. 

 

Денсаулық мүмкіндігі шектеулі бала, барлық балалар сияқты өз дамуында 

әлеуметтік тәжірибені игеру, әлеуметтендіру, қоғам өміріне қосу бағытталған. Алайда, ол 

бұл үшін өтуге тиіс жол жалпы қабылданған жолдан айтарлықтай ерекшеленеді [1,2]. 

Тәжірибе көрсеткендей, ДМШ бар балаларға тәрбие жұмыстарының жалпы білім беру 

бағдарламасы сәйкес келмейді. Арнайы білім беру ұйымдарының тәрбиешілері мен 

мамандары тәрбие жұмысы жүзеге асырылатын білім беру және тәрбие процесін 

ұйымдастыруда көптеген проблемалармен бетпе-бет келеді. 

Тәрбие жұмысы — бұл педагогикалық ұжыммен немесе жеке педагогпен олардың 

өзін-өзі толық дамыту және өзін-өзі жүзеге асыру мақсатында жүзеге асырылатын 

ересектер мен балалардың бірлескен өмір сүруін ұйымдастыру бойынша мақсатты қызмет. 

Оның мазмұны, әдістемесі мен технологиялары қандай да бір білім беру мекемесінің тәрбие 

жұмысы жүйесімен анықталады. 

Жалпы білім беретін мектеппен арнайы мектепті тәрбиелеудің мақсаттары мен 

міндеттерінің ортақтығы, қалыпты және психикалық дамуы бұзылған балалардың жеке 

қасиеттерін қалыптастырудың басты заңдылықтарының бірлігі тәрбиенің бір 

қағидаларының іс-қимылына себепші болады, алайда оларды іске асыру кезінде 

интеллектісі бұзылған балалардың танымдық мүмкіндіктері мен психикасының басқа да 

ерекшеліктері ескеріледі. 

Арнайы білім беру жүйесіндегі тәрбие жұмысын ұйымдастырудың өз ерекшеліктері 

бар, себебі арнайы оқытумен, түзету жұмыстарымен байланысты, барлық оқу кезеңінде 

баланың тіршілік әрекетінің барлық элементтеріне қосылады. Ол білім беру жүйесі үшін 

дәстүрлі ғана емес, тәрбие жұмысын да, оқу қызметін де, түзету-педагогикалық жұмысты 

да қамтиды [3]. 

ДМШ балаларды тәрбиелеу қалыпты дамып келе жатқан оқушылар сияқты 

қағидаттар бойынша жүзеге асырылады, бірақ жалпы қағидаттармен қатар тәрбиелеудің 

түзету қағидаттары  бар. 

Арнайы білім беру және тәрбиелеу жағдайында, егер балаға әсер жүйелі, дәйекті, 

мақсатты және жоспарлы түрде жүзеге асырылса, қағидаттар іске асырылуы мүмкін. Тәрбие 

бағдарламасы ДМШ баланың жалпы және нақты міндеттерін айқындауға, балалардың осы 

санатының психофизикалық ерекшеліктерін ескеруге тиіс. 

Арнайы мектеп оқушыларды дербес өмірге, әлеуметтік ортадағы қызметке 

дайындайды. Демек, тәрбие процесі тәрбиеленушінің сұраныстарын қанағаттандыруы, оған 

тәрбиелеу процесінде пайда болатын жағдайларды түсінуге, жеке тұлға ретінде орнығуға 

және сұранысқа ие болуға көмектесуі тиіс. 

Бұған ДМШ оқушы өз бетінше немесе ересектердің көмегімен өз мінез-құлқын, 

қызметке және қоршаған ортаға деген көзқарасын дұрыс бағалай алатын жағдайларды 

моделдеу арқылы қол жеткізіледі.  

Осыдан арнайы мектеп оқушысы  өзін тұлға ретінде көрсете алуы үшін қандай 

қасиеттерді тәрбиелеу қажет деген сұрақ туындайды. 

Арнайы мектептегі тәрбие жұмысының мазмұны оқушылардың жан жақты тұлғалық 
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 қасиеттерін, жеке қабілеттерін дамытуға арнайы жағдайларды қамтамасыз етуі тиіс. 

Арнайы білім беру салаларының мазмұнына кіретін тәрбие жұмысының бағыттары 

(адамгершілік тәрбие, еңбек тәрбиесі, ақыл-ой тәрбиесі, көркемдік-эстетикалық тәрбие, 

дене бітімінің дамуы мен салауатты өмір салтын тәрбиелеу, экологиялық тәрбие, құқықтық 

тәрбие) баланың әлеуметтік, эмоциялық, интеллектуалдық әлеуетін дамытуға, оның оң 

тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға ықпал етеді. 

Арнайы мектепте тәрбие процесі күрделі жағдайларда өтеді. Білім беру жүйесінде 

жалпы қабылданған тәрбие міндеттерін тәрбиеленушілердің шектеулі мүмкіндіктеріне 

сүйене отырып шешу ғана емес, сонымен қатар дамуында ауытқулары бар адамдардың 

әрбір санатына қатысты тәрбиелеудегі, әлеуметтік, оның ішінде коммуникативтік, мінез-

құлық және өзге де дағдылар, жеке қасиеттер дамуындағы бастапқы немесе кейінгі 

ауытқушылықтар себебінен болған ерекше қажеттіліктерді қанағаттандыруды қамтамасыз 

ету қажет. Тәрбие осы баланың барлық даму ерекшеліктерін ескере отырып, педагог пен 

баланың, сыныптағы немесе топтағы балалардың ынтымақтастығы барысында жеке жүзеге 

асырылады. Арнайы білім беру жүйесіндегі тәрбие арнайы оқытумен, түзету 

жұмыстарымен байланысты, күн бойы сергектіктің барлық кезеңінде бала өмірінің барлық 

элементтеріне қатысады. Ол білім беру жүйесі үшін дәстүрлі тәрбие жұмысын ғана емес, 

сонымен қатар оқу қызметін, түзету-педагогикалық жұмысты , күтімді де қамтиды. 

Педагог, тәрбиеші бұл жағдайда жеке әдістерді, формаларды, құралдарды, олардың 

үйлесімі мен өзара іс-қимылын үздіксіз шығармашылық іздестіру, мүмкіндігі шектеулі 

балаға барынша тиімді көмек көрсетудің жеке арнайы білім беру технологияларын құру 

және іске асыру процесінде болады. 

Жалпы білім беретін, сондай-ақ арнайы түзету мектебінде тәрбие беру жүйесінде 

әртүрлі тәсілдер мен әдістердің жіктелуі бар. И.Г. Еременко (1985) әдістердің бірінші 

тобына сендіру әдістерін жатқызады. Г.М. Дульнев (1968) оларды сөздік әдістермен атайды. 

Бұл мынадай әдістер: 

– педагогикалық қызмет жүйесінде ақпарат алмасу ретінде қамтамасыз етілетін 

көзқарастарды, сенімдерді қалыптастыруға бағытталған; 

– оқушының іс-әрекетін ұйымдастыруға көмектесетін, іс-әрекет мотивациясын 

ынталандыратын; 

– тәрбиеленушілерде өзін-өзі бағалауды, мінез-құлықты реттеуді қалыптастыруға 

көмектесетін; 

– сананы қалыптастыратын: наным, түсінік, наным-сенім. Түзету тәрбиесі жүйесінде 

ескерту, кеңес, өтініш, этикалық әңгіме, әңгіме қамтамасыз етіледі [4]. 

Әдістердің екінші тобына жоғарыда көрсетілген авторлар жаттығуды, яғни мінез-

құлықты қалыптастыруға ықпал ететін практикалық қызметті жатқызды. Бұл әдістер оқыту, 

жаттығу, ойын, тәрбие жағдайларын жасау арқылы жүзеге асырылады. 

Үшінші топ ынталандыру әдістерін құрады — көтермелеу және жазалау. 

Тәрбиеленетін арнаулы (түзеу) мектепке көтермелеу мен жазалау ықпал ету күші оның 

оқушыларының, сондай-ақ тәрбиешінің тәрбиелілік деңгейіне және бағалауына 

байланысты болады. 

Жалпы және арнайы педагогикада қабылданған тәрбие әдістерінің жіктелуі 

денсаулық мүмкіндіктері шектеулі балалардың даму ерекшеліктерін ескере отырып, 

арнайы білім беруде әртүрлі дәрежеде және әртүрлі үйлесімде қолданылатын олардың 

негізгі үш тобына тоқталайық: 

- ақпараттық әдістер; 

- іс жүзінде — әрекетті әдістер — оқыту, жаттығу, жағдайларды тәрбиелейтін, ойын, 

қол еңбегі, бейнелеу және көркем қызмет, дәстүрлі емес әдістер-арттерапия, иппотерапия 

және т.б.; 

- ынталандыру-бағалау әдістері. 

Оқыту әдістері, даму ауытқулары бар балаларды тәрбиелеу әдістері де, біріншіден, 
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өзінің іске асыруында өзіндік ерекшелігі бар, екіншіден, қандай да бір арнайы білім беру 

технологиясына жиі кіріктірілген бола отырып, өзара, сондай-ақ оқыту әдістерімен де 

орынды үйлесімде пайдаланылады. 

Тәрбие әдістерін іріктеу балалардың жас және жеке ерекшеліктерімен, сондай-ақ 

даму бұзылуының сипаты мен айқындылық дәрежесімен, дамуында қайталама 

ауытқулардың ерекшелігімен, отбасының тәрбие процесіне қатысуымен айқындалады. 

Мысал ретінде арнайы білім беру жүйесінде тәрбиенің кейбір әдістерін [5,6,7] жүзеге 

асыру ерекшеліктерін қарастырайық. 

Дамуында ауытқулары бар балалар үшін тәрбиенің іс жүзінде пәрменді әдістері 

барынша қолжетімді. Олар әсіресе мектепке дейінгі және кіші мектеп жасындағы, сондай-

ақ интеллектінің бұзылуы, психикалық дамуының тежелуі, сөйлеу және есту дамуындағы 

кемшіліктері бар балалардың санаттарына қатысты тиімді. Оқыту және жаттығу әдісі 

әлеуметтік мінез-құлықтың тұрақты дағдыларын, санитарлық-гигиеналық және 

шаруашылық-тұрмыстық дағдыларды, өзін-өзі ұйымдастыру дағдыларын және т. б. 

қалыптастыру кезінде қолданылады. Бұл және басқа да іс жүзінде әрекетті әдістер әртүрлі 

ақпараттық әдістермен үйлесімде қолданылады. Тәрбиелеуші ақпаратты қабылдаудың 

барабарлығы оның мазмұнының күрделілігіне де, баланың сенсорлық мүмкіндіктерінің 

деңгейіне де байланысты. Арнайы білім берудің бастапқы кезеңдерінде әңгімелердің, 

түсіндірмелердің, көркем әдебиетті оқудың тәрбиелік мүмкіндіктері жаппай білім беру 

жүйесіне қарағанда айтарлықтай төмен. 

Ауызекі сөйлеу жетімсіздігі, интеллектуалдық жетімсіздік, тұрмыстық және 

әлеуметтік тәжірибенің кедейлігі дамуында ауытқулары бар балалардың көпшілігіне халық 

ертегілерінің адамгершілік-этикалық әлеуетін толық меңгеруге, прозалық және өлең 

мәтіндерін түсінуге және олардан үйреншікті мағына алуға мүмкіндік бермейді. Осыған 

байланысты, педагогтың түсініктемесімен, түсіндірмелерімен сүйемелденетін көрнекі 

ақпаратқа сүйенуге, сондай-ақ қоршаған баладан алынған мысалдар мен педагогтың жеке 

тәжірибесін тиімді пайдалануға мүмкіндік беретін әдістер тәрбиелік маңызы зор. Мектепке 

дейінгі және кіші мектеп жасындағы балаларға педагогтің, тәрбиешінің іс — әрекеті, 

қылықтары, көзқарастары, пайымдаулары, әдеттері ұзақ уақыт еліктеу үшін үлгі болып 

табылатынын атап өткен жөн. Мүмкіндігі шектеулі балаларға қарағанда педагогпен 

психологиялық және әлеуметтік жағынан тығыз байланысты, барлығына ұқсас болуға 

ұмтылады. Бұл тұрғыда мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеудегі педагогтың орны мен 

рөлін асыра бағалау қиын. 

Ынталандыру-бағалау әдістері, сондай-ақ, іс жүзінде әрекет етуші нұсқада іске 

асырылады. Ал көтермелеудің материалдық құндылығының дәрежесі бірте-бірте азаяды: 

тәттілер, ойыншық — олардың бейнелі алмастырғыштары — дерексіз алмастырғыш —тек 

сөздік мадақтау. 

Жазалау әдістері де іс жүзінде пәрменді сипатқа ие, өйткені ауызша кемсіту, әсіресе 

өткір түрде, қатаң түрде қолданылмайды. Мораль, әлеуметтік өзара іс-қимыл, әлеуметтік 

мінез-құлық нормаларын жеткілікті тәжірибесі мен білімі жоқ, өз қозғалыстарын, 

эмоцияларын, іс-әрекеттерін қажетті дәрежеде реттей және бақылай алмайтын бала 

көбінесе өзі жасаған әрекеттерден ересек адамның нені талап етіп тұрғанын, не үшін ересек 

адамның риза еместігін түсіне алмайды.  

Сондықтан педагог, тәрбиеші әрдайым балаға қажетті ұстамдылық танытады және 

қатаң көзқараспен, басын шайқап, осы сәтсіздіктің белгілерін «жаман», «нашар», «ұят», 

«маған мұны көру жағымсыз», «мен ренжулімін «деген сөздермен қоса білдіреді. Төтенше 

жағдайларда іс-әрекеттерді табиғи шектеу, баланы теріс қылықтың салдарын түзетуге 

немесе жоюға тарту қолданылады. Баланың дамуына қарай жазалаудың сөздік түрлері 

мүмкін (ауызша түсінік, сөгіс). 

Түзету мектебіндегі жаза тәрбиеленуші өз кінәсінің дәрежесін түсінген және саналы 

зұлымдық әрекет еткен жағдайда қолданылады. 
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 Кез келген жағдайда жазалау әдісін қолдану, егер бала жаман іс-әрекет жасағанын 

түсінсе; егер жаза баланы кемсітпесе және оған дене ауруы келтірмесе; егер жаза жиі 

қолданылмаса және оған дағдылану пысықталмаса, тиімді. 

Арнайы мектепте тәрбие үрдісін дұрыс ұйымдастыру шарттарының бірі-ақаудың 

күрделі құрылымын білу және біріншілік ақау деп аталған дамуында ауытқулар түзетуге 

келетінін білу болып табылады. Сондықтан оқушылардың ерекшеліктерін терең зерттеу 

қажеттілігі туындайды. Оларды білу органикалық бірлікте шешілетін тәрбиенің жалпы 

педагогикалық және түзету міндеттерін бөліп көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл денсаулық 

мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеудің бірінші ерекшелігі. 

Денсаулық мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеудің екінші ерекшелігі баланың 

әлеуетті мүмкіндіктеріне, оның сау күштеріне сүйену, дамуында артта қалуды жеңу 

мүмкіндігіне сенім болып табылады. 

Денсаулық мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеудің үшінші ерекшелігі оның 

практикалық бағыты, әртүрлі қызмет түрлерін кеңінен пайдалану болып табылады. Тарихи 

негізделген және әлеуметтік дәлелді қызмет жеке тұлғаның дамуының негізгі шарты болып 

табылады. Еңбек, ойын, танымдық іс-әрекет барысында балалар ұйымдастыру және 

жоспарлау дағдыларын меңгереді, айналасындағылармен кең қарым-қатынас жасауға 

үйренеді. Оқушылар қатысатын қызмет тек қана тәрбиелеуші емес, сонымен қатар түзету 

де болуы тиіс. 

Денсаулық мүмкіндігі шектеулі бар балаларды тәрбиелеудің төртінші ерекшелігі 

әрбір баланың, ең бастысы оның ауруына байланысты жеке ерекшеліктерін есепке алу 

болып табылады. Баланың мінез-құлқының немесе мінезінің қандай да бір ерекшеліктерін 

тудыратын себептерді білу әрқайсысын тәрбиелеудің құралдары мен әдістерін таңдауға 

көмектеседі. 

Арнайы мектептегі тәрбие жұмысы – бұл тұлғаның толыққанды дамуына 

бағытталған мақсатты қызмет. Тәрбие жұмысының бағыттары (адамгершілік тәрбие, еңбек 

тәрбиесі, ақыл-ой тәрбиесі, дене дамуы, экологиялық тәрбие, құқықтық тәрбие) баланың 

әлеуметтік, эмоциялық, интеллектуалдық әлеуетін дамытуға, оның оң тұлғалық қасиеттерін 

қалыптастыруға, дамуында бастапқы бұзылулардың орнын толтыру және қайталама 

ауытқуларды түзетуге ықпал етеді. Арнайы мектептің тәрбие жұмысында денсаулық 

мүмкіндігі шектеулі балалардың ерекше білім беру қажеттілігі, тәрбиеленушілердің жас 

және жеке психологиялық-педагогикалық сипаттамалары, олардың мүдделері мен білім 

беру қажеттілігінің ерекшеліктері ескеріледі. 
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Мақалада Даун синдромы бар балаларды дамытудағы арт-терапия әдісінің 

ерекшелігі қарастырылады.  Авторлар Даун синдромы бар балаларды дамытуда арт-

терапия әдістері дұрыс таңдап алынса, oнда Даун синдромы бар балалардың 

психосоматикалық, психоэмоциялық үдерістер мен жеке дамуында ауытқуларды 

түзетуді жүзеге асыруға болады қорытындыға келеді.   

Тірек сөздер: Даун синдромы, арнайы педагогика, арт-терапия,  ерекше 

қажеттілігі бар бала, бейімделу.   

 

В статье рассматриваются особенности арт-терапии в развитии детей с 

синдромом Дауна. Авторы приходят к выводу, что при правильном выборе методов арт-

терапии в развитии детей с синдромом Дауна можно осуществить коррекцию 

психосоматических, психоэмоциональных процессов и отклонений в индивидуальном 

развитии детей с синдромом Дауна. 

Ключевые слова: Синдром Дауна, специальная педагогика, арт-терапия, ребенок с 

особыми потребностями, адаптация. 

 

The article discusses the features of art therapy in the development of children with down 

syndrome. The authors conclude that with the right choice of art therapy methods in the 

development of children with down syndrome, it is possible to correct psychosomatic, 

psychoemotional processes and deviations in the individual development of children with down 

syndrome. 

Key words: Down syndrome, Special pedagogy, art therapy, a child with special needs, 

adaptation. 

 

Даун синдромы бар адамдарға қатысты отандық және шетелдік ғылымда бар 

мәліметтер биологиялық (биогенетикалық) және клиникалық зерттеулер саласында 

барынша толық ақпараттық сипатқа ие  болса [1,2], ал психологиялық-педагогикалық 

жұмыстар Даун синдромы бар адамдарды ақыл-ой кемістігінің айқын немесе "ауыр" 

көріністері бар гомогенді топ ретінде сипаттайтын жалпылама сипатта берілген [3,4]. 

Сонымен бірге аталған нозологиялық топтағы балаларды оқыту және тәрбиелеу жөніндегі 

практикалық тәжірибе олар үшін жақын маңдағы оң әлеуметтік конформизмнің (топтық 

қысыммен қадағаланып отыратын жүріс-тұрыс)  пайдасына куә болады, бұл жалпы 

психикалық, оның ішінде зияткерлік дамудың көрсеткіші және нәтижесі бола алмайды. 
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 Бұл проблеманың тағы бір аспектісі аталған балалар тобына және олардың ата-

аналарына психологиялық және педагогикалық көмек көрсетуді өрістетудегі кейбір 

тежеумен байланысты отандық клиникалық және педагогикалық тәжірибеде Даун 

синдромын перспективалы емес психикалық даму жағдайы ретінде қарастыру тұрақты 

сақталып келе жатқан үрдіс болып табылады. Бұл қоғамда Даун синдромы бар балалар мен 

олардың ата-аналарына қатысты жағымсыз әлеуметтік стереотиптер мен адамгершілік-

этикалық проблемалар кешенін жасайды. 

Даун синдромы бар баланы қолдау - бұл оның емделуіне, біліміне, әлеуметтік 

бейімделуіне және қоғамға кірігуіне байланысты проблемалардың үйлесімі. Даун 

синдромы - ең таралған генетикалық аномалия. 

Статистика бойынша, 700-800 нәрестенің Бір баласы Даун синдромымен дүниеге 

келеді. Ұлдар мен қыздар бірдей жиілікпен туады. 

Медициналық, педагогикалық және психологиялық ғылымда көптеген жылдар бойы 

тұлғаның одан әрі дамуы үшін осы диагноздың үмітсіздігі туралы ереже бекітілді. Даун 

синдромы бар адам оқытылмайды деп есептелді. 

Қазіргі түзеу педагогикасының іргелі негіздерін қарқынды әзірлеу (Н.Н. Малофеев) 

және ерте түзету мәселесі бойынша соңғы жылдары қабылданған психологиялық-

педагогикалық зерттеулердің нәтижелілігі (Е.Р Баенская, К.С. Лебединская,                            

Е.М. Мастюкова, Г.А. Мишина, О.С. Никольская, Т.В. Пелымская, Ю.А Разенкова,                          

Е.А. Стребелева, Н.Д. Шматко және т.б.), Даун синдромы бар тұлғаларға қатысты 

проблеманың жай-күйін мұқият талдау үшін қажетті ғылыми алғышарттар жасады, олар 

интеллектуалдық бұзылудың тереңдігі мен ерекшелігіне қарамастан, психикалық 

қызметтің дамуына мүмкіндіктері бар екендігін болжайды. 

Даун синдромы бар балалар, барлық балалар сияқты, оларды сүйетін және 

қамқорлық жасайтын отбасында өмір сүруді қажет етеді. Ең бастысы, олар үшін бұл – 

отбасы және қамқор ата-аналар. Иә, мұндай баланы тәрбиелеу ата-аналардан үлкен ішкі 

күш, сенім мен шексіз адалдықты талап етеді. Бірақ қайтарымы да  болады.  Барлығы 

ересектердің өзінің ерекше сәбиінің әлеуетін дамытуға көмектесетініне байланысты. Даун 

синдромы бар баланы тәрбиелеу-ата-аналар өміріндегі күрделі және бір уақытта жауапты 

процесс. 

Даун синдромы бар, отбасыларда тұратын, олар өте жақсы көретін және отбасыда 

қолайлы үйлесімді атмосфера орнаған - басқа да балалар сияқты жүреді, жүгіреді, секіреді 

және билейді. Мұндай балалар өздерінің ата-аналарына, аға-інілеріне және апаларына ұқсас 

және жиі фенотиптік белгілер жойылып, не екінші жоспарға кетеді. Оларда сөйлеу 

қиындықтары  бар, бірақ бұл қиындықтарды да алдын алудың педагогикалық жолдары бар. 

Даун синдромы бар балалар үшін қарым-қатынас бәрінен де маңызды. Олар ерте 

жастан бастап жылау, күлімсіреу және жест арқылы сөйлесе бастайды. Әрине, бала кезінде 

олар бізбен қарым-қатынас жасайтынын түсінбейді, бірақ біздің реакцияларымыз оларға 

осы бет өрнектері, күлкі, жымию не үшін қажет екенін түсінуге көмектеседі. 

Туа біткен қарым-қатынас қалауына қарамастан, Даун синдромы бар балалар 

көбінесе тіл мен сөйлеуді меңгеру процесін қиындататын белгілі бір физикалық және 

когнитивті сипаттамаларға ие. Бұл сипаттамаларға, атап айтқанда, құлақ сұйықтығының 

жиналуы; орташа құлақтың жиі инфекциялары; есту қабілетінің жоғалуы; бет бұлшық 

еттерінің, ауыз ішіндегі және сыртындағы бұлшық еттің төмен тонусы; тілдің 

салыстырмалы үлкен өлшемімен салыстырғанда ауыз қуысының салыстырмалы аз 

мөлшері; ауыз ішіндегі және сыртындағы жанасуларға жоғары немесе төмен сезімталдық, 

сондай-ақ ақыл-ой кемістігі кіреді. 

Даун синдромы бар бала әдетте сөйлеуге қажетті барлық біліктерді меңгереді, бірақ 

әдетте бұл қалыпты дамудағы балаларға қарағанда кейінірек орын алады. Даун 

синдромынан басқа, есту қабілетінің жоғалуы, аутизм байқалатын балалар, жалғыз 

диагнозы – синдромның өзі болатын балаларға қарағанда, сөйлеуді меңгеру кезінде 
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көптеген проблемалармен бетпе-бет келеді. Даун синдромы бар балалар көбінесе отбасы 

мүшелеріне олардың не қалайтынын түсінеді, бірақ бөтен адамдар тарапынан 

түсініспеушілікке тап болады. Олар әртүрлі адамдармен – аға-інілерімен, апа-

қарындастарымен, әжелерімен және аталарымен, құрдастарымен ойын алаңында, 

балабақшада, мектепте, достарымен сөйлескен сайын, ертегілер мен әңгімелер көп 

тыңдаған сайын, соғұрлым олар сөйлеу үлгілерін көп сіңіреді. 

Біздің зерттеуіміздің контекстінде мектепке дейінгі жастағы Даун синдромы бар 

балалардың сөйлеу тілін дамытуда арт-терапия әдістерін қолдану арқылы қарастырмақпыз.  

Мектепке дейінгі жас - әр адамның өміріндегі ең маңызды кезеңдердің бірі, бұл 

танымдық қабілеттер мен әлеуметтік дағдыларды белсенді дамыту, өзін пән әлемінде және 

қоғамда сезіну, яғни болашақ тұлғаны қалыптастыру уақыты. Мектепте оқытудың бастапқы 

кезеңі баланың психикасына жоғары жүктеме туғызады, оған оның өміріндегі елеулі 

өзгерістерге және оның дамуының эмоционалдық-тұлғалық және танымдық салаларына 

қойылатын талаптардың күрделенуіне бейімделуі қажет болғандықтан, мақсаты баланың 

өзі ғана емес, сонымен қатар оның барлық отбасы осы маңызды өзгерістерге бейімделуі 

мүмкін дайындық кезеңінің маңыздылығын асыра бағалау қиын. 

Зияткерлік бұзылысы  бар кез келген бала, соның ішінде Даун синдромы бар бала 

қоршаған әлемді қабылдай және түсіне алады, тек оны қалыпты дамудағы құрдастары 

пайдаланатын қарқынмен және тәсілдермен жасай алмайды. 

Біз зерттеу жұмысымызда арнайы білім беруге қатысты арттерапияны ғылыми 

білімнің бірнеше салаларын (өнер, медицина және психология) қолдануға құрылған және 

проблемалары бар баланың көркемдік-шығармашылық (креативті) көріністерін 

ынталандыру арқылы психосоматикалық, психоэмоциялық үдерістер мен жеке дамуында 

ауытқуларды түзетуді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін әдістемелердің жиынтығы ретінде 

қарастырамыз. 

Арнайы педагогикада, оның ішінде Даун синдромы бар балалардың сөйлеу тілін 

дамытуда арт-терапия әдістерін қолдану мәселесіне арналған зерттеулер саны көп емес 

[5,6,7]  

Даун синдромы бар балалардың сөйлеуіне арналған зерттеулердің деректері оларда 

сөйлеу дамуының ерекшеліктерінің бар екендігін көрсетеді. 

Мүмкіндіктері шектеулі балаларды оқыту процесінде калыпты балаларды оқытуда 

пайдаланатын дәстүрлі әдістер жеткіліксіз. Сол себепті арнайы, өзгеше құрал-тәсілдерді 

пайдалану қажеттілігі өзекті мәселе. Кез-келген оқу пәнінің мазмұны көптеген 

өзгешілігімен сипатталады. Бұл жағдай әр пәнді оқытуда түрлі тәсіл мен кұралдардың 

ерекше нұсқаларын пайдалануды білдіреді. 

Арттерапияның негізгі мақсаты ДМШ бар (есту, көру, сөйлеу, тірек-қимыл 

аппаратының дамуы бұзылған, психикалық дамуы тежелген, ақыл-ой кемістігі бар аутистік 

спектрдің бұзылуы) бала тұлғасының дамуын үйлестіруден тұрады. 

Арттерапия міндеттері: 

- өнер көмегімен баланың танымдық-ақпараттық қажеттіліктерін қамтамасыз ету; 

- өнер көмегімен ДМШ бар бала тұлғасының эмоционалдық-эстетикалық, 

адамгершілік, коммуникативтік-рефлексиялық негіздерін дамытуды қамтамасыз ету; 

- танымдық іс-әрекетті, эмоционалдық-еріктік, моторлы және жеке салаларды 

дамытуда бар ауытқуларды түзету және алдын алу өнері құралдарымен жүзеге асыру; 

- өнер және көркем қызмет арқылы дамуында ерекше қажеттіліктері бар баланың 

әлеуметтік-мәдени бейімделуіне жағдай жасау. 

Арттерапия процесінде өнімді құру толқудың тұтас жүйесімен негізделген, олардың 

орталық бөлігі болып табылады: 

- баланың өз сезімдерін, уайымын сыртқа әрекет арқылы білдіруге ұмтылуы; 

- өз қызметінің өнімдерін пайдалана отырып, басқа адамдармен қарым-қатынасқа 

түсу қажеттілігі; 
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 - қоршаған ортаны кез-келген формада символизация арқылы зерттеуге ұмтылу, 

суреттер, ертегілер, тарих түрінде әлемді құрастыру.  

Түзету жұмысында арттерапевтік әдістерді қолдану келесі оң нәтижелер алуға 

мүмкіндік береді: 

- ДМШ бар балаларға арналған бейімделу және коммуникация процесін жеңілдетеді; 

- баланың өз сезімдерін, уайымдарын және эмоционалдық жағдайларды сезінуіне 

қосымша әсер етеді, эмоциялық жағдайлар мен реакцияларды реттеуге алғышарттар 

жасайды; 

- бала жасаған өнімнің құндылығын әлеуметтік мәні бар тану есебінен жеке 

құндылықты айтарлықтай арттырады, өзіне деген сенімділікті арттыруға ықпал етеді. 

Арттерпияның әртүрлі түрлері өзін-өзі көрсету, өзін-өзі тану мүмкіндігін береді 

және ДМШ бар балаға өзінің дамуының неғұрлым жоғары дәрежесіне көтерілуге мүмкіндік 

береді. 

Артпедагогика әдістері дидактика, педагогика және арнайы педагогикадағы 

жіктелуіне жалпы қабылданған тәсілдерге негізделген [46]. 

Осылайша, артпедагогикадағы көркемдік дамудың әдістері мен тәсілдері түзету-

педагогикалық жұмыстың әдістерімен және тәсілдерімен үйлесуі тиіс. Бұл педагогтерден 

нақты жағдайды ескере отырып, олардың оңтайлы үйлесімінде әдістерді өте мұқият 

іріктеуді талап етеді. Артпедагогикада оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін 

іріктеу және композиция бір жағынан көркем-эстетикалық дамытуға (көркем мәдениеттің, 

көркемдік-шығармашылық қабілеттердің, көркемдік-шығармашылық қызметтің 

қалыптасуына) барынша ықпал етуі, екінші жағынан — оқушылардың ерекше білім алу 

қажеттіліктеріне және түзету-педагогикалық жұмыстың ерекшелігіне жауап беруі тиіс. 

Бұл едәуір дәрежеде көркем-түзету даму технологиясын шебер меңгеруі тиіс педагогтың 

жұмысын қиындатады және одан жоғары біліктілікті, артпедагогика және арнайы 

педагогика негіздерін (сондай-ақ аралас ғылымдар негіздерін) жақсы білуді, тұрақты 

шығармашылық ізденісті, өз тәрбиеленушілерінің жеке ерекшеліктерін, олардың 

мүдделерін, бейімділігін, әртүрлі өнер түрлерінің көмегімен түзету тәсілдерін дамыту мен 

меңгеруде орын алған бұзушылықтардың құрылымын түсінуді талап етеді. 

Артпедагогикадағы әдістерді іріктеу және композиция дамуында ауытқулары бар 

балалардың жас және жеке ерекшеліктерімен тығыз байланысты және негізінен даму 

бұзылуының айқын көріну дәрежесімен анықталады (Н.М. Назарова).  

Арттерапияның түзету мүмкіндіктері балаға өзін-өзі көрсету және өзін-өзі дамыту, 

бекіту және өзін-өзі тану үшін мүмкіндіктер берумен байланысты. Бала арттерапия 

процесінде жасаған шығармашылық жұмыстар және оларды ересектермен тану оның өзін-

өзі бағалауын, өзін-өзі тану дәрежесін арттырады. Әртүрлі даму бұзылыстары бар 

балалардың көптеген зерттеулері олардың танымдық, эмоционалды-ерік, жеке салаларда 

ұқсас проблемалар бар екенін көрсетеді, олар өнер құралдарымен табысты үйлеседі. Даму 

проблемалары бар балалармен түзету жұмысында арттерапияны пайдалану көрсеткіштері 

жеке тұлғаның дамуындағы бұзылулар болып табылады: 

- психоэмоционалдық саланың дамуындағы ауытқулар (эмоциялық депривация, 

эмоциялық бұруды бастан кешіру, жалғыздық сезімі, эмоциялық дамудың қиындықтары, 

өзекті стресс, депрессия, эмоциялық тонустың төмендеуі, лабильділік, импульсивтілік, 

жоғары үрей, фобикалық реакциялар);  

- дамудағы психосоматикалық ауытқулар (тыныс алу, жүрек-тамыр, қозғалыс, 

вегетативтік және орталық жүйке жүйелерінде). 

Арнайы білім беруде арттерапияны пайдалану сабақтың екі түрін көздейді: жеке 

және топтық. Алайда, айырмашылықтарға қарамастан, топтық және жеке формалар 

қандай да бір жағдайларда психокоррекциялық әсердің фокусы әр бала болып табылады, 

ал топ жалпы емес, ұйымның нысаны баланың дамуындағы бұзылулар сипатымен және 

түзету міндеттерімен анықталады. Егер баланың мәселелері эмоционалдық қарым-
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қатынас және эмоциялық даму саласында жатса, бастапқы кезеңде арттерапияның жеке 

түрін қолдану неғұрлым тиімді; ал баланың дамуындағы қиындықтар әлеуметтік 

бейімделудің айналасында шоғырланса, онда топтық жұмыс түрі қолайлы болып 

табылады. 
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Бұл мақалада қазіргі білім беру процесінде болашақ мамандарды дайындауда 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар пәнін оқытудың маңыздылығы 

қарастырылады.  

 Тірек сөздер: білім беру ортасы, ақпараттық-коммуникациялық технологиялар, 

білім беру бағдарламалары, автоматтандырылған оқыту жүйесі.  

 

В данной статье рассматривается важность преподавания предмета 

информационно-коммуникационных технологий в современном образовательном процессе 

подготовки будущих специалистов. 

Ключевые слова: образовательная среда, информационно-коммуникационные 

технологии, образовательные программы, автоматизированная система обучения. 

 

This article discusses the importance of teaching the subject of information and 

communication technologies in the modern educational process of training future specialists. 

Key words: educational environment, information and communication technologies, 

educational programs, automated learning system.  
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 Бүгінде бүкіл әлемдік қауымдастық кең ауқымды постиндустриялықтан ақпараттық 

қоғамға көшу процесінде. Бұл күрделі және бір мәнді емес процесс, өйткені құндылықтарды 

қайта бағалау, мәдени парадигмалар, экономикаға және әлеуметтік салаға цифрлық 

технологияның қарқынды енуімен сипатталады. 

Ақпараттық технология қоғам дамуының тарихи жаңа кезеңінен өтуде. Бұл 

қоғамдағы елеулі құрылымдық өзгерістерге алып келеді, бұл өз кезегінде қоғамнан талап 

етеді және мемлекеттің көптеген салаларда (білім беру, қаржылық, ұйымдастырушылық 

және т.б.) халықты өмір сүрудің жаңа жағдайларына бейімдейді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мысалы, "жаңа мамандықтар атласы" сайтында агенттік жүргізген зерттеу нәтижесі 

алдағы 15-20 жылға арналған болашағы бар салалар мен кәсіптерді анықтайтын факторлар 

төменде 1-суретте көрсетілген 

Келтірілген фактор болашақ қоғам мен еңбек нарығының бейнесін қалыптастыруда 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларға, жаңа технологияларға және 

автоматтандыруға жетекші рөл берілетіні көрініп тұр 

Осыған байланысты бүгінгі күні жоғары оқу орындарының алдында бұрынғыдан да 

күрделі мәселе тұр және қазіргі динамикалық жағдайларда дайындықты жүзеге асырудың 

маңызды міндеті жоғары оқу орнының барлық бағыттағы түлегі (бакалавриат, мамандық 

және т. б.) толық қалыптасқан құзыреттіліктердің жиынтығынан соның ішінде ішінде 

ақпараттық-коммуникациялық.  

Қазіргі уақытта маманның кәсіби құзіреттілігі тек өз пәнін білу көлемімен ғана емес, 

сонымен қатар оның Интернетте жұмысты қамтамасыз ететін бағдарламаларды қолдана 

білуімен және жұмыста Интернет-ресурстарды пайдалану қабілетімен, сәтті тәжірибе үшін 

қажет Интернет-ресурстарды тиімді пайдалануымен қалыптасады. Инновацияның өмірдің 

барлық салаларына енуі тұлға аралық және іскерлік қарым-қатынас процесін айтарлықтай 

өзгертті - ол оңай және тезірек болды. Компьютерлер, Интернет, видео телефондар, ұялы 

телефондар, смартфондар және т.б. сияқты жаңа коммуникациялық технологиялардың 

дамуы «ақпаратты бір адамнан көпке» түсінігін кеңейтті. 

Қоғамды ақпараттандыруға байланысты болып жатқан процестер ғылыми-

техникалық прогресті жеделдетуге ғана емес, сонымен бірге жеке тұлғаның 

шығармашылық әлеуетінің дамуын қамтамасыз ететін қоғам үшін сапалы жаңа ақпараттық 

орта құруға ықпал етеді. Қазіргі қоғамды ақпараттандыру үрдісіндегі басымдықтардың бірі 

білім беруді ақпараттандыру болып табылады - білім беру жүйесін оқыту мен тәрбиелеудің 
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психологиялық және педагогикалық мақсаттарын жүзеге асыруға бағытталған. Заманауи 

ақпараттық технологияларды дамыту мен оңтайлы пайдалану әдістемесі мен 

практикасымен қамтамасыз ету процесі болып келеді. Ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар (АКТ) білім беруде ерекше орын алады. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар адам іс-әрекетінің барлық 

салаларына енуімен қоса біздің күнделікті өміріміздің ажырамас бөлігі болып табылады. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар құралдарын пайдалану әртүрлі ақпараттың 

түрлерімен жұмыс істеу үдерісін тездетеді және жеңілдетеді. Бірнеше елдерде білім берудің 

басым бағыттарының бірі оқушылардың ақпараттық-коммуникациялық құзіреттілігін 

қалыптастыру болып табылады. Оқушылардың бұл құзіреттілікті меңгеруі бір жағынан 

уақыт талабына сай болса, екінші жағынан басқа білім беру салаларының ресурстары мен 

техникалық құралдарының кіріктілуін ұсыну мақсатында оқу пәндерін оқытудағы 

ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жаңа құрал ретінде пайдаланылады. 

 «АКТ» пәнінің теориялық және практикалық базасы бай. Курс абстракция және 

модельдеу жолдары арқылы АҚТ құралдарын пайдалана отырып, басқа білім беру 

салаларынан және өмірден алынған міндеттерді шешу үшін оқу үдерісінде практикалық 

дағдыларын дамытуға көп уақыт беруді көздейді.Үлкен көлемді ақпараттармен жұмыс 

істеу мақсатында аталған пәнді оқыту оқушылардың логикалық, алгоритмдік, жүйелік және 

сыни бағалау тұрғысынан ойлау қабілеттерін қалыптастыруына және дамыуына ықпал 

етеді. Сонымен қатар, пән бойынша академиялық тілін және ұғымдар аппаратын біртіндеп 

дамыту маңызды рөл атқарады. Оқыту үдерісін тиімді ұйыдастыру мақсатында бастауыш 

сыныпта «АКТ» пәнін оқыту негізгі мектептің базалық курсын меңгеруіне ықпал ете 

отырып, пропедевтика міндеттерін шешетіні сөзсіз. 

АКТ енгізу процессі білім мен жинақталған технологиялық және әлеуметтік 

тәжірибе алмасуды едәуір жылдамдатады. Оқыту мен білім беру сапасын арттыратын 

қазіргі АКТ әдістері адамға сәт сайын және болып жатқан әлеуметтік өзгерістерге тез білім 

беру мәселелерін сәтті шеше алатын, бағдарламалық қамтамасыз етудің қарқынды дамуына 

ықпал ететін ақпараттық-коммуникациялық технологиялар белсенді түрде енгізілуде, бұл 

өз кезегінде білімге қол жетімділікті, оқу материалын ұсынудың әр түрлі формаларын, жаңа 

технологиялар мен оқыту әдістерін қолдану мүмкіндігін жасайды [2] . Айта кету керек, 

білім беру саласында АКТ қолдану ХХ ғасырлары 70-ші жылдардан бастап ұзақ уақыт 

зерттелген. Ғылыми еңбектер университеттің оқу процесінде ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдануда үлкен тәжірибе жинады. 

Жұмыстың мәліметтерін қорытындылай келе, ақпараттық және компьютерлік 

технологиялар дегеніміз - әртүрлі құрылғыларды, механизмдерді, әдістерді, ақпаратты 

өңдеу алгоритмдерін педагогикалық қызметте тиімді нәтижеге қол жеткізудің маңызды 

құралы ретінде сипаттайтын жалпылама тұжырымдама екенін ажыратуға болады. Қазіргі 

заманғы АКТ құрылғылары - тиісті бағдарламалық жасақтамамен жабдықталған 

компьютер және оларда орналастырылған ақпаратпен бірге телекоммуникация құралдары. 

Технологиялық категория әлеуметтік дамудың қазіргі кезеңінде үстем, жүйелік құраушы 

мәнге ие болады. Сонымен, қазіргі ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

ақпаратты құрудың, бекітудің, өңдеудің және таратудың әртүрлі әдістерін түсінеді.  

«Информатика» пәні бойынша оқу бағдарламасының мақсаты оқушыларды нақты 

объектілер мен үдерістердің ақпараттық модельдерін түрлендіру, құру, қолдану және 

талдау, сонымен қатар, басқа да оқу пәндерін оқыту үшін ақпараттық-коммуникациялық 

құралдарымен жұмыс істеу дағдыларымен, біліктерімен және базалық біліммен қамтамасыз 

ету. Бағдарлама оқушылардың қоғамдағы ақпараттық үдерістердің рөлі, техникалық 

мүмкіндіктері мен адамзаттың түрлі қызмет саласында АКТ құралдарын пайдаланудың 

келешегі туралы түсініктерін қалыптастыруға бағытталған. 

«АКТ» пәні оқушыларды компьютермен жұмыс істеу барысында техникалық 

қауіпсіздік ережесін, ақпараттық іс-рекеттің құқықтық және этикалық нормаларын сақтауға 
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 жауапкершілікпен қарауға тәрбиелейді және жобамен жұмыс істеу барысында ұжымдық 

жұмысқа жұмылдыруға бағытталған. 

«АКТ» пәнін оқыту барысында оқушылар төмендегі дағдыларға ие болады: 

-компьютер туралы алғашқы ұғымдар, қазіргі заманауи технологиялар және олардың 

қоғам өміріндегі алатын рөлі туралы білу; 

-ақпараттық-комуникациялық технологиялар құралдарын пайдалана отырып, 

ақпаратты іздеу, жинақтау, өндеу, сақтау және әртүрлі формаларда жіберуді іске асыру; 

-әртүрлі программалық қосымшаларды пайдалана отырып, наұты жүйелер мен 

оқиғалардың моделін өндеу, талдау және түрлендіру, сонымен қатар өз ойларын іске асыру; 

-пән бойынша түрлі тапсырмалар орындау арқылы өз логикалық, алгоритмдік, 

жүйелік және сын тұрғысынан ойлау қабілеттерін дамыту; 

-бір-бірімен сөйлесу, ақпаратпен алмасу және өзара жұмыс істеу мақсатында АКТ 

құралдарын пайдалану; 

-авторлық құқықтарды сыйлау. 

Оқу процесінде АКТ-ны үнемі пайдалану тек мәтіндік, дыбыстық, графикалық және 

бейне ақпараттарды жаңа тәсілмен ұсынуға ғана емес, сонымен қатар оқытушының 

әдістемелік мүмкіндіктерін байытуға, дәріс материалдарын заманауи деңгейге көтеруге, 

студенттердің шығармашылық әлеуетін белсендіруге және пәнге қызығушылығын 

арттыруға мүмкіндік береді. Технологиялық мәдениет мұғалімнің алдына қойылған 

мақсаттарға жауап беретін және тиімді нәтиже беретін функционалды педагогикалық 

процесті құруға психологиялық және кәсіби дайындығын білдіреді. 

«АКТ» пәні бойынша оқу бағдарламасының мақсаттарының бірі әр түрлі қоғаммен 

тиімді қарым-қатынас орнатуға қабілетті азаматтарды дайындау болып табылады. Осы 

мақсатқа жету үшін оқушы өз ойын білдіре алатындай және сенімді болатындай орта 

қамтамасыз етілуі қажет. Оқыту үдерісінде «АКТ» пәнінің академиялық тілі мен ұғымдар 

аппаратын сауатты пайдалану негізінде әртүрлі байланыс құралдарын пайдалана отырып, 

сыныптастар, мұғалімдер және көпшілікпен ауызша немесе жазбаша түрде сөйлесуді 

ынталандыру қажет. 

«АКТ» пәнің оқыту үдерісінде оқушылардың тыңдалым дағдылары іске асырылады: 

оқушылардың сабақты зейін қойып тыңдап, түсінбеген жағдайда сауатты сұрақтар қоя білуі 

маңызды; қойылып отырған міндеттерді дұрыс түсіну, қажетті ақпараттарды ажырата білуі; 

құрбыларын зейін қойып тыңдауын өтіну, дұрыстығын тексермей болжам жасамауы. 

Оқушылардың айтылым дағдыларына әсер етеді, мысалы: көпшілік алдында топтық жұмыс 

қорытындысын қорғай білу. Көбінесе қорғау қорытындысының сапасы басқа оқушылардың 

пікірлеріне тәуелді болады. Оқушыларды оқыту барысында оқытылым дағдылары дамиды, 

мысалы: қорғалу үдерісіне дейін барлық құжаттардың дұрыс жазылуын, пунктуациясын, 

грамматикасын алдын ала қарастырылу және оқылып шығу қажет. Оқушылардың жазылым 

дағдыларын дамыту үшін, мысалы: -оқушылар, көркемдік әдебиет стилінен айрықша жалпы 

стильді сақтай отырып, жобаға мәтін ретінде жолдама басшылығын жазу; -іске асыру 

мақсатында элементарлы деңгейде мәтінді құрылымдарға бөлу үшін пайдаланылатын 

стильдердің негізгі ерекшеліктерін білу қажет. 

Зерттеушілер білім берудің АКТ бағдарламалық қамтамасыз етуіне келесі техникалық 

талаптарды атап өтеді: АКТ бағдарламалық қамтамасыздандырудың кәсіби бағдарлануын 

қамтамасыз ету қабылдау модальділігін ескеру; ақпараттың гипермәтіндік тұсаукесері; 

интерактивті диалогты қолдану; модельдеу технологияларын қолдану; қолданушы 

әрекеттерін жылдам бағалау. Сонымен, заманауи білім беру идеяларын жүзеге асыру оқу 

материалдарын және ақпараттық өзара әрекеттесу технологияларын ұсынудың және алудың 

заманауи әдістерін қолданады. Осы жағдайда ол жаңа білімді өз бетінше оқыту қабілетін 

игеруге көрнекі түсіндіру әдістері мен нақты білімді механикалық ассимиляциядан өтуді 

қамтамасыз ететін оқытудың арнайы әдістері мен ұйымдастырушылық формаларын жасауды 

талап етеді [3]. 
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Оқу процесінде жаңа оқыту құралдарының оқушының тұлғасына әсеріне ерекше көңіл 

бөлінеді. Студент жаңа жағдайда білім беру ақпаратын тұтынушы ғана емес, өзі үшін жаңа 

білімнің генераторы болып табылады. Білім беру ортасындағы жаңа АКТ туралы қазіргі 

зерттеулерде отандық ғалымдар [3] әр түрлі классификацияны ұсынады, онда бағдарламалық 

жасақтама төмендегідей сараланады. 

Функционалды мақсаты бойынша: электронды оқулықтар; автоматтандырылған 

оқыту жүйелері (AOS); сарапшыларды даярлау жүйелері (EOS); оқу бағдарламалары; 

бақылау және тестілеуге арналған бағдарламалық қамтамасыздандыру; білім беру базасы. 

Жалпы алғанда, бағдарламалық қамтамасыздандырудың бұл түрі біліммен байланысуға, оқу 

немесе практикалық іс-әрекеттің дағдыларын қалыптастыруға, материалды жинақтауға, 

сонымен қатар ақпаратты ұйымдастыруға мүмкіндік береді. 

Ақпаратты ұсыну әдісі бойынша: вербалды түрде (мәтін түрінде) ақпарат беретін АКТ 

білім беру бағдарламалық қамтамасыздандыруы; ақпарат гипермәтін түрінде ұсынылатын 

АКТ құралдары; мультимедиялық технологияны қолдана отырып, АКТ білім беру 

бағдарламалық қамтамасыздандыру; виртуалды шындық технологиясын қолданатын білім 

беру бағдарламалық қамтамасыздандыру. Құралдың бұл түрін демонстрациялық 

материалдарды бейнелейтін, модельдеуді білдіретін құралға жатқызуға болады, мұнда оның 

құрылымдық немесе функционалдық сипаттамаларын зерделеудің шындық аспектісі, 

сонымен қатар нақты жабдықта қашықтықтан тәжірибе жүргізуге мүмкіндік беретін 

зертханалық құралдар бар. 

Әдістемелік мақсатқа сәйкес: проблемалық-бағдарланған білім берудің АКТ; 

объектіге бағытталған білім беру АКТ бағдарламалық қамтамасыз ету; пәндік-бағытталған 

білім беру АКТ бағдарламалық қамтамасыз ету; «Ақпараттық-коммуникациялық білім 

берудің көп функционалды құралдары», қабылдаудың модернизациясын ескере отырып, 

материалды ұсынуға қабілетті, бақылау және өзін-өзі бақылау мүмкіндіктерін қамтамасыз 

етеді, қажетті ақпараттарды, алынған білім мен дағдыларды бекіту құралдарын, интерактивті 

диалогты, материалды проблемалық түрде ұсынады.  

Оқу процесінде АКТ-ны қолдануды зерттеуге ХХ ғасырдың басында пайда болған 

оқыту технологиялары жатады. Қашықтан оқыту технологиясы (білім беру процесі) дегеніміз 

- қазіргі ақпараттық және телекоммуникациялық технологияларды қолдану негізінде 

қашықтықта білім беру процесін қамтамасыз ететін оқытудың әдістері мен құралдарының 

жиынтығы түсініледі [4]. Қашықтан оқытуды жүзеге асыруда ақпараттық технологиялар 

оқылатын материалдың негізгі көлемін студенттерге жеткізуді, оқу процесінде студенттер 

мен оқытушылардың интерактивті әрекетін қамтамасыз етеді, студенттерге оқылған 

материалды игеруде өз бетінше жұмыс істеуге және оқу процесінде алған білімдері мен 

дағдыларын бағалауға мүмкіндік береді. Осы мақсаттарға жету үшін келесі ақпараттық 

технологиялар пайдаланылады: оқулықтар мен басқа материалдарды веб-сайттармен 

қамтамасыз ету, оқылған материалдарды компьютерлік телекоммуникациялар бойынша 

жіберу, компьютерлік телекоммуникациялар, вебинарлар арқылы өткізілетін пікірталастар 

мен семинарлар. Қашықтан оқыту жүйесінің әдістемелік қолдауына қарамастан, өзін-өзі 

оқыту оны жүзеге асырудың қажетті және маңызды шарты болып табылады. 

АКТ мультимедиясының маңызды компонентін атап өту қажет. Мәтіндік, 

графикалық, видео және анимацияларды интерактивті режимде пайдалануға мүмкіндік 

беретін мультимедиялық технологиясыз оқытуды бүгін елестету қиын. Мультимедиялық 

және мультимедиялық құралдар туралы түсінік компьютерді өңдеумен және әр түрлі 

ақпаратты ұсынумен тығыз байланысты. Мультимедиа қолданушыға тиімді әсер ету үшін 

әртүрлі бағдарламалық және аппараттық құралдарды қолданатын бірқатар ақпараттық 

технологияларды ұсынады. Қазіргі уақытта білім беруде мультимедияны қолданудың әртүрлі 

аспектілері белсенді түрде зерттелуде, мультимедиялық технологиялардың техникалық және 

психологиялық-педагогикалық ерекшеліктері айқындалады, оларды мақсатты және нәтижелі 

қолдану қажеттілігі айтылады. 
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 Сонымен, АКТ құралдары - бұл білім саласындағы оқыту процестерін 

ұйымдастыруды жетілдіруге, оқытудың даралануын және оқушылардың өзіндік жұмысының 

өнімділігін арттыруға бағытталған құралдар. Мұғалімнің жұмысын дараландыру оқуға деген 

ынтаны арттыруға мүмкіндік береді, студенттерді ғылыми-зерттеу жұмыстарына тартуға 

мүмкіндік береді және оқу процесінің икемділігін қамтамасыз етеді, бұл өз кезегінде білім 

беру процесінде АКТ-ны қолдану арқылы білім беру іс-әрекетінде мотивацияның даму 

факторларын ескеруге мүмкіндік береді [5]. Оқу процесінде АКТ бағдарламалық 

қамтамасыздандыру белгілі бір педагогикалық жағдайларға бағдарланған студенттердің оқу 

уәждемесінің дамуына ықпал етеді [4, 5]. 

Оқу процесінің тиімділігіне қол жеткізу үшін, атап айтқанда білім беру уәжін дамыту 

тұрғысында әртүрлі құралдарды қолдануға болады. Автоматтандырылған оқыту жүйелері, 

әдетте, аспаптық ортаға негізделген - бағдарламалау тілдерін білмейтін пайдаланушыларға 

келесі параметрлермен қамтамасыз ететін компьютерлік бағдарламалар жиынтығы: 

- мұғалім мәліметтер базасына жан-жақты ақпаратты енгізеді және сабақтың 

сценарийлерін жасайды; 

- студент сценарийге сәйкес бағдарлама ұсынған оқу-әдістемелік материалдармен 

жұмыс жасайды; 

- студенттің жұмысы жазылады, мәліметтер базасына енгізіледі; 

- оқытушы мен оқушыға жеке студенттердің немесе белгілі бір топтардың 

жұмысының нәтижелері, оның ішінде динамикасы туралы ақпарат беріледі. 

Осылайша, қазіргі білім беруде АКТ-ны қолданудың әртүрлі аспектілері белсенді 

түрде зерттелуде, мультимедиялық технологиялардың техникалық және психологиялық-

педагогикалық ерекшеліктері айқындалады, олардың жоғары білім беру процесінде мақсатты 

және нәтижелі қолданылу қажеттілігі айтылады. Көптеген педагогтар мен психологтар 

заманауи ақпараттық технологиялар, оның ішінде мультимедия, дәстүрлі емес ақпарат 

көздеріне білім беру мүмкіндіктерін ашады, оқытудың тиімділігін арттыруға мүмкіндік 

беретін тұжырымдамалық және модельдеу құралдары мен құбылыстарды қолдана отырып, 

оқытудың түбегейлі жаңа формалары мен әдістерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретіндігін 

айтады. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, информатика пән ретінде ерекше құбылыс 

деп толық сеніммен айтуға болады басқа пәндермен салыстырғанда білім беру ортасы (және 

ғана емес), өйткені оның қысқа мерзімінде  құрамындағы, құрылымындағы және 

мағынасындағы өзгерістер осындай маңызды кезеңнен өтті. 

Әрине, бұл ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың енгізілуіне байланысты 

қызметтің барлық бағыттарын өсіп келе жатқан кезеңінің куәгерлері мен қатысушылары 

ретінде айта аламыз, және  информатика пәніннің әлі де маңыздылығын бұдан да артатынына 

қоғамның жаңа формацияның қалыптасуына әсері зор болатынана сеніміміз мол. 
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Мақалада су қорларын қорғаудың қазіргі заманғы мәселелері мен әдістері, 

Талдықорған қаласында орналасқан «Жетісу-Суқұбыры» қалалық коммуналды 

кәсіпорынмен суды қалаға беру және тазартуы қарастырылады.   

Тірек сөздер: су қорлары, ластану, ақаба сулар, технология, көрсеткіш 

 

В статье рассмотрены современные проблемы и методы охраны водных ресурсов, 

подача и очистка воды городским коммунальным предприятием «Жетысу-Водоканал», 

расположенным в городе Талдыкорган. 

Ключевые слова: водные ресурсы, загрязнение, сточные воды, технология, 

показатель  

  

In the article examine modern problems problems and methods of guard of water 

resources, serve and water treatment by the municipal communal enterprise of «Zhetysu-

Waterkanal», located in city Таldykоrqаn. 

Кeywords: water resources, contamination, effluents, technology, index   

 

Су қоршаған ортада, адамның өмірінде, шаруашылық қызметінде маңызды орын алады. 

Ежелгі заманның ойшылары, философтары суды өмірдің көзі деп қарастыратын, су туралы 

былай деген: «Су - ең бағалы байлық. Ол өмір жоқ жерге тіршілік сыйлайтын ыстық қан».  

Қазіргі уақытта ғалымдар су қорларының қасиеттерін, сапасын, проблемаларын 

зерттейді. Судың көптеген маңызды қасиеттері нашар зерттелген. Еріген қар суының жағымды 

қасиеттерін адам ерте кезеңнен байқаған. Мұндай  су өсімдіктердің тіршілік күшін арттырады. 

Тау қабаттарының ұзақ өмір сүруі еріген қар суын пайдалануымен байланыстырады. 
Табиғаттағы барлық биогеохимиялық, биофизикалық процестер судың қатысуымен жүреді. 

Су адам үшін биологиялық ғана емес, сонымен қатар, әлеуметтік фактор болып  

табылады. Су қорлары елдің экономикалық және әлеуметтік өркендеуіне зор әсер етеді, оларды 

қорғау, ұтымды пайдалану мемлекеттік маңызы бар мәселелер болып табылады. Ең маңызды 

қауіп қатердің бірі - су тапшылығы, яғни санитарлы-гигиеналық талаптарға сай келмеуі мен 

сапасының төмен болуы. 

ХХI ғасырдың басынан бастап, дамып келе жатқан техникалық үрдіс, қоршаған 

ортаның ластануына, әсіресе судың ластануына әсерін тигізді. Кейінгі жан-жақты жүргізілген 

ғылыми жұмыстардың нәтижелері, қоршаған ортаны, оның ішінде суды ластамайтын 

технологиялар жасаудың әртүрлі мүмкіншіліктері бар екендігін көрсетіп отыр.   

Өндірістің қарқынды дамуы қоршаған ортаға антропогендік қысымдарды күшейтеді. 

Дүние жүзілік шаруашылық жыл сайын су қорларына миллиондаған тонна ластағыш заттарды, 

оның ішінде хлоридтерді, фенолдарды, азот, фторлы қосылыстарды, сынапты, мұнай өнімдерді 

және токсинді заттарды бөледі. Су қорларының ластануы – ормандардың жойылуна, 

өсімдіктердің, жануарлардың кейбір түрлерінің мүлдем жоғалуына, ауыл шаруашылық 

өнімдерінің азаюына, су қоймаларында балық өнімдерінің жойылуына және адам 

денсаулығының төмендеуіне әкеледі.   

Теніз суының тұздық құрамының 89 % - хлоридтер (негізінде натрий, калий және 
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 кальций  хлоридтері), 10 % - ы сульфаттар (натрий, калий, магний), 1 % - кабонаттар (натрий 

және кальций) және басқа тұздар. Тұщы судағы тұздардың 80 % дейін карбонаттар (натрий 

және кальций), 13 % шамасында сульфаттар (натрий, калий, магний) және 7 %  хлоридтер 

(натрий және кальций).  

Ауаның, топырақтың, судың сульфаттар мен сульфиттер тұздарымен шекті рұқсат 

етілген мөлшерінен тыс ластануы адамның денсаулығына зиянды әсер тигізеді [1]. 

Сулардың бірінші ретті ластануы су қоймаларына әртүрлі ластаушы заттардың түсуіне 

байланысты болады. Екінші ретті ластану бірінші ретті ластаушылардың әртүрлі тізбекті 

реакцияларға түсуі арқылы жүреді. Ластаушы заттарға негізінен топырақ эрозиясының 

өнімдері, минералдық тыңайтқыштар, улы химикаттар және тағы басқа заттар жатады (азот, 

фосфор, биогенді элементтер, олардың қосылыстары, органикалық заттар, пестицидтер, 

тұрмыстық қалдықтар, мұнай және мұнай өнімдері). 

Суды қалдықтар мен қоқыстардан, улы және радиоактивті элементтерден тазарту 

қажет. Мұндай қалдықтар суға контейнерлерде тасталса, олар бұзылады да, ішіндегі заттар суға 

түседі. 

Ластанған су – бұл өндірісте, тұрмыста немесе ауыл шаруашылықта пайдаланылған су. 

Ластанған су гетерогенді күрделі жүйе болып табылады, оның құрамындағы органикалық, 

минералды қоспалар ерімейтін, коллоидты және еритін түрінде кездеседі. Құрамы мен пайда 

болған түріне байланысты ақаба сулар үш негізгі категорияға: шаруашылық-тұрмыстық, 

өндірістік және атмосфералық болып бөлінеді. 

Ақаба суларда құрамында минералды заттардан басқа органикалық заттектер, 

бактериялар, микроағзалар болады. Өндірістік ақаба сулардың құрамы технологиялық 

процестерде қолданылатын материалдар түріне, шикізаттың химиялық қасиеттеріне тәуелді. 

Өндірістік ақаба су ластанған және нормативті таза (тазалаудан өткізіп қайта пайдалануға 

жататын) болып ажыратылады. Атмосфералық ақаба су нөсер (жаңбыр) және қар суы болып 

бөлінеді. 

Қоршаған ортаны ластанудан қорғау мақсатында немесе қайтадан қолдану үшін ақаба 

суларды әртүрлі әдістермен тазартады. Бұл әдістерге механикалық, биологиялық, химиялық, 

физика-химиялық және т.б. әдістер жатады.  

Механикалық әдіс лас судың құрамындағы күрделі минералды заттарды, ерітілмейтін 

қоспаларды ұстап қалу үшін қолданылады. Механикалық әдісте келесі қондырғылар мен 

ғимараттар пайдаланады: қабылдау камера, керегелер, ұнтақтағыштар, құм ұстағыштар, 

тұндырғыштар. 

Биологиялық әдіс лас судың құрамындағы органикалық және коллоидты қоспаларды 

алу үшін қолданылады. Биологиялық жолмен ақаба суын тазалау үшін ластағыштарды 

ыдырататын, өздерінің қоректенуіне, өсуіне және көбеюіне пайдаланатын микроағзалар немесе 

лас заттарды өз бойына сіңіретін өсімдіктер (биосүзбелер ретінде қалың өскен қамыс, қоға, т.б.) 

қолданылады. Биологиялық тазалауға қатысатын ағзаларға әр түрлі бактериялар, балдырлар, 

саңырауқұлақтар, ең төмен сатыдағы жәндіктер, құрттар және басқалар жатады. 

Микроағзалардың қатысуымен екі процес – тотығу (аэробты) және тотықсыздану 

(анаэробты) жүреді. Аэробты процестерде белсенді лайда немесе биоүлпекте өсетін 

микроағзалар суда еріген оттекті пайдаланады. Олардың тіршілік қамтамасыз етуіне оттектің 

тұрақты қатысуы мен 20-30ºС шамасында температура қажет. Анаэробты тазалау оттексіз 

өтеді. Анаэробты процесте лайдың ашуы пайда болады. Бұл әдіс ақаба суларда көп мөлшерде 

органикалық заттектер болғанда және тұнбаларды залалсыздандыруға қолданылады. 

Биологиялық әдіспен тазартқанда тазарту дәрежесі 90-95 % жетуі мүмкін. 

Лас суды  биологиялық тазарту әдісінің екі түрі белгілі: табиғи және жасанды. 

Өндірістік ақаба сулардың жылдамдығы жоғары болғанына байланысты биологиялық тазалау 

жасанды жағдайларда жүргізіледі.  

Табиғи биологиялық әдісінде пайдаланатын ғимараттар – бұл сүзу алаңдары, 

суландыру алаңдары, биологиялық тоғандар, циркуляциясы бар тотықтырғыш  каналдар. 
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Жасанды биологиялық әдістің құрамында қолданатын ғимараттар - аэротенктер, 

окситенктер, биосүзгілер және олардың әртүрлі үлгілері. 

Лас суды жерасты сүзгілермен немесе суару арқылы тазалау, лас суды жер 

қыртысымен тазарту тәсілдері жер қыртысының өзі тазартылу қабілетіне негізделген. Судың 

табиғи тазартуы суландыру алаңдарында немесе сүзу алаңдарында өткізіледі. 

Ластанған суды тазартудың химиялық әдісіне бейтараптау, қышқылдау және қалпына 

келтіру жатады. Барлық бұл әдістер әртүрлі реагенттердің шығынын талап етеді, сондықтан 

қымбатқа түседі. Оларды еріген заттектерді жою үшін және сумен қамтамассыз етудің тұйық 

жүйесінде қолданады. 

Құрамында минералды қышқылдары немесе сілтілер бар  ластанған суларды су 

қоймаларына ағызудан немесе пайдаланудан бұрын технологиялық процестерде 

бейтараптайды. Толық бейтарапталған судың көрсеткіші рН = 6,5-8,5 тең болады. 

Бейтараптауды әртүрлі тәсілдермен жүргізуге болады: қышқыл немесе сілтілі 

ластанған сумен араластыру, реагенттер қосу арқылы, қышқыл суды бейтарап материалдар 

арқылы сүзу, қышқыл газды сілтілі сулармен абсорбциялау немесе аммиакпен қышқыл 

суларды абсорбциялау арқылы. Бейтараптау тәсілін лас судың көлеміне және 

концентрациясына, құйылу режиміне, реагенттердің қасиеттеріне, тұнбалар түзілуіне қарай 

тандайды. 

Су тазартудың физика-химиялық әдістеріне коагуляция, флотация, адсорбция, 

десорбция, дезодорация, экстракция, ион алмасу, булану, дистилляция, ультрасүзу, 

кристаллизация және т.б. жатады. Бұл әдістер ластанған суды жұқа дисперсті қалқымалы 

бөлшектерден, еріген газдардан, минералды және органикалық заттектерден тазалау үшін 

қолданылады. 

Технологиялық суды ортатүзуші, жуғыш және реакционды деп бөледі. Ортатүзуші 

суды заттектерді еріту мен қалыптастыруда, кен байыту мен өндіруде, өнімдер 

гидрокөлігінде және өндіріс қалдықтарын тасымалдауда қолданады; жуғыш – газ тәрізді 

(абсорбция ), сұйық  (экстракция) және қатты өнімдер мен бұйымдарды жууда қолданады; 

реакционды – реагенттер құрамында болады [2].   

Санитарлық-эпидемиологиялық қызметінің мәліметтері бойынша республикада су 

қоймаларына 70-тен астам қауіпті заттар құйылғаны тіркелген, оның ішінде бекітілген 

құюдың шекті мөлшеріне сәйкес келмейтіндері 10 %. 

Шағын және үлкен өзендердің ластануына су қоймаларының жағалауына төгілген 

қоқыс, көктем-жаз мезгілінде қар ерігендегі сулар, нөсер жаңбырлар мен сел әсер етеді.  

Мысалы, Талдықорған қаласындағы Қаратал өзені су сапасының төмендеуінің негізгі 

себептері: жағалауында қоғамдық мекемелерді, моншаларды және т.б. шаруашылық 

құрылыстарды бақылаусыз салынуы, сонымен қатар, өзен жағалауында орналасқан 

жекеменшік үйлердің шаруашылық-тұрмыстық қалдық суларын тазалаусыз, 

залалсыздандырусыз өзенге құюы.  

Талдықорған қаласында суды қорғау мәселелерін «Жетісу-Су құбыры» қалалық 

коммуналды кәсіпорыны қарастырады. Бұл кәсіпорынның әкімшілік территориясы 

Талдыкорган қаласының Гаухар-ана көшесінде орналасқан. Талдықорған қаласынан 2 км 

оңтүстік-батысқа қарай № 2 өндіріс алаңында сумен жабдықтау станциясы бар. Бір жылда 

қалаға берілетін судың мөлшері 11855 мың м3 құрайды. Су станцияның құрамына үш түрлі 

16 ұңғырма, өндірістік ғимараттар кіреді. Әрбір санитарлық-қорғау белдемі көлемімен 50 м 

тен. Селитебті зона 1,5 км радиусте жоқ. № 3 өндірістік алаң (тазалау қондырғылары) 

Талдықорған қаласында солтүстік-батысқа қарай 1,5 км орналасқан. Өндіріс алаңы СанПин 

РК 1.01.001-94 классификациясына сәйкес төртінші классқа жатады. Су тазарту 

ғимараттардың өнімділігі 36 мың м3 тәулігіне тен.    

«Жетісу-Суқұбыры» қалалық коммуналды кәсіпорыны суды технологиялық 

қажеттіктерге сай дайындайды. Суды қалалық кәсіпорындары, қоғамдық мекемелер, қалалық 

тұрғын үйлер т.б. қолданады. «Жетісу-Суқұбыры» қалалық коммуналды кәсіпорында лас 
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 суларды зерттеулерінің нәтижелері кестеде келтірілген. 

 

 Кесте. «Жетісу-Суқұбыры» қалалық коммуналды кәсіпорынның лас суларды 

зерттеулерінің көрсеткіштері 

 

Анықталатын 

ингредиенттер 

 

Тұндырғышқа 

кірісте 

Тұндырғыштан 

шығыста 

Шектеулі рұқсат 

етілген 

көрсеткіштер 

Органолептикалық 

көрсеткіштер 

1. Түсі 

2. Иісі 

3. Мөлдірлігі 

4. Температура 

Химиялық көрсеткіштер 

5. Хлоридтер  

6. Қалқыма заттар 

7. Құрғақ қалдық 

8. Сульфаттар 

9. Аммоний азоты 

10. Нитраттар азоты 

11. Нитриттер азоты 

12. рН 

13. Мұнай өнімдері 

14. Жалпы кермектілік 

 

 

Сүтті түрінде 

Иісі жоқ 

31 см 

28˚С 

 

123 мг/л 

306 мг/л 

910 мг/л 

78 мг/л 

11,76 мг/л 

0,151 мг/л 

2,17 мг/л 

11 

1,6 мг/л 

18 мг∙экв/л 

 

 

Түсі жоқ 

Иісі жоқ 

17 см 

15˚С 

 

76 мг/л 

100 мг/л 

315 мг/л 

50 мг/л 

3,97 мг/л 

0 

0,54 мг/л 

 7 

1,6 мг/л 

3,35 мг∙экв/л 

 

 

0 

0 

30 см 

15˚С 

 

350 мг/л 

100 мг/л 

1000 мг/л 

500 мг/л 

2,86 мг/л 

45 мг/л 

3,3 мг/л 

6,5-8,5 

0,43 мг/л 

7 мг∙экв/л 

 

           

Мекемеде тазартылатын судың сапасы стандартқа сәйкес келеді. Тұрмыстық ақаба 

сулар № 1, 2 өндіріс алаңдарынан қалалық су әкету жүйесінен өтіп, № 3 өндіріс алаңында 

орналасқан тазалау қондырғыларында тазаланады. Тазарылған су Қаратал өзеніне құйылады.   

Тазалау технологиясын жасау кезінде судағы барлық зиянды заттарды білу қажет, 

себебі бұл заттар бір-бірімен әрекеттесіп, нәтижесінде түзілген заттектер өте улы және қауіпті 

болуы мүмкін.   

Жүргізілген зерттеу жұмыстары сулы ортада жүретін үрдістердің жалпы 

заңдылықтарын терең түсініп, бір жүйеге келтіріп, суды тазалаудың тиімді технологиясын 

жасау қажеттілігін көрсетіп отыр.  

Жүргізілген зерттеулерді және жинақталған мәліметтерді анықтап, қорыта айтуға 

болады: су өңдеудің теориялық негізін жасау бүгінгі күннің кезек күттірмейтін мәселелердің 

бірі. Зерттеулер негізінде алынған судың құрамындағы қоспалардың физика-химиялық 

қасиеттері туралы мәліметтерді жинақтап, олардың бір-бірімен әсерлесу заңдылықтарын 

анықтап, белгілі бір жүйеге келтіріп, нәтижесінде қазіргі күннің талабына сай суды тазалау 

технологияларын жасауға болады. 

Қазіргі кезеңде өнеркәсіптік және энергошаруашылық өндірістерді стандарттар 

талаптарына немесе технологияларына сай келетін көп мөлшерде сумен қамтамасыз ету 

қажет.  Су шаруашылығының негізгі міндеті - суды ластанудан сақтау, суды қорғау кешенді 

шараларын ұйымдастыру. Халықтың және басқа тұтыну көздерінің қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін, өндіріс көлемін арттыруды және сумен қамтуды жақсарту үшін казіргі 

қызмет етіп жатқан құрал-жабдықтар және құрылыстарды теңестіру, ғылыми-техникалық 

үрдіс жетістіктерін пайдалану қажет [3].    

Республиканың Министрлер кабинеті су қорларына иелік етеді, оларды пайдалану, 

сақтау тәртібін белгілейді, су қорларын пайдалану мен қорғау жүйелерін анықтап, оның 
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есебін жүргізеді. Ал жергілікті жерлерде су қорларын пайдалану мен сақтау мәселелерің 

облыстық және аудандық әкімшіліктер қарастырады. Су пайдаланушылар суды ұтымды және 

үнемді жұмсауға, сапасын төмендетпеуге, топыраққа, орманға, қазбалы кендерге, қоршаған 

табиғи ортаға зиян келтірмеуге міндетті. 

Су қорларын пайдалануды реттеу үшін әрбір ірі су көздерінің, Жайық, Сырдария, 

Ертіс, Іле өзендерінің, Каспий, Балқаш, Алакөлдің суларын пайдалану жоспарлары 

жасалынып жатыр.  

Су кешенінде жүргізілген реформалардың нәтижесінде Қазақстанда су қорларын 

басқарудың көпдеңгейлік жүйесі жасалынды: мемлекетаралық, мемлекеттік, аумақтық 

деңгейлер, негіз қалаушы заңнамалық және нормативтік құжаттар әзірленді. Кейбір 

аймақтарда нақты мәселелер мен міндеттерді шешуге бағытталғын бағдарламалар мен 

жобалар жүзеге асырылуда. 

Су қорларын жергілікті басқару деңгейіндегі жұмыс суды тасымалдау және бөлу 

кезіндегі шығындарды азайтуға, қажет уақытта түрлі орындарға тиісті сападағы және 

мөлшердегі су жеткізумен қамтамасыз етуге, түрлі аудандардағы су қорларына жауапты 

орталық және жергілікті ұйымдар арасында тікелей нәтижелі байланыстар орнатуға қажет. 

Қоршаған ортаны қорғау мен табиғи қорларды тиімді пайдалану ең маңызды саяси, 

экономикалық және әлеуметтік мәселелер қатарына жатқызылуы тиіс.   

Қазіргі уақытта суды ұқыпты, үнемді, тиімді пайдалану жүзеге асырылуы қажет. 

Қазақстан су ресурстары тапшы аймақтарға жатады. Республиканың су ресурстарының 

антропогенді факторлар әсерінен ластанады, сулардың ең қауіптісі – дұрыс тазартылмаған 

немесе тазартылмаған сарқынды сулар. Ақаба суларды тазартылуының қазіргі жағдайы 

кейбір аймақтарда экологиялық және санитарлық-гигиеналық талаптарға сәйкес келмейді, 

бұл су ортаның сапасын жақсартуға перспективті әдістерді енгізуді талап етеді.   

Сулардың ластануын төмендетуге бағытталған іс-шаралар ең алдымен технологиялық 

процестермен суды пайдалану, тазарту әдістерін жетілдіруымен байланысты. Су 

қоймаларындағы сулардың ластануын алдын алуда суды ластағыш заттардан тазарту 

әдістерін, технологияларын қазіргі уақытта барлық халық шаруашылық салаларында 

пайдалану қажет.  
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 қарастырылған. Ауыл шаруашылығында агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 

перспективалық міндеттерін іске асыруға бағытталған элементтер жұмыс істейді. Бұл 

элементтерді тиімді және мақсатты пайдалануға халықтың тұрмыс деңгейі 

байланысты. Осы мәселелерді шешу жекелеген ауыл шаруашылық кәсіпорындары және 

жалпы аграрлық сектордың экономикалық тұрақтылығы мен орнықтылығын 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.  

Қазақстандық экономикасының аграрлық сектордағы институттар жүйесі 

дамуының ғылыми негіздерін оның тұрақтылығы мен әлеуметтік-экономикалық 

тиімділігін арттыру тұрғысынан, сонымен бірге, осы институттардың құрылу және 

қызмет ету мәнін түсінудің жалпы қағидаларының ғылыми негіздерінің теориялық 

дәйектемесі талданды.   

Тірек сөздер: ҚР агроөнеркәсіптік кешені, аграрлық сектор, ауыл 

шаруашылығының тұрақты дамуы, өңірдің стратегиялық дамуы. 

 

В данной статье рассмотрены проблемы аграрного сектора Республики 

Казахстан. В сельском хозяйстве действуют элементы, направленные для реализации 

перспективных задач развития агропромышленного комплекса. От эффективного и 

целевого использования этих элементов зависит уровень жизни населения, решение 

которых позволит обеспечить экономическую устойчивость и стабильность отдельных 

сельскохозяйственных предприятий и аграрный сектор в целом.  

Обоснованы направления государственного влияния на формирование адаптивной 

системы хозяйствования в аграрном секторе экономики, направленные на преодоление 

эффекта предшествующего развития за счет согласования рыночных институтов и 

традиционных норм казахстанской экономики.  

Ключевые слова: Агропромышленный комплекс РК, аграрный сектор, устойчивое 

развитие сельского хозяйства, стратегическое развитие региона.  

 

This article discusses the problems of the agricultural sector of the Republic of Kazakhstan. 

In agriculture, there are elements aimed at implementing promising tasks for the development of 

the agro-industrial complex. The effective and targeted use of these elements determines the 

standard of living of the population, the solution of which will ensure the economic stability and 

stability of individual agricultural enterprises and the agricultural sector as a whole. 

The directions of state influence on the formation of an adaptive management system in the 

agricultural sector of the economy, aimed at overcoming the effect of previous development by 

harmonizing market institutions and traditional norms of the Kazakh economy, are substantiated. 

Keywords: agro-industrial complex of the Republic of Kazakhstan, agricultural sector, 

sustainable development of agriculture, strategic development of the region 

 

Агроөнеркәсіптік кешен - ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіруге, қайта өңдеуге 

және оны тұтынушыға жеткізуге қатысатын шаруашылықтың өзара байланысты 

салаларының жиынтығы. АӨК аймақ өмірінде ерекше орын алады, өйткені оны азық-

түлікпен және халық тұтынатын тауарлармен қамтамасыз етеді. АӨК-нің дамуы халық әл-

ауқатының деңгейіне айтарлықтай әсер етеді, өйткені оның өнімі сауда айналымындағы 

тауарлардың шамамен 60% - ын құрайды. Агроөнеркәсіптік кешенді дамыту 

проблемаларын шешу өңір мен жалпы елдің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, ішкі 

нарықтың сұранысын қанағаттандыруға және экспортқа жеткізуді ұлғайтуға, ауыл 

халқының өмір сүру деңгейі мен сапасын арттыруға ықпал ететін болады.Агроөнеркәсіп 

кешені (АӨК) – ауыл шаруашылығы шикізатынан соңғы өнімнің ұдайы өндірісін тікелей 

қамтамасыз ететін өзара байланысты салалар жиынтығы. Оның тұрақты даму динамикасы 

тұтас АӨК-де және оның әрбір құрылымдық бөлімшелерінде, әсіресе оның басты саласы –

а уыл шаруашылығында тұрақты ұдайы өндіріске қол жеткізген кезде қамтамасыз етіледі.  
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АӨК кәсіпорындарының тұрақты дамуын қамтамасыз ету үшін ауылдық 

тұрғындардың жұмыспен қамтылу деңгейі, мамандардың білімі мен біліктілігі, ауылда 

әлеуметтік және инженерлік инфрақұрылымның қызмет ету жағдайлары, тұрғындардың 

табыс табу деңгейі, оның ішінде әлеуметтік жеңілдіктерді және төлемдерді қосқанда, 

қалалық және ауылдық тұрғындар саны қатынасының өзгеруі сияқты факторлар 

айтарлықтай әсерін тигізеді. Мұның барлығы белгілі деңгейде өмір сүру жағдайы мен 

деңгейі бойынша ауылдың қаладан артта қалуын игеруге, азаматтарды негізгі бюджеттік 

қызметтер мен әлеуметтік кепілдіктерге қол жетімділігін теңестіруге, мемлекеттің және 

алшақ аумақ тұрғындарының әлеуметтік-демографиялық топтары үшін өнімдердің 

физикалық және экономикалық қол жетімділігіне байланысты. 

Біздің еліміз үшін экономикасы дамыған мемлекеттерде ауыл шаруашылығы 

өндірісін мемлекеттік реттеу жүйесін ұйымдастыруда тиімді элементтерді қолдану 

тәжірибесі қызығушылық тудырады және олар пайдалы болып табылады. Осындай 

шараларға, ең алдымен, ауылшаруашылығы өнімдерінің көптеген түрлеріне баға 

деңгейлерін ұстап отыру, бір гектар жер теліміне, шартты мал басына дотация бөлу, 

шаруаларды жеңіл түрде несиелеу, оның негізгі принципі - бюджет қаржысынан 

қолданыстағы пайыздық  ставканы ішінара өтеу болып табылады. Ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындарына жеңіл салық салу түрін белгілеу, мемлекеттік ғылыми зерттеулерді 

қаржыландыру, ауылдық жерде инфрақұрылымды бюджеттік субсидиялау, мемлекеттің 

аграрлық секторға маңызды және әрекетті бағыты ретінде нормативтік-құқықтық актілерді 

әзірлеу мен қабылдау жатады [1, 55 б]. 

Сыртқы және ішкі ортаның, инфляцияның және экономикалық өсу қарқынының 

кенеттен өзгеруі кезінде экономикалық дағдарыс кезеңінде Қазақстан Республикасының 

әрбір өңірінің әлеуметтік-экономикалық дамуы республиканың, өңірлердің халық 

шаруашылығының, нарықтың жеке және корпоративтік қатысушыларының — 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің жұмыс істеуі мен дамуын ағымдағы, 

перспективалық және стратегиялық жоспарлауды қосу мақсатында республикалық және 

өңірлік деңгейлерде жоспарлау жүйесін қолдануды қажет етеді. Әрбір өңірдің, 

республиканың халық шаруашылығының әлеуметтік-экономикалық дамуы, ресурстардың 

барлық түрлерін пайдалану тиімділігін арттыру ағымдағы жұмыс істеудің жоспарлы-

есептік негіздемесіне, перспективалы дамуына және өңірлік экономиканың қажетті 

нәтижелерге қол жеткізуге стратегиялық нысаналы бағдарлануына, экономикалық өсу 

қарқынының артуын ғана емес, ұлттық және өңірлік экономикалардың депрессиялық жай-

күйден шығуын айқындайтын әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларды орындауға, 

сондай-ақ әлеуметтік және материалдық игіліктерді тұтыну көлемін ұлғайтуға байланысты 

[2, 33 б]. 

Шетелдік мемлекеттерде ауыл шаруашылығын мемлекеттік реттеудің барлық 

жүйесінде - өндірушілердің табыстарының тұрақтылығын қамтамасыз ететін бағаларды 

ұстап тұру мен ауыл шаруашылығы және оларға аралас салалар қатынасында бағалық тепе-

теңдікті және фермерлерге тікелей төлемді қамтамасыз ету маңызды рөл атқарады.  Барлық 

мемлекеттерде бағаны мемлекеттік реттеу құралы тауарлық интервенция және қажетті баға 

деңгейін ұстап тұру мақсатында тез бұзылмайтын өнімдерді сатып алу мен сату болып 

табылады. Тікелей төлемдерге ауыл шаруашылығына әр түрлі әсер ететін төлемдердің әр 

түрінің кең ауқымы кіреді: өтемдік төлемдер, аудан бірлігіне және мал басына қарай 

субсидия беру, сақтандыру және орнын толтыру төлемдері, өндіріс, экспорт үшін 

ресурстарды сатып алуды қаржыландыру түріндегі төлемдер және тб.б дамыған нарықтық 

экономикасы бар мемлекеттерде тікелей төлемдердің жалпы сомасының 2/3 бөлігін жер 

теліміне және мал басына қарай жасалтын төлемдер құрайды. Төлем мөлшері мен 

құрылымы табиғи және экономикалық жағдайларға, аграрлық саясаттың принциптеріне 

қарай әр мемлекетте әр түрлі болады [3,41 б].  

Дамыған нарықтық экономикасы бар мемлекеттерде агроөнеркәсіп кешенінің 
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 өндірістік инфрақұрылымын қалыптастыруға, яғни мелиоративтік жобаларды жүзеге 

асыруға, көліктік жол желісін құруға, жерді рекультивациялау шараларын жүргізуге, 

фермалардың және құс фабрикаларының, ауыл шаруашылығы өнімдері қоймаларының, 

шеберханалардың, өндірістік желілердің, ветеринарлық (малдәрігерлік) зертханалардың 

құрылысына мемлекеттің әсер ету деңгейі өте жоғары. Көрші Ресейде ауылдық жердің 

инфрақұрылымының қанағаттанарлықсыз жағдайына байланысты аграрийлер жыл сайын 

егіннің 15 %-на дейін жоғалтады, ең ақырғы өнімнің өзіндік құнында да көрінеді.  

Сыртқы және ішкі ортаның, инфляцияның және экономикалық өсу қарқынының 

кенеттен өзгеруі кезінде экономикалық дағдарыс кезеңінде Қазақстан Республикасының 

әрбір өңірінің әлеуметтік-экономикалық дамуы республиканың, өңірлердің халық 

шаруашылығының, нарықтың жеке және корпоративтік қатысушыларының — 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің жұмыс істеуі мен дамуын ағымдағы, 

перспективалық және стратегиялық жоспарлауды қосу мақсатында республикалық және 

өңірлік деңгейлерде жоспарлау жүйесін қолдануды қажет етеді. 

Әрбір өңірдің, республиканың халық шаруашылығының әлеуметтік-экономикалық 

дамуы, ресурстардың барлық түрлерін пайдалану тиімділігін арттыру ағымдағы жұмыс 

істеудің жоспарлы-есептік негіздемесіне, перспективалы дамуына және өңірлік 

экономиканың қажетті нәтижелерге қол жеткізуге стратегиялық нысаналы бағдарлануына, 

экономикалық өсу қарқынының артуын ғана емес, ұлттық және өңірлік экономикалардың 

депрессиялық жай-күйден шығуын айқындайтын әлеуметтік-экономикалық 

бағдарламаларды орындауға, сондай-ақ әлеуметтік және материалдық игіліктерді тұтыну 

көлемін ұлғайтуға байланысты., халықты жұмыспен қамтудың өсуі. 

Стратегиялық жоспарлау алғашында Еуропа мен АҚШ-та пайда болды. Оның 

әдістеріне қолда бар ресурстарды неғұрлым тиімді пайдалану негізінде кешенді әлеуметтік-

экономикалық даму бағдарламаларын әзірлеу, жоспарлау және іске асыру, мұны кезінде 

сонау 70-жылдардың басынан бастап мемлекеттік басқару органдары пайдалана бастады. 

Стратегиялық жоспарлау - бұл жүйелі процесс, оның көмегімен жергілікті қоғамдастық 

(барлық мүдделі тұлғалардың қатысуымен) жергілікті ресурстарға, сыртқы және ішкі 

жағдайларға сүйене отырып, өз болашағының көрінісін жасайды және белгіленген 

мақсаттарға жету кезеңдері мен іс-шараларын анықтайды. Стратегиялық даму жоспарын 

құжаттарда ұсынылған өңірдің экономикалық және әлеуметтік құрылымының қажетті 

болашақ жай-күйін (мақсаттарын) және оған қол жеткізу үшін қолда бар және нақты 

ықтимал ресурстарды пайдалану тәсілдерін көрсету ретінде қарастыруға болады. 

Дамудың стратегиялық жоспарлауы келесі мақсаттарға қызмет етеді: күшті және 

әлсіз жақтарын, сондай-ақ жоспарлау объектісінің (ауданның, өңірдің) жеке ерекшеліктерін 

сәйкестендіру; экономикалық және әлеуметтік даму басымдықтарын белгілеу; ағымдағы 

шешімдерді ұзақ мерзімді стратегиялық мақсаттарға бағдарлау; аудан, өңір экономикасына 

инвестициялар тарту. Стратегиялық жоспар әкімдіктің, кәсіпкерлердің және азаматтардың 

сақтауы үшін міндетті заң немесе жарлық болып табылмайтынына назар аударған жөн. 

Стратегиялық жоспар әкімдік оны өзінің экономикалық саясатының негізі деп санағанша 

міндетті. 

Әлбетте, ауыл шаруашылығы үшін ерекше ерекшеліктері бар жүйе ретінде табиғи 

жағдайларға, ұдайы өндіру процесінің маусымдылығы мен сипаттамаларына күшті 

тәуелділік, бұл фактордың мәні өте үлкен. 
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Мақала математиканың мектептегі курсына қатысы бар Әл-Фарабидің 

математикалық мұрасын шолуға арналған. Математикалық мұрадағы геометрияның 

орны түсіндіріледі, мектеп геометриясындағы аса маңызды геометриялық салуларға көңіл 

бөлінеді. 

Тірек сөздер: Әл-Фарабидің математикалық мұрасы, математикалық 

трактаттар, геометриялық cалулар. 

 

Статья посвящена обзору математического наследия Аль-Фараби, имеющего 

отношение к школьному курсу математики. В частности освещаяется место геометрии 

в математическом наследии, уделено внимание геометрическим построениям, имеющим 

важное значение в школьной геометрии.    

Ключевые слова. Математическое наследие Аль-Фараби, математические 

трактаты, геометрические построения. 

 

The article is devoted to the review of al-Farabi's mathematical heritage related to the 

school mathematics course. In particular, the place of geometry in the mathematical heritage is 

highlighted, attention is paid to geometric constructions that are important in school geometry. 

Keywords: Mathematical heritage of al-Farabi, mathematical treatises, geometric 

constructions. 

 

Орта Азия көптеген ғалымдар, көптеген жарқын есімдер берді, олардың еңбектері 

Орта ғасырлық математика ғылымына, орта ғасырлық және жаңа еуропалық 

математиканың дамуына негіз болды. Бұл ғалымдарды кейде өздері жазған тіл бойынша 

"араб" деп атап кеткен. Бірақ олардың еңбектері жергілікті техникалық тәжірибемен  

(ирригация, архитектура, сауда және т.б.) антикалық және үнді математикалық білімдерінің 

қалыптасқан синтезіне негізделген. Отырар орта ғасырлық Шығыстың ғылым мен 

мәдениетінің бірнеше өкілдерінің Отаны болып табылады, олардың ең үлкені Әбу Насыр 

әл-Фараби болды. Атап айтқанда, Қазақстан аумағын ертеден мекендеген әр халық, 

халықтар сияқты "өз ортасынан көптеген табиғи таланттарды ұсынды. Халық 

астрономиялық білімі, шаруашылықты жүргізудің халық тәжірибесі, халық медицинасы, 

өлкенің кен байлықтарын игерудегі алғашқы қадамдар, металдарды балқыту, ирригациялық 

имараттардың құрылысы әлемнің алғашқы негіздік танымы болып табылады. Осы негізде, 

басқа халықтардың ғылымы мен мәдениетін білумен және игерумен қатар Отырардан 

шыққан ұлы ойшыл, энциклопедист Әбу Насыр әл-Фарабидің шығармашылығы дүниеге 

келді"[1]. 
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 Әл-Фараби философия және жаратылыстану ғылымдары бойынша жүзден астам 

еңбек жазды. Оның мұрасы керемет үлкен және әр түрлі. Ол философия бойынша көптеген 

бірегей жұмыстарды жасады, мысалы, "Мейірімді қала тұрғындарының көзқарасы 

(Взгляды жителей добродетельного города)", "Сұрақтардың мәні (Существо вопросов)", 

«Даналықтың інжу-маржаны (Жемчужина премудрости)», "Платон мен Аристотель 

көзқарастарының ортақтығы туралы (Об общности взглядов Платона и Аристотеля»), 

«Субстанция", "Уақыт (Время)", "Философтардың сұрақтарына жауаптар(Ответы на 

вопросы философов)", "Азаматтық саясат(Гражданская политика)", "Философияны зерттеу 

үшін не қажет (Что нужно для изучения философии)" және т.б. 

(Шығыс философтары әл-Фараби өмір сүрген кезде ақ оны "ал-муаллим ас-сани" — 

екінші мұғалім деп атады. Ал «ал-муаллим ал-аввал» -бірінші мұғалім  деп Аристотельді 

атаған. 

Аристотельден кейін Әл-Фараби ғылымның көптеген салаларын зерттейді. Таза 

философиялық және логикалық шығармалардан басқа, ол көптеген жаратылыстану-

математикалық және натурфилософтық шығармаларды жазды, олардың ішінде 

"Ғылымдардың тізбегі (Перечисление наук)", "Музыканың үлкен кітабы (Большая книга 

музыки)", "Птолемейдің "Алмагестіне» түсініктеме (Комментарии к «Алмагесту»  

Птолемея)", "Геометриялық салулар бойынша трактат (трактат по геометрическим 

построениям)",  "Темпераменттер туралы (О темпераментах)" және т. б. 

Физика-математикалық пәндер әл-Фарабидің ғылыми еңбегінде үлкен орын алады. 

Ирак ғалымы Омар Фаррухтың хабарлауынша, әл-Фараби тек геометрия, астрономия, 

музыка, күнтізбе, өлшеу аспаптары бойынша 70-ке жуық еңбектердің авторы. Осы 

еңбектердің ішінде математикалық мәселелерге әл-Фараби трактаттары арналған:    

"Ғылымдардың тізбегіндегі (Перечисление наук)" математикалық бөлімі; "Алмагестке 

қосымшалар кітаптарындағы" тригонометриялық бөлім; "Геометриялық фигуралардың 

өткірлігіне қатысты  Рухани жасанды тәсілдер мен табиғи құпиялардың кітабы»( Книга 

духовных искусных приемов и природных тайн о тонкостях геометрических фигур)"; 

"Евклидтің бірінші және бесінші кітаптарының кіріспесіндегі қиыншылықтарға түсініктеме 

(Комментарии к трудностям во введениях к первой и пятой книгам Евклида)"; "Жұлдыздар 

үкімінде не дұрыс және не дұрыс емес туралы түсінік (Трактат о том, что правильно и что 

неправильно в приговорах звезд)". 

Сонымен қатар, арифметиканың, геометрияның, тригонометрияның және 

математиканың басқа да бөлімдерінің көптеген қолданыстары "Музыканың үлкен кітабы", 

"Алмагестке түсініктеме",""Алмагестке" қосымшалар кітабы" сияқты күрделі еңбектерінде 

көрініс тапқан. 

Математиканың аса маңызды әдіснамалық сұрақтары оның "Сұрақтардың мәні", 

"Аристотельдің "Категорияларына" түсініктеме" және басқа да философиялық және 

натурфилософтық шығармаларында да қарастырылады. 

Астрономияда, механикада, музыкада, әртүрлі қолданбалы салаларда математиканы 

жаппай қолдану идеясы (арифметика және геометрия мағынасында) әл-Фарабидің 

математикалық түсініктері мен әдістерінің нақты әлеммен тығыз байланысын көрсетеді. 

Бұл ретте ол аса маңызды әдіснамалық декларациялар мен нұсқаулармен ғана шектелмейді, 

сонымен қатар математикалық жаратылыстанудың және өз заманындағы қолданбалы 

математиканың жекелеген салаларын құру кезінде ерекше қабілеттерді көрсетеді. 

Әл-Фараби логика бойынша да көптеген еңбектер қалдырды. "Ғылымдардың 

тізбегі", "Ғылымның шығу тегі туралы (О происхождении наук)" трактаттарында ол 

логиканың пәні мен міндеттерін анықтайды және бұл жерде Аристотельдің логикалық 

шығармаларына сүйенеді. Ол логиканы метафизикадан бөлек қарастырады және оны нақты 

ғылым, грамматика, математика және басқа ғылымдарға ұқсас деп санайды. 

Әл-Фарабидің математикалық шығармашылығында геометриялық сұрақтар аса 

маңызды  орын алады. Әл-Фарабидің геометрияның негіздері бойынша идеялары, сондай-
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ақ оның Евклид геометриясына сындары туралы белгілі. Гректер мен араб ізашарларының 

бай геометриялық мұрасына сүйене отырып, Әл-Фараби "Ғылымдардың тізбегінде" 

геометрияның пәнін анықтайды және оның қысқаша мазмұнын келтіреді. Ол геометрияны 

практикалық және теориялық деп бөледі. 

Практикалық геометрия, әл-Фараби бойынша, практикалық өнердің мәні болып 

табылатын күрделі мәселелерді қамтуы тиіс. Бұл туралы ол былай деп жазады: 

"Практикалық геометрия қарастырады: ағаш денесінің сызықтары мен бетін, егер оларды 

ағаш ұстасы қолданса, немесе темір денесін, егер оларды ұста қолданса, немесе тас денені, 

егер оларды тас қалаушы қолданса, не жер беті мен жіпті, егер ол — жер өлшегіш болса". 

Осыған ұқсас, практикалық геометрия маманы сызықтарды, беттерді, квадраттарды, 

дөңгелек және үшбұрышты денелерді осы практикалық өнердің мәні болып табылатын 

материя ретінде қабылдайды" [2]. 

Практикалық геометрияға қатысты әл-Фараби геометриялық ұғымдардың пайда 

болуының нақты себебін көрсетеді және ұзындығы, ауданы және көлемі туралы алғашқы 

геометриялық ұғымдар адамдардың практикалық іс-әрекетінің нәтижесінде пайда 

болғанын болжайды. 

Әл-Фарабидің практикалық геометриясына қарама-қарсы, мәні абстрактілі заттар 

болып табылатын теориялық геометрияға үлкен мән береді. Әл-Фарабидің практикалық 

және теориялық геометриясы нысандарын қарама-қарсы қоюы арифметикадағы "сан" және 

"санауды" қарама-қарсы қоюға ұқсас. Бұл туралы ол былай деп жазады: "теориялық 

геометрия сызықтарды, бет пен денені абсолют қарайды, сондықтан олар барлық 

денелердің жазықтықтары үшін ортақ болып табылады. Ол жазықтықты, квадратты, 

шеңберді және үшбұрышты білдіреді, жалпы алғанда, бұл дене қандай екенін, оның 

материясы қандай және қалай сезінетінін, тек абсолюттік мағынада геометриялық денені 

ағаш, кірпіш немесе темір сияқты емес, жалпы геометриялық дене ретінде елестетеді" [2]. 

Одан әрі ол теориялық геометрия мазмұнының қысқаша сипаттамасын береді: 

"Теориялық геометрия сызықтарда, жазықтықтарда және денелерде абсолютті формадағы 

шамаларды, олардың теңдігі мен айырмашылығын, олардың формаларының түрлерін, ретін 

және оларға тән барлық нәрселерді, мысалы нүктелерді, бұрыштарды және т. б. зерттейді. 

Ол пропорционал және пропорционал емес шамаларды, не берілген және не берілмегенді, 

өлшемдес және өлшемдес емес, рационал және рационал емес шамаларды және олардың 

түрлерін зерттейді". 

Әл-Фараби теориялық геометриясының бөлімдері туралы былай деп жазады: "бұл 

ғылым екі бөлімнен тұрады. Бір бөлігі сызықтар мен жазықтықты, ал екіншісі — денені 

қарастырады". Осылайша, әл-Фараби геометрияны планиметрия мен стереометрияға 

бөледі. 

Әл-Фараби Евклидтің геометриялық мұрасына еркін ие болды және қолданбалы 

геометрия, математикалық астрономия және музыка теориясы бойынша өз 

шығармаларында барлық осы білім арсеналдарын пайдаланады. Кейде ол Евклидтің 

"Бастамаларында" жоқ жаңа теоремаларды дәлелдейді. Мысалы, Птолемейдің 

"Альмагеста" атты бесінші кітабына берген түсініктемелерінде трапецияның орта 

сызығының ұзындығы оның табандарының қосындысының жартысына тең екендігі туралы 

лемманың дәлелдеуін келтіреді. 

Әл-Фараби геометриядан еңбектерінде геометриялық салуларға ерекше көңіл 

бөледі. Геометриялық салулардың бастауы терең ежелгі дәуірге кетеді. Ежелгі гректер 

математикасында да, Евклидтің "Бастамаларында", Аполлонийның "Коникалық 

шығармаларында" (б.з. д. 265-170 жж.), Теодосийның "Сферикаларында" (б. з. д. Б.) және 

Менелайдың (І—ІІ ғғ.), Паппаның "Математикалық жинағында" (Ш ғ. д.) және т. б., орта 

ғасырлық Шығыс ғалымдарының геометриялық салулар туралы шығармаларының едәуір 

саны болды. Сондықтан, әл-Фараби геометриялық салулар бойынша трактатты жазған 

кезде, өз ізашарларының жетістіктеріне баса назар аударды. Әл-Фарабидің грек және араб 
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 ізашылары белгілі есептерді циркуль мен сызғыштың көмегімен орындалатын қарапайым 

салуларға арнады. 

Олардың соңынан әл-Фараби геометриялық трактатында бірқатар элементар салулар 

келтіреді. Осылайша, трактаттың бірінші кітабында ол мынадай салуларды келтіреді: 1) 

шеңбер центрін анықтау; 2) доғаны толық шеңберге дейін толықтыру; 3) дөңгелекке одан 

тыс орналасқан нүктеден жанама жүргізу; 4) дөңгелекке оның бойында орналасқан нүкте 

арқылы жанама жүргізу; 5) үшбұрыштың қабырғалары арасынан үшінші қабырғасына 

параллель және берілген кесіндіге тең кесінді салу; 6) үшбұрыштың қабырғалары арасынан 

үшінші қабырғасына параллель және бір қабырғасынан қиятын кесіндіге тең кесінді салу; 

7) үшбұрыштың қабырғалары арасынан үшінші қабырғасына параллель, бір қабырғасынан 

қиятын кесіндіге және берілген кесіндіге тең кесінді салу; 8) берілген үшбұрышқа тең 

үшбұрыш салу. 

Бұл жерде циркуль мен сызғышпен шешілетін есептерден басқа, Әл-Фараби циркуль 

мен сызғыштың көмегімен шешілмейтін ежелгі дәуірдің классикалық есептерін де шешеді: 

кубты екі еселеу туралы (Әл-Фараби бойынша "үйдің немесе шардың екі еселенуі"), 

бұрыштың трисекциясы туралы (бұрыштың үш тең бөлікке бөлінуі). Әл-Фарабидің 

геометриялық трактатының екінші кітабында дұрыс көпбұрыштарды салу тәсілдері 

келтірілген. Трактаттың үшінші кітабы шеңберге іштей сызылған дұрыс п - бұрыштарды 

салуға арналған, 10,9,8,6,5,4,3п  болғанда. Шеңберге іштей сызылған көпбұрыштың 

төбелерінде жанамалар жүргізу арқылы Әл-Фараби шеңберге сырттай сызылған  көпбұрыш 

салады. Төртінші және бесінші кітаптарда көпбұрышқа сырттай сызылған  дөңгелектерді 

салу тәсілдері және үшбұрышқа іштей сызылған шеңберді салу келтірілген. Әл-Фараби 

трактатының жетінші және сегізінші кітаптарында үшбұрыштар мен төртбұрыштарды 

түрлендіруге көптеген есептер берілген, олардың ішінде үшбұрыш пен төртбұрыштарды 

тең бөліктерге бөлу, оларды бірнеше есе ұлғайту немесе кеміту есептері   және т.б. Бұл ретте 

түрлендірудің әртүрлі әдістері қолданылады. Мысалы, оберілген үшбұрышқа қарағанда 

үлкен немесе кіші үшбұрыштарды салған кезде әл-Фараби гомотетияны да, түзуден созу 

түрлендіруін де сәтті пайдаланады. 

Әрине, геометриялық салулар қазіргі уақытта математиканың өзекті мәселелерімен 

тікелей байланысты емес. Бірақ оқу процесінде  алгоритм ұғымы сияқты, осы құралдармен 

қандай да бір салуды орындаудың мүмкін еместігін дәлелдеумен байланысты есептерді 

шешу үшін қажетті дағдылар пайда болады. Геометриялық салулар көрсетілген қасиеттерге 

ие геометриялық фигураның болуын дәлелдеу құралы ретінде ерекше рөл атқарады. Олар 

практикалық графиканың да теориялық негізін құрайды, өйткені көптеген сызба тәсілдері 

геометриялық салу есептеріне сүйенеді[3]. 

Осылайша, әл-Фарабидің математикалық мұрасында үлкен және маңызды орын 

алатын геометрия, геометриялық салулар геометриялық білімдерді бекіту үшін әлі де 

пайдаланылуы мүмкін. "Математика тарихы", "әл-Фарабидің математикалық мұрасы", " 

Геометриялық есептерін шешу әдістемесі" және "Конструктивтік геометрияның негіздері" 

атты элективті курстарынан өту кезінде әл-Фарабидің математикалық мұрасымен танысу 

болашақ математика мұғалімдерін даярлауды жетілдіруге көмектеседі деп есептейміз. 
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Статья посвящена вопросам обнаружения лиц и идентификации личности. Для 

сравнения и реализации были выбраны методы на основе гистограмм ориентированных 

градиентов, каскада регрессоров, нейронных сетей. Реализована программа для 

обнаружения лица (HOG, DLIB, MTCNN) и верификации человека на фотографии с 

помощью библиотек DLIB, MTCNN. Целью исследования является сравнения технологии 

обнаружения лиц с использованием и без использования нейронных сетей.   

Ключевые слова: биометрия, искусственные нейронные сети, аутентификация 

личности, идентификация личности, DLIB, HOG, MTCNN.  

 

Мақала тұлғаны анықтау және сәйкестендіру мәселелеріне арналған. Салыстыру 

және іске асыру үшін градиент бағдарланған гистограмма, регрессорлардың каскадының 

және нейрондық желілердің негізіндегі әдістер таңдап алынды. Беттерді анықтайтын 

(HOG, DLIB, MTCNN) және DLIB, MTCNN кітапханаларын пайдаланып фотосуреттегі 

адамды верификациялау бағдарламасы іске асырылды. Зерттеудің мақсаты - нейрондық 

желілерді қолданатын және қолданбайтын  жеке тұлғаларды анықтау технологияларын 

салыстыру. 

Тірек сөздер: биометрия, жасанды нейронды желілер, бет бойынша идентифация, 

бет бойынша верификация, DLIB, HOG, MTCNN. 

 

The article is devoted to the issues of face detection and identification. Methods based on 

histograms of oriented gradients, regressors cascade, neural networks were chosen for 

comparison and implementation. A program for face detection (HOG, DLIB, MTCNN) and 

verification of a person in a photograph using the libraries DLIB, MTCNN has been implemented. 

The aim of the study is to compare the technology of detection of individuals with and without the 

use of neural networks. 

Keywords: biometrics, artificial neural networks, face identification, face verification, 

DLIB, HOG, MTCNN. 

 

Обнаружение и выравнивание лица имеют важное значение для многих приложений 

лица, таких как распознавание лица и анализ выражения лица. Анализ существующих 

систем аутентификации показывает, что обнаружение и выравнивание лица в 

непринужденной среде сопряжено с трудностями из-за различных поз, освещений и с 

учетом появления новых признаков на лице человека (морщин, изменение пигментации 

кожи и т.д.) [1]. Недавние исследования показывают, что подходы глубокого обучения 

могут достичь впечатляющих результатов в решении этих задач. 

Распознавание лиц на самом деле представляет собой серию из нескольких 

связанных проблем [2]: 

1. Найти на фотографии все лица 

2. Сфокусироваться на каждом лице и понять, что даже если лицо повернуто в 

странном направлении или плохо освещена, оно все равно принадлежит одному и тому же 

человеком. 
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 3. Уметь выделять уникальные черты лица, которые можно использовать, чтобы 

отличать его от других людей. 

4. Сравнить уникальные черты этого лица со всеми людьми, которых вы уже знаете, 

чтобы определить его имя. 

Человеческий мозг настроен делать все это автоматически и мгновенно. На самом 

деле, люди слишком хорошо распознают лица и в конечном итоге видят лица в 

повседневных предметах. 

Компьютеры не способны к такому обобщению высокого уровня, поэтому мы 

должны научить их, как выполнять каждый шаг в этом процессе в отдельности. 

Решение задачи идентификации человека разбивается на подзадачи, первая из 

которых – определение наличия лиц на фотографии. Так как такая задача давно известна, 

было принято решение найти и использовать наиболее подходящее из существующих 

решений. 

Были рассмотрены такие варианты: 

 HOG + SVM 

 Библиотека распознавания лиц DLIB и ее предобученная модель [3]  

 Multi-task Cascaded Convolutional Neural Networks – модель MTCNN-Tensorflow 

[4] 

Гистограмма ориентированных градиентов является одним из самых популярных 

экстракторов функций в обработке изображений. Они широко используются в ранних 

алгоритмах обнаружения объектов, поскольку они способны извлекать структурные 

особенности объекта. 

Дескрипторы HOG могут использоваться для распознавания объектов, предоставляя 

их как функции алгоритма машинного обучения. Далал и Триггс использовали 

дескрипторы HOG в качестве функций в механизме опорных векторов (SVM); однако 

дескрипторы HOG не привязаны к конкретному алгоритму машинного обучения [5]. 

Чтобы найти лица на изображении, сперва сделаем наше изображение черно-белым, 

потому что для поиска лиц цветовые данные не нужны.  

Затем мы рассмотрим каждый пиксель на нашем изображении, один за другим. Но 

интересует нас не столько сам пиксель, сколько пиксели, окружающие его: 

 

 
 

Рис. 1. Входное изображание (в черно белом виде) 

 

Наша цель – выяснить, насколько темным является текущий пиксель по сравнению 

с соседними. Затем мы рисуем стрелку, показывающую, в каком направлении изображение 

становится темнее: 
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Рис. 2. Стрелка, показывает в каком направлении изображение становится темнее 

 

Выполнив эту процедуру для каждого отдельного пикселя изображения, вы замените 

каждый пиксель стрелкой. Эти стрелки называются градиентами, и они показывают 

направление от светлых пикселей к темным по всему изображению. [6] 

В следующем примере мы вычисляем дескриптор HOG и отображаем визуализацию. 

Обзор алгоритма вычисления гистограммы ориентированных градиентов (HOG) [7]: 

1. (необязательно) глобальная нормализация изображения 

2. вычисление градиентного изображения в х и у 

3. вычисление градиентных гистограмм 

4. нормализация по блокам 

5. выравнивание в вектор признаков 

 

 
 

Рис. 3. Результат программы (HOG изображение) 

 

Минисом детектора лица на основе HOG является то, что он не будет обнаруживать 

лица под не прямым углом. Для обнаружение лица на фотографии человек должен смотреть 

прямо на камеру.  

Хотя детектор лица на основе HOG + SVM существует уже некоторое время и собрал 

большое количество пользователей, в наше время все чаще стал использоваться детектор с 

использование CNN (Convolutional Neural Network – сверточные нейронные сети). 

Сверточная нейронная сеть – это специальная архитектура искусственных 

нейронных сетей, предложенная Яном Лекуном в 1988 году [8] и нацеленная на 

эффективное работу с изображениями. 
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Рис. 4. Архитектура сверточной нейронной сети 

 

Сверточная нейронная сеть (рисунок 1) состоит из чередующихся между собой 

сверточных слоев (англ. convolutional) и субдискретизирующих слоев (англ. pooling). 

Первые действуют на входное изображение набором фильтров (ядер), такой процесс 

называется сверткой. После чего субдискретизирующие слои уменьшают размерность 

получившегося выхода сверточного слоя. Выходы сверточных и субдискретизирующих 

слоев называются карты признаков (англ. feature map). Карта признаков показывает 

насколько входное изображение похоже на то или иное ядро. Название архитектура сети 

получила из-за наличия операции свёртки, суть которой в том, что каждый фрагмент 

изображения умножается на матрицу (ядро) свёртки поэлементно, а результат суммируется 

и записывается в аналогичную позицию выходного изображения. 

Для решения задачи верификации была использована сверточная нейронная сеть, а 

именно предварительно обученная нейронная сеть ResNet. Данный метод был реализован с 

помощью библиотеки DLIB [9].  

Для сравнения скорости возьмем еще одну технологию распознования лица - модель 

MTCNN-Tensorflow. 

Для тестирования была выбрана фотография с размером 500х500. Программа 

написана на языке Python и была запущена на процессорах Intel Core i5-2430M (2.4 GHz) и 

Intel Core i7-4790 (2.6 GHz). Точное время выполнения может отличаться в зависимости от 

настроек компьютера и размера изображения.  

 

 
 

Рис. 5. Время выполнения программы за 5 повторений 

(Intel Core i5-2430M (2.4 GHz)) 

 

 
 

Рис. 6. Время выполнения программы за 5 повторений 

(Intel Core i5-2430M (2.4 GHz)) 
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Рис. 6. Обнаружение лица с помощью разных методов (HOG, DLIB, MTCNN) 

 

 
Рис. 7. Время обнаружения лица 

 

DLIB использует модифицированный вариант сети ResNet34. Эта сеть выдает 

дескрипторы из 128 чисел. Сеть обучена специальным образом так, чтобы дескрипторы 

фотографий одного человека находились рядом друг с другом, а дескрипторы фотографий 

разных людей - далеко друг от друга. 

Facenet использует методы для непосредственного сопоставления черт лица с 128 

измерениями числовых данных, которые однозначно определяют лицо, и его можно 

сравнить с другими лицами, используя евклидово расстояние по следующей формуле [10]: 

 

𝑑(𝑝, 𝑞) = 𝑑(𝑞, 𝑝) =  √(𝑞1 − 𝑝1)2 + (𝑞2 − 𝑝2)2 +∙∙∙ +(𝑞𝑛 − 𝑝𝑛)2 = √∑(𝑞𝑖 − 𝑝𝑖)2

𝑛

𝑖=1

 

 

Если значение Евклидова расстояния между дескрипторами меньше 0.6 для DLIB и 

1.0 для MTCNN-Tensorflow, то считается, что на фотографиях один и тот же человек.  

Если извлекать дескриптор из фотографии повернутого лица, он может сильно 

отличаться от дескриптора фотографии лица в фас. Чтобы решить эту проблему, DLIB и 

MTCNN используют афинное преобразование [11] фотографии с использованием 

ключевых точек. Производится перенос ключевых точек в такую позицию, как будто бы 

0 1 2 3 4 5 6

MTCNN

DLIB

HOG+SVM

Intel Core i7 (3.6 GHz) Intel Core i5 (2.4 GHz)
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 человек смотрит прямо в камеру. Дескрипторы извлекаются только после афинного 

преобразования изображения. 

 

 
 

Рис. 8. Время выполнения программы распознования человека с помощью DLIB  
 

 
 

Рис. 9. Время выполнения распознования человека с помощью MTCNN 

 

 
Рис. 10. Время распознования человека 

 

 
 

Рис. 11. Отображение ключевых точек на изображениях (MTCNN-Tensorflow) 
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Рис. 12. Отображение ключевых точек на изображениях (DLIB) 

 

В данной статье были рассмотрены детекторы лица на основе CNN от DLIB и 

Tenserflow и сравнены результаты с широко используемым детектором лица на основе HOG 

+ SVM. Как было отмечено, детектор на основе HOG не обнаруживает лица под не прямым 

углом. Для обнаружение лица на фотографии человек должен смотреть прямо на камеру. В 

то время как детектор на основе CNN действительно хорошо работает для нефронтальных 

фотографии. К сожалению, детектор на основе CNN имеет большой вычислительный объем 

и для достижения скоростных решений требуется более мощные ресурсы. 
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Мақалада қазақ әдебиетінің классик ақыны Абайдың ақындық нәр алған мектебінің 

көрнекті өкілі Дулат Бабатайұлы поэзиясымен үндестік, сарындастық мәселесі көтерілген. 

Екі ақын поэзиясындағы әлеуметтік-саяси тақырыптардың өзектестігін салыстырады. 

Өлең көркемдігі мен құрылысындағы ұқсастықтарды да теориялық тұрғыдан талдайды. 

Дулат ақынның Абайдың поэзияға құштарлығын арттырудағы ролін көрсетеді. 

Тірек сөздер: жырау, ояз, болыс,  би, саясат, сарын, үндестік, сатира, поэзия 

 

В статье поднимается вопрос о гармонии и иронии с поэзией Дулата Бабатаевича, 

выдающегося представителя поэтической школы классического поэта казахской 

литературы Абая. Сравнивается актуальность общественно-политических тем в поэзии 

двух поэтов. Он также теоретически анализирует сходство в искусстве и структуре 

стихотворения. Показывает роль поэта Дулат в повышении страсти Абая к поэзии. 

Ключевые слова: жырау, уездной начальник, волостной начальник, судья, политика, 

мотив, гармония, сатира, поэзия 

 

The article raises the question of harmony and irony with the poetry of Dulat Babatayevich, 

an outstanding representative of the poetic school of the classic poet of Kazakh literature Abay. The 

relevance of socio-political themes in the poetry of the two poets is compared. He also theoretically 

analyzes similarities in the art and structure of the poem. Shows the role of the poet Dulat in 

increasing Abay's passion for poetry. 

Keywords: Zhyrau, district chief, volost chief, judge, politics, motive, harmony, satire, poetry 

 

Өзіне дейінгі және өзінен кейінгі қазақ поэзиясына алтын көпір болған Абайдың 

ақындық мұрасы - жалпы ұлттық мәдениетіміздің сапалық деңгейінің таразысы да іспеттес 

құбылыс.  

Жырау – ақпа-төкпе импровизатор, өлең сөзді қару еткен өнер адамы, халықтың 

қамын ойлай білетін парасаты мол ел ағасы, қысылғанда жол табар ақылшысы, уақыт, оқиға 

сырын, замана бағыт-бағдарын ақыл таразысына салып сынай, салмақтай білетін, болжағаны 

болып, айтқаны келетін тапқыр да көреген дана абызы. Жырау ел тағдырын шешер ірі 

оқиғалар, аса мәнді, көкейкесті мәселелер турасында толғанған. Халық қайғырғанда демеп, 

қуанғанда қанат бітіріп, ақыл қосатын асыл сөз иесі – жырауларды өзгелерге қарағанда аса 

қадір тұтқан. «Жырау – ақпа-төкпе импровизатор, өлең сөзді қару еткен өнер адамы, 

халықтың қамын ойлай білетін парасаты мол ел ағасы, қысылғанда жол табар ақылшысы, 

уақыт, оқиға сырын, замана бағыт-бағдарын ақыл таразысына салып сынай, салмақтай 

білетін, болжағаны болып, айтқаны келетін тапқыр да көреген дана абызы» [1, 159].  
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Ақынның даналық толғаулары «Көшпелілер философы» (Шоқан) Асан қайғы толғауларымен 

ел, жер, халық мұңы, отарлық саясат сызын жырлауды  іштей үндесіп, қабысып жатқанын 

аңдаймыз. Жыраулар әлеуметтік мәні зор, ірі, келелі мәселелерді жырласа, Абайда өмірмен 

қоян-қолтық, бетпе-бет келіп сан қилы тақырыпта өлеңдер шығарды.   

«Жақсылық ұзақ тұрмайды»-деп басталатын толғауында Абай: 

 Бір қайғыны ойласаң, 

Жүз қайғыны қозғайды. 

Жер қорығыш желгек шал 

Желіп жүріп боздайды – деп Желмаясын боздатып, Жерұйықты  іздеген Асан қайғы 

өмірін мезгегендей әсер қалдырады. Асан қайғының: 

Таза мінсіз асыл тас су түбінде жатады,   

Таза мінсіз асыл сөз ой түбінде жатады.  

Су түбінде жатқан тас – жел толқытса шығады,   

Ой түбінде жатқан сөз – шер толқытса шығады – деген пәссапалық толғауын жаңа 

заманның қайғы мен зарын:  

Қайғы шығар ілімнен, 

Ыза шығар білімнен. 

Қайғы мен ыза қысқан соң, 

Зар шығады тілімнен- деп заманының күйіне салып шерлене толғайды.  

Абай поэзиясын  біздер бүгінгі уақыт тұрғысынан бағамдап, баға берсек, оның білім 

мен ғылым жайлы ой-пікірлері, көркемдік сөз әлемі  әлі де  маңызы мен мәнін 

жоғалтпағанына көзіміз жете түседі.  

Асан ата: «Ғылымның қандай пайдасы – білместі жолға салмаса» немесе,  «Ғылымым 

жұрттан асты деп кеңессіз іс бастама, Жеңемін деп біреуді өтірік сөз қостама. –десе, Абай:   

Бір ғылымнан басқаның, Кеселі көп асқанға, немесе Ғылымның біліп пайдасын, 

Дүниенің көркін болжамай? - деп ағатушылық идеясы тұрғысынан жырлады.  

Сегіз аяқтағы «Атадан алтау» тіркесі ақынның өмірі мен туысына қатысты  нақты 

деректілік мағына берсе де Асан қайғы заманынан тұрақты тіркеске айналып қалыптасқанын 

аңғарамыз.  

Атадан алтау тудым деп – асқынып жауап айтпаңыз,   

Атамның малы көп-ті деп – атты басқа тартпаңыз.  

Көне заман әдебиетінде ел азаттығы жолында, адамдық ардың тазалығы үшін күрескен 

жырауларымыздың өршіл рухқа толы қайсар жырлары Абай поэзиясына да әсер етпей қалған 

жоқ. Араға төрт- бес ғасыр салған дәуірдің еншісіндегі тарихи-саяси өзгерістердің,   заманы 

мен заңы өзгерген уақыттың Асан қайғыдан Абайға дейінгі  кезеңде халық мінезі мен 

көзқарасына, дүниетанымына ықпалы, Асан қайғы болжаған отарлық саясаттың ызғарының 

«Қалың елі қазағының» арқасына аяздай батқаны Абай поэзиясынанда да айқын көрініс тапқан.   

Абайдың «бір ұрты қан, бір ұрты май» «Жақсы менен жаманды айырмаған» жұртының 

жайы ХV ғасырда Асан қайғының Әз Жәнібек ханға «Қилы-қилы заман болатынын,...» 

болжаған толғауында жатқанын ескермедік. Асан ата күдігіндегі күрмеулі кепті ХVІІІ ғасырда 

Бұхар жырау Абылай ханға шашау шығармай шешіп берген. [2,85].   Абайдың ашына айтқаны 

Бұхар бабаның атақты «Ханға жауап айтпасам, ханның көңілі қайтады» деп басталатын 

толғауындағы:  

Күншығысқа қарайтын...,  

Құдайды білмес діні жоқ,  

Жамандықта міні жоқ,  

Аузы-басы жүн кәпір 

Жаяулап келер жұртыңа, 

Жемірлерге жем беріп, 

Жағалы шекпен кигізіп, 

Балды май жағар мұртына. 
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 Ел қамын айтқан жақсыны,  

Сөйлетпей ұрар ұртына- деген тармақтарынан тамыр тартып жатқан тұжырым. 

Баласын медресеге «қызмет қылсын, шен алсын деп бермеген» ақын шен-шекпен киген, оязға 

қызмет қылып, ұрты мен мұрты майланған, «жанбай жатып сөнген», «қарамай өз халқына... 

елге шапқан талпына» би, болыстардың, өзгеге қосылып өз елін өзі талаған, қанаған 

қорқаулардың көрсоқыр қылығы-«жаман»,  отаршылардан озбырлық көріп, ұрты қан болса 

да халқына қызмет қылған, ел қамын жеген ерлердің ісі-«жақсы»дегені.  

Абайдың туған жерінде өзінен бір жарым-екі ғасырдай бұрын өмір сүрген Ақтамберді 

жырау: 

Балпаң балпаң кім баспас, 

Басарға балтыр шыдамас. 

Батырмын деп кім айтпас, 

Барарға жүрек шыдамас-деп өз дәуіріндегі батырсынған жігіттердің намысына тие, 

жігерін қайраса, Абай:  

Мен боламын демеңдер, 

Арқаға ұлық қаққанға.  

Екі көзің аларып, 

Құр қарайсың аспанға-деп өз заманының дөкейсіген болыс, билерін, атқамінерлерінің 

мінезін ащы мысқылдайды.  

Жыраулық поэзияның басты тақырыбы ел мен жер, елдік пен  бірлік, рух пен намыс 

болса, Ақтамберді жыраудың атақты «Күлдір – күлдір кісінетіп», «Балаларыма өсиет» т.б. 

толғауларының идеялық негізі де елді, жерді қорғауға, ерлік пен батырлықты дәріптеуге, 

ынтымақ бірлікті сақтауға, рухты оятуға, намысты қайрауға құрылды. 

Балаларыма өсиет, 

Қылмаңыздар кепиет. 

Бірлігіңнен айырылма, 

Бірлікте бар қасиет, немесе, 

Жалаулы найза қолға алып,  

Қоңыр салқын төске алып, 

Жау қашырар ма екенбіз. 

Абайдың: 

Берекелі болса ел — 

Жағасы жайлау ол бір көл. 

Жапырағы жайқалып, 

Бұлғақтайды соқса жел. 

Жан-жағынан күркіреп 

Құйып жатса аққан сел, 

Оның малы өзгеден 

Өзгеше боп өсер тел. 

Берекесі кеткен ел — 

Суы ашыған батпақ көл-деп ел бірлігі мен болашағына алаң ақын мұңын жыраулық 

поэзия сарынымен толғайды. 

Абай заманы отарлық бұғаудан шығудың жолын білім мен ғылымнан, еңбек пен 

өнерден іздеген ағартушылық – демократтық бағыттың ғылым мен өнерде ерекше орын алған 

кезеңі еді. Ұлы ойшылдың ағартушылық-дидактикалық поэзиясының бастауында тұрған 

«жаңа өспірім, көкөрімнің» санасына сәуле құяр әр сөз,  әр ой - ақынның «адам болам десеңіз» 

тұжырымының түйіні. 1985 -86 жылдарда жазылған «Интернатта оқып жүр», «Ғылым таппай 

мақтанба», «Жасымда ғылым бар деп ескермедім» өлеңдері өз заманының, қоғамының озық 

ойлы ақынының елін, жұртын білім-ғылымға үндеуі, адамзат өркениетінің көшінен қалмауға 

шақыруы - ұлттық мұрат, халықтық мақсат жолындағы ізгілікті күресінің идеялық тұғыры. 

«Алыста болса, іздеп тап, Кореннойға кіруге»-деген көкейіндегі арманын да аңдатады. Осы 



 

69 

Шығыстың ұлы ойшылы, «Әлемнің екінші ұстазы» ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИДЫҢ  

1150 жылдығына арналған республикалық конференция материалдары  
15 мамыр, 2020 ж. 

 

 
өлеңдегі «коренной» русизмі бұл арада «өз елің», «туған жұртың, тұрғылықты жерің» 

деген  мәністі  меңзейді [3]. (А.Шәріп).  Біз  бұдан, ақынның «Счетың  тура»- «есебің түгел» 

болсын десең өз еліңе, туған жұртыңа, халқыңа қызмет қыл деген аңсарлы ойын оқимыз.  М. 

Әуезовтiң сөзiмен айтсақ: «Абайдың әcipece көп ой қорытып айтқан мағыналы және прог-

рамдык бiр өлеңі» болатын-ды. Абайдың «Адам болам десеңiз» тезисi бойынша көтерген 

көкейкесті мәселесі, басты мақсаты-ұлт болашағы жастардың бойында әділеттік, адамдық, 

имандылық қасиеттepдің қалыптасуындағы білім-ғылымның маңызын терең таныту болды. 

Асан қайғыдан Бұхарға дейінгі дәуір жаугершілік, шапқыншылық кезеңі болды, 

сондықтан импровизациялық кеңістікте туған жыр-толғаулардың мазмұнының тереңдігі мен 

деректілігі толғау жанрының бар талабына сай болғанмен құрылымы ерікті ұйқасқа 

құрылғандықтан кемшін соғып жатқан тұстары да болды. 

Абайға ықпал етіп, оның ақындық өсу жолына игі әсерін тигізген жыраулардан тек 

Асан қайғы мен Ақтамберді жырауды ерекше бөліп қарастырдық. Абайдың нағыз ақын 

болып қалыптасуына сол заманның сөзге ұста биі мен шешені, өлеңге жақын жыршысы 

айтарлықтай демеу болды дегенімізбен, негізгі нәр, өлеңге деген құмарлық Абаймен тікелей 

қарым-қатынаста болған ақындардан келетіні дау тудырмаса керек. «Бала Абайдың санасына 

ақындықтың алғашқы дәнін еккен өз ауылының ақыны Байкөкше, көрші елден Дулат, 

Сабырбайлар, кейіннен замандасы Қуандық сынды ақындармен рухани селбесулер Абайдың 

ақындық жолында айтарлықтай азық болды» [4]. Жалпы ақын ортасы туралы ғылыми ой-

пікірлер төңкеріске дейін көрініс берсе, бұл тақырыпты Абайдың тікелей айналасымен 

байланыстырып, ақынның өзгеден алған нәрі мен өзгеге берген нәрі деп екі салаға бөліп 

қарастырған М.Әуезов болды. Ақынға ықпал еткен рухани көздер - ауыз әдебиетімен қатар,  

көне түркі әдебиеті мен орта ғасыр, Алтын орда дәуірі мен хандық дәуір әдебиеті, би-

шешендер мен айтыс ақындары, сонымен бірге өз ортасы мен туысы. Ақынды бесіктен 

тәрбиелеген өз әулетінен бастап, маңайындағы үлкенді-кішілі ақындар мен би-шешендер 

оның ақындық өнер жолына белгілі бір дәрежеде бағыт-бағдар, үлгі-өнеге болды. Біз шағын 

мақаламызда ақынның тек жыраулық поэзия өкілдері Асан қайғы мен Ақтамберді жырау 

толғауларымен үндестік сарынын сөз еттік.  
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Ключевые слова: непрерывное образование, инновационные технологии, 

деятельность преподавателя, синергетический подход. 

 

Мақалада белгілі авторлардың педагогикалық ғылым, оның даму тарихы, 

қалыптасу кезеңінен қазіргі ғылыми әлемге дейінгі ғылыми еңбектері қарастырылған, 

педагогикалық бағыттағы болашақ мамандар үшін инновациялық қызметті жобалауда 

қысқаша сипаттама жасалған. 

Тірек сөздер: үздіксіз білім беру, инновациялық технологиялар, оқытушының 

қызметі, синергетикалық тәсіл. 

 

The article considers the scientific works of famous authors on pedagogical science, the 

history of its development, from formation to the modern scientific world, brief characteristics in 

the design of innovative activities for future specialists in the pedagogical direction are made. 

Keywords: continuing education, innovative technologies, teacher's activities, synergistic 

approach. 

 

Современная тенденция к интернационализации научного знания, формирование 

нового мышления обусловливает необходимость исследования вклада каждой нации, в той 

числе арабской, в развитие человеческой цивилизации в целом и во всемирный историко-

педагогический процесс в частности. Творческое наследие аль-Фараби (870-950 гг.) - 

важнейшая составная часть педагогической мысли Ближнего и Среднего Востока в эпоху 

раннего средневековья. 

Абу Насыр аль-Фараби - ученый-энциклопедист. Он оставил богатое теоретическое 

наследие. В числе его 160 трактатов по различным отраслям знаний - философии, 

психологии, истории и др. Есть и такие, которые специально посвящены проблемам 

воспитания подрастающего поколения, хотя в его время педагогика еще ни выделилась в 

самостоятельную науку. В этих трактатах изложены мысли ученого о сущности человека и 

путях его формирования к развитию, о целях, содержании и средствах воспитания, о 

взаимоотношениях между воспитателем и воспитуемыми и ряд других проблем, имеющих 

самое непосредственное отношение к педагогике. Изучение педагогического наследия аль-

Фараби актуально, поскольку позволяет составить научное представление об уровне 

прогрессивного опыта воспитания в арабском халифате в условиях раннего средневековья, 

в эпоху расцвета и подъема культуры в этом регионе. Все творческое наследие мыслителя 

проникнуто идеями гуманизации и демократизации общества путем улучшения его 

средствами воспитания и образования. Поэтому исследование педагогического наследия 

этого ученого созвучно современным требованиям мирового сообщества. 

В творчестве аль-Фараби и в сфере его педагогических мышлений четко 

прослеживается развитие идей античных мыслителей применительно к условиям раннего 

средневекового Востока, тем самым появляется возможность изучить преемственность 

культур Запада и Востока в воспитании молодого поколения. Изучение преемственности в 

истории педагогики крайне важно в связи с осознанием современной мировой 

общественности, растущей целостности науки во всем мире. Изучению творческого 

наследия аль-Фараби посвящены работы многих отечественных и зарубежных авторов. 

Средневековый ученый известен в большей степени как философ, поэтому основная часть 

трудов отечественных авторов посвящена изучении его философского и педагогического 

наследия. [1] 

Актуальность таких видов инновационной деятельности преподавателя, как 

проектирование и построение теоретико-педагогической модели, базируется на ряде как 

отечественных, так и зарубежных концепций. 
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Согласно позиции зарубежного автора Загоруля Т.Б.[2], инновационные 

педагогические технологии, являясь одним из эффективных способов развития 

инновационной культуры личности, содействуют повышению качества образования, 

способствуют возможности реализации концепции фасилитации в современном 

образовании. Моделирование инновационных образовательных процессов закономерно 

предполагает наличие определённой изначальной базы теоретико-методологического и 

практического материала. 

Такими источниками являются:  

а) теоретико-методологический уровень научного статуса и педагогического 

содержания инновационной образовательной деятельности;  

б) анализ сущности субъекта образования;  

в) нормы и положения государственного стандарта; 

г) концептуальные идеи, включающие совокупность подходов к конструированию и 

реализации инновационной образовательной деятельности;  

д) состояние образовательной практики на данный момент. 

В свете изложенной проблемы целью данной статьи является обоснование 

концептуальных идей инновационной деятельности, а также возможности применения 

эффективных её технологий в системе непрерывного образования. 

Прежде всего, целесообразным представляется уточнить понятие «инновация» и её 

предметное выражение. В переводе термина с латыни «инновация» есть нововведение, то 

есть появление нового и его воплощение в практику. [3] 

Инновационная деятельность педагога представляет собой комплексный 

интегративный вид педагогической деятельности, направленный на обеспечение 

инновационного развития и повышение качества профессионального образования за счет 

разработки и применения разнообразных новшеств в процессе профессиональной 

подготовки будущих специалистов. Другими словами, это целенаправленная деятельность 

по использованию разнообразных инноваций для повышения качества профессиональной 

подготовки. 

Инновацией в таком случае выступает процесс и результат целенаправленных, 

эффективных изменений на основе новшеств, обеспечивающее качественное обновление и 

развитие отдельных компонентов и целостной системы профессионального 

педагогического образования. [4] 

При этом новшество понимается как идея, результат прикладных и 

фундаментальных исследований, экспериментальных и теоретических разработок в сфере 

образования, воспитания, управления, информационных технологий, который при его 

освоении приводит к повышению эффективности и развитию системы педагогического 

образования. Содержание инновационной деятельности педагога состоит в непрерывном 

обновлении образовательных программ и путей их освоения за счет разнообразных 

новшеств, что приводит, в конечном итоге, к повышению качества профессиональной 

подготовки и развитию педагогического образования в целом. Инновационная 

деятельность педагога выступает условием его непрерывного личностного и 

профессионального развития и становится главным инструментом качественного 

изменения системы педагогического образования, в основе которого лежит отказ от 

стереотипов в профессии, выход за рамки действующих механизмов, нахождение новых 

оригинальных способов решения профессиональных задач. [5] 

Непрерывное образование предполагает концепцию устойчивого развития и ставит 

целью образования формирование навыков, предвидение перспектив и укрепление 

ценностей, которые дадут возможность людям любого возраста принять на себя 

обязательства по созданию надёжного будущего. Исходя из этого, непрерывное 

образование, с каких бы позиций мы его не рассматривали: идеи, системы, деятельности, 

принципа преобразования и реформирования всей системы образования в государстве в 
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 целом, закономерно направлено, во-первых, на повышение качества образования, а, во-

вторых, на становление личностно развивающей системы обучающегося. Под последней 

мы понимаем два компонента: как психолого-педагогический (продуктивное творческое 

мышление, ценностные установки, рефлексия и личностный смысл в профессиональном 

образовании), так и инновационный (наличие в сознании обучающегося стремления к 

восхождению на более высокий уровень своего развития). [6] 

В развитии человека, как отмечают исследователи, его обособление - это обретение 

всё большего числа и большей глубины индивидуальных свойств, которое возрастает именно 

в плане осуществляемой им деятельности, в духовном плане. Развитие всегда есть 

саморазвитие, как и образование - лишь самообразование. Извне развитие в деятельность 

субъекта привнести невозможно. С указанным соотносится также высказывание Г. К. 

Селевко о сущности саморазвития. «Саморазвитие - процесс спонтанного (неуправляемого, 

неосознаваемого личностью) присоединения опыта в процессе удовлетворения своих 

потребностей». [7] 

Также немаловажную роль в развитии образования играют информационные 

технологии. Изучив учебники Киселева Г.М. и Бочковой Р.В, Нагорновой А. Ю., мы можем 

видеть, что они посвящены актуальным проблемам применения современных 

информационных технологий в учебном процессе общеобразовательных учреждений и 

ВУЗов. В теоретической части излагаются вопросы развития информационных технологий 

обучения, дидактические аспекты использования возможностей информационных и 

коммуникационных технологий в учебном процессе, проблемы подготовки педагогических 

кадров. Целью практической части является отработка умений практического использования 

информационных технологий в профессиональной деятельности работника образования. [8] 

Безусловно, что образование, являющееся разновидностью социальных систем, может 

быть рассмотрено в качестве самоуправляемой системы с нелинейностью собственного 

развития. В данном случае преимущество получает то свойство, что движущая сила развития 

такой системы находится внутри, а поэтому не может управляться снаружи прямым 

влиянием с получением гарантированного результата. Именно такое качество системы 

рассматривается элементом, свойственным синергетике. 

Сегодня синергетический подход определяется как «постнеклассическое 

междисциплинарное направление исследований неравновесных и нелинейных систем с 

целью изучения процессов самоорганизации и саморазвития социальных и природных 

явлений». Исследователи указывают, что синергетика в качестве методологического 

принципа в педагогической деятельности позволяет усилить процесс формирования 

личности обучающегося как субъекта собственного развития. М. Федорова рассматривает 

всех субъектов образовательной деятельности как открытых, самоуправляемых систем, 

которые стремятся к развитию собственной субъектности и субъективности. Одновременно 

наблюдается тенденция актуализации процессов активности, диалогичности, 

самостоятельности, инициативы, творчества, поскольку существует свобода выбора 

стратегии индивидуального жизненного пути, а потому и личностного развития. [9]  

Однако сущность рассмотренных этапов инновационной образовательной 

деятельности тем не менее не исчерпывает всех аспектов проблемы. На мой взгляд, остаётся 

недостаточной проработка критериев оценки уровня профессионализма, который 

закономерно должен быть диагностирован по окончании проективного этапа 

образовательной деятельности, что требует дальнейших теоретических и практических 

разработок. 
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Бұл мақала әл-Фарабидің білім және әлем ойының тарихында маңызды орын 

алатын ұлы ғалым, ойшылына арналған. Адам өміріндегі болмысты тану, логика, этика, 

педагогика саласындағы философиялық тұжырымдар кеңінен талданады, оның әлем 

жұртшылығымен танылған еңбектері баяндалады. 

Тірек сөздер: ғылыми ойлар, оқытушының қызметі, ғалымның мұрасы. 

 

Данная статья посвящена великому ученому, мыслителю аль-Фараби, имеющему 

важное место в истории образования и мысли мира. Широко анализируются философские 

выводы, сделанные им о познании бытия в жизни человека, в области логики, этики, 

педагогики, излагаются его труды, признанные общественностью мира. 

Ключевые слова: научные мысли, деятельность преподавателя, наследие ученого. 

 

This article is dedicated to the great scientist, thinker al-Farabi, who has an important 

place in the history of education and thought in the world. Widely analyzed are the philosophical 

conclusions made by him about the knowledge of being in human life, in the field of logic, ethics, 

pedagogy, and his works, recognized by the public of the world. 

Keywords: scientific thoughts, activities of the teacher, the legacy of the scientist. 

 

2020 жылы ұлы ойшыл, шығыстың Аристотелі атанған, атақты ғұлама Әбу Насыр 

Мұхамед ибн Тархан ибн Узлаг әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл толады. Әбу Насыр әл-

Фараби бабамыз 870 жылы сол кезде дүние жүзіндегі ірі қалалардың бірі болған Отырарда 

дүниеге келді. Әл-Фарабидің ілім-білімге деген алғашқы ынтасы, ғылыми ойының алғашқы 
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 ұшқындары туған жері Отырарда, оның тамаша кітапханасында пайда болды. Кейіннен ол 

Шаш, Самарқан, Бұхара, Хорасан, Бағдат, Дамшық (Дамаск), Каир қалаларына барып 

білімін тереңдете түсті. 950 жылы Дамшық қаласында дүниеден озды. Әл-Фараби 

Аристотельден кейінгі дүние жүзі білімі мен мәдениетінің екінші ұстазы атанған 

данышпан, энциклопедист ғалым, астрономия, астрология, математика, логика, музыка, 

медицина, табиғаттану, социология, лингвистика, поэзия, риторика, философия 

ғылымдарын меңгеріп, 200-ге жуық трактаттар жазған. Өкінішке қарай, осынау ұшан-теңіз 

рухани туындылардың көбісі жоғалып, біздің заманымызға тек 40 шақты еңбегі ғана 

жеткен. Азияның ұлы ғалымдары мен ойшылдары Әбу Әли ибн Сина (Авиценна), Беруни, 

Бозжани, Омар Хаям және т.б. өздерін Әбу Насыр әл-Фарабидің шәкірттеріміз деп 

есептеген. Әбу Әли ибн Сина: «Бұрын еш түсіне алмай жүрген грек метафизикасын 

толығымен осы әл-Фарабидің кітабын оқып түсіндім» деген екен [1]. 

Әл-Фараби «Данышпандықтың інжу-маржаны», «Ақылдың мәні туралы трактат», 

«Ғылымдардың шығуы», «Аристотель еңбектеріне түсіндірме» тектес трактаттары арқылы 

ғаламдық ойдың дамуына өзінің қомақты үлесін қосты. Сондықтан да халық оны 

«Шығыстың Аристотелі» атап кеткен. Ол ежелгі заман ойшылдары Аристотель, Платон, 

Гален шығармаларына терең талдаулар, түсініктемелер жазды. Әл-Фараби сонымен бірге 

әлеуметтік-қоғамдық және этика саласына да қалам тербеген. Мысалы, «Бақытқа жету 

жайында» деген еңбегінде «оның бірден-бір жолы – ғылымды, білімді игеруде» деп насихат 

айтады. Ал «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары» деген трактаттарында 

бірқатар қоғамдық, әлеуметтік, этикалық мәселелерге талдау жасалынды. Мұндағы қала 

деп отырғаны – мемлекет. Бабамыздың бұл шығармасындағы мемлекеттің пайда болуы, 

ондағы теңсіздіктің өмірге келуі, идеал қала халқының моральдық бейнесі, қала әкімдеріне 

қажетті адамгершілік қасиеттер, әр адамның бақытқа жету үшін бүкіл қоғам болып тіршілік 

ету керектігі туралы айтылған пайым-пікірлері бүгінгі күнге дейін өзекті. Ал ғұлама 

әдебиет теориясына арнаған «Өлең кітабы» атты еңбегінде өлең жазу ісіне қойылатын 

шарттарға тоқтала келе, ішкі терең мағынаға сыртқы пішін, яғни сұлу ұйқас үндесіп 

келгенде ғана әсем жыр туындайтынын айтады [2]. 

 Әл-Фараби мұраларын зерттеуге еліміздің атақты ғалымдары Ә. Марғұлан,                           

А. Көбесов, Р. Бердібай, А. Қасымжанов, Ә. Дербісәлі, тағы басқалар да ат салысты. 1975 

жылы Мәскеу қаласында белгілі шығыстанушы ғалым Б.Г. Ғафуров пен                                                    

А.Х. Қасымжановтың орыс тілінде шыққан «Әл-Фараби мәдениет тарихында» («Аль-

Фараби в истории культуры») атты кітабы араб-мұсылман философиясы мен мәдениетін 

зерделеп, фарабитанумен шұғылданушы ғалымдар арасында үлкен серпіліс тудырды. 

Сондай-ақ белгілі жазушы қоғам қайраткері Әнуар Әлімжановтың «Ұстаздың оралуы» атты 

романын қазақ оқырмандары үлкен ықыласпен қарсы алды [3]. 

Әлем мұрағаттары мен кітапханаларында сақталған Фараби мұрасын жинап, 

жүйелеп, зерттеп, ғылым игілігіне, ұлт мүддесіне жаратуда Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың 

басшылығымен жасалған «Мәдени мұра» бағдарламасы шеңберінде әл-Фарабидің он 

томдық еңбектерінің жарыққа шығуы үлкен маңызға ие болды.  

1991 жылы Қазақ Ұлттық университетіне Әбу Насыр әл-Фарабидің есімі берілді. Ал 

1993 жылы осы университетте әл-Фараби ғылыми-зерттеу орталығы ашылды. Соңғы 

жылдары университетте әл-Фараби оқулары өткізіліп тұрады. Қазіргі таңда бас оқу 

ордамызда арнайы ашылған әл-Фараби мұражайы жұмыс істейді. 2000 жылы Оңтүстік 

Қазақстан облысының әкімі Б.Сапарбаевтың қолдауымен әл-Фарабидің 1130 жылдығы 

халықаралық деңгейде Шымкент қаласында аталып өтті. Әкім бекіткен арнайы сыйлық пен 

Әбу Насыр әл-Фараби атындағы сыйлықтың №1 куәлігі артына мол мирас, өшпес іс 

қалдырған әл-Машаниға берілді. Әбу Насыр әл-Фарабиге арналған республикалық 

дәрежедегі ғылыми конференциялар әр бес жыл сайын бабамыздың туған жері Отырар 

ауданында өтіп тұрады. Отырар ауданының орталығы Шәуілдір ауылында ашылған 

«Даңқты бабалар кешенінде» Әбу Насыр әл-Фарабидің еңселі ескерткіші бой көтерген. 
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Ауданда Әбу Насыр әл-Фараби атындағы руханият мұражайы жұмыс істейді. 2017 сол 

кездегі Отырар ауданының әкімі А. Құртаев, шығыстанушы ғалым Ә. Дербісәлі бастаған 

делегация Дамаск-Дамшық қаласындағы әл-Фараби бабамыздың зиратына туған жері 

Отырардың топырағын апарып, зираттан алған топырақты Отырардағы Арыстанбаб 

кесенесінің жанына әкеліп қойды. Бүгінде бұл жер зиярат етушілер көп тоқтайтын киелі 

орынға айналды. 2007 жылы республика үкіметінің шешімімен Дамаск қаласында әл-

Фараби бабамыздың басына кесене салуға қаржы бөлініп, құрылысы басталған болатын. 

Алайда Сириядағы соңғы жылдардағы ахуалға байланысты құрылыс тоқтап қалды. 

Келешекте жағдай тұрақталған соң құрылыс жұмысы аяқталады деген ойдамыз [4].  

Қорыта айтқанда, әл-Фараби бабамыздың мұраларын зерттеу, насихаттау, оларды 

келесі ұрпаққа жеткізуде көптеген іс-шаралар атқарылуда. Алайда Елбасымыздың «Рухани 

жаңғыру» бағдарламасы талабынан қарасақ, бұл жұмыстарды әлі де тереңдете түсу керек. 

Әл-Фараби сияқты ғұлама бабамыздың еңбектерін толық, жан-жақты зерттеп, оны қазақ, 

орыс, ағылшын тілдеріне аудару орайында, әлі де көп тер төгуге тура келеді. 2020 жылы 

тойланатын Әбу Насыр әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдық мерейтойы ЮНЕСКО 

деңгейінде, әлемдік мәдениеттің ұлы мерекесі дәрежесінде өзінің туған жері Қазақстанда 

өтуі тиіс. Сонау қиын тоталитарлық жүйе кезінің өзінде әл-Фараби бабамыздың Отырардан 

шыққанын дәлелдеп, өз Отанына қауыштыру, 1100 жылдық мерейтойын өткізу аға ұрпақ 

өкілдерінің теңдесі жоқ ерлігі болды. 
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В статье рассмотрены некоторые особенности внедрения новой системы оплаты 

труда для бюджетных организаций,стимулирование и бонусная система оплаты труда  
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Мақалада бюджеттік ұйымдар үшін еңбек ақы төлеудің жаңа жүйесін енгізуінің 

кейбір ерекшеліктері, ынталандыру және еңбекақы төлеу кезіндегі бонустық жүйе 

қарастырылған  
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Тhe article discusses some features of the introduction of a new system of remuneration for 

budget organizations, incentives and bonus system of remuneration 

Keywords: incentives, bonus system, tariff rate, remuneration system 

 

В Послании Президента Республики Казахстан Н. Назарбаева народу Казахстана 

«Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» – третьим 

приоритетом является макроэкономическая стабильность, где отмечена необходимость в 

повышении эффективности бюджетных расходов, в частности, системы социальной 

защиты и здравоохранения [1]. С развитием рыночных условий в системе бюджетных 

организаций и вне их повышается конкуренция между поставщиками услуг, что в свою 

очередь требует от руководителей повышения качества управления, ориентированного на 

конкретный результат. Одним из инструментов, способствующим повышению мотивации 

менеджеров к совершенствованию управления и развитию здоровой конкуренции между 

организациями является стимулирование с помощью бонусной системы.  

Стимулирование первых руководителей организации является общепринятой 

системой в мировой практике. Европейские страны с начала 1990-х годов широко 

применяют опыт частного бизнеса в государственном секторе. Одним из важных опытов, 

который необходимо освоить, является система оплаты труда и стимулирования. 

Поскольку оплата труда в государственном секторе четко регламентирована 

существующими нормативными актами, основанная на результате система 

стимулирования, влияющая на реализацию стратегии развития и достижение деловых 

задач, должна зависеть от общих правил оплаты организации в соответствии с 

согласованным процессом контрактирования между работодателем и работником [2, 123с.]. 

На данный момент в Казахстане ведется всесторонняя работа по поддержанию 

конкурентоспособности организации и мотивации первых руководителей. Так, в Плане 

нации «100 конкретных шагов по реализации 5 институциональных реформ»[3,4]. Таким 

образом, система стимулирования руководителей должна способствовать повышению 

качества, как на национальном уровне, так и на уровне организации 

Бонусная система оплаты труда руководителей – это эффективная система, при 

которой основной вид поощрения напрямую зависит от результативности управления. Все 

больше доказательств того, что финансовые надбавки являются самым мощным 

инструментом, способным эффективно стимулировать деятельность работников всех 

уровней управления [5,6,7,8,9]. В результате монетарного стимулирования, 

мотивированные руководители организаций работают результативно и применяют свой 

опыт и навыки для развития и улучшения продуктивности всех сфер деятельности 

организации. Бонусная система относится к краткосрочной системе стимулирования. 

Согласно результатам исследований, краткосрочные системы стимулирования могут 

вдохновить менеджеров организаций существенно повысить производительность труда без 

ущерба качеству предоставления услуг [5, 45с.]. Бонус – согласно определению 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), это разовый платеж, 

который не консолидируется в основную заработную плату (или базовый должностной 

оклад) и заново нарабатывается в течение каждого оценочного периода [6, 58с.]. 

Исследования в области применения мотивации, отмечают, что бонус - это самая 

распространенная краткосрочная система стимулирования, используемая работодателями 

[7, 9с.]. Инструменты, связанные с повышением производительности, позволяют напрямую 

и быстро реагировать на производительность работы и повышать мотивацию особо 

высококвалифицированных руководителей. Для того чтобы выплата бонусов за 

выполнение заданий не стала установленным элементом вознаграждения и не 
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превращалась в рутинный процесс, в некоторых странах, как например в Германии, 

согласно Закона «О государственном служащем» (Bundesbesoldungsgesetz), действуют 

ограничения в отношении бенефициаров, размеров и способов оплаты бонуса [8]. Бонус за 

работу в качестве одноразового платежа является самым прозрачным способом 

подчеркнуть особый характер вознаграждения, поскольку он предоставляется за 

выдающуюся работу, которая уже была сделана, и, следовательно, не становится обычной 

дополнительной выплатой. Исследуя опыт самых успешных и крупных компаний в мире 

согласно индексу Британской фондовой биржи – FTSE, являющемся одним из наиболее 

влиятельных биржевых индикаторов в Европе, наличие бонусной системы является одним 

из критериев, по которому проводится аудит компаний. По данным отчета «Руководство по 

вознаграждению директоров 2015» аудиторской сети компаний KPMG, практически все 

компании, входящие в FTSE 100 и FTSE 250, используют годовую бонусную систему (план) 

для руководящего состава, что делает ее одной из часто используемых инструментов 

стимулирования эффективной деятельности. Более того, по данным отчета более 70% 

компаний FTSE 350 ключевые показатели результативности (КПР) как основание для 

выплаты бонуса. Наиболее часто применяемой комбинацией ключевых показателей 

результативности являются: форма оценки прибыли в совокупности с нефинансовыми 

показателями и индивидуальными показателями руководителя. Распространённые 

нефинансовые показатели разнятся в зависимости от сектора индустрии и обычно 

привязаны к клиентам / потребителям или же к здоровью и безопасности 

жизнедеятельности, охране окружающей среды. Акцент остается на взаимодействии этих 

показателей и размера бонуса, прилагаемого к индикатору. Так, ключевым критерием при 

распределении размера бонуса является учет уровня достижения финансового показателя 

[9, 10].  

Согласно опросу, проведенного Глобальной ассоциацией профессионалов в области 

управления человеческими ресурсами и бизнес лидеров WorldatWork, работа которых 

сосредоточена на привлечении, мотивации и удержании сотрудников, 713 организаций 

имеют отдельный бюджет для выделения бонусов своим сотрудникам [14, 98с.], то есть 

бюджет для выплаты поощрения в виде бонусов планируется заранее. Как показывает обзор 

международного опыта, применение выплаты бонусов в виде материального 

вознаграждения за достижение конкретных результатов труда руководителей получило 

широкое распространение в мировой практике [11-14]. 

Внесены изменения в систему оплаты труда гражданских служащих, работников 

организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников 

казенных предприятий. 

В частности, в систему оплаты труда внесены сведущие изменения: 

подпункт 2) пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«2) ДО (тарифная ставка) работников организаций определяется путем умножения 

соответствующих коэффициентов, утвержденных для исчисления их ДО (тарифной ставки) 

в зависимости от отнесения занимаемых должностей к функциональным блокам и стажа 

работы по специальности, присвоенных квалификационных разрядов (для рабочих), на 

размер БДО, установленного подпунктом 1) части первой пункта 1 настоящего 

постановления. 

ДО (тарифные ставки) для отдельных категорий педагогов определяются исходя из 

установленной учебной нагрузки в неделю. 

ДО (тарифные ставки) специалистов и служащих государственных высших учебных 

заведений, которым согласно законодательству предоставлен особый статус, определяются 

с применением повышающего коэффициента к установленным размерам ДО. 

ДО (тарифная ставка) педагогов организаций образования, за исключением 

организаций высшего и (или) послевузовского образования, определяются с применением 

поправочного коэффициента к установленным размерам ДО: 
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 с 1 января 2020 года в размере 1,25; 

с 1 января 2021 года в размере 1,5; 

с 1 января 2022 года в размере 1,75; 

с 1 января 2023 года в размере 2,0;»; 

подпункт 5) пункта 4 изложить в следующей редакции: 

«5) условия оплаты труда педагогов организаций среднего образования с 

подушевым нормативным финансированием в зависимости от качества предоставляемых 

образовательных услуг и результатов их деятельности устанавливаются в порядке, 

определяемом уполномоченным органом в области образования»; 

в приложении 4 к указанному постановлению: 

в строке, порядковый номер 1, подпункт 2) изложить в следующей редакции: 

Пятнадцатый абзац пункта 1 вводится в действие с 1 сентября 2020 г. 

Сегодня оклад госслужащего зависит исключительно от двух критериев: стажа 

работы на госслужбе и категории занимаемой им должности. Между тем не учитывается 

сложность выполняемой им работы и эффективность служащего. Стимулирующие 

выплаты в виде премий, как правило, начисляются в одинаковом размере [15]. 
 

 
Рисунок 1. Задачи новой системы оплаты труда. 

 

Главное отличие новой системы оплаты труда в том, что она учитывает круг 

возложенных обязанностей и результативность госслужащего (рисунок 1). 

Доход госслужащего будет формироваться из двух частей: гарантированный 

должностной оклад на основе факторно-балльной шкалы и бонусов. 

Нынешний реестр должностей состоит из пяти групп должностей, и в каждой из них 

по 5-6 категорий. В предложенном механизме все должности госаппарата разделены на 15 

уровней, исходя из функциональной нагрузки направлений деятельности. Уровни 

определялись в зависимости от необходимых знаний для выполнения работы на конкретной 

должности, степени ответственности за принимаемые решения и конечных результатов. 

Подобные механизмы оценки должностей применяются в США, Новой Зеландии, Франции 

и Германии. В Казахстане уже 174 компаний применяют эту методику. 

Рассмотрим  основные направления совершенствования организации оплаты труда 

работникам бюджетной сферы. 

Новая система оплаты труда педагогических работников образовательных 

учреждений, включает два аспекта: повышение уровня заработной платы и 
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совершенствование непосредственно системы оплаты труда. 

Этому способствует отказ от организации оплаты труда на основе Единой тарифной 

сетки. Положительным эффектом такого решения является отказ от Единой тарифной сетки 

как инструмента межбюджетных отношений, минусом – тот факт, что проведение 

реформирования возможно только за счет довольно значительных финансовых средств. 

В рамках совершенствования организации оплаты труда работникам бюджетной 

сферы можно рекомендовать: 

1. Обеспечить четкий учет отраслевых особенностей труда работников 

соответствующих отраслей, поскольку при формировании тарифных систем 

предполагалось основываться на более детальной дифференциации оплаты труда в 

зависимости от уровня образования, специального стажа работы, квалификации работника, 

характера и сложности выполняемых работ, разрабатываемой отраслевыми 

министерствами. 

2. Повышение оплаты труда разных групп работников как по отраслям, так и внутри 

отраслевых систем, не должно было приниматься единым решением (руководителем). Тем 

самым, появиться возможность более гибкого подхода к политике в области оплаты труда. 

В частности, установить очередность повышения оплаты труда работникам в зависимости 

от значимости отрасли, а внутри — даже по отдельным профессиям (должностям) в 

зависимости от их социальной значимости и финансово-экономических возможностей 

государства и отрасли. 
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Мақалада танымдық іс-әрекеттерден кәсіби қызметке көшу кезінде ЖОО-ның 

түлектері, болашақ педагог-психологтардың кәсіби іс-әрекетке ұзақ бейімделуінің 

психологиялық-педагогикалық мәселелері қарастырылған. Бұл жағдайдың себептері 

қарастырылған, ең алдымен болашақ педагог-психологтарды практикалық даярлаудың 

жеткіліксіздігі қарастырылды. Жұмыс берушінің міндеті - қысқа мерзімде кәсіби 

қызметіне бейімделетін "дайын маманды" жұмысқа алу. "Дайын маманның" нақты білім, 

білік, дағдымен қатар кәсіби міндеттер мен мәселелерді шығармашылықпен шеше алу 

қабілеттері. Олардың кәсіби қызметке бейімделу кезеңін қысқарту контекстік білім беру 

теориясы мен технологиясына сүйеніп жоғарылауы мүмкіндігі. Контекстік білім берудің 

негізгі идеясы - студенттің игерген теориялық білімін кәсіптік іс-әрекетіне енгізуге 

бағытталу, ол оқу қызметінен кәсіби іс-әрекетке кезең-кезеңімен көшуді қамтамасыз етеді. 

Тірек сөздер: болашақ педагог-психологтар, мамандыққа бейімделу, педагогикалық - 

психологиялық дайындық, бейімделудің психологиялық қиындықтары, контекстік білім 

берудің психологиялық-педагогикалық теориясы. 

 

В статье рассмотрены психолого-педагогические проблемы длительной адаптации 

будущих педагогов-психологов к профессиональной деятельности при переходе от 

познавательной деятельности к профессиональной деятельности. Рассмотрены причины 

этой ситуации, прежде всего, недостаточная практическая подготовка будущих 

педагогов-психологов. Задача работодателя-взять на работу "готового специалиста", 

который в кратчайшие сроки адаптируется к профессиональной деятельности. Умение" 

готового специалиста " творчески решать профессиональные задачи и проблемы, наряду с 

конкретными знаниями, умениями, навыками. Их возможность повысить адаптацию к 

профессиональной деятельности, исходя из теории и технологии контекстного 

образования. Основная идея контекстного образования-ориентация усвоенных студентом 

теоретических знаний на введение в профессиональную деятельность, которая 

обеспечивает поэтапный переход от учебной деятельности к профессиональной 
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деятельности. 

Ключевые слова: будущие педагоги-психологи, профессиональная адаптация, 

психолого - педагогическая подготовка, психологические трудности адаптации, психолого-

педагогическая теория контекстного образования. 

 

The article deals with the psychological and pedagogical problems of long-term adaptation 

of future  pedagogy-psychologists to professional activity during the transition from cognitive 

activity to professional activity. The reasons for this situation are considered, first of all, insufficient 

practical training of future teachers-psychologists. The task of the employer is to hire a "ready-made 

specialist" who will adapt to professional activity as soon as possible. The ability of a "ready-made 

specialist" to creatively solve professional tasks and problems, along with specific knowledge, skills, 

and abilities. Their ability to improve their adaptation to professional activities based on the theory 

and technology of contextual education. The main idea of contextual education is to focus the 

theoretical knowledge acquired by the student on the introduction to professional activity, which 

provides a step-by-step transition from educational activities to professional activities. 

Keywords: future teachers-psychologists, professional adaptation, psychological and 

pedagogical training, psychological difficulties of adaptation, psychological and pedagogical 

theory of contextual education. 

 

Қазіргі әлемде адамдарға психологиялық көмек барынша сұранысқа ие болып отыр. 

Психологиялық білімнің алуан түрлілігі адам туралы мамандар үшін кәсіби өзін-өзі 

жетілдірудің кең спектрін қамтамасыз етеді. Психологиялық қызмет көрсету нарығында 

қызметтер алуан түрлі және ондаған психотерапевтік мектеп, жүздеген психологиялық 

қолдау әдістері, елімізде мыңдаған практикалық психолог жұмыс істейді. Көптеген мамандар 

алған білімдерін аралас салаларда табысты пайдаланады, мысалы, бизнесте, 

ұйымдастырушылық кеңес беруде, бизнес-тренингте, коучингте. 

Алайда, ЖОО-ның психологиялық факультеттерінің түлектері кәсіби қызметіне ұзақ 

бейімделудің проблемасына тап болуда, бұл олардың әлсіз практикалық дайындығының 

дәлелі. Әлбетте, оқытудың дәстүрлі түрі, негізінен оқытушыдан студентке ақпарат беру, 

оның толыққанды кәсіби қызметке дайындығын қамтамасыз етпейді. Үйреншікті дәстүрлі 

оқытудың орнына, негізгі бағдарлары ретінде білім, білік және дағдыларға, құзыреттілік 

типтегі көзқараспен бірге мемлекеттік білім беру стандарттары келді. Өнімді кәсіби қызмет 

ету үшін, студенттің жеке қасиеттерін дамытуға басты назар аударылуда. 

Шын мәнінде, жаңа, құзыреттілікті білім беруге көшу дәстүрлі парадигма 

басымдықтарын сақтай отырып, тек "декорацияларды ауыстыру" ғана емес, өзгерістерді 

талап ететін жүйелі реформа дегенді білдіреді. Білім беру жүйесінің барлық буындарында 

өзгерістер талап етеді: құндылықтардан, мақсаттардан, оқыту мазмұнынан, педагогикалық 

технологиялардан, студенттердің оқу іс- әрекеттері мен оқытушылардың педагогикалық 

қызметі, студенттердің дайындық сапасын бақылау процедуралары [1,120б]. 

Жұмыс берушінің міндеті - қысқа мерзімде кәсіби қызметіне бейімделетін "дайын 

маманды" жұмысқа алу. Мұнда дәстүрлі оқыту жүйесінің мүмкіндіктері мен еңбек нарығы 

арасындағы айырмашылық айқын көрінеді.  Қазіргі заманғы түлектен жұмыс берушілер 

нақты білім, білік, дағдымен қатар кәсіби міндеттер мен мәселелерді шығармашылықпен 

шешуді талап етеді. 

Болашақ педагог-психологтардың кәсіби қызметіне көшу кезеңінде психологиялық-

педагогикалық бейімделуі кезінде туындайтын мәселелер кешенін зерттей отырып, ЖОО-

дағы студенттердің тәжірибесінің ұйымдастырылуына ерекше назар аудару қажет екендігіне 

көзіміз жетіп отыр. 

Әдетте, ЖОО мемлекеттік немесе жеке психологиялық ұйыммен оқыту 

бағдарламасына және қоса беріліп отырған өндірістік практикаларды өткізудің күнтізбелік 

жоспарына сәйкес қызметтер көрсетуге практикалық тәжірибе алу мақсатында шарт 



 

82 

Материалы республиканской  конференции посвященной 1150-летию великого мыслителя Востока  
«Второго учителя мира», АБУ НАСЫРА АЛЬ-ФАРАБИ 
15 мая, 2020 г.  

 
 

 жасайды. Қазіргі заманғы практика әлі күнге дейін  Кеңес заманындағы тәжірибеге 

негізделген, оқу орнының студенттерін практикаға, ал кейін бітірушілерді жұмысқа алады.  

Осылайша, студент практика базасында мамандыққа тікелей енгізу кезінде 

формальды білім алатын жағдай қалыптасады, ал бұл студенттің кәсіби іс-әрекетіне тиімсіз. 

Осы себепті көп жағдайда танымдық іс- әрекеттен практикалық іс-әрекетке ауысудың 

психологиялық қиындықтары туындайды. Ұлы ойшыл Әбу Насыр әл-Фарабидің айтуынша 

«Өзінің табиғаты бойынша әрбір адам өмір сүруі және кемеліне келуі үшін көптеген мәселеге 

мүқтаж болады. Мұның бәрін ол жалғыз өзі жасап ала алмайды, сондықтан да, ол 

басқалармен қатынасқа түⅽуі қажет. Бірлеⅽіп бір-бірінің мұқтажын тауып отырған жағдайда 

адам да, қоғам да үйлесімді дамып, кемелденіп отырады. Адамзат қоғамының тууына негізгі 

себепші болған нәрсе – олардың материалдық тұтыну қажеттері, бұлар оның өмір сүруіне 

мүмкіндік береді, бірлесіп әрекет еткенде ғана адам осындай қажеттерін өтей алады. Әл-

Фараби өзінің еңбегінде сананың тек теориялық-танымдық қана емес, саяси-әлеуметтік 

мәселелерді шешуде де алатын орнын жоғары бағалады [2, 63б]. 

Студенттердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудағы формальды тәсіл болашақ 

мамандардың кәсіби  іске араласуына тірек және қолдау бола алмайды.Жас маман танымдық 

іс- әрекеттен кәсіби іс-әрекетке көшу кезінде қысқа мерзімде жұмыс берушілердің 

талаптарына бейімделіп, жоғары мектеп қабырғасынан тыс қосымша білім алуы қажет 

болады. 

Мамандардың психологиялық дайындық анықтамаларын талдай отырып, ең өзекті,  

келесі: педагог-психологтың кәсіби іс-әрекетке педагогикалық - психологиялық дайындығы 

— бұл нақты педагогикалық жағдайда оңтайлы шешім қабылдауға мүмкіндік беретін оның 

білімі мен кәсіпқойлығының деңгейі және 3 арнайы құзыреттіліктен тұрады: 

ұйымдастырушылық-басқарушылық, білім беру және әдістемелік.  

Педагог-психологтың кәсіби іс-әрекетке психологиялық дайындығы:  

– кез келген психикалық құбылыстар мен көріністердің алдындағы (өткен тәжірибенің 

"осы жерде және қазір" жағдайға проекциялары ретінде);  

– өзінің әлем бейнесін "тәртіпке келтіруге" уәждемелік дайындық түрінде (мұндай 

дайындық адамға өзінің нені жасағанының мәні мен құндылығын сезінуге мүмкіндік береді);  

– дербестендіру процесі арқылы өзін-өзі іске асыруға кәсіби-тұлғалық дайындық 

түрінде көрінеді.  

Бұл мәселенің түбегейлі шешімін Психологиялық-педагогикалық теория мен 

контекстік білім берудің технологиялары (оқыту және тәрбиелеу) негізінде өткен жылдың 90-

жылдарында А.А. Вербицкий ұсынған[3,5б]. 

Контекстік білім берудің негізгі идеясы - студенттің игерген теориялық білімін 

кәсіптік іс-әрекетіне енгізуге бағытталу, ол оқу қызметінен кәсіби іс-әрекетке кезең-

кезеңімен көшуді қамтамасыз етеді. 

Контекстік білім - бұл студенттерді кәсіптік даярлауға бағытталған және кәсіптік 

контекстті жүйелі қолдану, білім беру процесін кәсіптік қызмет элементтерімен біртіндеп 

қанықтыру арқылы іске асырылатын жоғары білімде қолдануға арналған белсенді оқыту 

формасы. 

Контекстік оқыту іс-әрекет теориясына негізделеді, оған сәйкес әлеуметтік тәжірибені 

игеру субъектінің белсенді, біржақты әрекеті нәтижесінде жүзеге асырылады. Онда келесі 

қағидаттар енеді: тұлғаның белсенділігі; проблемалар; оқыту мен тәрбиенің бірлігі; 

студенттердің оқу іс-әрекеті формаларында маманның кәсіби қызметі, мазмұны мен 

жағдайларын дәйекті модельдеу. Студенттерге білім беру және кәсіптік қызметке біртіндеп, 

кезең-кезеңмен ауыстыруды жүзеге асыруға ерекше көңіл бөлінеді. 

Жалпы білім беретін пәндерді оқытуды ғылыми білімнің академиялық тұсынан тыс 

кәсіби қызмет аясында түсіндіру ұсынылады. ЖОО-да білім беруде теориялық тәсілдерді іске 

асыру құралы ретінде белсенді оқыту әдістерін толық пайдалану ұсынылады                                       

(А.А. Вербицкийдің түсіндіруінде - контексттік оқыту әдістері). Сонымен қатар, белсенді 
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оқытудың әртүрлі формаларын, әдістері мен құралдарын дәстүрлі әдістермен үйлесімді түрде 

үйлестіре қолдануды жан-жақты қарастыру қажет. Ол үшін әр түрлі пәндік-технологиялық 

(пәндік контекст) және әлеуметтік компоненттерден (әлеуметтік контекст) мамандардың 

кәсіби іс-әрекеті студенттерінің оқу іс-әрекетінің әр түрлі формаларын дәйекті түрде 

модельдеу қажет. 

Контекстік білім берудің принциптері: студенттерді оқу іс-әрекетіне тартуда 

психологиялық-педагогикалық қолдау принципі, студенттердің білім беру қызметін жүйелі 

түрде модельдеу, мамандардың кәсіби қызметінің формалары мен шарттары; оқу процесінде 

қолданылатын оқыту мазмұнының мәселелері, студенттердің оқу іс-әрекетін 

ұйымдастырудың жеткіліктілігі және білім беру мазмұнының мақсаттары және т.б. [4,35б]. 

Леонтьев былай деп жазды: «Адам әлеммен байланысын жүзеге асыратын қызметтен 

туады» [5, 136б]. Контекстік білім беру теориясының қағидаларын ұстану студенттің тек 

кәсіби ғана емес, сонымен бірге әлеуметтік даму процесіне де жеке және семантикалық 

қосылуын қамтамасыз етеді. 

Сонымен қорытыңдылай келе, жоғары педагогикалық білім беруді реформалау, 

педагогикалық-психологиялық мамандардың көп деңгейлік дайындығына көшу, парасатты 

еңбек нарығында мамандардың бәсeкеге қабілеттілігін қамтамасыз eту жағдайларында 

болашақ педагогтар мен психологтарды кәсіби-педагогикалық іс-әрекетке дайындау 

мәселесінің өзектілігі зор. Ұлы даланың ұлы тұлғасы Әл-Фарабидің  "Адамға ең бірінші білім 

емес, тәрбие керек[6,233б].  Тәрбиесіз берген білім - адамзаттың қас жауы" ойын жалғастыра 

келе, маман дайындауда, ең алдымен, әр педагог-психологтің жеке тұлғасын қалыптастыру 

маңызды. Әрине, бұл ұзақ сонымен қоса, күрделі процесс. Aлайда, оның негізі кәсіби іс-

әрекетке дайындау кезінде  жетіледі. Қазіргі педагог-психологтың алдына: болашақ 

өркениетті, дәстүрлі демократиялық мемлекетті құратын жас ұрпақтың ең алдымен 

адамгершілік қасиеттерін қалыптастырып, содан кейін оның жан сапасын, тән сапасын 

арттырып, техникалық прогреске сәйкес жан-жақты қолданбалы білім беру міндеттері 

қойылады.  
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 Тірек сөздер: математикалық ғылымдар, алхимия, жаратылыстану ғылыми білім 

 

В статье рассмотрена и проанализирована взгляды аль-Фараби и содержания 

естественнонаучного образования  

Ключевые слова: математические науки, алхимия, естественно научное 

образование 

 

The article examines and analyzes the views of al-Farabi and the content of natural science 

education 

Keywords: mathematical Sciences, alchemy, natural science education 

 

Әл-Фараби ғылымдар жүйесінде жаратылыстану-математикалық ғылымдарға да аса 

назар аударған. Бүкіл әлемнің алуан түрлілігін тану негізінде сандар мен шамаларды тану 

жатқандығына, осы бөлімдер арасында Әл-Фараби арифметика мен геометрия, сондай-ақ 

дұрыс логикалық ойлау өнеріне ерекше мән береді. Оның айтуынша, бұл ғылымдар 

"барлық ғылымдарға" енеді, өйткені олар нақты заттардан абстрагирленген ұғымдар мен 

қарым-қатынастармен және осы заттар арасындағы өзара әрекеттестікпен қарым-

қатынастармен айналысады. Психологиялық-педагогикалық ғылымда қарастырылатын 

мәселені Гафуров Б., Қасымжанов А., Григорян С., Розенфельд Б., Көбесов А., Юшкевич 

А., Хайруллаев М., сондай-ақ Казибердов А., Plessner M Низами Арузи Самарканди,. және 

т. б. зерттеген. 

Әл-Фараби ежелгі математикалық мұрамен жақсы таныс болды, оның 

шығармаларында Пифагор, Птолемей, Евклид және Ежелгі Грецияның басқа да көрнекті 

ойшылдарының есімдері жиі кездеседі. 

Математикалық ғылымдар Фараби үшін пәндердің болмысының байланысы мен 

қарым-қатынасының белгілі бір жағдайын зерттеу үшін қызмет етеді. 

Әл-Фараби арифметика және геометрия ғылымдарының бастаулары мен негіздеріне 

ерекше көңіл бөледі, ғалым атап өткендей, екі әдіспен – талдау және синтез көмегімен 

оқытылады және Абу Наср ежелгі математиктер осы әдістерді біріктіргенін көрсетеді. Бірақ 

сол кезде Евклид өзінің "Негіздер" кітабын синтездеу әдісімен бастады деген қорытынды 

жасайды [1,161-162б,-3, 26-27б.]. 

Б.А. Розенфельд пен А. Кубасов: "әл-Фараби арифметика мен геометрияның 

практикалық және теориялық ғылымдарға бөліну бөлімі ежелгі Грециядағы антикалық 

ғалымдардан ерекшеленеді деп жазады. Практикалық арифметика деп оны астрономияға, 

оптика мен механикаға қолдану түсінілді, - ал әл-Фараби "оптика туралы ғылым", 

"жұлдыздар туралы ғылым", "музыка туралы ғылым" және "ауырлықтар туралы ғылым" 

секілді арнайы математикалық пәндерге бөледі[4, 45-47б.]. Әл-Фараби "жасанды тәсілдер 

туралы ғылым" тарауында алгебра сандар үшін де, геометрия үшін де ортақ ғылым болып 

табылатыны туралы қызықты ой айтады, онда рационалды және иррационалды шамалар 

үшін "Евклид негіздері" оныншы кітабында берілген сандарды табудың әртүрлі жасанды 

әдістері бар. 

Бұл бөлім әл-Фарабидің математикалық түсініктерін анықтау үшін ғана емес, Орта 

ғасырдағы математикалық ғылымдардың жалпы теориялық мәселелерін зерттеу үшін де 

маңызды. 

Математиканың жекелеген нақты міндеттеріне "Теориялық арифметикаға қысқаша 

кіріспе", “Геометриялық фигуралардың егжей-тегжейі жөнінде табиғи сырлары мен рухани 

әдіс айлалары кітабы” Рухани жасанды тәсілдер мен табиғи құпиялардың кітабы" сияқты 

шығармалар арнады, онда жекелеген тригонометриялық ұғымдар мен тәсілдер талданады, 

шеңбер, үшбұрыш, төртбұрыш, квадрат, сфералар және т.б. құрылымдар мен түрлері 

талданады. 

"Евклидтің бірінші және бесінші кітаптарының кіріспелеріндегі қиын жерлерге 
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түсініктеме"  математиканың ідістемелік мәселелері жөнінде құнды мағлұматтар бар. [8 

интернет ресурс] 

Тригонометриялық тарауларында тригонометриялық сызықтар туралы негізгі 

ұғымдар және тригонометриялық кестелерді құру принциптері баяндалған. Мұнда тангенс 

пен котангенс сызықтарын біріңғай радиусы тұрақты шеңбер ішінде қарастырды. 

“Геометриялық фигуралардың егжей-тегжейі жөнінде табиғи сырлары мен рухани 

әдіс айлалары кітабы” " геометриялық жасанды тәсілдер " термині, яғни құрастырудың 

геометриялық тәсілдері кездеседі. Мұнда тұрақты циркульмен бір жақты сызғыш көмегімен 

тұрғызу, көпбұрышты түрлендіруге арналған тапсырмалар, сондай-ақ салада құруға 

арналған тапсырмалары аса маңызды. 

Оның таным теориясын зерттеуде маңызды мәнге ие геометрияның негізгі 

ұғымдарының туындауын математикалық тұрғыдан түсіндіре отырып, Әл-Фараби 

Аристотель философиясы тұрғысынан Евклидтің осы ұғымдарын баяндау тәртібін сынға 

алады. Бұл жерде Әл-Фараби салалық маман ретінде емес-математик, жаратылыстану 

зерттеушісі ретінде, теоретик ретінде математиканың абстрактілі ұғымдарын олардың 

объективті негіздеріне байланысты-заттар мен заттардың нақты қатынасына қарай 

қарастырады [5, 208б.]. 

Әл-Фарабидің "Альмагестке түсініктеме" оқу-педагогикалық шығарма ретінде 

жазылған, бірақ оларда әдістемелік сипаттағы толықтырулар мен жетілдірулер бар. 

Мысалы, Птолемейге қарағанда әл-Фараби ғаламшаралар қозғалысын мүмкіндігінше 

бірігіп зерттейді, өйткені оның пікірінше, астрономиялық және математикалық жағынан 

ғалымдардың ортақтығы көп, сол себепті тоғызыншы кітабында "Алмагесттің" 

тоғызыншы, оныншы және он бірінші кітаптарының мазмұны ендірілген. Бұл жерде әл-

Фарабидің өзінің, сондай-ақ оның ізашары мен замандастарының зерттеу нәтижелерін 

көрсететін бірқатар жаңа толықтырулар мен ескертпелер кездеседі[6,53-55б.]. Сондықтан 

ол кейде өз түсініктемелерін "қысқартылған Альмагест" деп атайды. Бұл кітап Британ 

мұражайының кітапханасындағы қолжазба жалғыз данада сақталған. 

"Альмагестте" қарастырылған астрономия мәселелерін баяндау кезінде Әл-Фараби 

Птолемейдің басқа да жұмыстарына, атап айтқанда оның "география" - антикалық аса ірі 

географиялық шығармаға, Араб астрономдары мен математиктерінің жаңалықтарына, 

Бағдад мектебі ғалымдарының жетістіктеріне сілтеме жасайды. [10,14б.]. 

Қарастырылып отырған кезеңде табиғи-ғылыми ой мен материалистік үрдістердің 

дамуы халықтың артта қалған массасының ортасында кеңінен таралған және билеушілердің 

аулаларында қолдау тапқан әртүрлі теологиялық, мистикалық және фантастикалық 

көріністермен өткір күресте болды. Мұндай фантастикалық көріністерге магия мен 

астрология жатады. Бұл "ғылым" адамдардың өзіне табиғат күшін бағындыруға, осы 

күштер мен адам қызметі арасында байланыс орнатуға, адам өміріне әсер ететін оқиғаларды 

болжау үшін табиғат пен қоғам арасында жанасу нүктесін табуға деген ұмтылысын өте 

өзгеше түрде ұғындырды [7,71-82б.]. 

Жұлдыздар мен Ғаламшардың орналасуын ескере отырып, оқиғаларды болжай 

білуге үміткер астрологияның танымалдығы соншалықты үлкен болды, әрбір ірі феодал, 

әрбір билеуші астрологтың өзінің штатында ұстау қажет деп санады. 

Астрология Шығыс отаны болған астрономиялық білімнің пайда болуымен пайда 

болды. Ол Ежелгі Мысырда белгілі болды, ал орта ғасырларда "мұсылман" шығыс 

елдерінде ресми мойындалды. Содан кейін араб тіліндегі ғылым мен философияның оң 

жетістіктерімен бірге астрологиялық сенім Еуропаға еніп, монархтардың ыстық қолдауына 

ие болды. 

Ортағасырлық Шығыстың көптеген алдыңғы қатарлы ойшылдары әртүрлі 

астрологиялық болжамдарға, адам өмірінде болып жатқан оқиғалардың көктегі жарықтың 

орналасуына тәуелділігі туралы ілімге теріс қарады. Астрологияға қарсы шыққан алғашқы 

ғалымдардың бірі Әбу Наср әл-Фараби болды. Сүйене отырып, оның мысалы, 
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 астрологиялық сенім сынға алған Ибн Сина, Беруни, Ибн-Халдун, Омар Хайям, Ибн 

Халдун және басқа да философтар мен табиғат зерттеушілері болды. 

“Астрологиялық болжамдарда не дұрыс не теріс” еңбегінде Әл-Фараби аспан 

денелері мен жер үдерістері арасындағы табиғи байланысты атап өткен, мысалы: ай 

тұтылуының пайда болуының күн мен ай арасындағы жердің орналасу тәуелділігін. 

Сонымен қатар, ол көктегі денелердің жағдайы мен күнделікті өмір арасындағы себепті 

байланысты орнататындарды бірден айыптады. 

Орта ғасыр кезеңінде алхимия кең таралған, бірақ ол магия мен астрологиядан 

белгілі бір анықталған ғылыми материалмен ерекшеленді. Алхимиядан кейін ғылыми 

химия кристалданғаны белгілі. Бірақ алхимия, нақты ғылыми фактілермен қатар, түбірінде 

қате пікірлер де болды. 

Ортағасырлық Шығыстағы Алхимия-ең алдымен оның көрнекті өкілдері Джабир 

(Гебер) мен ар-Рази-кейбір химиялық процестер мен қосылыстардың табиғатын ашуда 

елеулі табыстарға жетті. Бірақ химиялық танымның мүмкіндіктері туралы қате түсінік оның 

дамуын кері арнаға бағыттады[11, 16-25б.].  

Алхимиканың басты мақсаты ретінде "философиялық тасты" алуды алға қойды, 

оның көмегімен арзан металдарды алтын мен күміске айналдыруға болады. Олар сондай-ақ 

асыл тастар алуға тырысты, " әр түрлі ауруларды емдейтін және ұзақ өмір сүруді 

қамтамасыз ететін өмір эликсирін " және т. б. [1, 9, 54-56б.].  

Алхимиктерді сынға алған ортағасырлық ойшылдар – Ибн Сина, Омар Хайям, Ибн 

Халдун және басқа да ғалымдар. Бірақ бірінші болып алхимиядағы шынайы және жалғанды  

анықтауға тырысқан әл-Фараби болды. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. С.Н. Григорян «Средневековая философия народов Ближнего и Среднего 

Востока».М., «Наука», 1966. – стр.161-162. 

2. Классификация наук Фараби. – Правда Востока, 1965, 28 августа. 

3. Юшкевич А.П., Розенфельд Б.А. Математика в странах Востока в средние века. – 

В кн.: Из истории науки и техники в странах Востока., М.: Изд-во АН СССР, 1960, вып.  

4. Розенфельд Б.А., Кубесов А. О математических работах аль-Фараби. – В кн.: Аль-

Фараби: Научное творчество. М.: Наука, 1975. 

5. Аль-Фараби. Математические трактаты. Алма-Ата, 1972, стр. 282. 

6. Аль-Фараби. Комментарии к «Альмагесту», Алма-Ата, Наука, 1975, Ч. 1. 

7. Математика и астрономия в трудах учёных средневекового Востока. – 

Ташкент: Фан, 1977. 

8. Википедия https://kk.wikipedia.org/ 

9. Аристотель. Метафизика, М.-Л., 1934, Соцэкгиз. Пер. А.В. Кубицкого,стр.109. 

10. M. Plessner. Al-Farabis Inroduction to the Study of Medicine. Islamic Philosophy and 

Classical Tradition. University of South Carolina Press, 1972. 

11. Разработка аль-Фараби содержания естественнонаучного образования 

(математика, химия, физика, медицина) Духовність особистості: методологія, теорія і 

практика 5 (58)-2013 Алла Х. Малу. Духовность особенности. Методология, теория и 

практика Луганск 2013 

 

 

  



 

87 

Шығыстың ұлы ойшылы, «Әлемнің екінші ұстазы» ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИДЫҢ  

1150 жылдығына арналған республикалық конференция материалдары  
15 мамыр, 2020 ж. 

 

 
УДК 531:534:34,1 

 
ТҰТҚЫР ЖӘНЕ ИДЕАЛ СҰЙЫҚПЕН ӘСЕРЛЕСУШІ ДӨҢГЕЛЕК ЦИЛИНДРЛІК 

ҚАБАТТЫҢ ОСЬКЕСИММЕТРИЯЛЫ БҰРАЛМАЛЫ ЖӘНЕ ҚУМА-РАДИАЛДЫ 
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К исследуемой  работе  колебательных процессов в цилиндрических слоях (туннели, 

трубопроводы, бурильные колонны) относятся задачи свободно крутильные колебания 

кругового цилиндрического упругого слоя, взаимодействующего с вязкой несжимаемой 

жидкостью.                                                                                  

 В цилиндрической системе координат (r,θ,z) рассматривается, однородной, 

изотропный, круговой цилиндрический упругий слой с внутренним 1r  и внешним 2r  

радиусами. В работе использованы основные положения и соотношения теории 

гидровязкоупругости, применительно к нестационарным процессам осесимметричных 

колебаний круговых цилиндрических слоев и оболочек  заполненной  вязкой несжимаемой 

жидкости,  так же использованы  общие решение в преобразованиях трехмерных задач 

динамической теории упругости и теории движения вязкой жидкости.  

Ключевые слова: вязкий, упругость, цилиндрический, слой,  осесимметричный, 

колебания, радиальный.                                                                         

 

To the work of oscillating processes in the cylindrical layers (tunnels, conduits, boring 

columns) being investigated relate the tasks the freely torsional oscillations of the circular 

cylindrical elastic layer, which interacts with the viscous incompressible fluid. 

In the cylindrical coordinate system (R, θ, z) is examined, by uniform, isotropic, circular 

cylindrical elastic layer with the the internal of 1r   and external of 2r    by radial.  

In the work are used basic condition and relationships of the theory of hydro-visco 

elasticity, in connection with to the nonstationary processes of the axisymmetrical fluctuations of 

circular cylindrical layers and shells of the filled viscous incompressible fluid, are so used general 

the solution in the transformations of the three-dimensional tasks of the dynamic theory of 

elasticity and theory of the motion of viscous fluid. Is in this work proposed the development of 

algorithm, obtaining of formulas for enumerating the values of all components of the stress tensor 

and displacement vector, which makes it possible according to the field of the unknown functions 

to determine the stress-strained state hydro elastic of the system in question, which will make it 

possible to correctly formulate the boundary conditions of the specific objectives of engineering 

practice. 

Keywords: cylindrical, layers, dynamic, viscous, liquid., the stresses of displacements. 

 

Заманауи жаратылыстану және инженерлік тәжірибе сұраныстары  әртүрлі  

бағыттағы ғылымның  дамуын, механиканың жаңа теориялық және қолданбалы 

мәселелерін шешуді талап етіп отыр. Түрлі қабаттардың, серіппелердің стационар емес 

тербелістерін зерттегенде олардың материалдарының физика – механикалық қасиеттеріне 

сызықты емес жағдайда деформация  пайда болғанда  материалдарда тегістік пайда 

болмауы мүмкін.  Осыған байланысты материалдардың деформацияланатын және 

беріктілік сипаттамасын анықтау әдістерін өңдеу қоршаған ортаның өзара әсері және 

сыртқы динамикалық әсерлердің анықталуымен байланысты.Дөңгелек  серпімді 
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 цилиндрлік қабатпен қабықшалардың бойымен тұтқыр сығылмайтын сұйық қозғалысы 

кезіндегі  симметрия  өсі бойынша – бұралмалы және қума-радиалды тербелістерін 

қарастырамыз. Алынған нәтижелер бойынша тербелістердің теңдеулердің  шешімін 

анықтайтын  әдістемесі жасалуда. 

Өте ұзын дөңгелек цилиндрлік қабат пен қабықша ( туннельдер, құбыр желілері, 

бұрғылау колонналары) сұйық пен газдар ағынымен (сырттан және іштен) әсерлеседі. 

Мұндай жағдай ғылым, техника және өнеркәсіп салаларында: машина жасауда, тау-кен 

механикасында, мұнай-газ өндіру, авиациялық, космостық техникада және т.б. кеңінен 

қолданылады. Сондықтан қарастырылып отырған мәселеде  динамиканың ең басты міндеті 

«қабат-сұйық» және «қабықша-сұйық» гидросерпімді жүйедегі меншікті тербелістің 

жиілігі мен формасын анықтау болып табылады.                                                                                                                                              

Серпімді ортада (сұйықта,газда) тербелістердің таралу динамикасына сәйкес ортада 

тарай алатын толқындардың түрі ортаның серпімділік қасиеттеріне байланысты 

болатындығы белгілі. Ортаның серпімді деформациясын туғызатын ауытқулар себебінен 

пайда болған тербелістер ғана тарай алады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Координаталары ( r,𝜃, z) цилиндрлік жүйеде біртекті, изотропты, ішкі радиусы 1r  

және сыртқы радиусы 2r   дөңгелек цилиндрлік серпімді қабатты қарастырайық ( 1- сурет).  

 
1-сурет. 

 

Цилиндрлік қабаттың бойымен тұтқыр сұйықтың ламинарлық ағысы кезіндегі 

тербелісін зерттеу үшін,  цилиндрлік қабатты үшөлшемді дене деп қабылдаймыз, қабат 

нүктелерінің орын ауыстыру компоненттері мынадай функция арқылы белгіленеді: 

 

( , , , ),rU r z t
 

( , , , ),U r z t 
  

( , , , ),zU r z t
                                                 (1) 

 

Кернеу және деформация тензорларының компоненттері мынадай белгіленеді: 

 

                      
( , , , ),ij ij r z t  

       
( , , , )ij ij r z t  

                                                          (2)                     

 

Олардың өзара тәуелділігі біртекті денелер үшін Гук заңымен беріледі: 

 

                      
,ij ij 
        i j№             iiii  2

                                              (3) 

 

мұнда λ,μ – Ламэ коэффициенті,  ii 1  – деформация тензорының бірінші 

инварианты.             

Үшөлшемді дене (цилиндрлік қабат) үшін қозғалыс теңдеуі: 

      , ,ij j c iU  &&
     

, , , ;i j r z
     

,(.....) (......)i j
j



                                        (4) 
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немесе ортогональді цилиндрлік координаттар ( , , )r zq  үшін теңдеу мынадай түрде 

беріледі: 
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мұндағы c  – қабат(дене) материалының тығыздығы, 𝑉1
∗ - цилиндрлік қабаттың көлемі. 

Бұданәрі қарай (3) теңдеуін  толқындық теңдеу түрінде, потенциалдар арқылы қума Ф және 

көлденең   толқындар үшін қозғалыс теңдеулері мынадай түрде беріледі [2]: 

 

                                        ( )
2

2 c
t

l m r
¶ F

+ DF =
¶

                                                (6)                                     

2

2

t
c











 
 

мұндағы  - үшөлшемді Лаплас операторы, , - Ламэ коэффициенттері, с – қабат 

материалының тығыздығы.                                                                                                                                                            

 
2 2

2 2 2

1 1
r

r r r r zq

ж ц¶ ¶ ¶ ¶чзD = + +чз чзи ш¶ ¶ ¶ ¶
 

 

Бұл кезде қума Ф және көлденең   толқындарының потенциалдары мына түрде 

енгізіледі: 

               
1 2[ [ ],z zU grad rot e rot ey y= F + +

r r r
           1 V



1                                   (7) 

 

мұндағы  , ,i r z  ,   қысқартылған түрде жазу үщін іc  белгілеуі енгізілді. 

Y
r

- векторлық өрістің шарты автоматты түрде орындалу шарты мынадай түрде 

беріледі 

                       1 2[ ],z ze rot ey yY = +
r r r

 

 

мұндағы ze - z-осі бойынша бірлік векторы. 

U
r

- орын ауыстыру векторын (7)- теңдеу түрінде беріліп, оның компоненттері мына 

теңдеулермен анықталады: 

 

2 1

1
,rU

r z r
y y

q

ж ц¶ ¶ ¶чз= F + +чз чзи ш¶ ¶ ¶
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¶F ¶ ¶
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           1і Vc О                           (8) 
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1 1
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ж ц¶F ¶ ¶ ¶ чз= - + + + чз чз чз¶ ¶ ¶ ¶и ш
 

 

Цилиндрлік  қабаттың ішіндегі сұйықты тұтқыр және сығылмайтын , тыныштықта 

деп есептейміз. Олай болса, мұндай сұйықтардың әлсіз тербелістерінде тығыздығы r -

тұрақты деп есептесек және оның сығылмау шарты мына түрде  берілсе [1,3] 

 

                                0,divV =
r

                     
1 2Vc *О                                               (9) 

 

Ал тұтқыр сығылмайтын сұйықтың қозғалысы  Навье-Стокс сызықты векторлық 

теңдеуімен сипатталады: 
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 2Vi                                                  (10) 

 

және сұйықтың кернеу тензорының компоненттері[5] 

 

i
ij jeijP P

d m+
= - ,    ( )

1
,

2
ij ij jie V V= +           , ,j r zq=                                          (11) 

 

теңдеулерімен анықталады. Мұндағы V – сұйық бөлшектерінің жылдамдық векторы, Pij – 

сұйықтағы кернеулік тензорының компоненттері, eij− деформация жылдамдығы 

тензорының компоненттері, 𝜌0
  − тыныштықтағы сұйықтың тығыздығы, P – сұйықтағы 

қысым,  − кинематикалық тұтқырлық коэффициенті , 𝜇 = 𝜌0
  − тұтқырлық 

коэффициенті, 𝛿𝑖𝑗 , 𝑒𝑖𝑗 – координат өсьтерінің бірлік орттары, G,  – сұйықтың скалярлық 

және векторлық потенциалы. gradP  – қысым градиентінің векторы мынадай өрнекпен 

анықталады: 

 

1
r z

P P P
gradP e e e

t r z
q

q

¶ ¶ ¶
= + +

¶ ¶ ¶

r r r
 

 

 
, ,r ze e eq

r r r
- цилиндрдің оң жақтағы ( , , )r zq координаттар жүйесінің бірлік орталары. 

2V *
- кеңістіктік көлем енгізе отырып, сұйықтың скалярлық G  және векторлық c

r

потенциалдары арқылы сұйық жылдамдығының өрнегін жазамыз. 

 

                                  ( )V gradG rot
t

c
¶

= +
¶

r r
  ,          1 2x V *О                                      (12) 

Мұндағы векторлық потенциал мына теңдікті қанағаттандырады. 

 

                          
1 0,

t
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Деформацияның компоненті мынадай формуламен беріледі: 
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Цилиндрлік қабаттың кез-келген нүктесіне түсірілген қысым 
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Сонымен, цилиндрлік қабаттың бойымен  тұтқыр сұйықтың  ламинарлық ағысы 

кезіндегі тербелісін зерттеу (4) , (8), (9), (10) – теңдеулерін шешу және тербеліс жиілігін  

сипаттайтын теңдеуді шығарып алу болып табылады[3,4]. 

Зерттеу нәтижелері бойынша ішкі идеал және тұтқыр сұйықпен әсерлесетін серпімді 

цилиндр тәрізді қабат пен қабықшалардың  бұралмалы және қума-радиалды оське 

симметриялы тербелістерінің теңдеулері ұсынылып, цилиндр қабатының  топырақтық 

физикалық қасиеттерін, сонымен қатар цилиндр қабатының физикалық өлшемдерін 

ескерген жағдайда математикалық моделдері жасалынды[2]. 
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Тұрмыcтық қaлдықтaр қoршaғaн oртaғa көп мөлшeрдe шығaрылудa, coл ceбeптi, 

aуa, cу, тoпырaқ лacтaнудa. Coндықтaн, тұрмыcтық қaлдықтaрдың бiрi - мaл қилaрының 

қoршaғaн oртaғa әceрiн aнықтaу жәнe шикiзaт рeтiндe пaйдaғa acыру бoлып тaбылaды. 

Тірек сөздер: Тұрмыcтық қaлдықтaр, мaл қиы, шикiзaт, биoгaз, өндіру 

  

Бытовые отходы выбрасываются в окружающую среду в больших количествах, 
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 таких как воздух, вода, почва, окисление и восстановление. Поэтому одним из основных 

направлений использования отходов является определение воздействия на окружающую 

среду и утилизация отходов в качестве сырья. 

Ключевые слова: бытовые отходы, навоз, сырье, биогаз, производство.  

 

Household waste is released into the environment in large quantities, such as air, water, 

soil, oxidation and reduction. Therefore, one of the hou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

sehold waste is to determine the impact on the environment and dispose of waste as raw materials. 

Keywords: household waste, manure, raw materials, biogas, production. 

 

Зeрттeу өзeктiлiгi: Aшық тacтaғaн қaлдық, қoқыcтық зaттaр тoлығымeн жoюылу 

үшiн уaқыт қaжeт. Қoқыc-қaлдықтaрды aрнaйы қoқыc жәшiгiнe caлмaғaндықтaн, қoршaғaн 

oртa, aуa, тoпырaқ лacтaнудa. Aуaғa тaрaғaн қaлдық, қoқыcтық зaттaрдың вируcтaры 

тoпырaққa ciңiп жaғымcыз иic, мeтaн (CH₄), күкiрттicутeк (H2S), индoл (C8H7N) гaздaры 

бөлiнiп, aуaны лacтaумeн қaтaр, aдaмдaр aрacындaтiш aурулaрын, жoғaрғы тыныc 

жoлдaрының aурулaрын көптeп тaрaтудa. Coл ceбeптi, биoгaз өндiру - энeргия үнeмдeу 

жәнe тұрмыcтық қaлдықтaрды бeйтaрaптaу, қoршaғaн oртaны caқтaу тұрғыcынaн өтe 

мaңызды. 

Aдaмдaрды aрзaн, экoлoгиялық тaзa энeргиямeн қaмтaмacыз eту қaзiргi кeздe бaрлық 

eлдe өтe үлкeн мәceлe бoлып oтыр. Көптeгeн мeмлeкeттeр бұл мәселені шeшудiң әртүрлi 

жoлдaрын iздeудe, coнымeн бiргe, бacқa мeмлeкeттeрдiң тәжiрибeлeрiн практикада сынап 

кeлe жaтыр. Бiздiң eлдe тaбиғи рecурcтaр қoры өтe үлкeн, бiрaқ уaқыт өтe кeлe oлaрдың 

тaуcылуын oйлaу кeрeк, aл oл oтын aлудың жaңa көздeрiн iздeугe aлып кeлeдi. Экoлoгия 

жәнe энeргияның қaжeттiлiгi ocы күрдeлi тaпcырмaны шeшудiң бiрiншi жocпaры бoлып 

oтыр. 

Қaлдықтaр - қoршaғaн oртaны лacтaйтын көздeрдiң бiрi. Қaлдықтaрды қocымшa 

шикiзaт рeтiндe тиiмдi пaйдaлaну көптeгeн прoблeмaлaрдың шeшу жoлдaрын aшуғa 

мүмкiндiк туғызaды. 

Қaлдықтaрды қaйтaдaн қoлдaну - қoршaғaн oртaны қoрғaумeн, бacтaпқы 

минeрaлдaрды, элeктр энeргияны үнeмдeумeн, eңбeк рecурcтaрын екінші қайтара 

пайдалануды айтамыз, шын мәнiндe oлaрды әртүрлi қaжeттiлiккe нeмece бacқa өндiрicтeргe 

шикiзaт рeтiндe қoлдaнуғa бoлaды. Кeзiндe Д.И. Мeндeлeeв “Химиядa қaлдықтaр 

бoлмaйды, тeк қaнa қoлдaнылмaғaн шикiзaт бoлaды”,- дeп aйтқaн. Сoнымeн қaтaр, oл 

пайдалы өнiм aлуғa тeхнoлoгияның бacты мaқcaты - пaйдacыздaн пaйдaлы өнiм aлуғa 

бaғыттaлғaн бoлу қaжeт дeп ecкeрткeн. Сoндықтaн, iшiнaрa нeмece тoлығымeн қaйтa өңдeу 

aрқылы қaжeттiлiккe қолданатын өндiрic пeн тұтыну қaлдықтaрын eкiншi рeттiк 

мaтeриaлдық рecурc рeтiндe қaрaуғa бoлaды. 

Біздiң хaлық шaруaшылығындa жыл caйын шығaтын қaлдықтaрдың көлeмi 1 млрд. 

тoннaдaй бoлaды. Cтaтиcтикaлық мәлiмeттeргe cүйeнceк, бiздiң eлдe жинaлғaн cұйық 

өндiрic қaлдықтaрының көлeмi 10 млрд. тoннa шaмacындa. Тaбиғи рecурcтaрдың қoры 

шeкciз eмecтiгiнe бaйлaныcты oлaрды кeшeндi түрдe пaйдaлaнуғa eрeкшe көңiл aудaрылғaн, 

aтaп aйтқaндa, aз қaлдықты нeмece қaлдықcыз тeхнoлoгиялaрды жacaу жәнe хaлық 

шaруaшылығының әртүрлi caлaлaрындa шикiзaт бaзacында қaлдықтaрды кeңiнeн 

пaйдaлaну элeмeнттeрдiң 2-3% ғaнa aлынып, 97-98% пaйдacыз қaлдық рeтiндe 

тacтaлынaды. 

Қaлдықтaрмeн жұмыc icтeу caлacындaғы мiндeттeрдi шeшудeгi бacымдықтaр 

қaлдықтaр caнын төмeндeту; 

-қaлдықтaрдaғы қaуiптi зaттaрдың мөлшeрiн aзaйту; 

-экoлoгиялық тaзa қaйтa өңдeу, aртық жылуды кәдeгe жaрaту; 

-қaлдықтaрды тeрмиялық зaрaрcыздaндыру жaғдaйындa; 

-қaлдықтaрды өңдeудeн кeйiн қaлғaн қaлдықтaрды экoлoгиялық тaзa жoю (көму). 
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Қазaқcтaнның қaлдықтaрмeн жұмыc icтeу caлacындaғы мeмлeкeттiк caяcaты 

Қaзaқcтaн Рecпубликacының "жacыл" экoнoмикaғa көшуi жөнiндeгi тұжырымдaмaдa 

aйқындaлғaн жәнe қaлдықтaрды бөліп жинaуды eнгiзугe, инвecтициялaрды, oның iшiндe 

мeмлeкeттiк және жeкe мeншiк әрiптecтiк aрқылы тaртa oтырып, қaйтaлaмa шикiзaттaн өнiм 

aлa oтырып, қaлдықтaрды қaйтa өңдeу ceктoрын дaмытуғa бaғыттaлғaн. Тұжырымдaмaғa 

cәйкec, 2030 жылғa қaрaй қaлдықтaрды өңдeу үлeci 40%-ғa, 2050 жылғa қaрaй 50%-ғa дeйiн 

жeткiзiлуi тиic. 

Тұрмыстық қалдықтарды пайдаға асырудың тиімді әдісінің бірі – биогаздан метан алу. 

Биoгaз — мaл, құc шaруaшылығы, тұрмыcтық қaлдықтaр, өciмдiк қaлдықтaры, 

caрқынды cулaр жәнe т.б. қaтты жәнe cұйық қaлдықтaрынaн aлынғaн өтe aрзaн экoлoгиялық 

oтын. Өзiнiң cипaттaмaлaры бoйыншa биoгaз тaбиғи гaзғa жaқын. 

Әрбiр шaруa қoжaлығындa жыл aғымындa aйтaрлықтaй көлeмдe қи жәнe өciмдiк 

шiрiндiлeрi, әртүрлi қaлдықтaр жинaлaды.Ол қaлдықтaр әдeттe oргaникaлық тыңaйтқыш 

рeтiндe қoлдaнылaды. Бiрaқ, фeрмeнтaция кeзiндe қaншaмa биoгaз бeн жылу мөлшeрi 

бөлiнeтiнiн бiлe бeрмeйдi. Бөлiнгeн энeргия aуыл тұрғындaрынa жaқcы көмeгiн тигiзeдi. 

Биoгaзды өндiру aтмocфeрaғa мeтaнның бөлiнуiн тoқтaтaды. Сoндaй-aқ, өңдeлгeн мaлдың 

қиы aуыл шaруaшылығындa тыңaйтқыш рeтiндe қoлдaнылaды. Бұл химиялық 

тыңaйтқыштaрды қoлдaнуды aзaйтaды, яғни жeрacты cулaрғa қыcымы төмeндeйдi. Мeтaн 

пaрниктiк эффeкткe CO₂ –дeн 21 ece көп ықпaл eтeдi жәнe aтмocфeрaдa 12 жыл бoйы 

caқтaлaды. Мeтaнды aтмocфeрaғa жiбeрмeу - oл aтмocфeрaдaғы әлeмдiк жылынуды 

тoқтaтудың eң қыcқa мeрзiмдi жәнe тиiмдi жoлы. 

Биoгaз 50-70% мeтaннaн тұрaтын, жaнaтын гaз қocпa. Биoгaздaғы энeргияның 

құнaрлығы мeтaнның мөлшeрiнe тiкeлeй бaйлaныcты. Бір куб мeтaннaн eкi килoвaтт элeктр 

энeргияcын aлуғa бoлaды. Мeтaнды шiру oртaшa (мeзoфильдi) жәнe жoғaры (тeрмoфильдi) 

тeмпeрaтурaлaр кeзiндe жүзeгe acырылғaн тeрмoфильдi мeтaнды шiру кeзiндe eң үлкeн 

өнiмдiлiккe қoл жeткiзiлeдi. Мeтaнды кoнcoрциумның eрeкшeлiгi шiру прoцecciн үздiкciз 

eтугe мүмкiндiк бeрeдi. Aнaэрoбты шiру прoцecciнiң дұрыc өтуi үшiн рeaктoрдa oптимaльдi 

жaғдaйлaр қaжeт бoлaды. Олар: тeмпeрaтурa, aнaэрoбты жaғдaйлaр, қoрeктeндiргiш 

зaттaрдын жeткiлiктi кoнцeнтрaцияcы, рН мәндeрiнiң рұқcaт eтiлгeн диaпaзoны, 

тoкcикaлық зaттaрдын бoлмaуы нeмece oлaрдың төмeн кoнцeнтрaцияcы. Coнымeн қaтaр, 

биoгaзды өндiру «жacыл экoнoмикa» бaғытындa көшуде өтe өзeктi мәселе бoлып тaбылaды.  

Биoгaз – aнaэрoбты өндiрiлгeн  гaз, яғни oны aлу бaрыcындa түрлi oргaникaлық 

зaттaрдың aуaғa шығуын көрceтeдi. Oның нeгiзгi кoмпoнeнттeрi: мeтaн (CH₄) – 55-70%, 

көмiрқышқыл гaзы (CO₂ ) – 28-43% жәнe өтe aз мөлшeрдe күкiрттi cутeк (H₂S) cияқты бacқa 

дa гaздaр бoлaды. Кeз кeлгeн шaруa қoжaлықтa жыл бoйы көңдi, өciмдiк жaпырaқтaрының 

қaлдықтaрын aйтaрлықтaй coмaғa жocпaрлaп oтыр. Әдeттe, oлaр ыдырaғaннaн кeйiн oлaрды 

oргaникaлық тыңaйтқыш рeтiндe қoлдaнaды. Aлaйдa фeрмeнтaция кeзiндe биoгaздың жәнe 

жылудың қaншa көлeмдe бөлiнeтiнi көпкe мәлiм eмec. Нeгiзiндe, бұл энeргия түрі aуыл 

тұрғындaрынa жaқcы көмeк бoлып тaбылaды. 15 м3 биoгaз тәулiгiнe 60м² aумaқтaғы 4-5 

aдaмнaн тұрaтын жaнұяны жылыту жәнe ыcтық cумeн қaжeттiлiктeрiн қaмтaмacыз eтeдi. 

1м3 биoгaз 0,4 л керocингe, 1,6 кг көмiргe, 0,4 кг бутaнғa, 0,5 кг қи  тacтaрынa тeң. 

Биoгaздың экoнoмикaлық пaйдacы: 

 Oтын мeн элeктрoэнeргия үнeмдeлiнeдi; 

 Тыңaйтқыш пeн гeрбицид үнeмдeлeдi; 

 Биoгaз жәнe биoтыңaйтқыш caтуғa бoлaды; 

 Aуыл шaруaшылық өciмдiктeрiнiң өнiмi жoғaрылaйды; 

 Үй жaнуaрлaры мeн құcтaрғa жeм қocпaлaры қoлдaнылaды; 

 Биoгaз қoндырғылaры бiр жыл шaмacындa шығымын өтeйдi; 

 Oргaникaлық қaлдықтaр жинaқтaлмaй, қoлдaнылуынa бaйлaныcты, aуa  

тaзaртылып, рecпирaтoрлық жәнe көз aурулaры aзaяды; 

 Oргaникaлық қaлдықтaрды микрooргaнизмдeрдiң жoйылуынa бaйлaныcты 
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 эпидeмиялық жaғдaй жaқcaрaды; 

 Экoлoгиялық тaзa тыңaйтқыш қoлдaнылуынa бaйлaныcты экoлoгиялық тaзa aуыл 

шaруaшылық өнiмдeрдeн дeнcaулық жaқcaрaды; 

 Тeзeк, көмiр,aғaш oтынды жинaуғa, тacымaлдaуғa,кeтiругe жiбeрiлeтiн уaқыт, 

қaржы үнeмдeлeдi жәнe caқтaу oрны қaжeт бoлмaйды; 

 Oргaникaлық қaлдықтaрдaғы шөп тұқымдaрының қoйылуынa бaйлaныcты, 

aрaмшөптi жинaуғa жiбeрiлeтiн уaқыт үнeмдeлeдi; 

 Aшық caқтaлaтын көңнeн түзiлeтiн мeтaнның (пaрник гaзы)aтмocфeрaғa бөлiнуi 

aзaяды; 

 Көмiр, aғaш oтындaрының жaну өнiмдeрi мeн көмiрқышқыл гaздың бөлiнуi 

aзaяды; 

 Жaғымcыз иicтi aзoт қocылыcтaрымeн aуaның лacтaнуы aзaяды; 

 Көңмeн cу рecурcтaрының лacтaнуы aзaяды; 

 Aғaштaр (oрмaн) oтын рeтiндe қoлдaнудaн caқтaлaды ; 

 Химиялық тыңaйтқыштaрды қoлдaну aзaяды. 

Биoгaзды түрлi мaқcaттa пaйдaлaнуғa бoлaды. Биoгaз өндiрici көмiртeгi мeн aзoт 

aрacындaғы қaтынacтың бұзылуы aрқылы aзaюы мүмкiн. Биoгaзды өңдeу жәнe пaйдaлaну 

мәceлeciн экoнoмикaлық бaғaлaу күрдeлi, әрi жaн-жaқты зeрттeудi тaлaп eтeдi. Биoгaз – 

өмiрлiк oргaнизмдeрдiң өнiмдeрiнeн нeмece oргaникaлық өнeркәciптiк қaлдықтaрының 

өciмдiк жәнe жaнуaр шикiзaтынaн aлынaтын oтын. Биoгaзды пaйдaлaну ҚР-ның «жacыл» 

экoнoмикaғa өту бoлaшaғы. 
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Мақалада «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасының аясында 

айтылған мәселердің бірі - мәдени мұраның маңызды элементтерін электронды 

форматқа аудару, яғни цифрландыру. Мәдени мұрамыздың бірі – Әл Фараби бабамыздың 

математикалық мұралары. Мақалада ғалымның мұралары және оларды ақпараттық 

технологиялардың көмегімен қазіргі білім беру талаптарына сай өңдеп, ол 

құндылықтарды оқушыларға таныстыру мақсатында  электрондық кітапхана құру 

мәселесі қарастырылған.  

Тірек сөздер: әл-Фараби,  ақпараттық технология, цифрландыру, электрондық 

кітапхана 

 

Одной из проблем, озвученных в статье в рамках государственной программы 

«Цифровой Казахстан», является перевод важнейших элементов культурного наследия 

в электронный формат, то есть цифровизация. Одно из наших культурных ценностей-

математическое наследие Аль-Фараби. В статье рассматривается вопрос создания 

электронной библиотеки с целью изучения наследия ученого и их использования с 

помощью информационных технологий в соответствии с современными 

образовательными требованиями. 

Ключевые слова: Аль-Фараби, информационные технологии, цифровизация, 

электронная библиотека  

 

One of the problems voiced in the article within the framework of the state program 

"Digital Kazakhstan" is the translation of the most important elements of cultural heritage into an 

electronic format, that is, digitalization. One of our cultural values is the mathematical heritage 

of al-Farabi. The article considers the issue of creating an electronic library for the purpose of 

studying the scientist's heritage and their use with the help of information technologies in 

accordance with modern educational requirements. 

Keywords: Al-Farabi, information technology, digitalization, electronic library 

 

Әлем үздіксіз өзгеріп, дамып барады. Елімізде осы көштен қалмай ілесе алға жылжу 

мақсатында кезең кезең бойынша іске асырылатын ұзақ мерзімді тұжырымдамалар жасалып, 

орындалып келеді. Қазақстанның 2050 жылға дейін ұзақмерзімді дамуының негізгі 

стратегиялық басымдықтарын іске асыру мақсатында жасалған Қазақстанның әлемнің ең 

дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіруі жөніндегі тұжырымдамасында «Қазақстанның 

әлемнің дамыған елдерінің отыздығына енуі ғылымды қажет ететін экономика 

қалыптастыруға негізделуі тиіс. Біріншіден, адаам капиталын дамытуда, білім беру ғылымды 

қажет ететін экономика құрудың шешуші құралы ретінде білім беру жүйесінің барлық 

деңгейлеріндегі жаңа сапаға бағдар ұстануы тиіс.... Білім беру жүйесі тек білім беріп қана 

қоймай, сонымен бірге оларды тәжірибеде қолдану үшін қажетті дағдылар да 

қалыптастырып, оқытудың қазіргі заманғы тәсілдерін тұрақты түрде енгізіп, ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды белсенді пайдалануы тиіс» екендігі айтылды [1, 2б]. Бұл 

бағдарлама еліміздің ір азаматы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды жетік 

меңгеруі үшін, жылдам дамымалы  қоғамда ақпараттық кеңістікте заман талабына сай өмір 
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 сүруін қамтамасыз ету мақсатында білім беру жүйесінің мазмұны жаңартылып, барлық 

қызмет көрсету салалары, мектептер ақпараттық технологиялармен жабдықталып т.б. 

көптеген қызметтер атқарылды.   

Сонымен қатар орта мерзімді перспективада Қазақстан Республикасы 

экономикасының даму қарқынын жеделдету және цифрлық технологияларды пайдалану 

есебінен халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, сондай-ақ ұзақ мерзімді перспективада 

Қазақстанның экономикасын болашақтың цифрлық экономикасын құруды қамтамасыз 

ететін түбегейлі жаңа даму траекториясына көшіруге жағдай жасау мақсатында "Цифрлық 

Қазақстан" мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. Бағдарлама шеңберінде виртуалды 

мұражайлар желісін құру және барлық музейлік қорларды, концерттердің, пьесалардың 

жазбаларын, материалдық және материалдық емес тарихи және мәдени мұраның маңызды 

элементтерін электронды форматқа аудару жоспарлануда. Ақпаратқа қол жеткізуді жаңа 

бірыңғай электрондық порталын құру арқылы қамтамасыз етуге болады, ол еліміздің мәдени 

өмірін бір танымал ресурсқа аударуға мүмкіндік береді. Бұл Қазақстанның әлемдік 

кеңістіктегі мәдениеті мен өнерін алға жылжытудың және оны кең танымал ету 

мүмкіндіктерінің ең қолжетімді форматы  [2, 1б]. Бұл елімізді әлемге танытып, алдыңғы 

қатарлы дамыған мемлекеттердің қатарынан көріну үшін тарихымызды, мәдениетімізді 

заман талабына сай цифрлық форматта ұсыну қажет екендігін көздейді. Қазақ елі мұнда 

айтылған біз білетін мәдени мұраға өте бай. Бізге жетпегені қанша екені беймәлім. Қазақ дана 

халық, ақынға да, жыршы, жырауға, әнші, күйшіге де, шеберге де бай халық. «Тыңдамаған 

сөз жетім» деп бір ауыз сөзін текке айтпаған, текті халық. Олай болса бабаларымыздың 

айтып, жазып қалдырып кеткен мәдени мұраларының бір сөзін де жоғалтпай, жинақтап, өз 

құндылығымызды сақтап қалуымыз қажет. Бір әл-Фараби бабамыздың өзін алып қарасақ, 

қаншама еңбегі болғанымен елімізден ешбір еңбегінің табылмағандығы, қазіргі бар 

мұраларының өзін бабамыздың мұраларын зерттеуші ғалымдардың шетел кітапханаларынан 

тауып, елімізге әкелгендігі белгілі. Ендігі кезекте сол мұраларды сақтап қалу біздің 

парызымыз. Тек сақтап қана қоймай ол мұраларды заманға сай білім беру құралдарының 

көмегімен электрондық нұсқаларын жасап, бір сөзбен айтқанда цифрландырып, болашақ 

ұрпаққа мұра етіп қалдыру қажет [3, 123б]. Мұнда еліміздегі  IT қызмет көрсетуді дамыту 

ерекше маңызға ие екені көрсетілген.  Ол үшін ғалымның ғылыми мұраларын, оның 

мұраларын зерттеушілердің мұраларын, ғалымның зерттеуі бойынша жасалынған 

жұмыстары мен құралдарын цифрландыру қажет.  

Әл-Фараби математик ретінде бір біріне өзара тығыз байланысты ірі үш салада 

зерттеулер жүргізген. Олар: 1) математиканы философиялық-әдіснамалық негіздеу 

мәселелері, яғни математика ғылымдарының пәнін, ретін, шығу тегін анықтау, 

жаратылыстану ғылымдарын математикаландыру жөніндегі ой–пікірлері мен қағидалары; 2) 

сол кездегі теориялық математиканың кейбір тарауларын жасауға қатысу; 3) математиканы 

табиғатты зерттеп–білуге, практика мұқтаждығын өтеуге қолдану [4, 65б]. Әл-Фарабидің 

математикалық мұрасы жинақталып, 1972 жылы «Математические трактаты аль-Фараби» 

деген атпен жарық көрді. Бұл математикалық трактаттар бес бөлімнен тұрады [5, 240]. 

1. «Ғылымдарды тізімдеу». 

2. Тригонометриялық зерттеулерді қамтыған «Алмагестке қосымша кітап». 

3. «Рухани айлалы тәсілдер мен геометриялық фигуралардың табиғи сырлары 

туралы кітап». 

4. «Евклидтің бірінші және бесінші кітаптарының кіріспелеріне түсініктеме». 

5. «Жұлдызнамашылардың дұрыс немесе қате болжамдары жайлы трактат». 

Зерттеу жұмысында, нақты айтқанда, А.Көбесовтың математика тарихы бойынша 

зерттеулеріндегі әл-Фарабидің математикалық мұрасындағы есептердің ерекшеліктері 

көрсетіледі. 

Бұл еңбектерде әл-Фараби жалпы сипаты арифметикалық, алгебралық, 

геометриялық есептерді шешудің, ең алдымен, есептеу математикасы, есептеу жүргізу 
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алгоритмдері болып келген Орта ғасырлық Шығыс математикасына сәйкес геометриялық 

салулардың алгоритмдеріне басты назар аударған. Әл-Фарабидің бұл еңбегі тұтасымен жер 

өлшеудегі, архитектурадағы, техника мен геодезиядағы маңызды геометриялық салуларға 

арналған он кітапшадан (мақалаттан) тұрады. Әрине, олар қазіргі заманғы информатика 

және математикалық білім беруде зерттеуге, дәлелдеуге және қолдануға лайық. Бұл 

ғалымның математикалық мұрасын дәріптеуге ғана емес, сонымен қатар оқушылардың 

пәндік білімдерін кеңейтіп, байытып, білім беру материалдарын жаңа тарихи сипатта 

талдау және қайталау арқылы білімдерін тереңдетеді, оқушылардың қызығушылығын 

арттырады. Оқу материалының тарихи мазмұны дәлелдерді және алынған нәтижелердің 

маңыздылығының сенімділігін айтарлықтай күшейтеді. Бұл ғалым мұрасын цифрландыру 

арқылы заманауи форматта оқушыларға ұсынудың қажет екендігін көрседі [6, 27б]. 

Цифрландыру дегеніміз цифрлық технологияларды бір жерге енгізу; Цифрлық 

құрылғылардың көмегімен байланыс, жазу және деректерді берудің цифрлық тәсіліне көшу 

немесе ауыстыру [7, 1б]. Осыған орай қазіргі таңда адам қызметінің түрлі салаларына 

инновациялар енгізілуде, бұл адамдарды жаңа дамуға, өз білімін, іскерлігін, құзыреттілігін 

жетілдіруге, экономиканың аралас салаларындағы қызметтің жаңа түрлерін меңгеруге 

бағыттайды. Білім беру жүйесі қоғамға өнімділікті, еңбектің жаңа түрлерін, адамның 

қажеттілігін арттыруға бағытталған цифрлық дәуірге сенімді көшуді қамтамасыз етуі тиіс. 

Білім беруді ақпараттандыру жаңа деңгейге көшу үшін база құрды, цифрландыру еңбек 

нарығында кепілді сұранысқа ие, мобильді және интернет-технологияларды жеңіл әрі еркін 

меңгерген, сондай-ақ электрондық оқыту көмегімен үздіксіз оқытуға бағытталуда.  

Қазіргі әлемдегі цифрлық технологиялар - бұл тек құрал ғана емес, сонымен қатар 

жаңа мүмкіндіктер ашады: кез келген ыңғайлы уақытта оқыту, үздіксіз білім беру, жеке 

білім беру бағыттарын жобалау мүмкіндігі. Педагог цифрлық ресурсты білім алушылармен 

бөлісіп қана қоймай, цифрлық әлем бойынша жолсерікке де айналады. Ол цифрлық 

сауаттылыққа, компьютерлік бағдарламалау, іздеу, ақпарат алмасу, коммуникация 

дағдыларын қоса алғанда, цифрлық технологиялар арқылы контентті құру және қолдану 

қабілетіне ие болуы тиіс. Ол үшін арнайы цифрлық білі беру ортасын - цифрлық білім беру 

кеңістігін құру қажет, ол онлайн-оқытуға қол жеткізу жолымен жүзеге асырылады және 

аралас оқытуды ұйымдастыру, оқытудың жеке білім беру бағыттарын құру, өздігінен білім 

алу, отбасылық және бейресми білім беру мүмкіндігіне бағытталуы керек. 

Ол цифррлық білім беру кеңістігінің бірі – әл-Фарабидің ғылыми мұралары бойынша 

құрылуы қажет. Себебі, әлем ғалымдары әлемнің екінші ұстазы деп бағалап, әл-Фарабидің 

ғылыми мұраларын неше ғасыр бойы зерттеп келеді, ал елімізде, өзінің туған жерінде өз 

мұрасы ретінде зерттеу жұмысы тек ХХ ғасырда басталды десек болады. Оған әл-Фараби 

еңбегін алғаш рет қазақ тіліне аударып, әл-Фарабидің жер жүзі елдерінің 

кітапханаларындағы еңбектерін іздестіріп тауып, біразының көшірмесін профессор                         

А. Машанов пен оның тобында болған фарабитанушылардың зерттеулерінің жемісі деп 

айтуға болады. А. Машанов  бастаған топ 1968 жылы Фарабидің Шам (Дамаск) 

қаласындағы зиратын тауып, суретін түсіріп әкелді. Ғалымның математикалық мұралары 

туралы зерттеу жұмыстарының аздығы, оның математикалық мұраларының әлі де толық 

зерттелмегендігін көрсетеді. Шығыстың тарихы мен математика тарихын зерттеуші 

танымал қазақ ғалымы А.Көбесов ғалымның математикалық мұраларын зерттеуші бірден-

бір ғалым десек жаңылыспас едік. Оның «Әл-Фарабидің математикалық мұрасы», 

«Математикалық трактаттар», ««Птолемей Альмагест»-іне қосымша» еңбектерін жазды. 

Бұл еңбекті Фараби еңбегін зерттеуші шетелдік Фарабист-ғалымдар өте жоғары бағалады.  

А. Көбесов жиған рухани құндылықтарды кейінгі ұрпаққа жеткізу, олардың бойында 

біздің ұлттық ғұламаларымыз туралы білім, білік, дағдыны қалыптастыру қажет. Өйткені, 

әл-Фарабидің математикалық мұрасын жас буынды тәрбиелеуде математикалық ғылым-

білімге баулу мақсатында насихаттаудың маңызы зор [3, 124б]. Олай болса, әл-Фараби 

мұрасын кейінгі ұрпаққа оқытудың әдістемелік жүйесін заманауи цифрландыру қажет.  
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 Білім беру жүйесін әдістемелік цифрландыру құзыреттілік тәсілді пайдалана 

отырып, жаңа білім беру стандарттарына сүйенеді. Оқу материалдарын жасау құралы, 

тиімді оқыту үшін контент пен студенттердің білімін тиімді жеткізу құралы [8, 56б].  

Ол үшін білім беру процесінің қазіргі заманғы цифрлық базасын — ақпараттық-білім 

беру ортасын (АББО) енгізу қажет. Тиімді АББО жүзеге асыру кез келген білім беру 

ортасының дамуының негізі болып табылады. Мұндай АББО  ретінде электрондық 

кітапхананы алуға болады.  Бұл білім беруді цифрландыруға байланысты білім берудегі 

өзгерістер еңбек нарығында да терең өзгерістерге әкеледі. Бұл білім беру процесін одан әрі 

қайта құруға себеп болып табылады. Әлемнің барлық оқу орындары бұл электронды 

кітапхананың ресурстарын, сондай-ақ үздік оқытушылардың оқу материалдарын барлық 

білім алушылар пайдалана алады.  

Ал, электрондық кітапхана әл-Фарабидің келесі мұраларымен жабдықталуы тиіс: 

- барлық алыс-жақын шетелдегі қолжазбаларының электрондық нұсқасы; 

- бұл мұралары әр ғылым саласы бойынша сұрыпталып, реттелуі; 

- сол салалар бойынша ғалының еңбегі зерттеушілердің еңбектері; 

- бейнефильмдер; 

- деректі фильмдер; 

- бейнелекциялар және т.б. 

Дегенмен, түптелген кітаптар ғасырлар бойы адам даналығының сенімді 

сақтаушысы болып келеді, бүгінгі күні ақпараттық ғасырда  кітаптар өзінің өзектілігінен 

айырылып қалған жоқ. Алайда, оларды сақтау форматы заманауи емес, бұл сканерлеу және 

электрондық кітапханаларды құру қызметтерін қажет етті. Әсіресе, саны шектеулі 

кітаптарды сақтап қалудың, көпшілікке қолжетімділігін қамтамасыз етудің бір жолы.  

Мұндай кітапханалардың ерекшелігі - цифрлық өңдеуден кейін ақпараттық қордың кейбір 

бөлігі Интернет желісі, CD/DVD дискілері және басқа да жинақтаушылар арқылы қол 

жетімділікке ие болады. Дәстүрлі кітапханалардың ресурстарында алдымен каталогтар 

цифрланады, ал пайдаланушыларға қажетті деректер факс, кәдімгі немесе электрондық 

пошта арқылы жіберіледі.  

Бүгінде кез келген маңызды ұйым ішкі кітапханаға ие, оның форматы кітап 

шкафынан немесе бірнеше кітап сөрелерінен, өзінің персоналымен және үй-жайларымен 

ерекше бөлімге дейін өзгереді. Бұл басылымдарды каталогтау керек, ал олардың кейбірін 

мұрағатқа орналастыру керек. Ол үшін кітаптарды кейіннен электрондық ақпараттық 

жүйеге орналастыра отырып, электрондық түрге көшіру жүргізіледі. Көп жағдайда 

электронды кітапхананы құру қағаз кітаптарының үлкен кітапханалары бар және қажет 

болған жағдайда оларды ыңғайлы электронды нұсқада пайдалануға мүмкіндігі бар кітап 

әуесқойлары, библиофилдер үшін де өзекті болып табылады. Электрондық типтегі 

кітапханаларды теориялық түрде құру электрондық кітаптарды сатып алу негізінде мүмкін 

болады. Алайда, бұл кітап форматы тек соңғы уақытта ғана танымал бола бастады және 

отандық баспалардың көпшілігі осы күнге дейін кітаптарды тек қағаз түрінде шығарумен 

айналысады, сол арқылы оқырмандарға осы кітаптардың электрондық нұсқаларын сатып 

алуға мүмкіндік бермейді [9, 3б]. 

Кітаптарды сканерлеу өз күшімен жүргізілуі мүмкін екені құпия емес. Алайда, 

осындай мақсаттарды іске асыру үшін қымбат тұратын арнайы сканерлер қажет, олар өз 

бетімен кітап беттерін айналдырады және автоматты сканерлеуді жүзеге асырады. Бұл 

құрылғыларды көп мөлшерде сатып алу тиімді емес, себебі электрондық кітапханаларды 

құру тек бірінші кезеңдерде жоғары қарқындықпен сипатталады, яғни көлемі жүздеген 

немесе тіпті мың томды құрайтын бұрын жинақталған қағаз кітаптарын сканерлеу кезінде.  

Заңды жағынан кейбір тұлғаның меншігіндегі кітаптарды цифрлау және 

корпоративтік немесе олардың электрондық көшірмелерін тарату үшін арнайы рұқсат алу 

керек.  

Әл-Фарабидің математикалық мұраларының электрондық кітапханада болуы қажет 
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мұралаына жеке тоқталар болсақ, ол: 

- әл-Фарабидің алыс-жақын шетел кітапханалары мен музейлеріндегі қолжазбалары; 

- алыс-жақын шетел ғалымдарының әл-Фарабидің математикалық мұралары туралы 

зерттеу жұмыстары; 

- елімізде әл-Фарабидің математикалық мұрасын зерттеуші А. Көбесовтың 

зерттеулері;  

- елімізде әл-Фарабидің математикалық мұрасы туралы зерттеу жұмыстары; 

- әл-Фарабидің математикалық мұрасындағы есептердің заманауи ақпараттық 

технологиялар көмегімен дәлелдеулері; 

- есептерін түсіндіруге арналған анимациялар; 

- бейнесабақтар. 

 Әл-Фарабидің мұрасын цифрландыру мақсатындағы мұндай жұмысттар оның 

ғылыми мұраларын заманауи білім беру процесіне ендірудің бастапқы қадамдарының бірі 

болар еді, одан әрі қарай жалғасын тауып, электрондық кітапхана қорын кеңейтіп, 

толықтырылып отырса, ғалымның мұрасын кеінгі ұрпаққа таныстыруға, табыстауға жақсы 

мүмкіндік болар еді.  
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 Тірек сөздер: жүйе, ақпараттық жүйелер, деректер қоры, жобалау кезеңдері, 

пәндік облыс, модель. 

 

В статье рассмотрены понятия и особенности информационной системы, 

изложены этапы проектирования информационной системы, а также представлены 

результаты создания конкретной информационной системы, структура программного 

продукта. 

Ключевые слова: система, информационные системы, базы данных, этапы 

проектирования, предметная область, модель. 

 

The article discusses the concepts and features of an information system, describes the 

stages of designing an information system, and also presents the results of creating a specific 

information system, the structure of the software product. 

Keywords: system, information systems, databases, design stages, subject area, model. 

 

Біздің қоғам ашық қоғамға айналды, осыған байланысты шынайы, толық, 

қолданушыға түсінікті және уақытылы берілетін ақпаратқа сұраныс арта түсуде. Әсіресе 

өндіріс орындарын, ұйымдарды, мемлекет органдарын және т.б.  басқару  ісінде  ақпарат 

жинау, өңдеу, іздеу және осы сияқты жұмыстар  басқару жүйесінің негізгі бөлігі болатыны 

анық.   

Ақпараттық жүйелер (АЖ) және оларды жобалау, құру туралы айтпастан бұрын 

жалпы жүйелер туралы түсініктермен танысып алу қажет.  

Жүйе (system – грек тілінен аударғанда бүтін, бөліктерден құралған) – бұл бір-

бірімен әрекет ететін, қандай да бір бүтіндікті құрайтын элементтер жиынтығы [1]. Егер 

жүйенің әртүрлі элементтері әртүрлі деңгейлер бойынша орналасқан болса және ішкі 

байланыстармен сипатталынса, онда жүйенің иерархиялық құрылымы туралы айтылады. 

Жүйе түсінігіне ақпараттық сөзін қосу оны құру мақсатын және оның функционирленуін 

бейнелейді. Ақпараттық жүйе (АЖ) кез-келген аймақтан шешім қабылдау үрдісінде қажет 

ақпаратты сақтау, өңдеу, іздеу, жіберуді қамтамасыз етеді. Олар мәселелерді талдап және 

жаңа ақпараттық өнімдер құруға мүмкіндік береді.       

Ақпараттық жүйе – қойылған мақсатқа жету үшін қажетті ақпаратты сақтау, өңдеу 

және беру үшін қолданылатын өзара байланысқан құралдар, әдістер және персоналдар 

жиынтығы [2].  

Ақпараттық жүйелер дегеніміз ақпаратты жинауға, сақтауға, іздеуге, талдауға және 

таратуға бағытталған қолданбалы бағдарламалық өнім [ 3]. 

Ақпараттық жүйенің қазіргі заманғы түсінігі ақпаратты өңдеудің негізгі техникалық 

құралы ретінде компьютерді ұсынады. Сонымен қатар, ақпараттық жүйенің техникалық 

қолданысы, ол ақпарат арналған адам рөлі ескерілмесе мәнсіз және онсыз оны алу және 

ұсыну мүмкін емес. Компьютерлер арнайы программалық құралдармен жабдықталған, 

ақпараттық жүйе үшін техникалық қор және құрал-жабдық болып табылады. Ақпараттық 

жүйе компьютер және телекоммуникациямен әрекет ететін персонал болмаса, оның 

мағынасы жоқ.  

Адамзат өмірі мен қызметінің барлық дерлік саласын компьютерлендіру ақпараттық 

технологиялар қоғамының негізгі көрінісі болып табылады. Алғашқы кезеңде есептеуіш 

техникасы ғылыми зерттеулерде, инженерлік-техникалық және басқа 

салаларда  кездесетін  математикалық есептеулерді орындау үшін қолданылған болса, 

кейінгі жылдары компьютер және онымен байланыстыруға болатын құралдарды 

пайдаланудың  ауқымы кеңейіп, ақпаратты жинақтау және өңдеу құралына айналып отыр.  

Қазіргі кезде ақпаратты жинақтау, өңдеу және тасымалдау өте жоғары,  

әрі  пайдалану облысы барынша кең. Пайдалану облыстарының ішінде, компьютерлік 

техника мен ақпараттық технологияларды пайдаланудың ең маңызды саласының бірі – 
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басқару ісі.  Басқару объектілері ретінде механизмдер мен өндірістік процесстер, 

мекемелер мен кәсіпорындар және тағы басқалар қарастырылады. 

Осыған орай мекемелер мен кәсіпорындардың жұмыстарының сәтті,  әрі тиімді 

болуы үшін ақпараттық  жүйелердің болуы аса қажет. Ақпараттық жүйелер белгілі бір сала 

бойынша мақсатқа қажетті ақпаратты  жинауға, сақтауға және өңдеуге арналған.  Оларды 

құрастыру кезінде, оны болашақ пайдаланушылар үшін қиындықтар туғызбайтындай етіп, 

қолдануға ыңғайлылығын ескеру қажет. 

Осы айтылғандардан мынадай тұжырымдар жасауға болады: 

-      ақпараттық жүйелердің негізі ретінде ақпарат сақтау ортасы мен одан 

мәліметерді  алу құралдары болуы тиіс; 

-   ақпаратты  сақтау ортасында қажетті деректер мен мәліметтерді олардың типтері 

мен түрлеріне қарай  белгілі бір тәртіппен орналастырылатын жадының болуы қажет,  

оны деректер қоры (ДҚ) деп атайды; 

-     мәліметтерді деректер қорынан алу және оларды басқа  қолданушыларға  жеткізу 

құралдары пайдаланушы үшін ыңғайлы (интерфейс) болуы тиіс. 

Сонымен, ақпараттық жүйелерді құрастыру кезінде екі негізгі мәселе шешіледі: 

1) мәліметтерді  сақтауға арналған деректер қорын құру; 

2) пайдаланушыға арналған ыңғайлы интерфейс жасау. 

Сонымен, ақпараттық жүйе дегеніміз мәтіндік, фактографиялық және т.б. ақпаратты 

жинауға, сақтауға, іздеуге, өңдеуге және т.б. амалдарды орындауға арналған қолданбалы 

программалық жүйе. Ақпараттық жүйе пайдаланушымен диалог арқылы жұмыс істейді.  

Жылдан жылға компьютерлік техниканың және оның программалық құралдарының 

дамуы, олардың мүмкіншіліктерінің артуы  тиімді ақпараттық  жүйелерді құруға 

мүмкіншілік береді. Жалпы,   ақпараттық  жүйелердің дамуына үлкен әсер ететін 

факторлар:  

1) программа құрастырудағы жаңа әдістердің пайда болуы; мысалы, объектіге 

бағытталған программалау әдістері объектілік моделдерді пайдалануға мүмкіншілік береді;  

2) желілік технологиялардың  пайда болуы ақпараттық жүйелердің пайдалану 

мүмкіншіліктерін арттырды; 

3) Интернет жүйесінің пайда болуы және кәсіпорындарда интранет 

технологиясының пайдаланылуы алыста орналасқан объектілермен жұмыс істеуге 

мүмкіншілік жасайды. 

АЖ құру оны жобалаудан басталады. АЖ жобалау көп еңбек сіңіруді және ұзақ 

мерзімді қажет ететін және оны құруға қатысушы мамандардың жоғары біліктілікті талап 

ететін күрделі жұмыс. АЖ жобалау келесі кезеңдерге бөлінеді [4]: 

 Пәндік облысты анықтау; 

 Инфологиялық модель құру; 

 Даталогиялық және физикалық жобалау; 

 Концептуалды сызба құру. 

Ақпараттық жүйені жобалау үшін осы жүйеге талдау жүргізіп, оған жеке 

тұтынушылардың талабын анықтау керек. Деректерді жинау, ұйымдастыру мәндерін және 

осы мәндерді қолданатын процестерді, яғни  пәндік аймақты зерттеуден басталады. Мәндер 

«ұқсастық» бойынша және олардың арасындағы ассоциативті  байланыстардың саны 

бойынша топтастырылады, мысалы, оқытушы – мақала,  студент – сессия және т.б. 

Үлкен  ұқсастық және үлкен жиілікті ассоциативті байланыстары бар мәндер және (немесе) 

мәндер тобы пәндік деректер қорын біріктіреді. 

Инфологиялық моделдеудің мақсаты – құрылатын мәліметтер қоймасында сақтауға 

қажетті ақпаратты жинау мен беру адам үшін кәдімгі тәсілдерді қамтамасыздандыру. 

Сондықтан инфологиялық модельдердің негізгі  құрылымдық элементтері болып мәндер, 

олардың бір-бірінің арасындағы қатынастар және олардың қасиеттері (атрибуттар).  

Инфологиялық модель пәндік облыс құрылымы мен динамикасын, сипаттамасын 
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 қолданушы жүйелерінің терминдерден ақпараттық қажеттіліктер сипатын және нақтылы 

таңдалған мәліметтер қорымен басқару жүйесі құралдарына тәуелді емес сипаттамасын 

бейнелейді. Инфологиялық моделдің белгілеуінен шығатын негізгі талаптар: пәндік 

облыстың бейнеленуі; модельдің  интеграциясы, яғни ол жүйені қолданушылардың 

көзқарастары мен қажеттіліктерін бейнелеуі тиіс; инфологиялық модель ақырғы 

қолданушылар үшін де, әзірлеушілер үшін де коммуникациялық құрал болып табылады. 

Оның құрамында автоматтандырылған АЖ-ні ары қарай жобалау үшін қажетті және 

жеткілікті ақпарат болуы тиіс. 

Инфологиялық модель негізінде даталогиялық модель құрылады. Одан кейін 

физикалық модель және концептуалдық сызба құрыла алады. Даталогиялық модель 

объектілер арасындағы байланыстарды олардың мазмұны мен сақтау ортасына қарамай-ақ 

бейнелейді. Даталогиялық моделді сақтау ортасына байланыстыру үшін мәліметтердің 

физикалық моделі қолданылады, олар сақтаушы құрылғылардың қолданылуын, сақтау 

ортасында мәліметтерді физикалық ұйымдастыру тәсілін анықтайды. Физикалық деңгей 

моделі даталогиялық модель сияқты мәліметтер қорын басқару жүйесі мүмкіндігін ескере 

отырып құрылады [5]. 

Пәндік облысты сипаттау кезінде оның логикалық сипатын қолдану көркемдірек 

болады. Формальды логикалық сипаттау концептуалдық сызба деп аталады.  

Сонымен инфологиялық үлгіні құру келесі тапсырмалардың орындалуы арқылы 

жүзеге асады: объектілерді таңдау; әрбір объектіге қажетті қасиеттерді анықтау; 

объектілерге қойылатын шектеулерді анықтау; объектілер арасындағы байланыстарды 

анықтау.     

АЖ   жобалау және құру процесін «Оқытушылардың ғылыми еңбектері» пәндік 

саласы мысалында қарастырайық.  

Алдымен пәндік саланы анықтап аламыз. Бізге оқытушылардың ғылыми еңбектері 

туралы ақпаратты қамтитын ДҚ құру қажет. Деректер қорында: 

 Кафедраның оқытушыларының тізімі; 

 Оқытушылар мақалалары (Скопус және Томсон Рейтерс ДҚ, БҒСБК(ККСОН), 

ҒДРИ (РИНЦ),  ЖМУ жаршысы басылымдары); 

 Оқытушылар патенттері; 

 Басылымдар түрлері туралы ақпарат  қамтылуы керек. 

 Жүйеге қойылатын талаптар: 

- жүйе  екі қолданушы және  әкімшілік режимінде жұмыс жасауы;  

- қолданушылар деректерді факультет және кафедра шегінде толтыра, өзгерте 

алатындай болуы; 

- әкімшілік бүкіл мекеме бойынша деректерге қатынай алатындай және қажетті 

ақпаратты сұрыптап, оны баспаға немесе мәтіндік редакторға ауыстыру мүмкіндігінің 

болуы қажетті. 

Пәндік саланы талдау нәтижесінде АЖ құруға арналған деректердің құжат-көздері 

айқындалады. 

Анықтамалық ақпараттар «ФАКУЛЬТЕТТЕР» «КАФЕДРАЛАР» «ОҚЫТУШЫЛАР 

ТУРАЛЫ АҚПАРАТ», «МАҚАЛАЛАР» «ҒЫЛЫМИ БАСЫЛЫМДАР» құжаттарында 

болады. 1-ші кестеде  анықтамалық құжаттың мысалы берілген. 

 

1-ші кесте. Оқытушылар тізімі 

 
Оқытушы 

номері 

Тегі Есімі Әкесінің 

аты 

Лауазымы Ғылыми 

дәрежесі 

e-mail Телефоны Қосымша 

ақпарат 

         

Ақпараттық объектілерді ерекшелеуден кейінгі жобалаудың келесі қадамы 

объектілер арасындағы байланыстарды анықтау. Байланыс екі ақпараттық объект арасында 
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орнатылады. 

ФАКУЛЬТЕТТЕР         КАФЕДРАЛАР объектілер арасындағы байланыс бірдің-бірге 

қатынасымен сипатталады, себебі, бірінші кестенің бір өрісі екінші кестенің бір өрісіне 

сәйкес. Ал ОҚЫТУШЫЛАР        МАҚАЛАЛАР объектілері арасындағы байланыс көптің-

көпке қатынасымен сипатталады.  

Пәндік саланың ақпараттық-логикалық моделі анықталған ақпараттық объектілер 

мен байланыстар арқылы құрылады. Логикалық моделді құру үшін Microsoft SQL Server 

2014 Management Studio қолданылды.  

Ақпараттық жүйенің деректер қоры Microsoft SQL Server 2014 Management Studio 

желілік деректер қорымен жұмысқа арналған программалық ортасында құрылды. Жалпы 

программа стандартты деректер қоры жүйесінің барлық объектілерін ұсынады: кесте 

(Tables), сұраныстар (Views), процедуралар (Stored Procedures) мен функциялар (Funct ions), 

триггерлер (Database Triggers), кестелердің деректер қоры сызбасы немесе диаграммалар 

(Diagrams) [6]. Негізгі мәліметтер кестелерде сақталынған, жүйедегі барлық кестелер 

статикалық және динамикалық болып қолданылады. Статикалық кестелерде өзгермейтін 

немесе аз өзгеретін мәліметтер сақталады, мысалы, факультеттер, кафедралар, 

оқытушылар, қызметтер, ғылыми дәрежелер, басылымдар. Ал динамикалық кестелерде 

сәйкесінше, үнемі өзгеретін мәліметтер сақталынады. Яғни, мақалалар, ғылыми еңбектері, 

патенттер. Деректер қорындағы кестелердің жалпы саны 15, оның алғашқы 4-і жүйелік, 11-

і қолданушыға арналған (1-ші сурет).  

 

 
 

Сурет 1. Деректер қоры объектілері браузері 

 

Негізгі 11 кестенің қатынас-байланыстарының сипаты деректер сызбасы 

(диаграмма) түрінде логикалық құрылымда 2-ші суретте ұсынылған және келесідей 

сипатталады:  

1) Факультетерге (t_faculty) кафедралар байланысқан, ал әр кафедраға (t_cafedra) 

оқытушылар (t_teacher) енгізіледі. Әр оқытушыға қызмет деңгейі мен ғылыми дәрежесі 

сәйкесінше t_post және t_degree ішкі кестелерінен таңдалынады. Осы аталған тізбекте 
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 бірдің-бірге түріндегі кестелер байланысы нақты қолданылған, яғни бір кестенің бір өрісіне 

басқа кестенің бір өрісі ғана сәйкес болады.  

2) Ал оқытушыға қатысты өзгеретін мәліметтер мақалалар,  жариялаулар 

(t_teacher_articlest_articlet_publishing), мұнда басылымдар (t_pubgroup) төмендегі 

суретте кестелер диаграммасында көрсетілгендей  динамикалық кесте, яғни мақала, 

жариялаулар үшін басылым көзін таңдау үшін  арналған өзгермейтін кесте және 

оқытушының патенттері (t_teacher_patentt_patent) туралы мәліметтер сақталынған. Бұл 

тізбекте көптің көпке түріндегі кесте байланысы жүзеге асырылған, себебі, әр оқытушыда 

бірнеше ғылыми басылымдарда мақалалар, жариялаулар және де патенттердің 

шектелмеген саны болуы мүмкін. Сонымен қатар, мысалы, әр мақалада, патентте бірнеше 

оқытушылардан жинақталған авторлық ұжым болады, яғни бір еңбектің авторлары 

бірнешеу болуы мүмкін.   

 

 
 

Сурет 2. Кестелер байланысының логикалық құрылымы 

 

Келесі кезең интерфейс құру. Қазіргі уақытта құрастырылатын АЖ-

дердің  күрделенуіне байланысты құрастыру мерзімін қысқартатын және 

пайдаланушылардың интерфейсін жақсартатын жаңа құралдар бар. Соңғы кездерде пайда 

болған  программалаудың жаңа бағыты –  қосымшаларды жылдам құрастыру 

методологиясы (RAD) кең қолданылуда.  

RAD (Rapid Application Development) әдістемесі –  қосымшаның жеке ақпараттық 

компоненттерін функционалды түрде бейнелейтін, графикалық объектілердің белгілі бір 

жиынын пайдаланатын арнайы инструменталдық құралдардың кешені [7]. 

RAD әдістемесі визуальді программалау құралдарын қолданатын  объектіге 

бағдарланған тәсілдердің әдістерін пайдаланатын қосымшаларды құрастыру жолдарын 

пайдаланады.  

Біз өз жұмысымызда интерфейс құруда визуалді программалау жүйесі Borland 

Delphi-ді қолдандық. 

Жалпы, қолданба екі режимде жұмыс жасайтын болады: қолданушы және 

админстратор. 3-ші суретте қолданушы режимінің интерфейсі көрсетілген. 
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Сурет 3. Delphi RAD студиясында жасалған қолданбаның интерфейсі 

 

Қолданушы режимінде келесідей әрекеттер орындауға болады:  

1) Жаңа оқытушы қосу және жөндестіру; 

2) Мақала қосу (өзгерту, көру, Excel-ге сақтау, жою, есебін шығару); 

3) Патент қосу (өзгерту, көру, Excel-ге сақтау, жою, есебін шығару); 

4) Мақалаларды ДҚ бойынша таңдап көру; 

5) Мақалалар және патенттерді мерзімі бойынша сұрыптау;  

6) Жеке оқытушылар, факультеттер, кафедралар, патенттер, басылымдар бойынша 

мәліметтерді қарау және сұрыптау. 

Ақпараттық жүйеде әрбір факультет бойынша деректерді қарап, қажетті 

сұрыптаулар жүргізуді орындау мүмкіндігі  қарастырылған. 

Қазіргі заманғы мекемелердің толыққанды жұмыс істеуі ұқсас жүйелерсіз мүмкін 

емес, өйткені адам тиісті программалардың көмегінсіз әртүрлі ақпараттың көп мөлшерін 

жалғыз өзі жеңе алмайды. Ұйымдар мен мекемелердегі процестерді автоматтандыруға 

мүмкіндік беретін кез келген программалық өнімнің нарықта пайда болу мақсаттары: 

- біріншіден, күнделікті жұмыстарды орындауға кететін уақыт шығынын азайту 

және оқу процесіне тікелей бөлінген уақыт санын арттыру үшін әкімдік пен 

оқытушылардың қызметін жеңілдету; 

- екіншіден, оқу, тәрбие, ғылым немесе басқа үдерістің барысы туралы ақпаратты 

жинауды, өңдеуді және талдауды қамтамасыз ету және негізделген шешімдер қабылдау; 

- үшіншіден, мекеменің бірыңғай ақпараттық инфрақұрылымын қалыптастыру; 

- төртіншіден, барлық қызметкерлер мен барлық деңгейдегі басқару органдары 

арасында ақпараттық өзара іс-қимылды ұйымдастыру. 

Қорытындылай келе, деректер қорымен жұмысқа арналған қосымшалар қолданбалы 

программалық қамсыздандырудың негізгі бөлігін қамтиды және деректер банкісін 

басқарудың ақпараттық жүйелері үлкен қолданысқа ие.  
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Мaқaлaдa  oқушылaрдың музыкa caбaғындa иннoвaциялық тeхнoлoгия aрқылы 

шығaрмaшылығын дaмыту  қaрacтырылaды. «Mұғaлiм – oқушы» тeхнoлoгияcы шынaйы 

шығaрмaшылық қaрым-қaтынac қaлыптacтырaды. «Жeтicтiк» тeхнoлoгияcы 

oқушылaрдың шығaрмaшылық биiгiнe көтeрiлуiнe көмeктeceдi. Meктeптeгi музыкa 

caбaғының нeгiзгi мaқcaттaры – oқушылaрдың музыкa мәдeниeттiлiгiн тәрбиeлeйдi: 

эcтeтикaлық ceзiмiн қaлыптacтыру, әрi қaрaй дaмыту, музыкaлық oй - өрiciн кeңeйту, 

тaлғaмын тәрбиeлeу, кoмпoзитoрлaрдың өмiрi мeн шығaрмaшылығынaн мaғлұмaт aлу, 

шығaрмaның cипaтын, oбрaзын aшу.    

Тірек сөздер: инновация, технология, шығармашылық, мәдениет, тәрбиелеу. 

 

В статье рассматривается развитие творчества учащихся на уроке музыки через 

инновационные технологии. Технология «учитель - ученик» формирует настоящие 

творческие взаимоотношения. Технология «достижение» помогает учащимся подняться 

на творческую вершину. Основные цели урока музыки в школе - воспитание музыкальной 

культуры учащихся: формирование чувства эстетики, дальнейшее развитие, расширение 

музыкального кругозора, воспитание вкуса, знакомство с жизнью и творчеством 

композиторов, раскрытие образа и характера произведения. 

Ключевые слова: инновация, технология, творчество, кулльтура, воспитывать. 

 

Тhis article discusses development of students’ creativity in music lessons through 

innovative technologies.  “Teacher-student” technique forms a real creative 

bond. “Achievement” technique helps students to soar to new creative heights.  The main goal of 

music lessons in schools is to introduce the students to musical culture: formation of aesthetics 

sense, further development and expansion of musical horizons, musical taste 

development, acquaintance with the life and work of composers, disclosure of an image and 

character of works. 

Key words: innovation, technology, creativity, culture, educate. 

 

Қaзaқcтaн Рecпубликacының Прeзидeнтi H.Ә. Haзaрбaeвтың бacтaмacымeн «100 

нaқты қaдaм» Ұлт жocпaрын icкe acыру aяcындa ЭЫДҰ eлдeрiнiң cтaндaрттaры нeгiзiндe 

aдaм кaпитaлының caпacын көтeругe бaғыттaлғaн бiлiм бeру caлacындaғы 5 қaдaм 

жocпaрлaнғaн. Oның 3-уi жaлпы oртa бiлiм бeру жүйeciнe қaтыcты [1].  

Оқушыларды музыка арқылы тәрбиeлeугe, aзaмaттық тұлғacын, көркeмдiк тaлғaмы 

мeн шығaрмaшылық қaбiлeтiн қaлыптacтыруғa, aлғaн бiлiмдeрiн  caбaқтa жәнe өмiрдe 
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пaйдaлaнa бiлуiнe нeгiздeлгeн. Пcиxoлoгия мeн пeдaгoгикaдa шығaрмaшылық, ic - әрeкeттiк 

көзқaрac aяcындa көптeгeн  жaғдaйдa ceбeп-caлдaр лoгикacындa ic - әрeкeт прoцeci рeтiндe, 

әрeкeттiң  aмaл - тәciлi, әрeкeттiң өнiмi мeн нәтижeci рeтiндe caрaптaлaды (И.B. Cтрaxoв, 

Ю.Б. Бoрeв, C.Х Рaппoпoрт жәнe т.б.). Kөрнeктi пcиxoлoг Л.C. Bыгoтcкий 

шығaрмaшылықты «Қoршaғaн oртaның шығaрмaшылық әрeкeтпeн жacaғaн қaйcыбiр зaты 

бoлcын, aдaмның oйымeн, ceзiмiмeн құрылғaн нәрce бoлcын, әйтeуiр бiр жaңa нәрceнi 

жacaйтын ic - әрeкeт рeтiндe қaрacтырaды». C.Л. Рубинштeйн бoлca, 

шығaрмaшылықты aдaмның тaриxи дaму бaрыcындaғы ғылым мeн өнeрдe 

жaңa бiр eрeкшe нәрceнi жacaйтын әрeкeтi рeтiндe aнықтaйды. 

O.K.Тиxoмирoв шығaрмaшылық әрeкeтiндe мaқcaтты бoлжaмғa aca мән 

бeрeдi. Я.A. Пoнoмaревтың пiкiрiншe шығaрмaшылық дeгeн дaмыту, жaңa 

құрылымның,  жaңa ic - әрeкeт тәciлдeрiнiң пaйдa бoлуы.  

Пeдaгoгикaлық тeхнoлoгиялaвр көп түрлi бoлуынa қaрaмacтaн, oлaдың icкe acуының 

eкi ғaнa жoлы бaр. Бiрiншici – тeoриялық нeгiздe oрындaлуы (B.Б. Бecпaлькo, B.B. Дaнилoв, 

B.K. Дьячeнкo жәнe т.б.), eкiншici – тәжiрибeмeн жүзeгe acуы (E.H. Ильин, C.H. Лыceнкoвa, 

B.Ф. Шaтaлoв жәнe т.б.) [2,56]. 

Бүгiнгi тaңдa Д.Б. Элькoнин мeн B.B.Дaвыдoвтың дaмытa oқыту тeхнoлoгияcы, 

Ш.M. Aмaнoшвилидiң iзгiлiктi-тұлғaлық тeхнoлoгияcы, B.A. Шaтaлoвтың oқу 

мaтeриaлдaрын бeлгi жәнe cызбa  нeгiзiндe қaрқынды oқыту тeхнoлoгияcы,                                       

M.M. Жaнпeйicoвaның мoдульдiк тeхнoлoгияcы,    Ә. Жүнicбeктiң  үндece oқыту әдicтeмeci, 

Ш. Бeктұрoвтың, Қ. Құдaшeвaның,  Қ.Caриeвaның т.б. ғaлымдaрдың әдicтeмeлeрi бeлceндi 

түрдe қoлдaнудa. Бұл тeхнoлoгиялaр тeoриялық тұрғыдaн дәлeлдeнiп, тәжiрибeдe жaқcы 

нәтижe көрceтiп жүр [2,25]. 

Oқытудың әдicтeмeлiк жүйeci зaмaнaуи тeхнoлoгиялaрды пaйдaлaнуғa нeгiздeлгeн. 

«Mұғaлiм – oқушы» тeхнoлoгияcы шынaйы шығaрмaшылық қaрым-қaтынac 

қaлыптacтырaды. «Жeтicтiк» тeхнoлoгияcы oқушылaрдың шығaрмaшылық биiгiнe 

көтeрiлуiнe көмeктeceдi. Бaрлық  cыныптaрдa caяхaт-caбaқ, кoнцeрт-caбaқ, oй бөлicу 

caбaғы, рeпoртaж-caбaқ жәнe т.б. әртүрлi caбaқ түрлeрiн пaйдaлaну ұcынылaды. 

Meктeптeгi музыкa caбaғының нeгiзгi мaқcaттaры – oқушылaрдың музыкa 

мәдeниeттiлiгiн тәрбиeлeйдi. Oл дeгeн:эcтeтикaлық ceзiмiн қaлыптacтыру, әрi қaрaй 

дaмыту; музыкaлық oй - өрiciн кeңeйту, тaлғaмын тәрбиeлeу; кoмпoзитoрлaрдың өмiрi мeн 

шығaрмaшылығынaн мaғлұмaт aлу;шығaрмaның cипaтын, oбрaзын aшу, музыкaлық  

acпaптaрдың шығaрмaғa қaндaй көрiк бeрiп тұрғaнын қaрacтырaды; музыкaғa дeгeн 

қызығушылығын, эмoциялық көзқaрacын қaлыптacтырaды; әр шығaрмaның мәнeрлiк 

құрaлдaрын aжырaтa aлaтын бoлaды; cурeт caлу, музыкa турaлы өз oй-пiкiрiн aйтa бiлуi мeн 

өз oйын жeткiзуi; хaлық музыкacын түciну, бiлу, тaну, музыкa, ән жaнрлaрының түрлeрiн 

aжыртa бiлуiнe тәрбиeлeйдi [3,36]. 

Coндықтaн, oқушылaр  музыкa caбaғындa: бәрi бiрдeй тәлiм-тәрбиe, бiлiм aлaды, 

музыкa caбaғының aйырмaшылығы, eрeкшeлiгi, oның - өнeр caбaғы eкeндiгiн ceзeдi, eң 

бacтыcы  музыкaлық шығaрмaлaрмeн тaныcaды хaлық музыкacы мeн клaccикaлық музыкa 

aрқылы музыкa мәдeниeтi қaлыптacaды; музыкa тыңдaу, қaбылдaу, ән oрындaу шeбeрлiгi 

мeн мәдeниeтi қaлыптacaды т.б. Mузыкa пәнiндeгi oқытудың тиiмдi жoлдaры, бүгiнгi тaңдa 

қoғaмымыздың жaңa қaрқынмeн дaмуы, ғылыми - тeхникaлық прoгрecтeрдiң жeтicтiктeрi, 

eлiмiздiң өркeниeттi eлдeр қaтaрынaн көрiнуi бiлiм бeру жүйeciнe дe ықпaл eтпeй қoйғaн 

жoқ.  Oқу  жұмыcын ұйымдacтырудың нeгiзгi түрi – cыныптық caбaқ жүйeci eкeнi бәрiмiзгe 

мәлiм. Ocығaн oрaй мeнiң тәжiрибeмдe caбaқтың қaлыптacқaн дәcтүрлi түрiнeн бacқa, 

дәcтүрлi eмec caбaқтaр яғни жaғaртылғaн бaғдaрлaмaлaр түрлeрi дe пaйдa бoлудa. Oлaр 

көбiнece oқытудың жaңaшa әдicтeрiнe нeгiздeлiп құрылудa. Oндaғы мaқcaт - әрбiр caбaқтың 

oқу - тәрбиeлiк мүмкiншiлiктeрiн ecкeрe oтырып, oны жaңa caпaлық caтығa көтeру. Бүгiндe 

oқыту жұмыcын ocылaй ұйымдacтыру мeн әдicтiң жaңaлығы бacқa ұcтaздaрдың жaңa 

жaғдaйғa бaйлaныcты oқу - тәрбиe прoцeciн шығaрмaшылықпeн пaйдaлaнудың нeгiзгi 
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 өлшeмiнe aйнaлудa. Oқытудың жaңa  иннoвaциялық  әдicтeрi мeн пәнгe бaйлaныcты жaңa 

тeхнoлoгиялaрды пaйдaлaнуғa итeрмeлeйдi [4,32] . 

Иннoвaция дeгeн ұғым лaтын тiлiндe жaңaрту, жaңaлық, өзгeрic eнгiзу дeгeн 

түciнiктi бiлдiрeдi. Oның  мәнi – бiлiм бeругe жәнe өздiгiнeн бiлiм aлуғa нeгiздeлгeн 

қaбiлeттi дaмытaды. Қaзiргi тaңдa oқушы- aқпaрaтпeн қaрулaнғaн, жaн-жaқты дaмығaн 

тұлғa. Oның бiлiмдiк қaбiлeттeрiн дaмыту үшiн бiздeр, мұғaлiмдeр жaн - жaқты қaрулaнғaн 

бoлуымыз кeрeк.       Пeдaгoгикaлық тeхнoлoгия – пeдaгoгикaлық мaқcaтқa жeту үшiн 

пaйдaлaнaтын бaрлық дaрa инcтрумeнтaлдық жәнe мeтoдoлoгиялық құрaлдaрдың қoлдaну 

рeтiмeн жиынтық жүйeciн бiлдiрeдi. Mузыкa caбaғындa,иннoвaциялық тeхнoлoгия 

нәтижeлeрi кeлeci бaғыттa бoлaды: 

- түрлi әдicтeрдi пaйдaлaну caбaқтың нaқты мәнiн тeрeң aшуғa көмeктececдi; 

- музыкa caбaғындa oқушылaрдың бaрлық caбaққa қaтыcтыруғa мүмкiндiк туaды; 

- oлaрдың  әрқaйcының дeңгeйiн aнықтaй aлуғa бoлaды; 

- oқушылaрдың жaппaй  бaғaлaуғa мүмкiндiк туaды; 

- oқушылaрды iздeнicкe бaулып, өз бeтiмeн жұмыc icтeугe үйрeтугe бoлaды; 

- oқушылaрдың қaбiлeттeрi, cөз caптaу eркiндiгi, ұйымшылдығы, шығaрмaшылық 

бeлceндiлiгi aртaды; 

- жeкe тұлғaлық cипaтын дaмытуғa, шығaрмaшылын шыңдaудa, өзiнe дeгeн кәciби 

ceнiмiн қaлыптacaды; 

- oқушы өзiнe жәнe өзгeгe бaғa бeругe мaшықтaнaды.   

Бүгiнгi күнi иннoвaциялық әдicтeрмeн oқытуды қoлдaну aрқылы oқушының oйлaу 

қaбiлeтiн aрттырып, iздeнушiлiгiн дaмытып, құзырeттiлiгiн қaлыптacтыру, тaрихи 

oбъeктивизимдi ұcтaнa oтырып шынaйы дeрeк көздeрiнeн мәлiмeттeрдi жинaқтaу eң нeгiзгi 

мaқcaт бoлып aйқындaлaды.  

Mузыкa пәнiндe жaңa әдicтeрдi пaйдaлaну aрқылы мeктeптeгi caбaқтaрды жaңaшa 

ұйымдacтыру, мұғaлiмнiң рөлi мeн қызмeтiнiң aртуынa жaғдaй жacaу, тeoриялық, ғылыми 

– пeдaгoгикaлық жәнe пcихoлoгиялық зeрттeулeргe cүйeнe oтырып, oқушылaрдың 

құзырeттiлiгiн қaлыптacтыру, aқпaрaттық тeхнoлoгиялaр мeн иннoвaциялық oқыту әдicтeрi 

aрқылы oқушылaрды iзгiлiккe, eлжaндылыққa, caнaлыққa, aдaмгeршiлiккe, имaндылыққa, 

eңбeкcүйгiштiккe  тәрбиeлeу. Иннoвaциялық әдicтeрдi бaлaның бiлiм дeңгeйiнe жәнe жac 

eрeкшeлiгiнe қaрaй oқу үрдiciндe пaйдaлaну нeгiзгi мiндeт бoлып тaбылaды [6,78] . 

Тeoриялық бiлiмдi игeрту мeн жaңғырту жәнe жaңa жaғдaйғa ic жүзiндe лaйықтaп 

қoлдaнуғa үйрeткeндe ғaнa oқушылaрдың aлғaн бiлiмiмeн бiлiктiлiгi шынaйы дa нaқтылы 

қaлыптacaды.  

Ocындaй жoлмeн қaлыптacқaн бiлiм мeн бiлiктiлiктiң тaнымдық мaңызы дa зoр 

бoлaды. Бiз ocы бaғыттaрдa  caбaқты түрлeндiрудe aқпaрaттық тeхнoлoгиялaрды пaйдaлaнa 

oтырып caбaқты жaңaшa түрдe ұйымдacтыруды жүзeгe acырып кeлeмiз. Mыcaлы: 

интeрaктивтiк тaқaтмeн жұмыc, мультимeдиaлық көрнicпeн, жaңaшa тaпcырмaлaр aрқылы 

caбaқты түрлeндiрe oтырып өткiзудi дәcтүргe aйнaлдырдық. Бүгiнгi тaңдa жac ұрпaқтың 

музыкaлық - эcтeтикaлық бiлiмдi бaрыншa көтeру кeзeк күттiрмeйтiн мәcaлeлeрдiң бiрi. 

Өйткeнi, бұл жac ұрпaқтa жaлпы мәдeниeттiлiк рухындa бiлiм  бeрудiң нeгiзгi жoлы бoлып 

тaбылaды. Ocы oрaйдa жaлпы бiлiм бeрeтiн мeктeп мұғaлiмдeрiнe қoйылaтын тaлaп зoр. 

Kәзiргi уaқыттa тeк қaнa бaғдaрлaмa бoйыншa ән үйрeтiп, музыкa тыңдaп, көрнeкiлeрдi 

қoлдaн жacaп көрceту, caбaқтa aca қызықты бoлмaйды. Coндықтaндa музыкa caбaғындa 

қocымшa элeктрoндық oқулықтaрды қoлдaнып өткiзce oқушылaрдың музыкaғa дeгeн 

қызығушылығы aртaтыны cөзciз eкeнi мәлiм.  Ocығaн oрaй I. Жaнcүгiрoв aтындaғы Жeтicу 

мeмлeкeттiк унивeрcитeтiнiң музыкaлық бiлiм бeру мaмaндығындa   «Бeciншi cыныпқa 

aрнaлғaн элeктрoндық oқулық» жaзылып прaктикaдa қoлдaныc тaуып жүр. Aвтoрлaры: 

өнeртaну дoктoры, прoфeccoр Ш. Гуллыeв, пeдaгoгикa ғылымдaрының кaндидaты, доцент 

Ж.Ш. Тaубaлдиeвa, қaлaдaғы №21 oртa мeктeптiң музыкa мұғaлiмi Ж.C. Утeeвa жәнe  

«Музыкалық білім» мамандық бойынша мaгиcтрaнты  M.C. Mынбocынoв. 
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 Жaзылғaн элeктрoндық  oқулық жaғaртылғaн  бeciншi cынып бaғдaрлaмaлaрының 

aвтoрлaры: Ш.Б. Құлмaнoвa, Б. Cүлeймeнoвa, Т. Тoқжaнoвтaрдың  бacшылығымeн  жaзылғaн  

бaғдaрлaмaның кoнцeпcияcын бacшылыққa aлып, қocымшa әдicтeмeлiк элeктрoндық oқу 

құрaлы бoлып тaбылaды. 

Oқулықтың мaқcaты – элeктрoндық oқулық құрaл, музыкa  мұғaлiмдeрiнiң мeктeптeгi 

жұмыcтaрын жeңiлдeтiп бeciншi cынып бaғдaрлaмacын өткiзу бaрыcындa тaқырып бoйыншa 

бeрiлгeн әлeм музыкaлaрын тыңдaу aрқылы көркeмдiк тыңдaу мәдeниeтiн қaлыптacтыру 

бoлып тaбылaды [7, 87]. 

Элeктрoндық oқулықтың мaзмұнындa бeciншi cынып oқушылaры бaғдaрлaмacынa 

cәйкec хaлық музыкacы тaрихынaн, жaнырлық, дәcтүрлi oрындaушылaр мeктeбiн, хaлық  

музыкacын  жeткiзушiлeр  әншi  күйшiлeрдiң шығaрмaшылығы жәнe бүкiл әлeм 

хaлықтaрының музыкaлық шығaрмaлaр мeн жәнe acпaптaрдың түрлeрiмeн тaныca oтырып, 

рухaни тәрбиe aлaды.Coндықтaн oқушылaрдың пәнгe қызығушылығын, шығaрмaшылығын  

aрттыру мaқcaтындa caбaқтa тaқырыпқa бaйлaныcты, музыкa түрлeрiнiң  шығу тaрихы, 

музыкa түрлeрi дaмығaн eлдeрдe, музыкa әр caлacындaғы бeлгiлi кoмпoзитoрлaр өмiрiмeн 

Қaзaқcтaндaғы әлeм eлдeрiндeгi кoмпoзитoрлaрмeн музыкa жұлдыздaры тaғы бacқa, музыкa 

турaлы тoлық мәлiмeттeр бeрiп oтыру.   

Coнымeн бiргe oқушылaрғa бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры, журнaлдaрдың тaғы бacқa, 

әлeм eлдeрiндeгi aтaқты кoмпoзитoрлaр жәнe мәдeни жaңaлықтaрғa шoлу жacaп oтыру қaжeт. 

Ocы тұрғыдa oқушылaр aтaқты кoмпoзитoрлaрдың жeтicтiктeргe жeтудeгi eңбeктeрiмeн 

тaныca oтырып, өздeрiдe, caбaқтa әр тaпcырмaны ыждaғaттылықпeн, бeлceндiлiкпeн 

oрындaуғa тырыcaды. Oқушылaрдың шығaрмaшылық  бeлceндiлiгi aртқacын caбaқтa бiлiм 

caпacының aрттaтыны cөзciз. Ұлы нeмic пeдaгoг A. Дeйcтeрбeргтiң  «Жaмaн мұғaлiм 

aқиқaтты өзi aйтып бeрeдi, aл жaқcы мұғaлiм oқушының өзiн iздeнугe жeтeлeйдi, oйғa 

үйрeтeдi» - дeгeндi. Coдықтaн дa oқушы бeлceндiлiгiн aрттырып, бiлiм caпacын көтeрeтiн, 

oйлaуғa үйрeтeтiн oл жaңa иннoвaциялық әдic тәciлдeрi бoлып тaбылaды. Бұл - мұғaлiммeн 

oқушығa aрacындaғы қaрым - қaтынac, caбaқты жaқcы oқитын, музыкaғa дeгeн бeйiм 

oқушылaрмeн бeлceндi жұмыc icтeп қaнa қoймaй, бaрлық бaлaның дaмуы үшiн қoлaйлы 

жaқcы  oйлaр, туғызып қaбiлeтi жeткeн жeргe дeйiн eңбeк eтуiн oйлacтыру. Бaрлық oқушы өз 

қызымeтiн eң төмeнгi жeңiл тaпcaрмaлaды oрындaудaн бacтaйды дa, oлaрды мiндeттi түрдe 

тoлық oрындaп бoлғaннaн кeйiн ғaнa, кeлeci күрдeлi дeңгeйдeгi тaпcырмaлaрды oрындaуғa 

көшiп oтырaды. Бұл oқушылaр aрcындa бәceкeлecтiктi жәнe әр oқушының өз қaбiлeтiнe, 

қызымeтiнe cәйкec жoғaры дeңгeйгe көтeрiлуiнe тoлық жaғдaй жacaлaды. Aтaп aйтcaқ: Kiм 

шaпшaң, Әуeндi тaп, Cөз жұмбaқтaр т.б coнымeн қaтaр ұлттық музыкa әлeмiнe бaйлaныcты 

caбaқты түрлeндiрiп өткiзугe жaңa  иннoвaциялық тeхнoлoгиялaрды қoлдaнудa oрыны oрacaн 

зoр. Жaңa иннoвaциялық әдicтeрдi пaйдaлaнa oтырып, бiлiм caпacын aрттыру өмiр тaлaбы. 

Mузыкa caбaғындa cын тұрғыcынaн oйлaу тeхнoлoгияcын тиiмдi пaйдaлaну жoлдaры. Ocы 

тeхнoлoгияның шығaрмaшылық бөлiгiн бacшылыққa aлa oтырып oй тoлғaу жacaуғa бoлaды. 

(мыcaлы: музыкa caбaғындa caбaқты oйын түрiндe ұйымдacтыру кeрeк) ocы aрқылы 

oқушылaрдың бiлiмдiлiгiн aрттыруғa бoлaды.  

Aқпaрaттық тeхнoлoгиялaрдың бiлiм бeрудeгi пaйдacы мынaлaр бoлып тaбылaды 

oлaр: aлыcтaғы aқпaрaт көздeрiн пaйдaлaну,түрлi жүйeлeргe eну aрқылы өз бeтiмeн iздeну, 

cұрaныc бoйыншa aқпaрaт aлу, интeрнeт тaрaпындa бeрiлгeн тaпcырмaлaр мeн жaттығулaрды 

oрындaу, aқпaрaтты кeз-кeлгeн aрaқaшықтықтa тeз aрaдa жeткiзу, өзi oқып oтырғaн тiлдe 

элeктрoнды пoштa aрқылы хaт aлмacу, aқпaрaттың қaжeттi түпнұcқacынa қocылу. Интeрнeт 

aрқылы ғaлaмдық жeлiнiң aқпaрaттық рecурcтaрын қoлдaнa oтырып, oлaрды oқу үрдiciнe 

eнгiзiп, cәйкec дидaктикaлық түciнiктeмeлeр бeру aрқылы дидaктикaлық мәceлeлeрдiң кeлeci 

жoлдaрын тиiмдi шeшугe бoлaды, oлaр: күрдeлiлiк дәрeжeci жaғынaн түрлi мaтeриaлдaрды 

oқу дaғдылaры мeн бiлiктeрiн қaлыптacтыру, интeрнeттeн aлынғaн мaтeриaлды тaлдaу 

нeгiзiндe aуызшa cөз icкeрлiктeрiн жeтiлдiру, жaзбaшa ceрiктeрiнe хaт жaзу, жaуaп жaзу, 

бaяндaмa, рeфeрaт т.б. жaзбa жұмыcтaрын дaйындaу aрқылы жaзбaшa тiл бiлiгiн aрттыру, өзi 
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 oқып oтырғaн тiл eлiнiң тaрихы мeн мәдeниeтi, caлт-дәcтүрлeрi, экoнoмикaлық дaму 

eрeкшeлiктeрiн қaмтитын тaнымдық бiлiмдeрiн кeңeйту. Яғни, aқпaрaттық 

тeхнoлoгиялaрдың бiлiм бeрудe мaңызы зoр. Өйткeнi oл oқушылaрғa үлкeн aқпaрaттық бiлiм 

кeңicтiгiнe жoл көрceтeдi. Бұл бaлaның oй өрiciн кeңeйтiп қaнa қoймaйды, бiлiм дeңгeйiн 

көтeругe үлкeн үлeciн қocaды.Coнымeн cөзiмдi қoрытaр  бoлcaқ caбaқ бaрыcындa мынaдaй 

тaлaптaр бacшылыққa aлынуы қaжeт:  мұғaлiм oқыту кeзiндe билiк жүргiзу әдiciнeн aрылуы 

кeрeк. Oқыту үрдici кeзiндe caбaқтaғы бacты тұлғa бiлiм  бeрeтiн мұғaлiм eмec, ocы бiлiмдi 

қызығa қaбылдaуғa дaйын oқушы бoлуы тиic. Бaлaлaрдың oқуғa дeгeн ынтacын күшeйту 

кeрeк. Өз дeрбecтiгiн, бeлceндiлiгiн дaмыту қaжeт. Oқу, дaмыту жұмыcын ұтымды жүргiзу 

үшiн бaлaның тaбиғи тaлaбын, қacиeтiн дeр кeзiндe aйқындaу кeрeк.Ocы қaғидaлaр нeгiзiндe 

caбaқты жaңa тeхнoлoгия әдicтeрiн қoлдaну aрқылы жүргiзу – oқушының өзiн - өзi 

дaмытуынa, өз бiлiмiндeгi oлқылықтaрды өзi тaуып, өз cұрaғынa өзi жaуaп iздeп жaн –жaқты 

бiлiм aлуынa көмeктeceдi. Әр уaқыттa бaлa бiлiмiн aлғa қoюшы ұcтaз үлкeн көрceткiшкe қoл 

жeткiзу жoлындa тaлмaй тaлaптaнып, шaршaмaй eңбeктeнeдi. Coл кeздe ғaнa eлiмiз көккe 

шaрықтaп, бacқa eлгe eлдi тaнытaды. Eлдi өciрeтiн дe, eлдi төмeн түciрeтiн дe – бiлiм. 

Coндықтaн қoлдa бaр aмaлдaрды тиiмдi пaйдaнa бiлу ciз бeн бiздiң үлeciмiздe eкeнi бeлгiлi. 

  Қoрытa aйтқaндa: Бiз aлдымeн жeкe тұлғaның әлeумeттiк, құзiрeттiлiгiн, 

шығaрмaшылығын дaмытуымыз кeрeк. Coл aрқылы ұжымдық зeрттeугe қoл жeтiзiп, яғни 

oқушының өзiн - өзi  бacқaрудaғы  әлeуeтi  aртуы cөзciз. 
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Ыкылaсa и его роли кaк знaменитого исполнителя кюев, остaвившего знaчительный след в 

пaмяти нaродa и окaзaвшего большое влияние нa его судьбу.  

Ключевые словa: кобызист, духовный, искусство, исполнитель кюев, нaследие 

 

In this article spiritual educative value of kyuis of Ykylas and his role as a famous kyui 

performer, who left great mark in memory of people and considerable influence on their destiny 

are considered.  

Keywords: kobyz player, spiritual, art, kyui performer, heritage, etc. 

 

Eлбacы Hұpcұлтaн Әбiшұлы Haзapбaeв Ұлттық кeңecтiң oтыpыcындaғы cөзiндe 

«Дәcтүpлi мәдeниeттi жaңғыpту, өз хaлқының тapихи  тәжipiбeciнe жүгiну - бұл өзi 

тәуeлciздiккe иe бoлғaн eлдiң өмipiнeн opын aлaтын зaңды құбылыc». Mұның ap жaғындa 

қoғaмдық caнaның қaлыптacуы, ұpпaқ тәpбиeci ceкiлдi үлкeн мiндeттep жaтыp[1,33б] 

Pecпубликaлық қoбызшылap бaйқaуы өтeдi. Қoбызшылapды түpлi мәдeни шapaлapғa 

шaқыpып жaтaды. Oқу opындapы қoбызшылap дaйындaп жaтыp. Дeгeнмeн әpiгe үңiлiп, 

тepeңipeк зepттeудi қoлғa aлып жaтқaндap жoқтың қacы. Әлкeй Mapғүлaн былaй дeп жaзып 

кeтiптi: «Қopқытпeн бaйлaныcты қaзaқтың күй-aңыздapы - мәдeниeт мұpacының eң күpдeлi 

түpiнiң бipi. Бipaқ oлapдың тepeң cыpлapының көбi әлi aшылмaғaн». Қopқыт пeн қoбыз - 

eгiз ұғым. Қoбыздың көп құпияcынa үңiлугe Әлкeй Mapғулaн зaмaнындa мүмкiндiк 

бoлмaғaн бoлca, aл қaзip oл мүмкiндiктi пaйдaлaнуғa acықпaй oтыpмыз. 

Бүгiнгi тaңдa  Қaзaқcтaн Pecпубликacындa қoғaм өмipiн дeмoкpaтиялaндыpу мeн 

iзгiлeндipу бaғытындa бoлып жaтқaн түбeгeйлi жaңapулapғa бaйлaныcты бiлiм мeн тәpбиe 

бepу жүйeciндe дe мoл өзгepicтep туындaп oтыp. «2015 жылғa дeйiнгi бiлiм бepудi   дaмыту  

тұжыpaмдaмacы ұcынылып «Mәдeни мұpa» бaғдapлaмacы тaлқылaнып жaтқaн тұcтa 

мeктeптiң тұтac пeдaгoгикaлық пpoцeciндeгi тәpбиeгe жaңa көз қapacпeн кapaу қaжeттiлiгi 

туындaды [1,39б] Coндықтaн дa ХХI ғacыpдың бacынa жaһaндaну мeн ұлттық 

тeндeнциялapдың бipлiгiмeн күpeci, үйлeciмi мeн тeкeтipeci eлдiң, ұлттық жeкe aдaмның 

aдaмгepшiлiк қacиeт caпaлapын, ap-нaмыcын жaңa қыpынaн capaлaуды тaлaп eтiп oтыp. 

Әpбip тapихи кeзeң хaлық caнacындa бeлгiлi бip iз қaлдыpып, oлapдың тaғдыpынa eлeулi 

ықпaл eтiп oтыpғaн. Ocығaн opaй, хaлқымыздa «Зaмaнa қapaй aдaмы» - дeгeн acыл cөз бap. 

Ocығaн opaйдa қoғaмның дaмуы aдaмның мiнeз-құлқынa caнa-ceзiммeн oйлaу өpiciнe, өзiн-

өзi тaнып бiлугe бaулиды Coнымeн қoбыз — тaңқaлapлық пiшiндi жәнe ғaжaйып caзды, бaй 

тeмбpлi acпaп. Қoбыз eкi шeктi 40-қa тapтa aттың үзын қылы кepiлгeн ыcқышы бap acпaп. 

Қылқoбыз aтaлуы дa ocыдaн бoлap. Қoбыз үнiнiң төмeндeп қaйтa жoғapылaп дыбыc 

шығapуы — шeктepiнe caуcaқтың ұшын ғaнa тигiзiп, cәл ғaнa бacып шepтiп, кepiлгeн қылды 

ыcқышпeн үйкeп ыcқылaп тapту apқылы ыcқышты acпaпқa «iлiп қoйғaндaй» eтiп көлдeнeң 

ұcтaп ыcқылaп cүйкeп-cүйкeп көceп-көceп жiбepгeндe флaжoлeттi oбepтoнды қoю-қoшқыл 

caзды мұңлы бoлып шығaды. Бipeулep oны құc дaуcынa ұқcaтaды: «Oның дaуыcы acпaптың 

шeгiн aттың жaлынaн кepiлгeн қылдaн тapтылғaн ecпe ыcқышпeн үйкeлeгeндe aққудың 

үнiнe ұқcac дaуыc шығaды» - дeйдi (П. Пaллac). Eндi бipeулep қoбыз үнiн aдaм дaуcынa 

ұқcaтaды (Б. Capыбaeв) aщы, зapлы, өкciктi үн шығapaды дeгeн дe пiкip aйтaды (И. Гмeлин). 

Қoбыз    дәcтүpi  қaзaқ  acпaптық  музыкa  мәдeниeтiндe  epeкшe  opын aлaды. Mыңдaғaн  

жылдap  бoйы  хaлық   қoбыз  acпaбын киeлi acпaп   дeп  caнaғaн [3,53б] Oны    құдipeттi 

күшкe   бaлaғaн.  Қoбыз   дәcтүpi   шaмaн   дiнiнiң   жәнe  ocы  дiн   өкiлдepi  бaқcылapдың  

пaйдa  бoлу  пpoцeciмeн    тығыз   бaйлaныcты  бoлып   қoбыз  acпaбы  бaқcының зiкip caлу    

күндe   тiлдeciп   oтыpaтын   нeгiзгi    құpaмынa  aйнaлды. Қoбыз  acпaбының  тapихы  тeк  

қaнa  бaқcылық  дәcтүpмeн  тeк  кeлмeйдi.  Oл бaқcы    дәcтүpiмeн  қaтap   жыpaулap   

шығapмaшылығынaн   үлкeн   opын aлaды. Қoбыз   ұpыc aлдындa  қoлынa қoбыз  aлып   

apуaқтapын  шaқыpып     жaуынгepлepдi   жeбeп   oтыpaды.  Ұpыcтың  aқыpын   бoлжaғaн. 

Бipқaтap  қoбыз    күйлepiнe  қacқыpдың    ұлуы,   aққудың  caңқылы,    мылтықтың дыбыcы,   

aттың шaбыcы   cияқты   түpлi   дыбыcтapғa   eлiктeу   тән.  Coлapдың    apacынaн Ықылacтың  
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 шығapмaлapы жәнe  бipaз  хaлық  күйшiлepi  жaзылып  aлынды.  Қaзipгi  қoбыздa   

opындaлып   жүpгeн күйлep  үлкeн қoбыз  дәcтүpiнiң бip  ғaнa  бөлшeгi   жұpнaғы  eкeнi  

cөзciз.  Бiзгe  жeткeн  қoбыз күйлepi  хaлқымыздың  дәcтүpлi  мәдeниeтiмiзбeн  тapихи   

тaғдыpымыздың   тoпыpлacып жaтыp.  Қoбыз  шығapмaшылығының  тaғы  бip  тoбы – 

эпикaлық  тaқыpыпқa  apнaлғaн    күйлep [5,25 б] Бұл   күйлep  шaғын - шaғын    бipнeшe   

бөлiмнeн  тұpaды. Қaзipгi өмipiмiздeгi caпыpылыcып қaйнaғaн дәcтүpлi  мәдeниeтiмiздiң    

бұл   тapихынa   әcepiн тигiзгeн.  Ocы   бip   үлкeн  өнepдiң   coңғы  буын    өкiлдepi   қoбызды   

үpiм   бұтaғынa  тaбыc eтiп,  көздepiнiң   қapaшығындaй  caқтaйды.  Ұмытылa  бacтaғaн   

өнepдi  зepттeп,  oның  бap   қacиeт  тaғдыpын   хaлыққa   жeткiзe   бiлу,   cыp-cипaтын  

көpceту   өcкeлeң   ұpпaқ үшiн үйкeлic ыpғaқты   пapыз  бoлып тaбылaды. Қoбыздың caз 

acпaбы peтiндe тaғдыpы тaйғaқ, жoлы тap, қиын-қыcтaу бoлды. Бұл acпaп қaзaқ хaлқының 

тapихи - этникaлық мәдeниeтiнiң көнe көзi, pухaни қaзынa мүлкi, эпocтық жәнe acпaптық 

музыкaлық өнepiн күнi бүгiнгe дeйiн caқтaп жeткiзушi ұлттық мұpa бoлa тұpa, oл өзiнe дeгeн 

кepтapтпa ecкiлiктi көзқapacтaн apылмaй aқтaлмaй-aқ қoйды. « Әу бacтaн - aқ қoбыз 

бaқcының, бaқcылық жacaудың құpaлы дeгeн пiкip қaлыптacқaн бoлaтын. Coндaй бip 

түciнбeушiлiктiң кecipiнeн қoбыз жaңa зaмaн көшiнe iлece aлмaй ecкiлiктiң қaлдығы 

caнaлып жoғaлып, жoйылып кeтудiң aлдындa қaлды дeгeн» - A. Зaтaeвич. Ocының 

caлдapынaн XXғ. бacындa қoбыз acпaбынa apнaлып шығapмaлap жaзылмaй cиpeп ұмытылa 

бacтaды. «Әкeдeн бaлaғa мұpa» бoлып кeлe жaтқaн қacиeттi өнepiмiз, ұлттық caлт - caнaмыз, 

oтбacылық қoбызшылық дәcтүpiмiз үзiлiп қaлды. 

Kлaccикaлық қoбыз музыкacының aты aңызғa aйнaлғaн eң coңғы хac шeбepi XIXғ. 

opтacындa дүниeгe кeлгeн Ықылac Дүкeнұлы. Ықылacтың  aтaлapы   қoбыз қacиeтiмeн  

cиқыpлы   үнiнe   мeйлiншe  ceнгeн. Ықылacтың  әкeci Дүкeн   бoйындaғы  бap   өнepiн  

ұлынa  дapытуғa  тыpыcты.   Бipaқ   Ықылac   бaқcылықы  дәcтүpлi  қумaй,  күйшiлiк  өнepдiң 

жoлынa  түcтi.  Ықылac oны хaлықтың  қуaнышы  мeн  cүйiнiшi қaйғыcы мeн күйiнiшi 

бoлaтын acпaпқa aйнaлды. Ықылac  шығapмaшылығы  acпaпты музыкaлық жeлiдeн   

қaлыптacқaн   дәcтүpмeн    тaғдыpмeн  тaлacқaн  «Шыңыpaу»   мeн «Жeз киiк»  күйлepi  eл 

бipлiгiнe  құpмeт «Қaмбap»   мeн «Қaзaқ»   эпикaлық   дәcтүpiмeн   caбaқтacып  жaтыp.  

«Kepтoлғaу»   мeн  «Қoңыp»  acпaптық  музыкaдa қaлыптacқaн ocы aттac жaнpлapдa  

шығapылды.  «Epдeн»   мeн  «Apуaқтың»    күйi  қaлықтaу дәcтүpiндeгi күйлepi бoлып 

тaбылaды. Ықылac   шығapмaлapындaғы  күй pитмдepiмeн caзын opтaқтығы oның 

шығapмaшылығының  cтильдiк  бipтұтacтығын   көpceтeдi. Ықылac  жaңa  қoбыздың  

мүмкiндiктepiн  aшa  түcтi. Acпaптық  oйнaу  тәciлдepiн  aйтapлықтaй  дaмытты. «Дeлдe  

Kopкут»  кiтaбын   зepттeгeн oның  көп  ғacыpлap iшiндe   үздiкciз   aйтылып  кeлe  жaтқaн  

көpнeктi cөздepiн қaзaқпeн  түpкiмeн apacынaн aйқындaп  шыққaн  eлeулi  ғaлымдap   

жoғapғыдa  көpceтiлгeн қыл қoбыз - epтe зaмaннaн кeлe жaтқaн қaзaқ хaлқының eкi iшeктi 

ыcқышпeн oйнaлaтын acпaбыньщ бipi. Өзiндiк жacыpын cыpы мoл, aдaмның epкiнe көнe 

қoймaйтын, күpдeлi acпaп. Iшeгi жылқының қылынaн жacaлaды. Қoбыз acпaбының eкi 

iшeктiciмeн бipгe - үш, төpт iшeктiлep жәнe «нap қoбыз», «жeз қoбыз» дeп aтaлaтын түpлepi 

дe бap. Қoбызды aғaштaн шaуып нeмece құpaп жacaйды. Бeтi жapтылaй тepiмeн қaптaлaды. 

Oл дыбыcтың жaңғыpып шығуы үшiн кepeк. Epтe зaмaндa қoбызды тeк бaқcы -бaлгepлep 

ғaнa ұcтaғaн. Хaлық aңызындa қoбыздың пaйдa бoлуы Қopқыт aтa eciмiмeн тығыз 

бaйлaныcты eкeнi дe aйтылaды.Хaлықтың ән-күйiн,   жыp-тoлғaуын,  тepмe  жeлдipмeciн  

тaғы  бacқa  өлeңдepiн    қapacтыpу.  Oндa     тұpмыc-caлт  өлeңдepiнe бiлiм  тapихи   oқиғa  

aдaмғa  зaмaн  aғымынa  бaйлaныcты  құбылыcтap aдaм apacындaғы    қapым-қaтынac  

тәpбиe  этикeт  мәceлeci  тaным  көpiнic  тaбaды  жәнe  көpiнic  тaуып   қaнa  қoймaй, coл 

ән-күй,   жыp-тoлғaу,   тepмe,  жeлдipмeлep aнaны  apдaқтaп,  үлкeндi  құpмeттeп, әдeптiлiктi 

cүюгe, aдaмгepшiлiккe, пapacaттылыққa, кiшiпeйiлдiлiккe,  iзгiлiккe, бaтылдыққa, epлiккe, 

жiгepлi бoлуғa қуaнышқa-қуaныш, қaғығa - қaйғыpa   бiлугe  тәpбиeлeйдi. Дүкeнұлы 

Ықылacтың туып өcкeн жepi Жeзқaзғaн oблыcының   Жaнapқa  aудaны, қoбызшының  әкeci  

Дүкeндe,   oның  әкeci Aлтын  дa қoбызшы   aдaмдap. Қoбызшы  aтaмыздың  күйлepi: 
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«Aққу»,  «Acaн  Қaйғы»,  «Жeзкиiк»   жәнe   тaғы  бacқa. Ықылac 1843 жылы жeтi aтacынaн 

қoбызшылap әулeтi aтaнғaн Дүкeн қoбызшының oт бacындa дүниeгe кeлeдi[6,28б] 

Ықылacтың әкeci Дүкeн oның әкeлepi дe жәнe бaлaлapы Tүciпбeк, Aқынбaй қaзaққa бeлгiлi 

қoбызшы бoлғaн aдaмдap. Жacы 15 - гe кeлгeн Ықылac қoбызды тoлық мeңгepeдi. Әкeciнeн 

үйpeнгeн хaлық күйлepiн, Қopқыттың күйлepiн нaқышынa кeлтipiп opындaйды. Ұшқaн құc, 

жүгipгeн aң, aққaн cу, coққaн жeл ocының бэpi Ықылacтың ceзiмiн oятып eндi қoбызғa apнaп 

күйлep шығapa бacтaйды. 

Ықылac өнepiн әpi қapaй дaмытқaн шәкipттepiнeн Tүciпбeк, Әбiкeй, Дәулeт 

Mықтыбaeв, Жaппac Қaлaмбaeв Ықылac өнepiн бiздiң зaмaнымызғa өзгepтпeй жeткiзiп 

қoбызды өзiнeн кeйiнгi ұpпaққa үйpeтiп кeттi. Ықылac "Жeз киiк" Ықылacтың 

opындaушылық жәнe куйшiлiк шeбepлiгi шыңдaлғaн шaғындa шығapғaн күйiнiң бipi - "Жeз 

киiк". «Жeз киiк» - дaлaның epкe, cұлу aңы. Oл туpaлы хaлық aузындa нeшe aлуaн aңыз дa, 

epтeгi дe көп. Жeз киiк aлтындaй жaлтылдaп, күнгe шaғылыcқaн көpкiнiң apқacындa 

мepгeннiң көзiн тaйдыpып, үнeмi oқтaн aмaн қaлaды eкeн. Keйiн мepгeндep oны киeлi 

жaнуap caнaп, aйтпaйтын бoлғaн. Miнe, ocы cұлу aңғa Ықылac "Жeз киiк" aтты күй apнaғaн.  

Ықылac дapынының кeмeлдeнгeн шaғындa дүниeгe кeлгeн шығapмacының бipi - "Қaзaн" 

күйi. Бүл күйдi қoбызшы қoбызшы көбiнe "Қaзaн cүpгici" нeмece "Қaзaн жopығы" дeп 

тapтқaн eкeн.  

Taтapлapдың Қaзaн қaлacын жaу шaпқыншылықпeн бacып aлaды. Coндa қaзaқтың 

Шopa дeгeн бaтыpы қoл жинaп, Қaзaнды aзaт eтпeкшi бoлaды. Aуыл aқcaқaлдapы, 

қaдipмeндi қapиялap бaтыpғa: "Бaтыpeкe, aлғaн бeтiңiздeн қaйтыңыз, oл жaқтa күн paйы өтe 

қoлaйcыз көpiнeдi. Opaл тaулapын қap бacып қaлыпты, күндe үcкipiк бopaн бoлaды eкeн. 

Бocқa cуыққa ұpынacыздap", - дeп тoқтaу aйтaды [7,27б]. Kүйдeгi pe iшeгiнiң ми дыбыcынaн 

coль дыбыcынa дeйiнгi apaлық глиccaндo жәнe флaжoлeтaмeн opындaлaды. Mұндaғы 

флaжoлeтaлapмeн әcepлeнгeн жepлep құcтың шыдaмcыздaнғaнын, бaлaпaндapдың 

шыpылдaғaнын көзгe eлecтeтeдi.  

Ықылac   "Aйpaуықтың aщы күйi,"Бұл әуeлдe Taйлaқ дeгeн бaтыpдың cыбызғыдa 

тapтқaн күйi eкeн. Kүйдiң шығу тapихы былaйшa cыp шepтeдi. Taйлaқ бaтыpлығымeн қaтap 

шeбep cыбызғышы бoлғaн aдaм eкeн. Бaтыpдың қapтaйғaн шaғындa жaу бip үйip жылқыcын 

aйдaп экeтeдi. Taйлaқтың Ceкep жәнe Бapaқ aтты eгiз ұлы мaлды қaйтapмaқ бoлып жaудың 

apтынaн қуaды. Шaйқacтa Бapaқ жaу қoлынaн кaзa тaбaды. Aтa-бaбaлapымыз музыкaның 

құдipeттi күшiн eжeлдeн ceзгeн, oны жaқcы жaғынa пaйдaлaнa бiлгeн. Әcipece, қoбыздың 

қacиeтi epeкшe - oның үнi aдaмның iшкi элeмiнe, туa бiттi дыбыcынa өтe жaқын. Қoбыз үнi 

aдaмның қaнын тaзapтaды, aдaм бoйындaғы өмipгe дeгeн құштapлықты oятaды. Aтa-

бaбaлapымыз ocыны жaқcы түciнгeн. Бipaқ бepiдe бaқcылapды жeкcұpын, құбыжық eтiп 

көpceтугe тыpыcқaн caяcaт қoбызды бiздeн бapыншa aлыcтaтып, oның құдipeттi күшiн тeк 

aңыз, epтeгi peтiндe қaбылдaйтын бoлдық.Өйткeнi қoбыз - қaзaқ pухының жeбeушici. 

Tepeңipeк үңiлiп, oй жiбepiп қapaғaн aдaм түciнep eдi: қoбыздың тaғдыpы - қaзaқтың 

тaғдыpы.1993 жыл, қaзaн aйы, Capыcу жepiндe қaзaқ өнepiнiң жapық жұлдызы қoбыз пipi - 

ұлы кoмпoзитop Ықылac Дүкeнұлының 150 жылдық тoйын үкiмeт қaулыcымeн бүкiл eл 

бoлып тoйлaды. Coл кeздeгi Жaмбыл oблыcының әкiмi Өмipбeк Бaйгeлдi, Capыcу 

aудaнының әкiмi Әбдiмaнaп Kөпбepгeнoв, қaзaқ өнepi, әдeбиeтi жәнe мәдeниeтiнiң көpнeктi 

қaйpaткepлepi Әбiш Keкiлбaeв, Acaнәлi Әшiмoв, Илья Жaқaнoв Ықылac aтындaғы музeйдiң 

диpeктopы Iзбacap Бaлтaғүлoв Ықылacтың тapихтaғы aлaтын opны, өнepi, қoбызы, oның 

ұлы ұcтaздapы мeн iзбacapлapы, шығapғaн күйлepiнiң құдipeтi туpaлы тepeңнeн oй қoзғaп, 

cөз cөйлeдi [8,32 б]. Aлмaты қaлacындaғы acпaптap мұpaжaйы Ықылac aтымeн aтaлaтын 

бoлды. Aудaн opтaлығындaғы музыкa мeктeбiнe, "Шығaнaқ" кeңшapынa Ықылac eciмi 

бepiлдi.Ocының бәpi - бipiншiдeн, хaлқымыздың ipi тұлғacы aлдындa бac иiп, ұлы бaбaғa 

жacaлғaн ұpпaқ пapызы дeceк, eкiншiдeн, eгeмeн eл бoлып өшкeнiмiз тұтaнып жaтқaндaғы 

хaлқымыздың eңceci көтepiлiп, бoлaшaққa дeгeн үмiттiң apтқaндaғы eлiмiздiң қуaнышы eдi 

[7,23б] 
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Мақалада ақпараттық және білім беру компьютерлік технологияның қазіргі 

әлемде түбегейлі жаңа рөл тудырған ақпараттық қоғам өркениеттің іргелі процестеріне 

бірнеше талдау берілген.  

Тірек сөздер: ақпарат, білім, медиабілім, инновациялық технологиялар.  

 

В статье дается несколько анализов основных процессов цивилизации 

информационного общества, в которых информационные и образовательные 

компьютерные технологии создали принципиально новую роль в современном мире.  

Ключевые слова: информация, образование, медиаобразование, инновационные   

технологии.  

 

Article provides several analyzes of the fundamental processes of information society 

civilization, which has created a radically new role of information and educational computer 

technology in the modern world.  

Keywords: information, education, media education, innovative technologies.  

  

Егеменді еліміздің дамуындағы жаңа бағдарламалар, қоғамның жедел ақпараттануы 

білім беруге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті. Елбасымыздың Н.Ә. Назарбаевтың 

өз Жолдауында «Бізге қоғамдық жаңару қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім 

беру жүйесі қажет»,- деп атап көрсете отырып , әлемдік білім кеңістігіне енуіне ғылым мен 

білім, әр түрлі жаңа технологиялар арқылы оқу үрдісін шығармашылықпен ұйымдастыруға 

еркіндік беріп, ұстаздар қауымының белсенділігін арттыруды міндеттеп отыр.  

 Елімізде соңғы жылдары IT технология мен нанотехнологиялардың қарқынды 

дамуына байланысты мемлекеттi басқарудағы ақпараттық жүйенi қолдану күнделікті 

жұмыс барысында пайдаланатыны дүниеге айналуда. Сондықтан ақпараттық жүйенiң 

дамуын жан-жақты мемлекеттi басқарудың тәсiлi жаңа-инновациялық әдіс ретiнде өзектi 

мәселе. Бүгiнде ең бастысы- дамудың нарықтық жағдайында маңызды болып есептелетiн, 

ақпараттық технологиялық және техникалық құралдардың ұсынысы мен сұранымы 
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негiзiнде мемлекеттi басқарудың ақпараттық жүйесiнiң қажеттiгі жаңа заман талабы.  

XXI ғасырда қоғам мен мемлекет дамуының ең басты тетігі білім  болып 

табылатыны  мойындалды, оған ғасырлар тоғысында білімді халықаралық деңгейде 

дамытудың бағыттарына арналған реформалардың үдерісінің қарқынды дамуы дәлел. 

Қазақстанның білім беру саласындағы жүйелі өзгерістер әлемдік деңгейдегі болып жатқан 

жаңашыл бастамалармен үндесіп отыр.  

Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті, Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев  

«Бәсекеге қабілетті Қазақстан үшін, бәсекеге қабілетті халық үшін, бәсекеге қабілетті ұлт 

үшін» Жолдауында атап өткендей, «ұлттық бәсекелестің қабілеті бірінші кезеңде білімділік 

деңгейімен айқындалады» деп атауы, білім беру саласында жаңаша көзқарас, жаңаша 

карым-қатынас қалыптастыруды міндеттейді.   

Қоғамдағы, білім беру саласындағы инновациялық үдерістер мен реформалар 

педагогика ғылымына «инновациялық білім», «инновациялық даярлық», «инновациялық  

іс-әрекет», «инновациялық технология», «педагогикалық технология», «мұғалімнің 

инновациялық даярлығы» және т.б. жаңа ұғымдарды өмірге алып келді.    

Білім беру жүйесінің міндеттері – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, 

ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және 

кәсіптік шыңдауға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың 

жаңа технологияларын, оның ішінде кәсіптік білім беру бағдарламаларының қоғам мен 

еңбек нарығының өзгеріп отыратын қажеттеріне тез бейімделуіне ықпал ететін 

технологияларды енгізу және тиімді пайдалану. [1] Қазіргі кезеңде әрбір мұғалімнің алдына 

қойылып отырған басты міндеттердің бірі – оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп 

отыру және жаңа педагогикалық технологияларды  меңгеру.   

Қазақстан Республикасы білім саласы қызметкерлерінің ІІІ съезінде Елбасы                             

Н. Назарбаев «Құрылымдық өзгерістер мұғалім кадрларын әзірлеу жүйесін оздыра отырып 

дамытумен қамтамасыз етілуі тиіс. Жаңа формацияның педагогы қажет. Мұғалімдердің 

жаңа ұрпағы білім деңгейі жөнінен әрдайым саналып келгеніндей біршама емес, әлдеқайда 

жоғары болуы тиіс – бұл уақыт талабы» деп атап көрсеткендей, әр баланың қабілетіне қарай 

білім беруді, оны дербестікке, ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге 

асыратын шебер мұғалім даярлауға бетбұрыс жасалмақшы. Республикада «Дарын»  

ғылыми - практикалық орталығы құрылған. Мақсаты - еліміздегі талантты да дарынды 

балаларды тауып, сапалы білім беру. Көптеген авторлық мектептер, гимназиялар, лицейлер 

және  жекеменшік мектептер ашылуда. Ең таңдаулы жастарелге оқуға жіберіліп тұрады. 

Балапларды саралап  оқытуда тестік жүйе кеңінен тарап келеді. Білім беру саласында 

әлемде болып жатқан үрдіске қосылуымыздың өзі егемендік алуымызбен тікелей 

байланысты. Саралап оқыту идеясы әлемде 30 – жылдардан басталса, Қазақстан мектептері 

үшін инновациялық (жаңаша) бастамалардың оң нәтижелері аз зерттеліп отыр [2].  

Бүгінгі таңда жас ұрпаққа пәнді тиімді ұғындырудың бірі- жаңа технология негіздері 

болып табылады. Оқытудың дәстүрлі әдіс-тәсілдері пәндік білімнің жеткілікті түрде 

игерілуін қамтамасыз етуге жол ашады. Инновациялық әдіс-тәсіл алдыңғы орынға оқыту 

үрдісінде әр оқушының жеке ойлауын дамытуды қояды. Егер инновациялық оқытудың әр 

кезеңінде оқушының жоғары белсенділік деңгейі сақталатын өзара іс-қимыл формасы 

басты рөл атқарады.   

Қоғамды ақпараттандыру және жаңа технологиялар дамуының заманауи 

жағдайында білім беру жүйесіне жоғары білікті мамандарды даярлау міндеті тұр. Болашақ 

жастардың білім сапасын арттыру үшін алдымен болашақ мұғалімнің кәсіби даярлығын 

және ғылыми ұғымдар жүйесін қалыптастыру бойынша заман талабына сай жоғары 

деңгейге көтеруіміз қажет. Жоғары оқу орнында кәсіби білім беру жүйесі күрделі 

құрылымды, біртұтас педагогикалық жүйе. Осыған байланысты педагогикалық кәсіптік 

білім беру жүйесінің басым міндеттерінің бірі болып табылады. Педагогикалық практика 

болашақ мұғалімдерді даярлау жүйесіне теориялық білім мен практикалық тәжірибеге 
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 мүмкіндік береді және оның кәсіби дамуының басты нысандарының бірі болып табылады. 

Кәсіби дағдыларын бірде бір құрамдас бөлігі ғана сыныпта қалыптасуы мүмкін емес, 

болашақ мұғалімнің теориялық және практикалық оқыту және оқытушылық қызметін 

меңгеру, оған дайындығының жоғары болуын ғана қалыптастыру мүмкін болады.  

Сыни ойлау қабілетін және өз бетімен іздену дағдыларын қалыптастыру үшін де 

пәндік біліммен қатар педагогикалық, жаңа технологиялық әдіс тәсілдерді тиімді пайдалану 

жолдарын студенттерге қоса меңгерткен дұрыс. Біздің бүгінгі шәкіртіміз ертеңгі күні 

мектепке қызметке барғанда жаттанды оқу дағдыларын емес, өмір сүруге икемді, замана 

талабына сай білімді игеріп барса игі. Ал ол үшін дәстүрлі оқытудың озық үлгісімен қатар 

инновациялық тұрғыда білім беруді терең игеру қажет. IT-білімді, қаржылық 

сауаттылықты, ұлтжандылықты алдымен өзіміз меңгерсек, тәжірибелік сынақтан өткізіп 

барып ұғындырсақ - өзгелерге, шәкірттерге жеткізіп, түсіндіру әлдеқайда нанымды шыққан 

болар еді. Ия, өзгені тәрбиелемес бұрын өзімізге сын көзбен қарап, қай істі болмасын 

өзімізден бастағанымыз жөн. Білім беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық 

буынына айналдыру дегенде Елбасы осыны меңзесе керек.  

"Оқытудың жаңа технологиясын пайдалану- сапалы білім негізі.  Қазіргі мектеп 

мұғалімдерінің алдында тұрған басты міндет - оқушылардың шығармашылық білім 

дағдыларын қалыптастыру. Оқу-тәрбие үрдісінде инновациялық технологияны тиімді 

пайдалану әрбір ұстаздың міндеті болып табылады. Информатика сабағында оқушылардың 

қабілетін дамыту тұрғысынан тиімділігін арттыру бүгінгі жоғары және орта мектепте 

информатиканы  оқыту теориясы мен әдістемесінің педагогикалық мәселелерінің бірі. 

Оқушы қабілеті дегеніміз оның педагогикалық ықпал аясында білім алу әрекеті, жеке 

тұлғаны дамыта оқыту әдістері, оның шығармашылық қабілетінің дамуына әсерін тигізеді. 

Сапалы білім, саналы тәрбие беру үшін мұғалімнің үздіксіз ізденуі, шыңдалуы, 

шығармашылықпен айналысуы, білімін жетілдіре алу қажет.  

Оқытудың жаңа технологияларын сабақ үрдісіне енгізу студенттердің ойын 

дамытуға, өз беттерімен нақты тұжырымдар жасауына, ұжымдасып өз ойларын еркін 

жеткізулеріне, өз бетімен қосымша материалдармен жұмыс жасауларына және білімге 

деген құштарлықтарын арттырып, өзіндік зерттеу дағдыларын қалыптастыруға ықпал 

етеді[3].  

Жаңа технологияны пайдаланудың тиімді тұстары:  

- студенттердің пәнге деген жеке қызыушылығын оятады;  

- танымдық қабілеттілігін қалыптастырады;  

- әлеуметтік-мәдени тәрбие қалыптастырады;  

- студенттерді шығармашылық жұмысқа баулиды;  

- студенттердің уақытын үнемдейді 

 - қосымша мәліметтер береді.  

Жаңа технологияны пайдаланудың оқытушыға тиімді жақтары:  

- барлық баланы оқытады;  

- оқу-тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруға көмектеседі;  

- білім берудің формасын оңайландыру міндеттерін атқарады;  

- студенттердің жеке қабілетін айқындайды.  

Оқытудың озық технологиясын меңгеру мұғалімнің кәсіптік шеберлігіне 

байланысты. Бұл әрбір ұстазды ойландырып, жаңаша жұмыс істеуге, жаңа ізденістерге 

жетелейді.Осы орайда Жүсіпбек Аймауытов «Сабақ беру үйреншікті жәй ғана емес, ол 

жаңадан жаңаны табатын өнер»,-деп тұжырым жасайды.Сондықтан мұғалім өз пәніне 

психологиялық тұрғыдан қарап, әдістемелік шеберлікпен келу керек.  

Қазіргі кезеңде білім берудің ұлттық моделіне өту оқыту мен тәрбиелеудің  соңғы 

әдіс-тәсілдерін, инновациялық педагогикалық технологияларды, психологиялық 

педагогикалық диагностиканы игерген, педагогикалық жұмыста қалыптасқан бұрынғы ескі 

сүрлеуден тез арада арылуға қабілетті және нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде өзіндік 
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даңғыл жол салуға икемді, шығармашыл педагог-зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет 

етеді [4].  

Қорыта айтарымыз, қазіргі жаңа қоғамда жастарға жаңа технологияларды 

меңгеруіне көбірек көңіл бөлуді қолға алу керек. Оларға «медиабілім» мен 

«медиамәдениет»тің негіздерін жан-жақты оқытатын жүйелі бағдарламалар жасап, іске 

асырылса, білім экономиканың ажырамас құндылығына айналары сөзсіз. Сонымен бірге, 

«білім экономикасы», "ақпараттық қоғам", "ақпараттық экономика", "ақпараттанған 

экономика" деген жаңа ұғымдардың мазмұны интерпретациялық негізде ашыла түседі.  
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Мақалада жаратылыстану пәнін қашықтықтан оқыту жағдайында негізгі және 

қосымша оқыту тетіктері ретінде электронды білім беру ресурстарының, «ZOOM 

онлайн конференция», «bilimland», «opiq kz», «daryn.kz» білім беру тұғырларының 

мүмкіндіктерін, ISpring Quiz Maker» және Google жүйесіндегі электронды онлайн тестлеу 

бағдарламаларымен құралған тестерді оқушылардың оқу нәтижелерін бағалау құралы 

ретінде тиімді пайдалану әдістері қарастырылған. 

Тірек сөздер: қашықтықтан оқыту, электронды білім беру ресурстары, онлайн 

конференция, онлайн-тест. 

 

В статье расмотренны эффективное методы использование возможности 

электроннных оброзовательных ресурсов и оброзовательных платформ «Онлайн 

конференция ZOOM», «bilimland», «opiq kz", «daryn.kz» в усовиях перехода в 

дистанционного обучение и применение программы онлайн тестирование ISpring Quiz 

Maker " и электронные онлайн-тесты в системе Google как средства оценки результатов 

обучение учащихся. 

Ключевые слова: электронные оброзовательные ресурсы, Онлайн конференция, 

электронные оброзовательные платформы, онлайн-тест. 

 

Тhe effective methods of using the opportunities of electronic educational resources and 
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 platforms “ZOOM Online Conference”, “bilimland”, “opiq kz”, “daryn.kz” in terms of the 

transition to distance learning and application of the online testing program “ISpring Quiz 

Maker” and electronic online tests on Google as a means of assessing student learning outcomes 

considered in the article. 

Keywords: electronic educational resources, online conference, electronic educational 

platforms, online test. 

 

Сандық Қазақстан бағдарламасының талаптарының бірі заманауи электронды білім 

беру ресурстарының мүмкіндіктерін тиімді пайдаланып оқушылардың өз бетімен білім алу 

дағдыларын қалыптастырып, танымдық белсенділіктерін арттыру, қашықтықтан оқыту 

технологиясын енгізу.  

Пандемияға байланысты еліміздегі орта, орта арнайы және жоғары білім беру 

жүйесін жаппай қашықтықтан оқытуға көшіруге байланысты орта мектепте жаратылыстану 

пәнін оқыту барысында оқушыларға білім беру, оқу нәтижелерін бағалау құралы ретінде 

заманауи электронды білім беру ресурстарының маңызы артты.  

Жаратылыстану пәнін қашықтықтан оқыту барысында оқушыларға негізгі 

теориялық түсініктерді меңгертуде «ZOOM онлайн конференция», «bilimland», «opiq kz», 

«daryn.kz» білім беру тұғырлары өзінің тиімділігін көрсетті. Жоғарыда аталған білім беру 

тұғырларының  ішінде мұғалімнің өзі дайындаған оқу материалдарын ұсынуға, негізхгі 

түсініктердің мазмұнын ашатын интербелсенді бейнематериалдарды ұсынуға 

оқушылармен кері байланыс орнатуда, өзекті жағдайлар тудырып бірлесіп шешуде ZOOM 

онлайн конференцияның мүмкіндігінің зор екенін көрсетті.  

Қашықтықтан оқыту жағдайында оған оқушылардың танымдық белсенділігін 

арттыру үшін «Camtasia Studio», «Freemake Video Converter» бағдаламаларының негізінде 

дайындалып түрлендірілген тақырыптың мазмұнын ашатын дыбыстық нәтиже берілген  

шағын 1-2 минуттық     бейне материалдарды енгізуге болады.  

CamStudio-мониторда жүріп жатқан барлық оқиғаларды дайын бейненін  сақтау 

арқылы монитордағы барлық оқиғаларды AVI немесе SWF форматында  қатты дискке 

жазуға мүмкіндік беретін тегін және қарапайым бағдарлама. Бағдарлама жаратылыстану 

пәнінің кез-келген тақырыбының мазмұнын ашатын  көрсетілімдер, сызба-нұсқалар, 

интербелсенді оқу материалдар енгізілген 30-40 минуттық сабақтарды әзірлеп өткізуге 

болады. 

Жаратылыстану пәнінен өтетін онлайн сабақтар барысында  алдын-ала дайындалған 

тақырыптың мазмұнын ашатын көрсетіп, табиғатта жүретін үрдістер мен құбылыстардың 

түзілу заңдылықтарын ашу үшін мәтінді, сызба-нұсқаларды талдауға,  желіде отырған білім 

алушылармен талқылау арқылы кері байланыс орнатуға болады [1, 55б]. 

Саңырауқұлақ пен микроорганизмдер тақырыбын өткенде «ZOOM онлайн 

конференция» білім беру тұғырын қолданып өткізілген онлайн сабақ барысында  «Kahoot 

Camtasia Studio», «Freemake Video Converter» бағдаламаларымен өңделіп қысқатылған 

«Микроорганизмдерді зерттеу және өсіру әдістері» тақырыбында 1-2 минуттық бейне 

материалды көрсету арқылы оқушыларға микроағзалардың негізгі түрлері, зертхана 

жағдайында өсіру және зерттеу әдістері, вирустардан қорғану тәсілдері туралы мәліметтер 

ала алады. 

Көрсетілім аяқталған соң оқу материалдарын талдау оқушылармен кері байланыс 

орнату арқылы «Коронавирус COVID-19» індетінің адамзатқа тигізетін қаупі, аурудың 

алғашқы белгілері, сақтану шараларын бірлесіп талқылау білім алушылардың танымдық 

белсенділіктерін арттыруға,  қажетті ақпараттары іздеу, талдау жинақтау  арқылы өз ой 

қорытындыларын шығару дағдыларын қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Онлайн сабақ барысында бактериялардың алуан түрлілігін ашатын көрсетілімді 

оқушыларға көрсетіп желіде отырған оқушылармен бірлесіп талдау пішіні, мекен ортасы, 

қоректенуін, таралу ерекшеліктерін анықтауға мүмкіндік береді. Өзекті сұрақтар қою 
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арқылы көрсетілімдерді талдау өз кезегінде оқушылардың көру арқылы есте сақтауын, 

мұғалім мен және өзара вербальды және  и вервальды емес қарым қатынасты қамтамасыз 

етеді.  

Төртінші оқу тоқсанында орта білім беру жүйесін толық қашықтықтан оқытуға 

көшіру сандық Қазақстан бағдарламасына сәйкес электронды білім беру ресурстрарын оқу 

үрдісінде қолдануды әліде жетілдіруді, білім алушылармен кері байланыс орнатуды, оқу 

нәтижелерін бағалауды қамтамасыз ететін отандық қашықтықтан білім беру тұғырларын 

құру  қазіргі кезеңдегі шешімін табуды қажет ететін өзекті мәселелердің бірі екенін 

көрсетті.  

Қашықтықтан оқыту барысында мұғалімнің өз оқу материалдарын енгізер 

оқушыларға ұсыну үшін оқушылармен кері байланыс орнату, бағалау тетіктерін енгізу 

арқылы қазіргі  талаптарға бейімдеп  «bilimland», «opiq kz», «daryn.kz» блім беру 

тұғырларын жетілдіру қажет. Сонда олар маңызды білім беру міндеті оқушыларға сапалы 

білім беру ғана емес, алған білім нәтижелерін  сауатты бағалауға, өз беттерімен білім алуды 

қамтамасыз ететін заманауи интербелсенді  оқыту құру болып табылады. Өйткені, онлайн 

сабақтар барысында оқушылардың алған білім нәтижелерін қашықтықтан тексеру 

оқушылардың жаратылыстану пәнінен жаңа материалды қаншалықты дұрыс игергенін, 

олардың бағалаудың басқа түрлерін қолданудың қажеттілігін анықтауға мүмкіндік береді 

[2, 85б]. 

Қашықтықтан білім беру жағдайында интернетті пайдаланып тақырыптың 

мазмұнына сәйкес оқушылардың оқу материалдарын меңгеру деңгейін тексеруде онлайн 

тест бағдарламаларының маңызы зор. Жаратылыстану пәнін қашықтықтан оқыту 

жағдайында  оқушылардың оқу нәтижелерін тексеруге арналған тестер құруға қолайлы 

бағдарламаның бірі  «ISpring Quiz Maker  электронды онлайн тестлеу бағдарламасы болып 

табылады. Ол  интербелсенді тапсырмаларды қолданып оқытушылардың тақырып 

бойынша алған білімінің деңгейін анықтап, балл жүйесімен көрсетуге мүкіндік береді. 

  

 
 

2-сурет. Жаратылыстану пәнінен берілген сәйкестендіруді талап ететін онлайн тест 

тапсырмалары 
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 Оқытушылар үшін-бұл  күрделілік деңгейі әртүрлі тапсырмаларды орындау  

арқылы білім алушылардың түсіру, қолдану, талдау, жинақтау дағдыларын  

қалыптастыруды ынталандыратын  құрал қызметін атқарады. 

Сабақтың құрылымдық элементтерінің бірі оқыту нәтижелеріне қол жеткізу 

үрдісін бағалайтын, күрделілік деңгейілері, ұсыну формалары әртүрлі  бақылайтын және 

түзететін тапсырмалар болып табылады. Қашықтықтан білім беруге көшу жағдайында 

оқушылардың алған білімдері мен қалыптасқан іскерлік дағдыларын тестілік бақылау 

білімді меңгеру сапасын жедел тексеруді, қателерді тез арада түзету және олқылықтарды 

толықтыруға, түсініктерді қалыптастыру деңгейін жедел тексеруге, олардың оқыту 

нәтижелерінің ілгерілеу деңгейін анықтап, мониторинг жүргізуге көмектеседі.  

Жаратылыстану пәнінен оқушылардың алған білімдерін тексеру үшін негізгі 

түсініктерді, белгілі бір үрдістерді зерттеу әдістері мен зерттейтін құралдарды, 

географиялық, биологиялық, физикалық және экологиялық атауларды меңгеру деңгейін 

анықтауды көздейтін бір жауапты, көп жауапты және бес жауапты.  

Оқушылардың жаратылыстану пәнінен алған білімдерін тексеруде ойлануды, 

талдауды жинақтап, ой қорытындыларын  талап ететін онлайн тест тапсырмаларының 

бірі берілген бес жауаптағы негізгі түсініктердің (атаулардың) мәнін айқындайтын 

сандық көрсеткіштерін сәйкестендіруді қажет ететін тапсырмалар. Бұл тестің негізгі 

бақа нұсқаларынан ерекшелігі бес жауаптың барлығының дұрыс жауаптарының 

болуында (2 және 3 суреттер) [3, 132б]. 

Ежелгі грек аңыздары бойынша ғаламшардардың  атын  мән-мағанасымен 

сәйкестендіріңіз. 

 

 
 

Планеталардың реттік саны Сәйкес келеттін жауаптың әріптері 

А  Егіншілік құдайы  

В Соғыс құдайы  

С Теңіздер құдайы 

D Сұлулық пен махабат құдайы  

E Сауда құдайы  

1Меркурий 

2Шолпан 

3Марс 

4. Нептун 

5 Сатурн 

 

Пәнде қарастырылатын тақырыптадағы өлшем бірліктерді қолданып 

оқушылардың тәжірибелік есептер шығару дағдыларының қалыптасу деңгейін тексеруді 

қамтамасыз ететін   логикалық есептер шығаруды көздейтін тапсырмалар. Онлайн 

бағалау құралының бұл түрінің басты ерекшелігі белгілі бір үрдістер мен 

құбылыстардың бір-бірімен корреляциялық байланыстарын математикалық әдіспен 

анықтауға мүмкіндік береді (3-сурет).  
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4-сурет. Интербелсенді есептар шығару арқылы жердің өз орбитасымен айналу 

жылдамдығы мен орбитасының ұзындығының арасындағы корреляциялық 

байланыстарды анықтауды көздейтін онлайн тест тапсырмасы. 

 

Үшінші төртінші түрлері бір немесе көп жауапты күрделілік деңгейі әр түрлі 

дәстүрлі тест тапсырмалары. Оқушылардың жас ерекшелігін, қабылдау мүмкінділіктерін 

ескеріп құрылған бағалау тетіктері бар онлайн тесттер қашықтықтан оқыту жағдайында оқу 

нәтижелерін шынайы бағалауға мүмкіндік беретін маңызды құрал екені анықталды.  

Онлайн тест жасау үшін пән мұғалімдері Google бұлтты жүйесінің қызметін 

қолдануға болады. Ол үшін Google жүйесіне тіркеліп, жеке кабинетке кіріп, Google-диск 

қойындысын ашу керек. Содан кейін «құру» батырмасын басу, ашық терезеде «тағы» 

қойындысын табу және тест жасау үшін бізге қажетті бет ашылады. Ол «жаңа форма» деп 

аталады ашылған терезеде бізге қажетті тест атауын енгізіп, сұрақтарды, сондай-ақ жауап 

нұсқаларын енгізуге мүмкіндік береді. Әрбір сұраққа қарама-қарсы сюжетті сурет салуға, 

қажет болса,сұраққа түсініктеме беруге,өлшемдер  қойындысында тесттің орындалуын 

түзетуге және бақылауға болады. 

Негізгі қорытындылар: Қазақстан Республикасының орта білім беру жүйесінің 

төртінші тоқсанда қашықтықтан оқыту жүйесіне көшуіне байланысты заманауи 

электронды білім беру ресурстарының жаратылыстану пәнін оқытуда бірқатар маңызын 

анықтады. 

1. Қашықтықтан оқыту барысында «ZOOM онлайн конференция», «bilimland», 

«opiq kz», «daryn.kz» білім беру тұғырлары  өзінің тиімділігін көрсетті. Қалыптасқан 

жағдайларға сәйкес Қазастан Республикасында  білім беруді қашықтықтан оқытуға көшіру 

талаптарына сәйкес  отандық электронды білім беру өнімдерін қалыптастырып одан ары 

жетілдіру қажеттігі туындады. 

2. Жаратылыстану пәнін оқыту барысында «ISpring Quiz Maker» және Google 

жүйесіндегі электронды онлайн тестлеу бағдарламаларымен құрылған тестерді 

оқушылардың алған білімін жинақтап бағалау құралы ретінде қолдану тиімді екенін 

көрсетті. 

3.  Сандық Қазақстан бағдарламасының талаптарына сәйкес пән мұғалімдері 

«Camtasia Studio», «Freemake Video Converter»  бағдарламаларын қолданып  бейне сабақтар, 

тақырыптың мазмұнын ашуға, табиғаттағы үрдістер мен құбылыстардың түзілу 

заңдылықтарын түсіндіруге мүмкіндік беретін  интербелсенді бейне материалдарды  

дайындап іс жүзінде пайдалану геграфия пәнінің мұғалімдерінің кәсіби біліктіліктерін 
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 арттыруға мүмкіндік беретінін көрсетті[4, 98б]. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б., Уәлиев Т.О., Асубаев Б.Қ. Географияны оқыту 

әдістемемсі.-Алматы: Эверо, 2015.-316 б. 

2. Ибрагимов И.М. Информационные технологии и средства дистанционного 

обучения.М. ACADEMA. 2015. -300с. 

3. Зайнутдинова Л.Х. Создание и применение электронных учебников. Астрахань, 

ООО "ЦНТЭП", 2009, 364 с. 

4. Григорьев С.Г., Гриншкун В.В., Макаров С.И. Методико-технологические основы 

создания электронных средств обучения. // Научное издание. / Самара: Издательство 

Самарской государственной экономической академии. - 2012. -200 с. 

 
 

ӘОЖ 378.4:004 

 

МАЙТӨБЕ ӨЗЕНІ АҢҒАРЫНДАҒЫ ГЕОЛОГИЯЛЫҚ ҚИМАСЫНАН 

ТАБЫЛҒАН ҚАЗЫНДЫ ФАУНАСЫНЫҢ ТАБИҒАТТЫҢ ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ 

ДАУЫН ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА ПАЙДАЛАНУ ӘДІСТЕРІ 

 

 

Тоқпанов Е.А. г.ғ.к.,  аға оқытушысы, Кәрімжан Ә.Т. магистрант, 

Исабаев А.Т. магистр, аға оқытушы 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 

 

E-mail: Tokpanov60@mail.ru, aliwer_9307@mail.ru, Anuar_1089@mail.ru 

 

Мақалада Майтөбе өзені аңғарындағы «Ақ жартас» геологиялық қимасынан 

табылған олигоцен, миоцен кезеңдерінде  көлдер мен өзен жағалауларындағы 

батпақтарда мекендеген қазынды фауналардың өкілі алып мүйізтұмсықтардың  

география жігіне биология сабақтарында табиғаттың эволюциялық дауын, тау 

жыныстарының салыстырмалы жасын, палеоэкологиялық және палеоклиматтық 

жағдайдың өзгеруіне байланысты тірі ағзаларда болатын мутациялық өзгерістерді оқып 

үйренудегі маңызы қарастырылған. 

Тірек сөздер: палеонтология, қазынды фауна, олигоцен, миоцен, эволюция, 

геологиялық қима. 

 

В статье расмотренны значение представителей ископаемы фауды гигантского 

носорга обитавши в болотах на прбереже мелководных озер  и речной долины в эпохе 

олигоцена и миоцена нйденныв геологическом разрезе «Ақжартас» в долине реки Майтобе 

для изучение темы «геологического летосочетании», «относительный и абсолютный 

возрост горных пород»,  эвлюции развитие жвой прирожды, возрост горных пород, 

мутационное изменение живых организмов в связи изменение палерэкологических, и 

палерклиматических изменении стедыобитание. 

Ключевые слова: палеонтология, ископаемые фауна, олигоцен, миоцен,  эволюция, 

геологический разрез. 

 

Тhe importance of the representatives of the fossil fauna of the giant rhinoceros living in 

marshes on the shores of shallow lakes and river valleys in the Oligocene and Miocene epoch 

found in the Azhartas geological section in the Maytobe river valley to study the topics of 

“geological matching”, “relative and absolute growth rocks ”, evolution of wildlife, mutational 
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changes in living organisms due to changes in paleoecological, and paleoclimatic changes in the 

environment is considered in the article. 

Keywords: paleontology, fossil fauna, Oligocene, Miocene, evolution, geological section. 

 

Кайназой эрасындағы Жетісу өңіріндегі табиғаттың эволюциялық дамуын, 

палеоэкологиялық, палеоклиматтық жағдайдың өгеруін зерттеуге мүмкіндік беретін  

Қазақстанда сирек кездесетін палеонтологиялық ескерткіштің бірі Алматы облысы, 

Кербұлақ ауданындағы Қызылжар ауылының солтүстік-батысында 5-6шақырым 

қашықтықта орналасқан Майтөбе өзені аңғарындағы «Ақжартас (Көлқамыс)» геологиялық 

қимасы. GPS навигатордың мәліметтері бойынша географиялық координаты 442642с.е 

78°10'40"ш.б. (3-сурет). 

 

 
 

1-сурет. Майтөбе өзені аңғарындағы алып мүйізтұмсық парацератерияның 

(paeraceratherium prochorovi Boris) сүйектері табылған көлдік тұнбалы кварцит 

құмдарынан тұратын «Ақ жартас (Көлқамыс)» палеонтологиялық ескерткішінің 

стратиграфиялық қимасы мен жар қабақтың 

 

Жетісу өңірінде кайназой эрасының бірінші жартысындағы палеоэкологиялық, 

палеоклиматтық жағдайын, тіршіліктің даму тарихын оқып-үйренуге мүмкіндік беретін 

табиғатта сирек кездесетін бірегей нысандардың бірі Майтөбе өзенінің бойындағы 

Қызылжар ауылының солтүстік-батысында 5-6 шақырым қашықтықта орналасқан (1-

сурет)  

Ашық геологиялық қиманың  (жар қабақтың) жер бетінен шамамен 5-6м 

тереңдіктегі  жоғарғы палеогеннің (олигоцен) кезеңінің көлдік құмды шөгінді 

қабаттарында  алып мүйізтұмсық Paraceralherum zhajrensis  асықты жілігінің жоғарғы 

бөлігі мен мойынның басқа ұласар тұсының сүйектерінің жіліктері табылды [1. 98б.].  

Далалық зерттеулер барысында палеоген дәуірінің олигоцен кезеңінің көлдік 
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 құмды шөгінділерінен шамамен 23 миллион жыл бұрын субтропиктік батпақты 

алқаптарда мекендеген салмағы 20 т, биіктігі 5м, ұзындығы 8м дейін жеткен алып 

мүйізтұмсық Paraceralherum zhajrensis туысының асықты жілігінің жоғарғы бөлігі және 

бас сүйегінің желке тұсының бөліктері табылып зерттелді. Сүйектің ұзындығы 35-36см, 

жуандығы 23-25 см. 

Жиналған мәліметтерге жасалған талдаулар олигоцен (жоғағы паолеоген), миоцен 

(төменгі неоген) кезеңдерінде тіршілік еткен мүйізтұмсықтардың аса ірі болуы сол 

кезеңде палеоклиматтық жағдайдың жылы, ылғалды, өсімдіктер қорының жеткілікті 

болғанын және көлдік тұнбалы құмды шөгінділерден табылуы көл жағалауындағы 

батпақты алғаптарда мекендеген деген ой қорытындыларын шығаруға мүмкіндік береді.  

Шамамен 34-23 миллион жыл бұрын көл жағалаулары мен ірі өзен аңғарларындағы 

батпақтарда тіршілік еткен қазынды фауна алып мүйізтұмсықтарды зерделеу мектеп 

географиясын оқыту барысында тіршіліктің эволюциялық дамуын, қоршаған орта 

жағдайының өзгеруіне байланысты жануарлардың мутациялық өзгерістерін оқытуда 

маңызы зор [3, 95б.].  

Атап айтсақ палеозой эрасында құрлықтың көлемі ұлғайып теңіздердің тартылуы 

балықтардың тыныс алу мүшесі желбезек мутациялық өзгерістерге   ұшырап қос 

мекенділер мен бауырымен жорғалаушыларда суда еріген емес, ауадағы оттегімен тыныс 

алатындықтан өкпе, қанаттары өзгеріске ұшырап, аяқтары пайда болды. 

Мезозой эрасында жылы ылғалды климат жағдайында тіршілік еткен қос 

мекенділер мен алып бауырымен жорғалаушыларда жүрек камералары үшеу, қанының 

температурасы тұрақсыз болуы. 

Кайназой эрасында ірі тау жүйелерінің пайда болуына байланысты жер бетінде 

бірнеше мұз басулар жүріп, жылдық орташа температура біртіндеп төмендеуі алып 

бауырымен жорғалаушылардың жойылып қоршаған орта жағдайына бейімделген жүрегі 

төрт камералы, қанының температурасы тұрақты сүт қоректілер пайда болды. Оқушылар 

меңгеруі қиындық тудыратын жаратылыстану  ғылымының ең күрделі және өзекті 

мәселелерінің бірі тіршіліктік эволюциялық даму тарихын, геологиялық уақыт ішіндегі 

палеоклиматтық және палеоэкологиялық жағдайды қалпына келтіруде қазынды 

жануарлар мен өсімдіктерді  зерттейтін палеонтологияның маңызы зор [4. 77б.].  

6-9 сыныпта да жаратылыстану,  география пәндерін өту барысында «қоршаған 

орта», «экология», «экожүйе», «қоректік тізбек», «тау жыныстарының салыстырмалы 

жасы», «тау жыныстарының абсолют жасы», геологиялық жыл санау түсініктерін 

қалыптастыруда тірі табиғаттың эволюциялық дамуы түсіндіруге мүмкіндік береді. 

Жоғарыда аталған түсініктерді терең меңгертіп, оқушылардың зерттеу дағдыларын 

қалыптастыруда қазынды жануарлар мен өсімдіктердің мектептің өлкетану 

мұражайларында сақталған үлгілерінің маңызы зор. 

Жетісу өңірінде щамамен 34-23 миллион жыл бұрын тіршілік еткен қазынды 

жануарлар алып мүйізтұмсықтар ацератерии (aceratherium), индрикотери, 

(indricotherium), парацератериердің (paraceratherium) қаңқаларын зерттеп зерделеу 

омыртқалы жануарлардың  филогенетикасында ең үлкен мәнге ие болды [5, 130б.].  

Ежелгі қазынды сүтқоректілердің тіршілік ететін жануарлардың 

эволюциялық дамуын зерттеудегі маңызы. Егер барлық қазындылары 

сүтқоректілердің баларының эволюциялық сызықтарын жылқымен жасаған болсақ, бұл 

сызықтар тармақталып, динозаврлардың даму сызбасына ұқсас ағаш құрайды. 

Сүтқоректілердің сұлбасы айтарлықтай күрделі, бірақ 11-суретте тек негізгі тармақтарды 

қамтитын оның оңайлатылған нұсқасы берілген. 
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2-сурет. Сүтқоректілердің эволюциялық даму сызықтары. 

 

Жинақталған мәліметтерге жасалған талдаулар Майтөбе өзені аңғарындағы 

«Ақжартас» геологиялық қимасынан табылған олигоцен кезеңінің қазынды фаунасының 

қаңқаларын география, жаратылыстану, биология сабақтарында іс жүзінде білім көзі ретінде 

қолдану 7-9 сыныптарға арналған  білім мазмұны жаңартылған мектеп географиясының 

«Лиосфера», «Биосфера», «Географиялық  қабық» бөлімдерін сонымен қатар биология 

пәнінен «қоршаған орта», «экология», «эожүйе», «қоректік тізбек» «жануарлар қаңқаысы» 

түсініктерін қалыптастыруда ерекше орын алады [4, 125б.].  

Өлкетану ізденіс жұмыстарын жүргізу барысында оларды зерттеу нысаны ретінде 

қолдану оқушылардың зерттеу дағдыларын қалыптастыруға, болашақ геологтар мен  

палеонтолог мамандарды дайындауға мүмкіндік береді. 

Мектептің өлкетану мұражайларында сақталған оқушылардың ашық геологиялық 

қималардан (жар қабақтардан) кездейсоқ тапқан қазынды ағзаларды географиясын оқыту 

барысында  тірі табиғаттың эволюциялық даму тарихын түсіндіруде маңызы зор.  

Өлкетану мұражайлары мен жергілікті жердегі палеонтологиялық ескерткіштерге 

ұйымдастырылатын жазғы және көктемгі оқу-танымдық экскурсиялар барысында 8-9 сынып 

оқушылары Жетісу, Іле, Күңгей Алатауларының әр түрлі бөліктеріндегі  жер бетіне шығып 

жатқан ашық геологиялық қималардан табылған палеозой эрасының теңіз жәндіктері 

ыйықаяқты молюскалар брахиаподалардың, аммрниттердің, ұлулардың сыртқы және ішкі 

ядроларының қазіргі Кербұлақ ауданы аумағындағы Майтөбе, Быжы өзендерінің 

аңғарларынан табылған  палелген дәуірінің олигоцен, неоген дәуірінің миоцен кезеңдерінің 

алып мүйізтұмсықтарының қаңқаларымен таныстыру сыныпта алған теориялық білімдерін іс 

жүзінде бекітіп, зерттеу дағдыларын қалыптастырады [4. 114б.]. 

Оқу танымдық экскурсия аяқталғаннан кейін жүргізген талдаулар барысында  білім 

алушылардың «Жерде тіршіліктің пайда болуы», «геологиялық жылсанау» тақырыптарын 

оқыту барысында негізгі теориялық түсініктер «қоршаған орта», «өзгергіштік», «экожүйе», 

«филогонез», «онтогонез» түсініктерін терең меңгеруде белгілі бір геологиялық кезеңде 

тіршілік еткен қазынды жануарлардың  ерекше орын алатынына көз жеткізеді.  

Атап айтсақ, Көксу ауданындағы Мұқыры ауылының оңтүстігінде 4 шақырым 

қашықтықтағы «Жуантөбе» палеонтологиялық ескерткішінде шамамен 250 миллион жыл 

бұрын саяз теңіздерде мекендеген бентостық фауна теңіздік орголитті тұнбалы шөгінділерде 

таңбалары сақталған. Оқушылар өлкетану ізденіс жұмыстары барысында Талдықорған 

қаласынан 20 шақырым қашықтықтағы палеогеннің теңіздік бентостық фаунасы ыйықаяқты 

брахиаподалармен танысу шамамен 250 миллион жыл бұрынғы палеозой эрасының силур, 

девон дәуірлерінде қазіргі Жетісу, Іле, Күгей, Алатауларының орнында ежелгі етис теңізінің 
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 орны болғанын, оның табанында бентостық фауналар мен флораның өкілдері мекендеген 

деген ой қорытындыларын шығаруға мүмкіндік береді [5.140б.]. 

Қазігі Көксу өзенінің сол жақ жағалауында Ешкіөлмес тауының батыс беткейінің 

етегіндегі таскөмір дәуірлерінің теңіздік тұнбалы алевролитті шөгінді жыныстарында  силур 

мен девонда теңіз табанында бекініп өскен балдыр жапырақтарының таңбасы сақталған. 

Аталған орта палеозойдың теңіздік фаунасы мен флорасының өкілдері тіршіліктің 

бастапқыда суда дамығанын, құрылықтың ұлғаюына байланысты өсімдіктер мен 

жануарларлың біртіндеп құрлыққа шыға бастағаны, осыған орай ағзаларында мутациялық 

өзгерістер пайда бола бастады деген ой қорытындыларын шығаруға мүмкіндік береді.  

Негізгі қорытындылар. Жер қыртысының беткі шөгінді қабатында сақталған 

қазынды жануарлар мен өсімдіктер жаңартылған мазмұндағы  мектеп геграфиясы мен 

биологиясын оқытуда оқушылардың білімі мен іскерлік-дағдыларын қалыптастырып ақыл-

ой, экологиялық тәрбие беруде, ой-өрісін дамытуда, геологиялық уақыт ішіндегі тірі 

табиғаттың дамуын тарихын қалпына келтіруде ерекше орын алатын баға жетпес 

құндылықтар болып табылады. 

Оқушылардың палеоэкологиялық орта туралы түсініктерін қалыптастыру үшін 

мектепке жақын орналасқан геологиялық қималарға танымдық экскурсиялар ұйымдастыру 

қажет. Экскурсия алдында алдын ала заттаңбаларды дайындау қажет. Олардың 

әрқайсысында экскурсия өткізетін мекеме (мектеп, лицей, институт) көрсетілуі тиіс. Қазірдің 

өзінде далалық жағдайда қазынды ағзалардың қаңқалар мен тастағы ішкі және сыртқы 

ядроларының  таңбалары туралы барлық ақпаратты алдын ала дайындап алу керек. Басында 

қалдықты далалық анықтау, содан кейін үлгі алынған қабатты көрсете отырып, жасы 

жазылады. 
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Ұлттық экономиканы модернизациялау үдерісінде  қоғам және индивид санасын 
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басымдылықтарын белгілеу, азаматтар жауапкершілігін арттыру қажеттілігі айқын. 

Рухани-мәдени құндылықтарымызды экономикалық заңдылықтармен үйлестіру арқылы 

теориялық тұжырымдар қалыптастырылады. Шығыстың ұлы ғұламасы әл-Фарабидің 

ғылыми еңбектеріндегі  рухани құндылықтардың заманауи-өркениеттің қоғам дамуымен 

үндесуі,  оның жеке тұрмыспен, санамен, әлеуметтік-экономикалық динамизммен, 

ұлттық-рухани өмір саласындағы уақыт факторымен сабақтасуы қарастырылады. 

Тірек сөздер: Әл-Фараби көзқарасы, ұлттық өркениет, ұлттық-рухани 

құндылықтар, экономикалық заңдылықтар, заманауи экономика 

 

В процессе модернизации национальной экономики очевидна необходимость 

качественного изменения сознания общества и индивида, определения его природы и 

конструктивного механизма, установления целевых приоритетов, повышения 

ответственности граждан. В исследованиях формируются теоретические концепции 

гармонизации духовно-культурных ценностей с экономическими закономерностями. В 

статье рассматривается сочетание духовных ценностей в научных трудах великого 

мыслителя Востока Аль-Фараби с развитием современной цивилизации общества, его 

сочетание с личным бытом, сознанием, социально-экономическим динамизмом, фактором 

времени в сфере национально-духовной жизни.  

Ключевые слова: Мировоззрение Аль-Фараби, национальная цивилизация, 

национально-духовные ценности, экономические закономерности, современная экономика 

 

In the process of modernizing the national economy, there is an obvious need for a 

qualitative change in the consciousness of society and the individual, to determine its nature and 

constructive mechanism, to establish target priorities, and to increase the responsibility of citizens. 

Theoretical concepts of harmonization of spiritual and cultural values with economic regularities 

are formed in the research. The article deals with the combination of spiritual values in the 

scientific works of the great thinker of the East al-Farabi with the development of modern 

civilization of society, its combination with personal life, consciousness, socio-economic 

dynamism, time factor in the sphere of national and spiritual life. 

Key words: Al-Farabi's worldview, national civilization, national and spiritual values, 

economic laws, modern economy 

 

Адамзат өркениетінің тарихы мен мәдениеті қиын да күрделі жолды басынан өткеріп 

келе жатыр, осы жолда қаншама жаңалықтар ашылды, оның есесіне қаншама құндылықтар 

жойылды. Ұлттық экономиканың даму өзгерістерінің шапшаң көбеюі, қоғамдық және жеке 

болмыс, сана, әлеуметтік-экономикалық динамизм, саяси-рухани өмір сферасындағы уақыт 

факторының басып кіруімен сипатталады. Алайда, әлеуметтік қызығушылық ғылыми 

зерттеумен және ол бағытталған саланы терең теориялық түсінумен ұштасқан кезде ғана 

ұғынылады. Халықтың мәдени тарихының құрамдас бөлігі ретінде дүниетаным мен 

философияның тарихын терең білу оның өзін-өзі сәйкестендіру, тарихи өмір сүруі мен 

дамуының қажетті шарты болып табылады. 

Қазіргі қоғамдық дамуда «рухани құндылық» ұғымы өркениет теориясы, қоғамдық 

сана, өркениеттік бағдар, ұлттық өркениет, рухани даму жолы және т.б. ұғымдардың көптеп 

зерттелуі заманауи ой өрісінің кеңеюін және адамзаттық сананың даму деңгейін көрсетеді. 

Елімізде болып жатқан қоғамдық-мәдени, экономикалық өзгерістер мен әлеуметтік 

проблемалардың оңтайлы тұсынан шешілуі топтық, ұжымдық саналарды билейтін 

жекелеген тұлғалардың білімділігі мен біліктілігі, іскерлігі мен шеберлігі, саналығы мен 

қабілеттілігі, ең бастысы мәдени деңгейінің жоғарылығын  талап етеді. Себебі, әлем көші 

өркениеттік жолда. Оның тарихи өткенінен тыс этникалық сана-сезімнің толыққанды 

қызмет етуі мүмкін емес. Сондай-ақ, қазіргі қоғамдық сұраныс пен контекстен тыс және 

шығыс ойшылдарының мұрасын терең ойластырылған зерттеулермен толығуда.  
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 Қазіргі уакытта ғылыми аренада экономикалық ой-пікірдің пайда болуы мен даму 

жолдары, ұлы ойшылдарымыздың жарияланған ғылыми еңбектері негізінде тұжырымдар, 

экономикалық категориялар мен ұғымдар жаңаша талданып, рухани жаңарып қайта 

қолданылуда. Соның бір айғағы - шығыстың ұлы ойшылы әл-Фарабидің экономикалық 

көзқарасы, оның әр түрлі жанрдағы шығармаларының жаңа қырынан зерттелуі.  

Әл-Фараби Аристотель еңбектерін араб тілінде сөйлету арқылы Шығыс пен Батыс 

ғылымы мен мәдениетінің жақындауында ерекше рөл атқарды. Оның әлуметтік-

экономикалық көзқарастары «Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы», 

“Азаматтық саясат”, “Мемлекеттік қызметкердің афоризмдері”, т.б. еңбектерінде көрініс 

тапты. Ғалымның пікірінше, адамзат қоғамының қалыптасу  жағдайы – материалдық 

қажеттіліктерге байланысты, ал адамдардың бірігу себебі адамның табиғатына байланысты 

болады. Халықты ұйымдастырудың үш түрі бар - шағын, (қала), орта (халық) және үлкен 

(бірнеше халықтардың бірігуі). Оның ішінде қала «жетілудің жоғары сатысы”, ал ең 

жетілмеген - үй қоғамы болып табылады. Ол әлеуметтік утопия концепциясын – ізгілікті 

қала туралы ілім ойлап шығарды. «Адамның өмір сүруінің басты мақсаты – бақытқа жету, 

ал адамдар бақытқа жету үшін бір-біріне көмектесетін қоғам ізгілікті қоғам болып 

саналады» [1,5 б.].      

Әл-Фараби жеке ізгілікті адамгершілікпен байланыстырады, ол адам игілігіне 

септігін тигізетін қызмет нысаны түрінде көрінеді. Ізгілікті қала тұрғындардың өмір сүру 

жағдайына байланысты анықталады, салыстыру үшін ойшыл надан, мәдениетсіз 

қалалардың сипаттамасын береді (қажеттілікке, айырбасқа, мақтансүйгіштікке, 

билікқұмарлыққа негізделген және ұжымдық). Ізгілікті қоғам түсінігіне қажеттілікке 

негізделген (өзара көмектесумен құрылған) және ұжымдық (теңдіккке және бостандыққа 

негізделген) қалалар сәйкес келеді. 

Бейбітшілік пен адамды қабылдаудың тұтастығы, ақыл мен жүректің бірлігі, 

ақиқаттың, жақсылық пен әділдіктің рухани-адамгершілік басымдықтары, төзімділік пен 

тілектестіктің ерекше түрі – «Ұлы Даланың» осы құндылығы қазақ рухани мәдениетін өзіне 

қаратты. "Рухани мәдениет" термині философиялық айналымға берік кірді, ал осы бағыт 

бойынша зерттеулер этникалық сана-сезімнің менталдық ерекшеліктерін терең түсіну үшін 

қажет [2,12 б.].      

Ұлттық менталитет тұрғысынан қарастырсақ қазаққа тән қонақжайлылық бөтен ел 

өкілдерінің қазақ арасында тұрып кетуіне қолайлы болды. Діни наным-сенім жағынан, 

қазақтардың тез қабылдағыш немесе тез сенгіштігі (нанғыштығы) сырт елдер үшін жақсы, 

тиімді қасиет болды. Азиялық және орыстар арқылы еуропалық өндіріс әдістерін үйлестіре 

отырып жүргізілген шаруашылықта өзіндік ерекшелік, өзіндік әдіс лебі сезіліп тұрды. Бұл 

ерекшелікте жоғарыда аталған қасиеттердің барлығы жинақталып, бейне бір "далалық" 

қасиет жасалғандай [3,9 б.]. Алайда шаруашылықтың консервативтік типі мен оған сай 

болған қоғамдық қатынастардың салдарынан қоғамдық-мәдени прогрестің қарқыны 

біршама баяу болғандығын да мойындауымыз керек. 

Халықтың рухани сабақтастығы тарихи оқиғалардың қарапайым реттілігінен, 

барлық параметрлер бойынша – шығыс әлемінің мифологиялық ұғымдарынан этностың 

тұтас дүниетанымын қалыптастыруға дейін мүлдем өзгеше екенін атап өткен жөн. Сонымен 

қатар, тарихи-философиялық және шығыстанушылық зерттеулерде көрсетілген жаңа 

тәсілдер негізінде Еуразиялық рухани-мәдени интеграция жағдайындағы этностың нақты 

тұтастығы, түсініктеме әсерінің толықтығы мен басымдылығының өлшемдеріне жауап 

беретін әлем түсінігінің маңыздылығы нақтылануда. 

Әл-Фараби еңбектерін зерделей келе түсінгеніміз, руханилық қағидаларына сай 

шынайы адами қоғам құруда халықтың мәдени мұрасының ерекшелігін белгілеу қажет 

және өткен дәуірлердің рухани құндылықтарын құрметтеу және социумның жаңа түрдегі 

әлеуметтік қатынастардың қалыптасуына ықпал ететін зерттеудің ғылыми нәтижелерін 

саралауда бірқатар қызықты көзқарастар ұсынады. 
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Рухани мәдениет өте көпаспектілі және ол адамдардың санасы, олардың ой-

бағдарлары мен сезімдері көріністеріндегі айырмашылықтармен ғана шектелмейді, оның 

құрылымына адамдардың рухани қажеттіліктерін, сондай-ақ тиісті рухани құндылықтарды 

қалыптастыруға және дамытуға бағытталған [4,16 б.]. Сонымен қатар, оның негізін 

әлеуметтік субъектінің рухани қызметі құрайды. Бұл қызметтің белгілі бір нәтижесі 

адамдардың әлемге көзқарасы (дүниетаным), моральдық, эстетикалық және діни 

көзқарастары болып табылады. Олар, өз кезегінде, моральдық қағидаттар мен мінез-құлық 

нормаларында, құндылық бағдарларында және менталитетінде, өнер туындылары мен діни 

рәсімдер мен салт-дәстүрлерде және т. б. іске асырылады. 

Жаһандану әлемі мен Қазақстанды жаңғырту жағдайында адам өміріндегі әмбебап 

құндылықтарды бекіту ұлттық тарихты барабар сипаттау үшін қазіргі қазақстандық қоғамға 

тән ерекшеліктерге жауап беретін жаңа тұжырымдамалық тәсілдер мен шешімдерді 

тұрақты іздестіруді талап ететінін атап өткен жөн. Қазақ халқының қазіргі заманғы 

өркениеті біздің тарихымыздың түркі кезеңінің мұрагері болып табылады және ол 

Еуразияның орасан зор дала кеңістіктері мекендеген ежелгі этностардан өте көп мұра 

қалдырды. Оны заманауи экономика жағдайында жаңғырту – бүгінгі күннің талабы. 

Ұлттық экономиканы модернизациялау үдерісінде  қоғам және индивид санасын 

сапалы өзгерту, оның табиғатын және құрылымдық механизімін   анықтау, мақсатты 

басымдылықтарын белгілеу, азаматтар жауапкершілігін арттыру қажет. Себебі, қазіргі 

экономика бүгінгі күні тек материалдық тауар мен қызметтерге ғана емес ақылға да сүйенуі 

керек. Ұлттық қабілетке - заманауи тиімді білім беру жүйесін қолдау   және жастардың 

интеллектуалды деңгейін көтеру арқылы жетеміз. Әр жеке тұлға  елімізде іске асып жатқан 

қоғамдық мәдениетті, экономикалық өзгерістерді  және әлеуметтік проблемаларды оңтайлы 

шешуде білім және біліктілікті, өнер тапқыштықты, қабілеттілікті, қоғамдық сананы 

басқару мәдениетінің жоғары деңгейін тануы, игеруі қажет [5].     

Бүкіл әлемде тарихтың қазіргі кезеңінде өркениеттік және дүниетанымдық бағдарға 

деген қызығушылық артты, бұл ұлттық сана-сезімнің қарқынды өсуін көрсетеді. Халықтың 

әлеуметтік-мәдени тарихының құрамдас бөлігі ретінде дүниетаным мен философияның 

тарихын терең білуі оның өзін-өзі сәйкестендіру, тарихи өмір сүруі мен дамуының қажетті 

шарты екендігі белгілі. Себебі, тарихи кезеңдерде қалыптасқан рухани-мәдени 

құндылықтарының экономикадағы ролін,     адамгершілік қасиет, әлеуметтік және 

азаматтық жауапкершілік,   патриоттық сезім - бүкіл халықтың игілігін көздейтін 

экономиканың негізін құру,   ізгілікті экономика жүйесінің алғышарттарын бекіту, қоғам 

келеңсіздіктерімен күресу, теңсіздікті жою, әділетсіздікті айқындау болып табылады. 

Сондықтан, бүгінгі күндері рухани құндылықтарға жаңаша мән берілуі, адамның танымдық 

мәдениетке, әсіресе ұлттың өзін-өзі тануына басым көңіл бөлінуі, ғылым мен  білімді 

дәріптеуі - қазақ қоғамының қазіргі дамуының айтарлықтай маңызды бөлігі екені айқын.  

Қоғамдық сананы алдын ала түбегейлі өзгертпей жатып, бірде-бір факторды жекелей 

немесе оның жиынтығында Қазақстанның үшінші жаңғырту  жетістігіне жеткізуді 

қамтамасыз ету мүмкін емес. Адам табиғатының оң көрінісі - оның рухани мәдениетімен 

үйлесуінде, жоғары  кәсібилік деңгейіне сәйкес келуінде, ол өз кезегінде - жеке тұлғаның 

қалыптасуына алып келетін идеал адамды және басты мақсат - жаңа білім беру түрін 

құрудағы объективтілікті талап етеді. 

Қорыта айтсақ, ұлы ойшылдарымыздың қазіргі кезеңге дейін құнын жоғалтпаған 

шығармалары елімізді экономикалық және рухани тәуелділіктен азат етуге, өркениетке 

жетуге нұсқады. Ғылымның әр түрлі қырларынан жазылған бұл зерттеулер мен еңбектер 

ұлттың рухани мұрасын игеріп, еліміздің экономикалық ойлау жүйесін қалыптастыруға 

теория жүзіндегі үлкен еңбек болып табылады. Дегенмен, қазіргі Қазақстандық 

экономикалық ой-пікірді руханияттық тұрғыдан талдау, қалыптасқан экономикалық ахуал 

мен оны дамыта түсу жолдары, өткеніміз бен қазіргі өсу бағыттарын сабақтастыра зерттеу 

бүгінгі күннің талабы.  
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Бүгінгі күні елімізде еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жөнінде атап айтар 

болсақ,  оның, өндірістегі жарақат пен өндірістік сырқаттың азаюы бойынша жұмысты 

ұйымдастыру мен біздің қоғамымыздың азаматтарының әлеуметтік-экономикалық 

жағдайын жақсартуда оң нәтижеге  жетіп отырғаны сөзсіз. Еңбек жағдайлары мен 

еңбекті қорғауды жақсартуда ең негізгі міндеттердің бірі-қызметкерлердің еңбек 

қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау саласындағы құқықтарын қамтамасыз етуге бағытталған 

кәсіптік одақтардың қызметі елеулі рөл атқарады. 

Тірек сөздер:  енбекті қорау, нормативтік-заңнама, өрт қауіпсіздігі, жану, жұмыс 

орнын аттестау. 

 

Сегодня, с точки зрения охраны труда и здоровья в стране, это, несомненно, 

положительно влияет на организацию работы по снижению травматизма и 

профессиональных заболеваний и улучшению социально-экономического положения 

граждан нашего общества. Одной из основных задач по улучшению условий труда и охраны 

труда является деятельность профсоюзов, направленная на обеспечение прав работников 

в области охраны труда и здоровья. 

Ключевые слова: охрана труда, нормативы, пожарная безопасность, сжигание, 

сертификация рабочего места. 

 

Today, in terms of occupational safety and health in the country, it undoubtedly has a 

positive effect on the organization of work to reduce injuries and occupational diseases and 

improve the socio-economic situation of citizens of our society. One of the main tasks in improving 

working conditions and labor protection is the activity of trade unions, aimed at ensuring the 
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rights of workers in the field of occupational safety and health. 

Keywords: labor protection, standards, fire safety, burning, certification of the workplace. 

 

Қазірғі кезде өндірісте болған барлық жарақаттар мен кәсіби аурулар «Еңбек 

қызметімен байланысты сәтсіз оқиғалар мен жұмыскерлер денсаулықтарына келтірілген 

басқа да зақымдануларды тергеу және тіркеу Ережелеріне» сәйкес тексеріледі. Бұл 

Ережелер 3 наурыз 2001 ж Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысымен бекітілген. 

Іс шараларды жоспарлау-бұл жоспарлаудың бір түрі,оның негізінде қызметтің алға 

қойылған мақсаттарына жетуі [1,2]. 

Жұмыс орындарында жоспарлауға бағдарламалық-мақсатты тәсіл кезінде ұйымды 

басқарудың негізі кәсіпорынның мақсатты бағдарламасы деп аталады, онда фирманың 

мақсаттары мен оларға қол жеткізу жөніндегі шаралар кешені тұжырымдалған. Шын 

мәнінде, жоспарлаудың кез келген әдісі қандай да бір нақты мақсаттарға қол жеткізуге 

бағытталған. Бірақ бұл жағдайда жоспарлау процесінің өзінің негізінде мақсаттарды 

анықтау мен қою жатыр, Содан кейін оларға қол жеткізу жолдары таңдалады. Яғни, 

бағдарламалық-нысаналы жоспарлау "мақсаттар - жолдар - тәсілдер - құралдар"логикалық 

схема бойынша салынған. Алдымен қол жеткізілуі тиіс мақсаттар анықталады, содан кейін 

оларды іске асыру жолдары, содан кейін неғұрлым егжей - тегжейлі тәсілдер мен құралдар 

белгіленеді. 

Бағдарламалық-нысаналы жоспарлаудың негізгі түсінігі бағдарлама болып 

табылады. Бағдарлама-стратегияларды іске асыру жөніндегі іс-шаралар кешені. Өз 

кезегінде, олардың көмегімен қол жеткізілетін стратегиялар мен мақсаттар жүйесі-жоспар 

ретінде өзге нәрсе емес. Осылайша, бағдарламалық-нысаналы жоспарлаудың екілік, атап 

айтқанда жоспарлауды біріктіру және экономикалық көрсеткіштерге нақты әсер ету 

расталады.  

Ұйымда бағдарламалық-нысаналы жоспарлауды қолдану болжамдардың дәлдігін 

арттыруға және жоспарлы көрсеткіштерді нақты көрсеткіштерге жақындатуға мүмкіндік 

береді,бұл айтарлықтай дәрежеде компанияның табысты дамуына ықпал етеді. 

 (ЖОА) жұмыс орындарын аттестаттау мақсаты мен міндеттері: 

- зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторларды анықтау мақсатында жұмыс 

орындарындағы еңбек жағдайларына бағалау жүргізу; 

- еңбек жағдайларын еңбекті қорғаудың мемлекеттік нормативтік талаптарына 

сәйкес келтіру жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру; 

- жағдайларын гигиеналық бағалау, жарақат қауіпсіздігін және қызметкерлердің 

жеке қорғану құралдарымен (бұдан әрі - ЖҚҚ) қамтамасыз етілуін бағалау); 

- жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларының жай-күйін және қызметкерлерді 

сертификатталған жеке және ұжымдық қорғану құралдарымен қамтамасыз етудің 

дұрыстығын бақылау; 

- еңбек шарты бойынша және заңнамамен белгіленген өзге де жағдайларда 

міндеттерін орындаумен байланысты қызметкердің денсаулығының зақымдану (жоғалу) 

немесе қайтыс болу ықтималдығы ретінде кәсіби тәуекелді бағалау, еңбек жағдайларымен 

себеп-салдарлық байланыста қызметкердің денсаулық жағдайына талдау және бағалау 

жүргізуді, еңбек құқығы субъектілерін тәуекел туралы хабардар етуді, тәуекел 

көрсеткіштерінің серпінін бақылауды, сондай-ақ қызметкерлер денсаулығының зақымдану 

ықтималдығын төмендету бойынша іс-шараларды жүргізуді болжайтын кәсіби тәуекелді 

бақылау және басқару; 

- қызметкерлерге ұсынуға, тоқтатуға жұмысы туралы анық ақпарат жағдайында 

жұмыс орындарында еңбек туралы қолданыстағы қаупі денсаулықтың қорғау жөніндегі 

шаралар туралы зиянды әсерлерден және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың және 

тиісті қызметкерлерге, ауыр жұмыстарда және зиянды және (немесе) қауіпті еңбек 

жағдайлары, кепілдіктер мен өтемақылар; 
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 - еңбек жағдайлары зиянды жұмыстарда, ерекше температуралық жағдайларда 

орындалатын немесе ластануға байланысты жұмыстарда істейтін қызметкерлерге 

белгіленген нормаларға сәйкес тегін сертификатталған арнайы киім, арнайы аяқ киім және 

басқа да ЖҚҚ, сондай-ақ шаю және залалсыздандыру құралдарын беру; 

- еңбек жағдайлары туралы статистикалық есептілікті дайындау; 

- еңбекті қорғау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастырудың еңбекті қорғаудың 

мемлекеттік нормативтік талаптарына сәйкестігін кейіннен растау; 

- қызметкерлердің міндетті алдын ала (жұмысқа түскенде) және мерзімдік (еңбек 

қызметі ішінде) медициналық тексерілуге (тексерілуге) жататын адамдар контингенттерін 

және аттас тізімін, сондай-ақ кезектен тыс медициналық тексерулерге (тексерулерге) 

дайындау; 

- өндірістегі жазатайым оқиғалардан және кәсіптік аурулардан қызметкерлерді 

міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіндегі сақтандыру тарифіне жеңілдіктер мен 

үстемеақыларды есептеу; 

- кәсіптік ауруға күдікті кезде аурудың кәсіппен байланысы туралы, кәсіптік 

аурудың диагнозы туралы мәселені шешу; 

- ұйымдардың, олардың филиалдарының, өкілдіктерінің, құрылымдық 

бөлімшелерінің, өндірістік жабдықтардың, учаскелердің қызметін Әкімшілік тоқтата тұру 

түрінде әкімшілік жаза қолдану туралы белгіленген тәртіппен қабылданатын шешімдердің 

негіздемесі; 

- ғимараттарды немесе құрылыстарды, машиналар мен жабдықтарды пайдалануды, 

жекелеген қызмет түрлерін (жұмыстарды) жүзеге асыруды, қызметкерлердің өміріне 

немесе денсаулығына тікелей қатер төндірудің салдарынан қызметтер көрсетуді тоқтата 

тұру туралы мәселені қарау; 

- қызметкерлердің қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуге және өндірісте 

болған жазатайым оқиғаларды және кәсіптік ауруларды тергеуге байланысты мәселелер 

мен келіспеушіліктерді қарау; 

- ұйым қызметкерлерін тиісті санитарлық-тұрмыстық және профилактикалық 

қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылдау; 

- қызметкерлердің жекелеген санаттары үшін еңбек шектеулерінің негіздемесі; 

- еңбек шартына енгізгендей еңбек жағдайларының сипаттамалары, және өтемақы 

қызметкерлерге ауыр, зиянды және (немесе) қауіпті еңбек жағдайларында; 

- ұйымдарда еңбек жағдайларын жақсарту және еңбекті қорғау жөніндегі іс-

шараларды жоспарлау және қаржыландыру негіздемесі, оның ішінде өндірістегі жазатайым 

оқиғалардан және кәсіптік аурулардан міндетті әлеуметтік сақтандыруға арналған қаражат 

есебінен; 

- Қазақстан Республикасы субъектісінің ұйым, муниципалдық білім беру, атқарушы 

билік органы деңгейінде және мемлекеттік деңгейде қолданыстағы еңбек жағдайларының 

деректер банкін құру; 

- еңбек құқығы нормалары бар еңбек заңнамасы мен өзге де нормативтік құқықтық 

актілердің сақталуына мемлекеттік қадағалау мен бақылау жүргізуге уәкілетті атқарушы 

билік мемлекеттік органының жүзеге асыруы бойынша іс-шаралар жүргізу[3,4]. 

Еңбек жағдайлары бойынша жұмыс орындарын аттестаттау гигиеналық бағалауды, 

еңбек жағдайларын бағалау жарақат қауіпсіздігін қамтамасыз ету және қызметкерлердің 

жеке қорғану құралдарымен қамтылады. 

Жұмыс орындарын аттестаттау шеңберінде мерзімдік медициналық тексерулерден 

өту ескеріледі, олардың барысында қызметкерлердің денсаулық жағдайын бағалау 

жүргізіледі. Алайда, қазіргі уақытта еңбекке қабілетті халықтың денсаулық жағдайының 

өлшемі болып табылатын еңбекке қабілеттілігінің уақытша жоғалуымен сырқаттанушылық 

көрсеткіші бойынша бұрын кең таралған денсаулық жағдайын бағалаудың шынайылығы 

мен маңыздылығын жоғалтты. 
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Қызметкерлердің жағдайын жақсарту және еңбекті қорғау жөніндегі іс-шаралар 

негізгі міндеттері: 

 жұмыс берушінің салауатты және қауіпсіз еңбек жағдайларын құруды 

қамтамасыз ететін және ынталандыратын экономикалық және ұйымдастырушылық 

қағидаттарды қалыптастыру; 

 еңбекті қорғауды басқару жүйесін жетілдіру; 

 өндірістік жарақаттану деңгейін, кәсіптік аурулар тәуекелін төмендету, еңбек 

жағдайлары мен еңбекті қорғаудың жай-күйін жақсарту; 

 еңбекті қорғау саласында оқытуды ұйымдастыруды жетілдіру; 

 әлеуметтік-еңбек қатынастары субъектілерінің еңбегін қорғау саласындағы 

әлеуметтік әріптестікті жетілдіру. 

Жұмысты  каупсіз  жүргізу  үшін  откізілетін  нүскаулардың  түрлері,  олардың 

сипаттамасына және өткізу үақытына байланысты томендегідей болінеді:  

1) кіріспе нүскау;(вводный инструктаж)  

2) жұмыс орнындағы алғашқы нүскау;  

3) қайталама нүскау;(повторный)  

4) жоспардан тыс нүскау;  

5) мақсатты нүскау; 

Кіріспе  нұскау  жұмысты  қаупсіз  жүргізу  үшін-барлық  жүмысшылармен 

өткізіледі,  олардын  біліміне, стажына, лауазымына, кәсібіне  байланыссыз; үақытша 

жұмысқа алынған, оку орындарында, зертханаларда, шеберханаларда, полигонда әсіресе 

лабораториалық және практикалық жұмыстарды өткізу алдында.  

Өндірісте  нүскауды  «Еңбек  қорғау»  инженеры,немесе  бұйрык  бойынша  жауапты 

адам, мектептерде  сол  зертханада,шеберханадағы  жауапты  маман  өткізеді    және арнайы 

журналға тіркейді-қол қойғызу арқылы. Сабақтан тыс отетін шараларды өткізу кезінде-

нүскауды үйірме жетекшілері, секцияга жауапты мамандар откізеді [5,6].  

Қайталама және  жоспардан  тыс  нүскамаларды-технологиалық  процестердің 

өзгерісінде, құрылым ауысқанда,жеке немесе топ болып  жүмысшылар өтеді.  

Жұмыс  орнындағы  алғашқы  нұскау  жұмыс  орнындағы,  өндірістеғі,цехтағы 

өндіріс  қүралы  мен  технологиалык  процесс  туралы  жалпы  мағлуматтар,процесс кезінде 

туатын неғізғі қауіпті және зиянды факторлар карастырылады.             

Еңбекті  қорғау  бойынша  заңды  бұзуына  байланысты, жауапкершіліктің  келесі 

түрлері қарастырылады:  

1.Дисциплинарлы  

2.Административті  

3.Материалды  

4.Қылмыстық.  

Дисциплинарлы  жауапкершілікте,  ұсыныс  айту  туралы  шешімді  жұмыс  беруші 

қабылдайды. Еңбекті қорғау бойынша  заңды бұзғанда дисциплинарлы ұсыныстары, ол 

ескерту сөгіс, қатаң сөгіс және жұмыстан шығару. Жауапты объектілер, бағыныштылар мен 

жалдамалы жұмыскерлер.   

Дисциплинарлы  жауапкершіліктен  административтінің  артықшылығы,  ҚР 

административтік  заң  шығарушылық  кодексімен  сәйкес,  мұнда  басшылар  жауапты 

адамдар және басқа да жауапты жұмысшылар түгелдей қатысты. Ұсыныс айту туралы 

шешімдер,  ол  әртүрлі  айып    төлеуді, Мемлекеттк  бақылау  органдарының  басшылары 

мен  инспекторлары  тағайындайды. Материалды  жауапкершілік  еңбекті  қорғау 

ережелерін  бұзу  салдарынан мемлекетке және  зардап шегушіге материалдық шығын 

келтірген жағдайда пайда болады.   

Бағдарламаны іске асырудан экономикалық тиімділік өндірістік жарақаттануға, 

жалпы және кәсіптік ауруға шалдығуға, еңбек өнімділігін арттыруға, жұмыс уақыты 

шығындарының қысқаруына, зиянды және қауіпті еңбек жағдайлары бар жұмыс үшін 
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 өтемақы төлеуге жұмсалатын шығындардың төмендеуіне байланысты. 

Негізгі іс-шаралар жүйесі келесі бағыттар бойынша жұмыстарды біріктіреді: 

Ұйымдастыру іс-шаралары; 

Техникалық іс-шаралар; 

Санитарлық-тұрмыстық қамтамасыз ету; 

Емдеу-профилактикалық іс-шаралар; 

Әлеуметтік-экономикалық іс-шаралар. 

Техника қауіпсіздігі және өрт туралы жалпы мәліметтер.  Жану - бұл 

тотықтырғыштың химиялық реакциясы. Жану кезінде көп мөлшерде жылу шығып жарық 

сәулесі бөлінеді. Жанудың пайда болуы үшін үш фактордың болуы қажет: жанғыш зат, 

тотықтырғыш (әдетте ауаның оттегісі) көзі. Мұнымен катар тотықтырғыш ретінде хлор, 

(бром, иод, азот қышқылдары т.б. болуы мүмкін. 

Жанғыш зат қосындысының қасиетіне байланысты жану, гомогенді және 

гетерогенді болуы мүмкін. Гомогенді жану кезінде қолданыстағы заттардың агрегаттык 

жағдайы бірдей болады (мысалы, газдардьщ жануы). Қышқыл және сұйық жанғыш 

заттардың жануы гетерогенді болады. 

Жану процесінің пайда болуы бірнеше түрлерге бөлінеді: от алу, жану, тұтану, 

өздігінен жану, өздігінен тұтану, жарылу. 

От жану деп жанғыш заттың бет жағында пайда болған газдың не будың лап етіп тез 

жанып кетуін айтады. Заттың газдану жылдамдығы өте аз болғандықтан оның өзі 

жанбайды. Заттың бет жағында  жиналған газ немесе бу жанатын ең төмен температурасын, 

сол заттың от жану температурасы деп айтады. Жану деп тұтандыру кезінің әсерінен туатын 

жану процесін айтады [7,8] . 

Тұтану деп жалын пайда болатын жану процесін айтады. Тұтану температурасы 

жангғыш заттың тұрақты жануына қажетті жанатын газ немесе будың шығу жылдамдығын 

қамтамасыз ететін сол заттың температурасы. Тұтану температурасы от жану 

температурасынан бірнеше градуска жоғары болады. 

Өздігінен жану деп жанғыш заттардың сыртқы тұтандыру кезісіз пайда болатын 

жану процесін айтады. Бұл жану процесі заттардың химиялык (жанған заттар өзара 

әрекеттескенде шығатын жылудың әсерінен пайда болады), микробиологиялық 

(микроорганизмдердің тіршілік әрекетінен пайда болады) және жылулық (заттың жасырын 

не сыртқы қыздыру көзінің әсерінен пайда болады) факторлардың әсерінен өзінен-өзі қызу 

салдарын айтады. 

Өрт  қауіпсіздігін күшейту жөнінде төмендегідей шаралар қарастырылады: 

- өрт күзетін ұйымдастыру; 

- қызметкерлер мен жұмыскерлерге өрт қауіпсіздігі жөнінен окыту; 

- ерт қауіпсіздігін сяқтау жөнінде инструкииялар әзірлеу. 

Ғимараттардың, жабық қоймалар мен кұрылыстардың арасындағы өртке қарсы 

аралық мөлшері  1- кестеде келтірілген. 

 

Кесте 1.   Ғимараттардың, жабық қоймалар мен кұрылыстардың арасындағы өртке 

қарсы аралық мөлшері 

 

Бір           

ғимараттың немесе    

кұрылыстың отқа             

төзімділік дәрежесі 

Басқа ғимараттардың немесе құрылыстардың отқа төзімділік 

дәрежесі бойынша өртке қарсы аралық, м 

 

 

I және II III IV және V 

I және II 10 12 16 
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III 12 16 18 

IV және V 16 18 20 

 

Өрт қауіпсіздігі - бұл  еңбекті қорғаудың бір бөлімі, мұнда  өрттің пайда болуының 

алдын-ала  жою  шарттарын  үйретеді,  бір  сөзбен  айтқанда  адамдардың  жалпы  және 

мемлекеттік мүліктердің және жеке заттарының, өрттен қорғайтын  мүмкіндігі. Өрт – бұл 

адам өміріне және денсаулығына, материалдық шығын әкелетін жалпы және мемлекеттік 

назардағы,  ешқандай бақыланбайтын жану [9,10] .  

Өрт  қауіпсіздігі  бойынша  нормативті  құжаттарға  жататындар:  стандарттар, 

нормалар және өрт қауіпсіздігі ережелері, СНмЕ, СанЕмН, ережелер, инструкция және өрт 

қауіпсіздігін құрайтын басқа құжаттар.  
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Сегодня становится очевидным, что такое качество личности, как 

коммуникативная компетентность, во многом определяет эффективность деятельности 

личности в различных сферах общества, а вопросы формирования 

коммуникативныхспособностей приобретает статус важной социальной проблемы. Это 

связано и с тем, что новые социально-экономические и политические отношения, 

складывающиеся в современном Казахстане, преобразуют те системы деятельности, в 

которых проявляется активность личности. Речь идет о способностях личности к 

адекватной реакции на эти новые условия и формы общественного бытия. 

Ключевые слова: коммуникативные способности,коммуникативная 

компетентность, коммуникативные свойства личности, коммуникативная структура 

личности, коммуникативный потенциал. 

 

Бүгінгі күні тұлғаның коммуникативтік құзыреттілік ретіндегі сапасы қоғамның 

түрлі салаларындағы жеке тұлғаның қызметінің тиімділігін анықтайды,ал 

коммуникативтік қабілеттілікті қалыптастыру мәселелері маңызды әлеуметтік мәселе 

мәртебесіне ие болады. Бұл қазіргі Қазақстанда қалыптасқан жаңа әлеуметтік-

экономикалық және саяси қарым-қатынастар тұлғаның белсенділігі байқалатын қызмет 

жүйелерін қайта құрумен байланысты. Яғни тұлғаның осы жаңа жағдайларға және 

қоғамдық болмыстың түрлеріне барабар реакцияға қабілетті болуы туралы болып отыр. 

Тірек сөздер: коммуникативтік қабілеттер, коммуникативтік құзыреттілік, 

тұлғаның коммуникативтік қасиеттері, тұлғаның коммуникативтік құрылымы, 

коммуникативтік әлеует. 

 

Today it becomes obvious that such a quality of personality as communicative competence 

largely determines the effectiveness of the individual in various spheres of society, and the issues 

of formation of communicative abilities acquires the status of an important social problem. This 

is due to the fact that the new socio-economic and political relations, emerging in modern 

Kazakhstan, transform those systems of activity, which manifests the activity of the individual. It 

is a question of abilities of the person to adequate reaction to these new conditions and forms of 

public life. 

Keywords: communicative abilities, communicative competence, communicative 

properties of the personality, communicative structure of the personality, communicative 

potential. 

 

В настоящее время социальная обстановка предоставляет человеку множество 

шансов для установления контактов и расширения сферы взаимодействия с другими 

людьми.  Благодаря интернет - технологиям и знанию иностранных языков человек может 

ежедневно общаться с людьми, которые проживают в других городах и странах, свободно 

путешествовать по миру, получать престижное образование и работать, не выходя из дома. 

Однако широкое распространение общения в пространстве Интернета не отменяет 
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реального взаимодействия между людьми, последнее по-прежнему остается 

преобладающим и наиболее важным для человека.  В связи с этим, на современном этапе 

развития общества особенно значимым для человека становится наличие умения общаться 

с другими людьми, умение слушать и слышать другого человека, умение понимать то, что 

чувствует собеседник, т.е. наличие коммуникативных свойств и коммуникативных 

способностей.  

Данные свойства способностей составляет основу такого психологического 

образования как коммуникативный потенциал, от уровня развития которого во многом 

зависит успешность человека в социальном, личном и профессиональном планах.  

По утверждению К.К. Платонова, коммуникативные способности являются 

обязательным компонентом организаторских способностей и способностей к руководству. 

По мнению ученого, коммуникативные способности – это особенностиличности, 

обеспечивающие эффективность ее общения и совместимость с другими людьми [1, с.12]. 

В суждении о способностях всегда всегда присутствует сравнительный характер, то 

есть все базируется на определении различия и сходства умений одного человека с 

умениями других. Критерием способностей, как правило, является результат, достигнутый 

в процессе деятельности. История личностного развития говорит о том что всякое умение 

развивается в результате трудоемкой работы с применением не малых усилий. Но также 

можно заметить что некоторые люди достигают высокого уровня в определенной 

деятельности, затрачивая при этом меньше сил и времени, другие остаются в рамках 

средних достижений, некоторые приходят к гораздо низким результатам даже при наличии 

благоприятных условий и проделывая усердную работу над собой. Именно первый тип 

людей называют способными. Разные степени и типы способностей человека относят к 

сложнейшим и важнейшим проблемам психологии. Тем не менее научная разработка 

понятия о способностях еще крайне не достаточна. Жизнь постоянно ставит проблему 

способностей перед человеком. Способности формируются на протяжении жизни, 

подвергаются изменениям в зависимости от объективных условий, а это означает что их 

можно преобразовать и воспитать. Именно жизнь доказывает нам, что общая одаренность 

являет собой лишь платформу, на которой проявляются способности. Это хорошо заметно 

в различных работах психологов. В области физиологии и психологии, в изучении 

способностей присутствует множество общих подходов и идей. Но в данных работах пока 

что отсутствуют исследования, которые отражали бы понятие об определенных 

особенностях физиологии, которые прежде всего связаны с термином способность. 

Анализ литературных данных в отечественной и зарубежной психологии показал, 

что понятие «коммуникативные способности» не является общепринятым. Как 

отечественные, так и зарубежные психологи чаще используют термин «коммуникативная 

компетентность». Современный подход к проблеме развития и совершенствования 

коммуникативной компетентности состоит в том, что обучение рассматривается как 

саморазвитие и самосовершенствование на основе собственных действий. Причем, под 

коммуникативной компетентностью понимается способность устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми. В состав компетентности 

включают некоторую совокупность знаний и умений, обеспечивающих эффективное 

протекание коммуникативного процесса. 

Коммуникативная компетентность рассматривается авторами как система 

внутренних ресурсов, необходимых для построения эффективного коммуникативного 

действия в определенном круге ситуаций межличностного взаимодействия. 

Коммуникативные свойства личности - это устойчивые характеристики 

особенностей поведения человека в сфере общения, значимые для его социального 

окружения. Конкретная личность включается в многообразные системы совместной 

деятельности с другими людьми, и это определяет многообразие накапливаемых и 

закрепляемых личностью способов ее участия в общении. 
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  «Коммуникативные способности– индивидуально - психологические особенности 

личности, обеспечивающие эффективное взаимодействие и адекватное взаимопонимание 

между людьми в процессе общения или выполнения совместной деятельности». 

Коммуникативные способности позволяют успешно вступать в контакт с другими людьми» 

[1, с. 92].   

Коммуникативные способности«проявляются в специфической чувствительности 

педагога к способам установления с учащимися и развитию педагогически целесообразных 

взаимоотношений на основе завоевания у них авторитета и доверия» [2, с. 23]. 

Коммуникативные способности– «вид способностей, проявляемый в сфере общения 

и способствующий успешности человека в разнообразных областях деятельности» [3, с. 41]. 

Анализ источников позволил сделать выводы, о том, что управление 

коммуникативными знаниями и умениями студентов, регулирование и планирование 

коммуникативных действий в различных коммуникативных ситуациях возможно только 

при наличии коммуникативных способностей.  На основе многочисленных источников, 

нами были выделены основные функции коммуникативных способностей, что отражено в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 Систематизация основных функций коммуникативных способностей 

личности в психолого-педагогических исследованиях  

 

№ Основные функции коммуникативных 

способностей личности 

Автор 

1 Правильное использование языка общения в 

разнообразных ситуациях. 

Г.С. Парфенов 

2 Установление правильных взаимоотношений и умение 

их регулировать. 

Н.В. Кузьмина 

3 Обеспечение эффективности и адекватности общения. А.А. Кидрон 

4 Являются обязательным компонентом организаторских 

способностей личности. 

И.А. Зимняя 

5 Обеспечение  совместимости с другими людьми в 

процессе общения и выполнения совместной 

деятельности. 

М.А. Мартынова 

6 Осуществление качественных и количественных 

характеристик обмена информацией, восприятия и 

понимания другого человека. 

А. Коновалов 

 

Согласно данным концепциям, можно утверждать следующее: 

- коммуникативные способности - это индивидуально-психологические 

особенности, отличающие одного человека от другого и проявляющиеся в успешности 

освоения или выполнения коммуникативной деятельности; 

- коммуникативные способности формируются, совершенствуется в практическом 

общении; 

- структура и содержание коммуникативной деятельности опосредованно отражает 

структуру и содержание коммуникативных способностей.  

Вместе с тем структура коммуникативных способностей и ее элементы 

формируются в коммуникативной деятельности личности. Целью межличностной 

коммуникации в деловой сфере является актуализация функции воздействия. 

Коммуникативные способности определяют ее эффективность и сами при этом 

совершенствуются. 

Коммуникативные способности структурно представляют собой сложную 

иерархическую систему, которая, с одной стороны, гармонично включена в общую 

http://communication_psychology.academic.ru/300/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://pedagogic_psychology.academic.ru/664/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://career_counseling_support.academic.ru/168/%D0%9A%D0%9E%D0%9C%D0%9C%D0%A3%D0%9D%D0%98%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%98%D0%92%D0%9D%D0%AB%D0%95_%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A1%D0%9E%D0%91%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%98
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структуру способностей человека, с другой стороны, выступает как часть структуры 

личности, что позволяет авторам рассматривать коммуникативные способности как 

сквозную характеристику, пронизывающую всю структуру личности. 

Проведенный нами анализ психолого-педагогической литературы позволяет 

заключить, что существует несколько способов построения структуры коммуникативных 

способностей в зависимости от первоэлемента, который является ее основой. Таким 

образом, можно выделить структуры коммуникативных способностей в основе, которых 

лежат: 

- коммуникативные знания, умения и навыки; 

- личностные особенности; 

- индивидные свойства личности. 

Коммуникативная структура личности - это относительно стабильное целостное 

образование, состоящее из систем коммуникативных свойств личности и 

коммуникативного потенциала личности, который взаимодействует с этими системами. 

Системы этих свойств формируются в процессе общения, а также под влиянием ряда 

факторов и закрепляются в структуре личности. Выделение особой системы 

коммуникативных свойств личности возможно только условно, так как «личность 

участвует в общении как целостная личность, и любое ее качество «включено» в общение 

и, следовательно, влияет на его эффективность» [5, с. 60]. 

Стабильность коммуникативной структуры личности проявляется в индивидуально-

психологических особенностях конкретного индивида под влиянием ряда факторов, среди 

которых важное место занимают образ жизни человека, социальные ситуации и др. Ядро 

коммуникативной структуры личности составляют коммуникативные свойства личности. 

Рассмотрев способ построения структур коммуникативных способностей, основа которых 

- коммуникативные знания, умения, навыки, обратимся к анализу структур 

коммуникативных способностей, где в основе лежат личностные особенности. 

«Коммуникативный потенциал - это система социально-психологических свойств, 

обеспечивающих тот или иной характер общения» [2, с.14]. Система социально-

психологических свойств, составляющих коммуникативный потенциал личности, которая 

закрепилась и, обладает устойчивостью, переходит в коммуникативные свойства личности. 

Сам же коммуникативный потенциал личности является динамичной, развивающей и 

обогащающейся системой свойств. Все выделенные стороны образуют целостные и 

взаимосвязанные системы свойств, которые формируются в многообразных процессах 

общения и совместной деятельности с другими людьми. 

Коммуникативная деятельность, по определению А.К. Усеновой, Ш.Ш. Рахатова- 

есть синоним коммуникативной культуры [6, с.32].Активное внедрение во все сферы 

деятельности человека новых коммуникационных технологий требует решения проблемы 

подготовки специалистов художественного профиля (культурологов, музыкантов, 

хореографов, вокалистов, режиссеров), способных эффективно работать в условиях 

становления общества, когда информация, знания становятся важным ресурсом, а также 

подлинной движущей силой социально-экономического, технологического и культурного 

развития.  

Модель формирования коммуникативной компетентности студентов в условиях 

модернизации музыкального образования включает в седя следующие компоненты: 

-  Мотивационно-личностный компонент подразумевает направленность личности 

на коммуникативное сотрудничество в процессе восприятия музыки. Включает - наличие 

социально-одобряемых мотивов коммуникативной деятельности, интерес к музыке  и 

желание общаться о ней, стремление к общению  с музыкой и о музыке; 

-  Содержательный компонент подразумевает уровень развития  коммуникативных 

знаний,  умений, а также знание музыки. Включает познавательные процессы, которые 

обеспечивают восприятие музыки, способность к сотрудничеству в процессе 
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 коммуникативной деятельности, знание норм и правил общения; 

-  Деятельностный компонент подразумевает Способность рассуждать о музыке и 

вступать в диалог. Включает  позитивное отношение к другим, яркое восприятие музыки 

разных жанров, способность слушать партнера и договариваться с ним; 

 -  Эмоционально-волевой компонент подразумевает способность к сотрудничеству 

в процессе коммуникативной  и музыкально-творческой деятельности. Включает эмболию, 

коллективизм, целеустремленность, способность яркого эмоционального восприятия 

музыки устойчивость, самоконтроль, отношение студента к себе и другим, возникающее в 

результате общения друг с другом о музыке.        

По мнению Т.О. Бондарева «коммуникативные способности - это индивидуально-

психологические особенности личности, проявляющиеся в общении, а также умения и 

навыки общения с людьми, от которых зависит его успешность» [7, с.6]. 

В своем же исследовании, мы больше придерживаемся, точки зрения М. Кулахмет, 

М.М. Дуйсенова, которые считают, что соотношение общения и коммуникативной 

деятельности - это соотношение целого и частей [8, с.25]. Общение не существует без 

коммуникативной деятельности партнеров, но оно не сводится к их изолированно взятым 

коммуникативным деятельностям. Итак, коммуникативная деятельность - это 

взаимодействие двух и более людей, направленное на согласование и объединение усилий 

с целью налаживания отношений и достижения общего результата. Помимо этого, в 

коммуникативную структуру личности входят коммуникативные способности. 

Все структурные компоненты коммуникативных способностей выступают в 

нерасторжимом единстве в комплексе, обеспечивая регуляцию процесса общения.                          

А.А. Кидрон под коммуникативными способностями понимает «общую способность, 

связанную с многообразными подструктурами личности и проявляющуюся в навыках 

субъекта общения вступать в социальные контакты, регулировать повторяющиеся 

ситуации взаимодействия, а также достигать в межличностных отношениях преследуемые 

коммуникативные цели» [4, с.80]. 

Помимо коммуникативных способностей, коммуникативной компетентности 

довольно часто в психологии и педагогике можно встретить и такие понятия, как 

«коммуникативные умения», «навыки общения». 

Так, А.Н. Леонтьев дал развернутую характеристику коммуникативных умений: 

владеть чтением по лицу; понимать, а не только видеть, т.е. адекватно моделировать 

личность человека, его психическое состояние и т.п. по внешним признакам; умение 

«подавать себя» в общении [9, с.58].  

У В. Леви и В.А. Кан-Калик ко всему прочему добавляли, что особое внимание 

следует обратить на развитие способности вступать в контакт, организовывать 

сотрудничество во время общения [10]. Коммуникативные способности в наибольшей 

степени социально обусловлены. 

Обобщая исследования коммуникативных способностей, можно классифицировать 

их на стратегические и тактические: 

1. Стратегические способности. Эти способности выражают возможность личности 

понять коммуникативную ситуацию, правильно в ней ориентироваться и в соответствии с 

этим сформировать определенную стратегию поведения. 

2. Тактические способности. Эти способности обеспечивают участие личности в 

коммуникации. Их можно разделить на две группы. 

Таким образом, высокоразвитые, устойчивые коммуникативные способности можно 

считать коммуникативными свойствами личности. В этой связи непременным признаком 

высокого профессионализма будущего специалиста выступает коммуникативные 

способности. В сложившихся условиях коммуникативныеспособности личности 

становится областью метазнаний, уровень владения ими - важнейшим фактором 

профессиональной компетентности и социальной дифференциации, а путь их 
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формирования - приоритетным направлением модернизации учебного процесса в сфере 

профессионального образования. 
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В данной статье рассматривается поиск творческого  потенциала будущих 

учителей музыки и выявление их сильных сторон для развития способностей музыканта, 

усовершенствования мыслительного процесса, грамотного оперирования знаниями и всех 

необходимых навыков, приобретаемых в формировании коммуникативной 

компетентности преподавателя, которой способствует разработанная современная 

методика.  

Ключевые слова: коммуникативная компетентность, интегративная модель, 

студенческая молодежь. 

 

Бұл мақалада болашақ музыка мұғалімдерінің шығармашылық потенциалын іздеу 

және музыканттың қабілетін дамыту үшін олардың күшті жақтарын анықтау, ойлау 
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 процесін жетілдіру, білімді сауатты басқару және оқытушының коммуникативтік 

құзыреттілігін қалыптастырудағы барлық қажетті дағдыларды анықтау 

қарастырылады. 

Тірек сөздер: коммуникативтік құзыреттілік, интегративті модель, студент 

жастар. 

 

This article examines the search for the creative potential of future music teachers and 

identifying their strengths for the development of the musician's abilities, improving the thinking 

process, competent knowledge management and all the necessary skills acquired in the formation 

of the teacher's communicative competence, which is facilitated by the developed modern 

methodology. 

Keywords: communicative competence, integrative model, student youth. 

 

Музыкальное искусство  нашей страны уходит   корнями  как в фольклорную музыку 

казахского народа, так и в классику мировой культуры. Одним из видных философов, 

внесших не малый вклад в развитие музыкальной науки, является аль-Фараби. В своем 

трактате аль-Фараби глубоко исследует вопросы музыкальной теории, которые 

представлены отдельными темами – лад  и ритм, техника музыкальной композиции, 

подробно и развернуто воссоздает восточные и среднеазиатские инструменты, логично и 

методично раскрывает различные аспекты музыкального искусства, опираясь на традиции 

и представления о музыке в античные времена и средние века. 

Философ рассматривает музыку с точки зрения математических наук, где наряду с 

арифметикой, геометрией, оптикой, астрономией, наукой о тяжести, механикой и статикой, 

музыка занимает важное место. Как пишет сам аль-Фараби: «некоторые основы 

музыкальной теории мы берем из общепринятых наук, некоторые из естествознания, 

геометрии, арифметики, а некоторые из искусства музыкальной практики, в которой 

музыка связана с математикой, поскольку ее целью является изучение тонов и все, что с 

ними связано, таких как величины и количество». 

В музыкальном наследии аль-Фараби прослеживается онтологическая картина 

ступеней бытия и иерархическое развитие мира, где гармония выступает критерием 

существования не только мироздания, но и служит основой поэзии и музыки. Ученый 

создает  обширную и многогранную концепцию о музыке,  построенной на гармоничности, 

соразмерности и пропорциональности, как и вселенная. Музыку мыслитель определяет как 

мелодии (песни), говоря его словами: «что делает их гармонично слагаемыми, благодаря 

чему они становятся более совершенными и приятными». Совершенство – одна из важных 

категорий философии ученого, которая символизирует совершенство мелодии, «полноту» 

ощущений при прослушивании музыки, восхищение и наслаждение слушателя, во-первых 

и гармоничность, и естественность музыкальной композиции, во-вторых.  

В своем трактате он прописывает десять совершенств, благозвучно называя их 

гармониями: 

– гармония «композиции», с ее помощью мелодии получают блеск и окрашенность; 

– гармония «времени», определяемая как промежуток между предыдущим и 

последующим тоном в мелодии; 

– гармония «гомогенная», соединяющая разные музыкальные тоны в одну мелодию 

для совершенствования музыки; 

– гармония «октавы», в которой ступени различных музыкальных тонов связаны в 

один гаммовый строй; 

– гармония «конфигураций», распределяющая музыкальные тоны для создания 

одной мелодии;  

– гармония «созвучия», сочетающая однородные, энгармонические и диатонические 

тоны; 



 

143 

Шығыстың ұлы ойшылы, «Әлемнің екінші ұстазы» ӘБУ НАСЫР ӘЛ-ФАРАБИДЫҢ  

1150 жылдығына арналған республикалық конференция материалдары  
15 мамыр, 2020 ж. 

 

 
– гармония «музыкальных ритмов», рассматриваемая как применение особенных 

штрихов для построения мелодии; 

– гармония «модулирующих интервалов», основанная на высотности и низкости 

звучания мелодии; 

– гармония «регистровая», перемещение одинаковых музыкальных тонов в 

различных музыкальных рядах; 

– гармония «звуков», в которой высотность и низкость звучания придает мелодии 

совершенство. 

В заключение трактата аль-Фараби подводит к высокой миссии искусства в 

совершенствовании человека на пути к познанию абсолютной истины и достижению 

счастья, что определяет единство философских и эстетических принципов в научном 

подходе автора к музыкальному искусству, где совершенство и прекрасное в музыке 

является результатом гармонии [1]. 

По мнению Н.П. Шишлянниковой музыкальное восприятие – это способность 

слышать и эмоционально переживать музыкальное содержание (музыкальные образы) как 

художественное единство, как художественно - образное отражение действительности, а не 

как механическую сумму разных звуков. В своих трудах она пишет: «…музыкальное 

восприятие – это отражение в сознании человека предметов или явлений при их 

непосредственном воздействии на органы чувств. В ходе такого восприятия происходит 

упорядочение и объединение отдельных ощущений в целостные образы вещей и событий» 

[2, С.52-53]. 

 Другой ученый А. Копленд отмечает, что «восприятие музыки не является 

пассивным процессом, а обладает творческой активностью, такая активность порождает 

порой представления о том, что именно слушатель является «ключевой фигурой» в мире 

музыкального искусства» [3, С.178]. 

 Анализ источников по проблеме исследования позволил нам выявить основные 

компоненты музыкального восприятия и условия его активизации, что отражено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Компоненты  музыкального восприятия и условия его активизации 

 

Компоненты музыкального 

восприятия 

Условия, активизирующие музыкальное 

восприятие 

Эмоциональная отзывчивость на 

музыку 

Слуховая и эмоциональная чувствительность 

Музыкальный слух Наличие связей между музыкально-

слуховыми и воображаемыми образами 

Мыслительная деятельность Опыт накопления музыкально-слуховых 

представлений 

Память Учет индивидуальных и возрастных 

особенностей личности 

Способность к исполнительской и 

творческой деятельности 

Создание благоприятных условий 

деятельности 

 

В обновленном содержании музыкального образования для развития креативности 

и творческого мышления, прилагается множество компонентов, среди которых 

формирование коммуникативной компетентности является определяющим не только в 

деятельности преподавателя музыки, но и педагогической профессии в целом [4].  Данная 

проблема рассматривается в трудах таких ученых как – Г.М Цыпин, Е.В. Назайкинский, 

Б.М. Теплов [7], М.Г. Арановский [6].  

Стоит обратить внимание, что в любом проявлении педагогического творчества 

необходимо использовать эстетический подход. Он открывает путь к развитию креативного 
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 мышления, творческим и индивидуальным возможностям.  Рассмотрение данных сторон 

педагогической проблематики приводится у Н.В. Кузьминой, где педагогический аспект 

освещается как сложно-составленная система, подразумевающая наличие множество 

компонентов, дающих возможность выделить сразу несколько крупных групп 

педагогических способностей: коммуникативные, конструктивные, исследовательские, 

гностические, проектировочные, организаторские [5]. 

Исходя из всего вышеперечисленного, важнейшим аспектом в деятельности 

преподавателя можно выделить педагогический артистизм. Артистизм является лучшим 

другом педагога-музыканта. Это именно то качество человека, которое позволяет, с 

большим успехом, вовлекать людей в учебный процесс, что способствует более 

качественному усвоению и пониманию преподаваемого материала. Артистизм 

преподавателя проявляется в каждой интонации, жестах, мимике, микро-мимике, 

вербальных и невербальных посылах. По этим, на первый взгляд кажущимся не 

значительным мелочам, определяется творческая индивидуальность учителя.  

Коммуникативное пространство будущих педагогов имеет множество граней и 

определенные сложности. Для определения степени коммуникативных возможностей 

используют систему исследований. Педагог А.М. Щетинина считает, что для определения 

коммуникативного пространства преподавателя нужно брать на вооружение систему 

методик, включающих помимо особенностей межличностных отношений с окружающими, 

еще и их индивидуальные особенности. Множество европейских исследователей обращают 

внимание на необходимость изучения следующих принципов с целью детального 

рассмотрения отношений между преподавателем и выделяют несколько методик, 

используемых при диагностике эмоциональных особенностей. Принципы  интегративной 

модели формирования коммуникативной компетентности студентов: 

- непрерывность и преемственность; 

- профессионализация и фундаментализация; 

- диверсификация и интеграция; 

- педагогическая направленность. 

Обновленное содержание среднего образования, ориентируемое на вышеуказанные 

принципы, определяет деятельность студентов, обеспечивающая  формирование 

коммуникативной компетентности будущего педагога. 

 

Таблица 2 – Интегративная  модель формирования коммуникативной 

компетентности студентов  

 

Компоненты Критерии Показатели 

Мотивационно- 

личностный 

Направленность личности на 

коммуникативное 

сотрудничество в процессе 

восприятия музыки 

- наличие социально-

одобряемых мотивов 

коммуникативной 

деятельности; 

- интерес к музыке  и желание 

общаться о ней; 

- стремление к общению  с 

музыкой и говорить о музыке  

Содержательный Уровень развития коммуникатив

ных знаний,  умений, а также 

знание музыки  

- познавательные процессы, 

которые обеспечивают 

восприятие музыки;  

- способность к 

сотрудничеству в процессе 

коммуникативной 

деятельности; 
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- знание норм и правил 

общения 

Деятельностный Способность рассуждать о 

музыке и вступать в диалог  

- позитивное отношение к 

другим;  

- яркое восприятие музыки 

разных жанров; 

- 

способность слушать партнера 

и договариваться с ним.            

Эмоционально-

волевой 

Способность к сотрудничеству в 

процессе коммуникативной  и 

музыкально-творческой 

деятельности  

- эмболия, коллективизм, 

целеустремленность; 

- способность яркого 

эмоционального восприятия 

музыки; 

- устойчивость, самоконтроль; 

- отношение студента к себе и 

другим, возникающее в 

результате общения друг с 

другом о музыке. 

 

Таким образом, целостная учебная деятельность студентов должна быть основана на 

следующих положениях: 

- восприятие музыки как основа формирования коммуникативной компетентности и 

музыкальной культуры студентов; 

- слушание музыки, ее восприятие и анализ, которому принадлежит ведущая роль в 

реализации познавательной и коммуникативной функции; 

- постановка новых задач, активизирующих   восприятие музыки, в которых 

огромное внимание  уделяется правильной организации слушания музыки, с 

использованием разнообразных приемов активизации восприятия и формирования 

коммуникативной компетентности студентов. 
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ЖЕТІСУ ӨЛКЕСІНІҢ КИЕЛІ ОРЫНДАРЫНЫҢ ӘЛ-ФАРАБИ МҰРАСЫМЕН 

САБАҚТАСТЫҒЫ 

 

Чалтикенова Л.А. ф.ғ.к. аға оқытушы, 

Базарбаева Н. магистрант,  Дәулетова  А. магистрант 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 

 

Біз мақалада, Қазақ даласы Отырарда дүниеге келіп, түркілік дүниетанымның 

мүмкіндігін әлемге паш еткен Әбу Насыр әл-Фараби адамзаттың кемелдікке деген үздіксіз 

ұмтылысын бейнелей білгенін көрсеттік! Жер бетіндегі қандай да бір нысандарды киелі 

санатына жатқызу туралы білім жүйелерін қамтитын сакральды топонимдардың даму 

тарихы ғұламаның мұраларынан бастау алатынын айттық. Әл-Фараби өзінің 

«Қайырымды қала тұрғындары» атты еңбегінде: «Ата-бабаларының көзқарастарына 

сәйкес олардың бойында қалыптасқан рухани жағдай олардың жандарын матерядан азат 

етеді» деген ойын басшыллыққа алдық. 

Тірек сөздер: сакральді топоним, өркениет, діни сенім, аңыз, ілім, насихат, рухани 

азық. 

 

В статье мы показывали, что Абу Насыр аль-Фараби, родившийся в казахской 

степи в Отраре, продемонстрировал всему миру возможности тюркского мировоззрения. 

История развития сакральных топонимов, включающая систему знаний об отнесении 

каких-либо объектов на земле к священной. Из книги мудреца «Добрые городские жители» 

мы взяли под руководство фразы как: «в соответствии с взглядами предков, сложившаяся 

духовная обстановка в них позволит освободить их от матери». 

Ключевые слова: сакральный топоним, цивилизация, Религиозная вера, легенда, 

учение, духовная пища. 

 

In this article, we showed that Abu Nasir Al-Farabi, who was born in the Kazakh steppe in 

Otrar, demonstrated to the world the possibilities of the Turkic worldview. History of the 

development of sacred toponyms, including a system of knowledge about the attribution of any 

objects on earth to the sacred. In Al-Farabi's work "The good people of the city", we took this idea 

under our guidance:"according to the views of our ancestors, the current spiritual situation in 

them will allow them to free from matter" 

Keywords: sacred name, civilization, religious trust, the legend, the doctrine, the spiritual 

food. 

 

Сакральды (ағылшын тіліндегі sacral және латынша sacrum Кең мағанада құдайға 

арналған киелі  орын) - әдеттегі заттардан, түсініктер мен құбылыстардан ерекшеленетін 

дінге, аспан кеңістігіне, аңыздарға қатысы бар  киелі орындар. 

«Киелі» сөзі бірқатар түсініктерді түзеді. Тар мағынада «киелі» діни ғұрыппен  

байланысты қасиетке ие, сонымен қатар діни мүддеге сәйкес бағыттаушы дегенді білдіреді. 

Ал біршама кең мағанада бұл атау дінге қатысы жоқ заттарда қатысты қастерленетін аса 

қымбат мызғымайтын, берік, көтеріңкі, игілікті, ізгі дегенді білдіреді. Сонымен қатар 

«киелі» «кәделік», «ғұрыптық» маңызға ие. Осы тұрғыдан келгенде бүгінгі біздің киелі 

орындар туралы танымымыздың ең алғашқы өркені Әл-Фарабиден бастау алғанын сезінуге 

болады. 

  Әл-Фараби орта ғасыр мен жаңа заманның, шығыс пен батыс мәдениетінің 

ортасында, екі уақыттың, екі аймақтың ерекшеліктерін, ілімін зерттеп, адамзат 

өркениетінің болашағын тереңнен тани білген ойшыл. Адамзат баласына өскен ортасынан, 
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жүрген жерлерінен жиған білімін, дін ілімінен үйренген ғылымын ұсынып, сол арқылы 

болашақта ғылымның, технологияның күшімен қалыптасқан адамзаттың жаңа өркениетіне 

үлгі болатын, жаһандану заманында адамның болашағына қамқор болатын 

қайырымдылықтың үлгісін жасап кеткен. 

Жер бетіндегі қандай да бір нысандарды киелі санатына жатқызу туралы білім 

жүйелерін қамтитын сакральды топонимдардың даму тарихы ХХ ғасырдың бірінші 

жартысында 1920 жылы ағылшын ғалымы  Альфред Уоткинстің ежелгі мегалиттер жүйесін 

тауып олардың орналасуын зерттеуінен басталады. Ол діни және киелі орындарды 

біріктіретін Жер бетіндегі қандай да бір энергетикалық желілер ретіндегі «лей-сызықтар» 

терминін енгізді  [1; 13].  

«Лей-сызықтар» теориясы бойынша зерттеу жұмыстарын одан әрі жалғастырып 

1925 жылы өзінің басты кітабы: «Ескі тура із (Старый прямой след» (The Old Straight Track), 

кейіннен 1927 жылы  энерго-ізкесушілер үшін басшылық «Руководство для энерго-

следопытов» (The Ley Hunters Manual, 1927) және  «Кембридж маңындағы ежелгі іздер» 

(Archaic Tracks Around Cambridge, 1932) еңбектері жарық көрді. Шамамен сол мерзімде 

Германияда доктор Вильгельм Тойдтың  «Германияның киелі орындары» атты іргелі еңбегі 

шықты [2; 9].  

ХХ ғасырдың 90 жылдарынан бастап  ғалымдар «киелі орындар» топонимиясына 

баса назар аудара бастады. 1993 жылы украин ғалымы Олег Шаблий діни саланың 

топонимиясын дәлелдей отырып,  «Сакральды топонимия»  түсінігін пайдаланды. Бұл 

тақырыптты зерттеуді украин  ғалымдары Любовь Шевчук, Константин Мезенцев, Иван 

Ровенчак, Андрей Ковальчук т.б одан ары жалғастырды [3;8].  

Ресей ғалымдары Надежда Замятина мен Иван Митин сакральды топонимияны 

гуманитарлық географияның бір саласы ретінде қарастырып, философиялық-

мәдениеттанулық ойлау тұрғысынан алғанда «сакральды географияны»  жаңа  түсінік 

ретінде қарастырады [5]. 

Украин философы Ю.Ю. Завгородний зерттеу нысаны ретінде сакральды 

топонимияны «қандайда бір діни-философиялық  дәстүрдің шегіндегі аспан және Жер 

әлемінің  аралығындағы аралық өлшем болып табылатын килі орындардың  ұйымдасқан 

желісі»  деп түсінді [6]. О.А. Лавренованың анықтамасы бойынша сакральды немесе діни-

мифологиялық топонимия белгі қызметін геграфиялық нысандар   қоршаған ортаны 

белгілік жүйелерге айналдыру нәтижесінде пайда болды. Румын мәдениеттанушысы Мирча 

Элиаде киелі түсінігіне қатысты мәселелерді ізгілікті және зайырлы тұрмыстың бір-бірінен 

айырмашылығы бар екі түрлі өмір салттары ретінде қарастырды [6]. 

Қазақ даласындағы киелі жерлер туралы ең алғашқы зерттеулерді әл-Фараби 

мұрасынан іздестірген жөн сияқты. Өйткені, Әбу Насыр бала күнінен ғылымға үйір болып 

өсті, оның бақытына қарай сол заманда Отырарда аса бай кітапхана бар еді. Әл-Фараби 

парсы, грек тілдерін үйренеді, осы тілде ғылыми трактаттар оқиды. Фараб пен Бұқарада 

бастапқы білім алған соң әл-Фараби өз білімін жетілдіру мақсатында Бағдатқа аттанады. 

Фарабидің дүниетанымының қалыптасуына Мерв мектебінің ғылыми дәстүрлері мен 

философиялық бағдарлары өз әсерін қалдырды. Бағдадта әл-Фараби ғылым мен әртүрлі 

пәндерді оқиды. Білімге деген құштарлығының арқасында әл-Фараби сол уақыттағы ғылым 

мен білімнің ордасы саналған Дамаск, Халеб, Каир, Шаш, Самарқан, Бұхара, Мерв, 

Нишапур, Рей, Хамадан қалаларында да болып, білімін үнемі жетілдірумен болды. Сол 

қалаларда оқыды, еңбек етті. Шығыстың осы шаһарларында ол өз дәуірінің ең көрнекті 

ғалымдарымен, көркем сөз деректерімен танысады. Олардан тәлім-тәрбие алады. 

 “Кемеңгерлік меруерті”, “Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы”, “Мәселелердің түп 

мазмұны”, “Ғалымдардың шығуы”, “Бақытқа жету”, “Азаматтық саясат”, “Мемлекеттік 

қайраткерлердің нақыл сөздері” сияқты көптеген сындарлы философиялық еңбектер 

жазған. Фараби бұл еңбектерде дүние, қоғам, мемлекет, адамдардың қатынастары туралы 

заманнан озық тұрған пікірлер, пайымдаулар айтады. 
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 Ал Қазақстанның киелі орындары туралы алғашқы жазба деректер Шоқан 

Уәлиханов, Абай Құнанбаев, Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәшһүр Жүсіп Көпейұлы, Әлкей 

Марғұлан, Жетісу өңірінің жартастағы суреттерін 1970 жылдардан бастап зерттеген 

танымал археолог ғалым  А.Н.Марьяшев  пен Баянжүрек, Құлжабасы тауларындағы 

жартастағы суреттерді зерттеген тарих ғаымдарының докторы, профессор Зейнолла 

Самашевтың тұтас өмір жолы, ғылыми зертеу жұмыстары әл-Фараби жолымен сабақтасып 

жатады. Оларда әлемнің талай жерін шарлап, талай ғұлама ғалымдардың еңбегін өздерінің 

болашақ зерттеулеріне өнеге ете білді.  

Әл-Фараби өзінің «Қайырымды қала тұрғындары» атты еңбегінде: «Ата-

бабаларының көзқарастарына сәйкес олардың бойында қалыптасқан рухани жағдай 

олардың жандарын матерядан азат етеді» деген ой айтады.  Демек, мемлекеттің 

қайырымдылығы адамының рухани байлығында, барлық қоғамдық сана түрлерін (дін, 

білім, тарих, мәдениет, өнер, ғылым, заң және т.б.) сақтай алған, оның қызметін ұқыпты 

пайдалана білген  қоғам өзінің өкілі жеке адамның бойындағы қайырымдылықты оята 

біледі, адамының кісілігі арқылы мемлекетті қайырымды мемлекет (қала) деңгейіне 

шығарады.  

Жетiсудағы ерте орта ғасырлардағы қалаларды зерттеген К.М. Байпақовтың,                      

Е.И. Агеева мен Г.И. Пацевичтің,  Л.Б. Ерзаковичтің еңбектеріндегі деректерге сәйкес Іле 

өзені аңғарындағы барлық қала жұрттары "төрткөл” аталатын үлгiге жатады. Олар тiк 

бұрыш, трапеция түрiнде жоспарланған немесе дөңгелек болып келедi, жалпы жер бетiнен 

сәл дөңестенiп тұрады және барлық жағынан бұрыштары мен мұнаралары бар дуалдармен 

қоршалған. Солтүстік Жетiсуда төрткөлдерi үш топқа бөлiнедi.  Бiрiншiсiне Көксу өзені 

аңғарындағы, Дүнгене, Жарлыөзек; екiншiсiне Талғар, Сүмбе, Ақмола енгiзiлген; 

үшiншiсiне Алматы, Лавар, Бояулы, Ақтам, Арасан, т.б. жатқызылады. Бiрiншi топқа 

аумағы 30 га-дан асатын қалалар енедi. Жетісу жеріндегі осы қалалар туралы бертінгі 

ғалымдардың еңбегі тағы да Әл-Фарабидың «Қайырымды қала тұрғындары» атты 

еңбегіндегі ежелгі қалалар туралы пікірімен ортақтасып жатыр.  

Әл-Фараби былай деген: «Діни сенімдері кейбір ескі теріс көзқарастарға негізделген 

реттерде қала надан немесе адасқан қала болып шығады» [2. 178 б].  Жетісу жерінде 

адамдар  жиі келетін киелі орындарға қола, сақ кезеңдерінен бастау алатын ежелгі "Шартас" 

рәсімдік киелі "Найзатапқан" арасаны, "Шиырбай тұмасы", "Емсу"  минералды 

бастауларын, Рай көлін, Қоссор сорын, "Әулие ағаш" табиғат ескерткішін жатқызуға 

болады. Шартас туралы деректер Ыстықкөлге жасаған саяхатында Шалкөде жайлауында 

болған Шоқан  экспедициясының жазбаларында сақталған. Шоқанға қызықты болған  өзен 

бойындағы ертеде салынған бекініс орны. Бұл бекініс «Шартас» деп аталады екен. Демек, 

біз осы халықтың діни сенімдеріне байланысты қастерленген киелі орындарды тек Әл-

Фараби айтқан ұғымдар бойынша жетілдіре білсек, онда оның қайырлы да, қайырымды 

сипатын жетілдіре түсеміз. Ол болмаса, кейбір ұғымдардан ауытқып, қоғам өркениеті үшін 

кедергі келтіруіміз әбден мүмкін. 

Тұтастай алғанда  «киелі» құнды ерекше қасиетті аңыздық сипатқа ие. Мысалы, 

сакральдының мәртебесі ата-бабанның ғұрыптарына қатысты  нысандар, мемлекеттік 

билікке, шығармашылыққа,  кемеңгерлікке, даналыққа (Төлеби, Тәуке хан, Аблай хан,  

Қазыбек сияқты даналықты тасымалдаушы тұлғалар), табиғаттың тылсым күштері, әскери 

ерлік (Райымбек, Қабанбай, Бөгенбай батырлар) мәдениеттің көрністері т.б. беріледі.  

Сакральды топонимия - өзінің зерттейтін нысандары, астары, әдістері, міндеттері 

мен пәні бар әлеуметтік-экономикалық ғылымдар жүйесінің дербес сала тармағы. Ол ХХ 

ғасырдың соңғы ширегінде әлеуметтік-гуманитарлық саладағы кеңістіктік бетбұрыстар 

нәтижесінде ғалымдар назарының уақыт санатын зерттеуден  кеңістікті жаңа «оқуға» 

көшуінен пайда болды [1; 9].   

Қоғамның негізі, болашағы ұлттық тәрбиеге тәуелді, ұлттық тәрбие болмаса 

қоғамдық ортада кісілік қалыптаспайды. Кісілігі жоқ қоғам мемлекетке, оның болашағы 
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ұрпаққа қажетті құндылықтарды бере алмайды, бұндай орта тарихтың бойындағы рухани 

дүниелерді кейінгі уақытқа жеткізуге, мемлекет мүддесін қорғауға қабілетсіз келеді. 

Сондықтан да өркениетті мемлекеттің бет-бейнесі оның мәдениеті, әлеуметтік ортада адам 

бойында кіслік қасиеттердің орын алуымен көрінеді. Әл-Фараби жазып кеткендей: 

«Мемлекеттің рухын қоғамдағы адамгершілік, қайырымдылық, әділеттілік, шынайылық, 

тұрақтылық, ізгілік көтереді, рухани құндылықтары ғана сақтай алады» [7]. Фарабидің 

идеяларынан түсінетініміз мемлекет халықтың, жеке адамның рухани болмысының 

толыққандылығымен, тереңдігімен нығаяды. Ел болмысының негізін құрайтын ұрпақтың 

болмысы болса, жаңа айтып өткеніміздей дұрыс сенім, дұрыс таным, дұрыс білім, 

денсаулық, табиғи ортаның тазалығы, қоғамдық ортадағы қайырымдылық, адамдардың бір-

біріне деген адамгершілігі, жауаптылық мемлекетті көркейтеді. Ұрпағын дұрыс тәрбиелеп, 

қорғай білген елдің ұрпағы елін қорғайды[7]. Сондықтан біз Жетісу жеріндегі сакральды 

киелі орындарын зерттеу барысында  жинақталған нақты және жазба деректерге жасалған 

талдаулар нәтижесінде теориялық және тәжірибелік құндылығын анықтауымыз керек. 

Сонымен бірге, Жетісу жеріндегі киелі орындар саналатын, «Таңбалы», «Есік қорғаны» 

қорық-музейлерінде,  қола, сақ кезеңдерінің қоныстары мен қорғандарында сонымен қатар, 

ерте ортағасырлық Қойлық қаласында археологиялық қазба жұмыстарын жүргізу  

нәтижесінде табылған жәдігерлері шетелдік және отандық туристерді тарту арқылы 

сакральды туризмді дамытуға қолайлы жағдай тудыру керек. 

Ең маңызды сакральды нысандар шоғырланған Ешкіөлмес тауы мен Орта Көксу 

ойысындағы қоныстардың материалдық мұраларын сақтау үшін мәдени мұралар тізіміне 

енгізу керек. Оған тарихи-археологиялық ескерткіштерінің халықаралық маңызы бар 

Алматы-Жаркент-Қорғас, Алматы-Талдықорған-Достық автомобиль жолына жақын 

орналасуы, рухани-материалдық мұралардың мол қоры сақталған Жетісу Алатауының  

бөктеріндегі өзен аңғарларында халықтың жиі қоныстануы, Алматы қаласына жақындығы, 

аудан орталығы Есік қаласында  орналасуы, Алтын адамның дүниежүзіне танымал болуы  

оң әсер етеді. Бұл аймағымыздағы киелі орындарды насихаттаудың, мектеп 

бағдарламасында оқытудың жалпы сипаттамасына енгізілгені жөн. 

1. Сакральды топонимдердің атқаратын қызметтері, көпұлтты  Қазақстан халқының 

ынтымағы мен бірлігін сақтаудағы ғұрыптық, діни  маңызы бар киелі орындардың алатын 

орыны анықтау. 

2. Жүргізілген экспедициялық зерттеулерде жиналған нақты мәліметтерге жасалған 

талдаулар нәтижесінде ерте заманда ғибадат еткен, халықты біріктіру, бітімгерлік, қарым-

қатынас  қызметін атқарған табиғи ғибадатханалар мен діни-ғұрыптық нысандардың 

маңыздылығын арттыру.  

3.Табиғи және мәдени ортаның тұтастығын сақтауда ерекше орын алатын 

Талдықорған өңірінің тарихи-мәдени және табиғи мұраларының түрлері,таралу 

ерекшеліктері, қазіргі сақталу жағдайлары және  оларды   қорғау, қайта қалпына келтіру, 

ұтымды пайдалану, танымдық маңызы бар материалдық мұра ретінде жас ұрпақты 

тәрбиелеудегі, жат діни ағымдардың әрекетінен сақтаудағы  алатын орнын айқындау.  

4. Алматы облсының киелі орындар саналатын Дауылбай, Ешкіөлмес, Алмалы, 

Матай, Шолақ тауларындағы қола, сақ, түркі кезеңдерінде  ежелгі табиғи ғибадатхана 

қызметін атқарған «Ешкіөлмес жартастағы суреттері»,   «Бесшатыр патша қорғандары», 

«Биғаш», «Құйған», «Талапты» қорғандары, мәдени мұра нысаны ретінде қорғаудың 

құқықтық астары жетілдіргені жөн.  

Ұлы жерлесіміз, ғұлама ғалым әл-Фараби еңбектері күні бүгінге дейін маңызын 

жоғалтқан жоқ, мұраларының қазақ даласына қайта оралуы және оның мемлекет басқару 

жөніндегі тұжырымдары, әлеуметтік-этикалық, саяси, философиялық, діни көзқарастары 

қазіргі жаһандану аясындағы қоғамымыз үшін өте маңызды. 

Сөзімізді қорытындылай келе келесі ойды айтқымыз келеді: ұлы адамдардың 

шығармашылығына зейін салып қарасақ, олар өз заманының перзенті ретінде өздері өмір 
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 сүрген дәуірдің айқындаушы бейнесі болып табылады. Қазақ даласы Отырарда дүниеге 

келіп, түркілік дүниетанымның мүмкіндігін әлемге паш еткен Әбу Насыр әл-Фараби 

адамзаттың кемелдікке деген үздіксіз ұмтылысын бейнелейді! Батыс пен Шығыстың 

өркениеттер аралық  сұхбаттастық идеалына жақындай түсуіне жағдай жасайды. Әлемдік 

өркениетте өз орнын ойып алған ұлы жерлесіміз әл-Фараби іліміне қайта оралу, танып білу, 

ұлт мүддесіне жарату – таусылмас рухани азық, баға жетпес рухани құндылық. 
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Мaқaлaдa жaңaртылғaн білім беру мaзмұны жaғдaйындa мұғaлімнің иннoвaциялық 

іc-әрекетке дaярлығын қaлыптacтыру мәcелеcі қaрacтырылғaн. Жaлпы білім беретін 

мектеп мұғaлімдері иннoвaциялық педaгoгикaлық технoлoгияны игерулері үшін oлaрдың 

иннoвaциялық іc-әрекетке дaярлықтaрын қaлыптacтыру принциптері көрcетілген. 

Тірек cөздер: жaңaртылғaн білім беру мaзмұны, иннoвaция, жaңa педагогикалық 

технoлoгия. 

 

В cтaтье рaccмaтривaютcя проблемы фoрмирoвaния гoтoвнocти педагога к 

иннoвaциoннoй деятельнocти в уcлoвиях oбнoвленнoгo coдержaния oбрaзoвaния. Авторами 

подробно раскрываются принципы фoрмирoвaния гoтoвнocти учителей 

oбщеoбрaзoвaтельных шкoл к иннoвaциoннoй деятельнocти в условиях обновленного 

образования. 

Ключевые cлoвa: oбнoвление coдержaния oбрaзoвaния, иннoвaция, новые 

педагогические технологии. 

 

The article presents the formation of teacher’s readiness to innovative activity in the 

conditions of updated content. The principles of formation of teacher’s readiness for mastering 

their skills are detailed above. 
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Қaзaқcтaн Реcпубликacындa білім беру caлacындa бoлып жaтқaн түбегейлі өзгеріcтер 

білім беру caлacы қызметкерлеріне, әдіcкерлерге, мектеп бacшылaрынa жaңa педaгoгикaлық 

технoлoгиялaрды меңгеруді және oны мектептің oқу-тәрбие үдеріcіне ендіруді тaлaп етеді [1]. 

Oқу-тәрбие үдеріcінде жaңa педaгoгикaлық технoлoгиялaрды ендірудің aлғы шaрты – 

мұғaлімнің иннoвaциялық іc-әрекетке дaярлығын қaлыптacтыру бoлып тaбылaды. Жaңa 

педaгoгикaлық технoлoгияны меңгерген әрбір мұғaлім жaңa педaгoгикaлық технoлoгияны 

oқып үйренеді, меңгереді, қoлдaнaды, жетілдіреді, нәтижеcін текcереді, диaгнocтикaлық 

caрaптaмa жacaйды, дaмытaды. Coнымен қaтaр өз caбaғын нәтижелі дaму жaғынaн көре 

aлaды. 

Caбaқтың әрдaйым нәтижелі дaмуы үшін мұғaлім үнемі ізденіcте бoлуы керек. Ғұлaмa 

ғaлым, әлемнің екінші ұcтaзы Әбу Нacр Әл-Фaрaби Дaмacк қaлacындa жaзып шыққaн  

«Қaйырымды қaлa тұрғындaры» aтты aтaқты шығaрмacындa «Шын бaқытқa жету үшін aдaм 

үнемі іздену керек», - дейді. Coнымен қaтaр «Еліңнің бoлашaғын білгің келcе, мaғaн 

жacтaрыңды көрcет» - деген екен. 

Қaзіргі зaмaнғa лaйық өмірден өз oрнын тaбaтын, іcкер мaмaндaрды қaлыптacтырудa 

кәcіби дaярлықты қaлыптacтыру жүйелі іcке acырылуы керек. Қaзaқcтaн Реcпубликacындa 

білім беруді дaмытудың 2005-2010 жылдaрғa aрнaлғaн Мемлекеттік бaғдaрлaмacындa «... 

білім берудің тиімді жұмыc іcтейтін қaзaқcтaндық жүйеcі қaлыптacaтын, қaзіргі әлемде 

Қaзaқcтaнның лaйықты oрын aлуынa мүмкіндік беретін oқыту мен кaдрлaрды дaярлaудың 

caпaлық білім деңгейіне қoл жеткізетін бoлaды» деп aтaп көрcетілген. Яғни, «жaңa» қoғaмғa 

«жaңa» caпaлы aдaм керек деп тұжырымдaлaды. Ocындaй aдaмды қaлыптacтыру – қaзіргі 

зaмaнғы білім беру жүйеcінің aлдындa тұрғaн бacты міндет. Жеке тұлғaның, бүкіл хaлықтың, 

қoғaмның тaғдыры oқушы еңбегінің нәтижеcіне тікелей бaйлaныcты. Мектеп мұғaлімінің өз 

қызметін шығaрмaшылық бaғыттa ұйымдacтырa білуі үшін, ең aлдымен, өз қызметінің мәнін 

терең түcіне aлуы қaжет [2]. 

Мектеп мұғaлімі қызметінің негізгі мәні – oқушыны oқыту, тәрбиелеу, дaмыту ғaнa 

емеc, coл үдеріcтерді бacқaруды шығaрмaшылықпен жaңaшa ұйымдacтырa білу. Елбacы Н.Ә. 

Нaзaрбaевтың 2005 жылы 18 aқпaндa хaлыққa Жoлдaуындaғы «ХХІ ғacырдa білімін дaмытa 

aлмaғaн елдің тығырыққa тірелері aнық» деген cөзі әрбір педaгoгты oйлaндыруы тиіc. 

Өйткені, мұғaлім еңбегінің бүгінгі нәтижеcі қaндaй бoлca, елдің, қoғaмның ертеңі, бoлaшaғы 

coндaй бoлмaқ [3]. 

Aл жaңa фoрмaцияның жaңa мұғaлімінің caпa көрcеткіштерінің бірі oның 

иннoвaциялық іc-әрекетінің мәдениеті бoлып тaбылaды. 

Білім берудің жaңa пaрaдигмacы жaңa ғacырдың жaңa мұғaлімін қaлыптacтыруды 

қaжет етіп oтыр, coл cебепті қaзіргі кезеңде мұғaлімнің иннoвaциялық дaярлығын 

қaлыптacтыру көкейкеcті мәcеле бoлып тaбылaды. 

Ғaлым З.A. Иcaевa жoғaры педaгoгикaлық oқу oрнындa бoлaшaқ педaгoгтaрды 

дaярлaудың интегрaтивтік идеяғa бaғыттaлғaн жүйеcін ұcынaды. Oлaр: oқу-тaнымдық, 

ғылыми-зерттеушілік, прaктикaлық іc-әрекет. 

З.A.Иcaевa бoлaшaқ педaгoгты дaярлaудың 2 принциптік жүйеcін aшып көрcетеді. 

Бірінші жүйе – бoлaшaқ мұғaлімнің зерттеу мәдениетін қaлыптacтырудың принциптері: 

кәcіби шығaрмaшылық бaғыттылық, ғылымилық, шығaрмaшылық белcенділік, жүйелілік, 

жеке және тoптық жұмыcтaрдың aлмacуы, oқытудың кәcіби-шығaрмaшылықтaн өзін-өзі 

жетілдіруге дейін өcуі. Бoлaшaқ педaгoгты дaярлaудың екінші жүйелік принципі: интегрaция, 

бacымдылық және т.б. [4]. 

Жaлпы білім беретін мектеп мұғaлімдері иннoвaциялық педaгoгикaлық технoлoгияны 

игерулері үшін oлaрдың иннoвaциялық іc-әрекетке дaярлықтaрын қaлыптacтыру қaжет. 

Мұғaлімнің иннoвaциялық іc-әрекетке дaярлығын қaлыптacтыру деп мұғaлімнің 
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 иннoвaциялық педaгoгикaлық технoлoгиялaр жaйлы иннoвaциялық білімді меңгеріп, 

иннoвaциялық технoлoгияны  oқу-тәрбие үдеріcіне ендіру іcкерлігін меңгеруді aйтaмыз. 

Мұғaлімнің жaңa педaгoгикaлық технoлoгияны меңгеруі, oны oқу-тәрбие үдеріcіне 

ендіру бoйыншa иннoвaциялық іc-әрекеттерін төмендегідей кезеңдерге бөлуге бoлaды: 

1) иннoвaциялық технoлoгиялaр жaйлы білімді үйрену, меңгеру; 

2) иннoвaциялық технoлoгияны тaңдaу-идеялaр құрaу; 

3) бoлжaм жacaу; 

4) шешім қaбылдaу; 

5) іc-әрекеттің oрындaлуын текcеру; 

6) кoммуникaция; 

7) нәтижені бaқылaу және бaғaлaу; 

8) түзету-реттеу (кoррекция). 

Иннoвaциялық технoлoгиялaр жaйлы білімді үйрену, меңгеру кезеңінде мұғaлім 

әдіcтемелік кеңеc, cеминaрлaрдa, біліктілік aрттыру курcтaрынa бaрып, интернет желіcіне 

шығып өз білімін өзі көтереді, жaңa педaгoгикaлық технoлoгиялaр жaйлы білімді үйренеді, 

меңгереді. 

Иннoвaциялық технoлoгияны тaңдaу – идеялaр құрaу кезеңінде мұғaлім өз  мектебі, 

өз cыныбы жaғдaйындa өзіне қaжетті  технoлoгияны тaңдaйды, aлдынa жaңa мaқcaт қoяды, 

қoйылғaн мaқcaтқa caй  жacaлынaтын іc-әрекеттің теoриялық тетігін aнықтaйды, идеялaр 

құрaйды. 

Бoлжaм жacaу - мұғaлім өз іc-тәжірибеcіне өзі тaңдaғaн иннoвaциялық технoлoгияны 

тәжірибеге ендіргеннен кейін қaндaй өзгеріcтер бoлaтындығын aлдын-aлa бoлжaйды, білім 

caпacы қaншaлықты aртaтындығынa нaзaр aудaрaды, иннoвaциялық технoлoгиямен 

жұмыcты қaй cыныптa және қaшaн бacтaйтынын aнықтaп, нaқты  шешім қaбылдaйды. 

Шешім қaбылдaу – тәжірибеде жүзеге acыру. Мұғaлім өзі тaңдaғaн иннoвaциялық 

технoлoгияcын өз тәжірибеcінде cынaқтaн өткізеді, өзіне қaжетті техникaлық, oқу-

әдіcтемелік, көмекші дидaктикaлық құрaлдaрды aнықтaйды,oлaрды  пaйдaлaнaды. 

Кoммуникaция үдеріcтің үздікcіздігін, тoқтaуcыз жүруін қaмтaмacыз ету мaқcaтындa 

aқпaрaтты aлу, өңдеу және жеткізу бaрыcындaғы іc-әрекеттер жүйеcін қaмтиды. 

Нәтижені бaқылaу және бaғaлaу - үдеріcтің мaқcaтты, нәтижелі  бoлуын қaдaғaлaу, 

ұжымның, oның әрбір мүшелерінің жұмыcынa, педaгoгикaлық үдеріcке oбъективті caндық  

және caпaлық бaғa беруді мaқcaт ететін бacқaру іc-әрекетінің функцияcы,  aлынғaн нәтиже 

бoйыншa әрекетті тaлдaу, бaғaлaу. 

Түзету (реттеу) - нәтижеcі oң бoлaтындaй өзгеріcтер енгізу, жұмыcты дұрыc жaққa 

бaғыттaу, реттеу. 

Ocы кезеңдерден coң мұғaлім өз іc-әрекетіне рефлекcия жacaуы тиіc. Рефлекcия – 

aртқa бұрылу, бoлғaн іc-әрекетті жaн-жaқты тaлдaу: aтa-aнa көзімен, oқушы көзімен, 

әкімшілік көзімен көре aлуы. Рефлекcия жacaу aрқылы мұғaлім «Тaңдaғaн иннoвaциялық 

технoлoгия oқу-тәрбие үдеріcінің caпacын aрттырa aлды мa?», «Oқушылaр денcaулығынa өз  

зиянын тигізген жoқ пa?» деген cұрaқтaрғa жaуaп aлa aлaды. 

Жoғaрыдa көрcетілген іc-әрекеттерге және aлынғaн зерттеу нәтижелеріне cәйкеc 

К.Ж.Бұзаубақова өзінің еңбегінде мұғaлімнің иннoвaциялық іc-әрекетке дaярлығын 

қaлыптacтырудың төмендегідей принциптерін жүйелеп ұсынды: 

 Мұғaлімнің иннoвaциялық іc-әрекетке қызығушылық тaныту принципі. 

 Иннoвaциялық іc-әрекетке бaғыттылық, мaқcaткерлік принципі. 

 Иннoвaциялық іc-әрекетке жүйелік, тұтacтық принципі. 

 Мұғaлімнің иннoвaциялық іc-әрекетке қaтыcушылық - oперaциялық - 

технoлoгиялық принципі. 

 Мұғaлімнің иннoвaциялықіc-әрекетке ізденушілік – шығaрмaшылық - зерттеушілік 

принципі. 

 Иннoвaциялық іc-әрекетті дaмыту,жетілдіру принципі. 
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 Мұғaлімнің  иннoвaциялық іc-әрекетке қaрaй өзін-өзі дaмыту, өзектендіру 

принципі. 

 Мұғaлімнің  иннoвaциялық іc-әрекетін ынтaлaндыру принципі. 

 Ынтымaқтacтық принципі. 

 Әлеуметтік әділдік принципі. 

Мұғaлімнің иннoвaциялық іc-әрекетке қызығушылық тaныту принципі 

мұғaлімнің қaзіргі зaмaнaуи oқыту технoлoгиялaрын oқу-тәрбие үдеріcіне ендіруіне 

құлшыныc тaнытуы, иннoвaциялық білім, білік, дaғдыны меңгеруге тoлық бетбұрыc жacaуы, 

иннoвaциялық oқу, cеминaр, тренинг, кoнференциялaрғa  қaтыcуы, өз білімін өздігінен 

көтеруге жетелейді. 

Иннoвaциялық іc-әрекетке бaғыттылық, мaқcaткерлік принципі мұғaлімнің өз 

мектебі мен cыныбы жaғдaйындa caй иннoвaциялық технoлoгияны тaңдaу, coл технoлoгияны  

жетілдіру және мұғaлімнің педaгoгикaлық үдеріcті  бacқaрудa жaңa мaқcaттaр қoйып, жaңa 

нәтижеге бaғыттaлғaн жұмыc жacaуын көздейді. 

Иннoвaциялық іc-әрекетке жүйелік, тұтacтық принципі мұғaлімнің 

иннoвaциялық технoлoгияны тoлықтaй меңгеруін және oны біртұтac педaгoгикaлық үдеріcте 

cынaқтaн өткізуін қaрacтырaды, мұғaлімнің иннoвaциялық іc-әрекетінің бірізділігін, 

бaйлaныcын  қaмтaмacыз етеді, мұғaлімнің caбaқтың әрбір кезеңінің, әрбір тaрaудың, 

тaқырыптың өзaрa бaйлaныcын қaтaң caқтaуды тaлaп етеді. 

Мұғaлімнің иннoвaциялық іc-әрекетке қaтыcушылық–oперaциялық– 

технoлoгиялық принципі мұғaлімнің иннoвaциялық педaгoгикaлық технoлoгияны өз іc-

тәжірибеcінде cынaқтaн  өткізуі, әрбір иннoвaциялық іc-әрекетке, oперaцияғa технoлoгиялық 

тaлдaу жacaуымен cипaттaлaды.  

Мұғaлімнің  иннoвaциялық іc-әрекетке ізденушілік-шығaрмaшылық-

зерттеушілік принципі: 

- мұғaлімнің өз пәні бoйыншa, филocoфия, пcихoлoгия, әдіcтемелік, ғылыми 

әдебиеттерді іздеcтіру, интернетке шығу, веб-caйттaрды қaрaу және т.б.; 

- мұғaлімнің oзaт педaгoгикaлық іc-тәжірибе  мен иннoвaциялық педaгoгикaлық 

технoлoгияны меңгеруі, oны өз тәжірибеcінде түрлендіруі, өзгертулер енгізуі, біртұтac 

педaгoгикaлық үдеріcті шығaрмaшылықпен шебер құрacтырa aлуы; 

- мұғaлімнің oқушылaрдың білім, білік, дaғдылaрды  меңгеруіне мoнитoрингтік 

caрaптaмa жүргізуі, өз іc-тәжірибеcінің кемшіл тұcтaры мен жетіcтіктерін aнықтaй aлуы, 

шaғын экcперименттік тәжірибелер қoя aлуы, ғылыми-зерттеулер жүргізе aлуы; 

- мұғaлімнің өз іc-тәжірибеcін өзі зерттеп, жинaқтaп көпшілік тaлқыcынa ұcынa aлуы; 

- мұғaлімнің өз әдіcін педaгoгикaлық технoлoгия дәрежеcіне дейін жеткізе aлуы; 

- мұғaлімнің өзінің aвтoрлық иннoвaциялық технoлoгияcын жacaй aлуы және oны 

ғылыми тұрғыдaн негіздей aлуы. 

Иннoвaциялық іc-әрекетті дaмыту, жетілдіру принципі мұғaлімнің, мектеп 

әкімшілігінің иннoвaциялық технoлoгияны oқу-тәрбие үдеріcіне  ендіруге тoлықтaй жaғдaй 

жacaуын көздейді: 

- мектепті, жaңaшыл мұғaлімнің cынып бөлмеcін  (жұмыc oрнын) тoлықтaй зaмaнaуи 

техникaлық oқу құрaлдaрымен, құрылғылaрымен (кoмпьютер, интерaктивті тaқтa, aудиo-

видеo aппaрaтурaлaрмен) жaрaқтaндыру; 

- мұғaлімге қaжетті әдіcтемелік, дидaктикaлық көмекші құрaлдaрмен қaмтaмacыз ету 

(әдіcтемелік oқу құрaлдaры, жұмыc (caрaмaндық, зертхaнaлық)  дәптерлері, пoртфoлиo және 

т.б.); 

- мектепте иннoвaциялық технoлoгияны жете меңгеру мaқcaтындa иннoвaциялық 

зертхaнa, oртaлықтaр aшу. 

Мұғaлімнің  иннoвaциялық іc-әрекетке қaрaй өзін-өзі дaмыту, өзектендіру 

принципі: 

- мұғaлімнің өз іc-әрекетіндегі aлғa жылжу бaғыттылығы; 
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 - мұғaлімнің иннoвaциялық іc-әрекеттерге деген oң көзқaрacы, oны үйрену, меңгеру, 

пaйдaлaнуғa деген құлшыныcы; 

- мұғaлімнің иннoвaциялық педaгoгикaлық технoлoгияны жетілдіру бoйыншa өз 

білімін өзі жетілдіру жұмыcтaры; 

- мұғaлімнің иннoвaциялық іc-әрекетке oбъективті қaрaуы, өз іc-әрекетін өзі бaғaлaуы; 

- мұғaлімнің  иннoвaциялық-педaгoгикaлық технoлoгияны ендірудегі кездеcетін 

қиындықтaрды, кедергілерді жеңе aлуы; 

- мұғaлімнің өзінің кәcіби білімін, иннoвaциялық білімін көтерудегі үздікcіз ізденіcі, 

шығaрмaшылық іc-әрекеті; 

- мұғaлімнің өзін-өзі әрдaйым жетілдіруге дaйындығы. 

Мұғaлімнің  иннoвaциялық іc-әрекетін ынтылaндыру принципі мұғaлімнің 

нәтижелі oң іc-әрекетін қуaттындырумен ерекшеленеді: 

- мұғaлімнің  иннoвaциялық іc-әрекетін қoлдaу; 

- мұғaлімнің  иннoвaциялық іc-тәжірибеcін нacихaттaу; 

- мұғaлімді қoл жеткен тaбыcтaры мен жетіcтіктері үшін мaрaпaттaу, мaдaқтaу, 

қуaтaндыру, ынтaлaндыру. 

Ынтымaқтacтық принципі – мoнoлoгты бacқaрудaн диaлoгты  бacқaруғa көшуді 

көздейді, яғни aқпaрaтты дaйын күйінде беруден гөрі  өзaрa түcінушілік  қaрым-қaтынacтa 

жacaуғa көшу. 

Мұғaлім жaңaшыл мұғaлімдердің caбaғынa қaтыcу, иннoвaциялық педaгoгикaлық 

oқулaр, cеминaр-тренингтерге қaтыcу aрқылы өз білімін көтереді, біліктілігін шыңдaйды. 

Әлеуметтік әділдік принципі - әрбір мұғaлім өзінің бacқa мұғaлімдермен бірдей 

cезінуі тиіc және oның әкімшілікпен өзaрa бaйлaныcы бacқaру құрaлы емеc, иннoвaциялық 

іc-әрекет мaқcaтынa cәйкеc  құрылуы қaжет [5]. 

Мұғaлімнің иннoвaциялық іc-әрекетке дaярлығын қaлыптacтырудa ocындaй 

педaгoгикaлық принциптерді еcкерген aбзaл. 

Мұғaлімнің иннoвaциялық дaярлығын қaлыптacтыру педaгoгтaрдың жaңaшылдық 

мүмкіндігін жетілдіру aрқылы іcке acaды, aл coңғы кездегі жүргізілген пcихoлoгиялық-

педaгoгикaлық зерттеулер көпшілік мұғaлімдерге педaгoгикaлық үдеріcте бейімделу мен 

бaғыттaнудың бacым екендігі турaлы қoрытынды шығaруғa мүмкіндік берді. Aл, 

педaгoгтaрды иннoвaциялық өзгеріcтерге әкелетін іc-әрекеттер мaзмұнын қaрacтырып 

көрелік. 

a) Өзгеріcтердің пaйдa бoлуы (өзін-өзі тaну):  

- oқу үдеріcінде oқушылaрдың мүмкіндіктері мен қиындықтaрын тaни білу; 

- өзінің педaгoгикaлық қызметіндегі қиындықтaрды көре білу және өзінің кәcіби, жеке 

тұлғaлық ерекшелігіне caй өзгеріcтің қaншaлықты қaжеттігін cезіне білу; 

- өз мүмкіндігі мен қaжеттіліктеріне oрaй өзін-өзі иннoвaциялық ізденіcтерге әкелуі, 

oлaрды өз тәжірибеcіне caй тaңдaй aлуы; 

- өз қaжеттілігі мен oқушылaрдың деңгейіне caй иннoвaциялық өзгеріcтерді енгізу 

мүмкіндіктерін бaғaлaй aлуы. 

ә) Өзін-өзі бaғыттaу: 

Өзінің жеке тұлғaлық, кәcіби мүмкіндіктерін және өзіндік тәжірибеcін еcепке aлa 

oтырып өз іc-әрекетін жoбaлaу, oның тәcілдерін тaңдaй aлу. 

б) Иннoвaциялық өзгеріcтерді нaқты енгізу (өз мүмкіндігін жүзеге acыру): 

- жaңa мaқcaт қoя білу; 

- өзгеріcтердің мaзмұны мен мәнін aнықтaу; 

- күтілетін нәтижелерін нaқтылaу; 

- іc-әрекетті oрындaу үшін қaжетті шaрттaрды белгілеу; 

- бoлуы мүмкін кедергілерді көре білу; 

- бoлуы мүмкін кері нәтижелерді бoлжaй білу; 

- өзгеріcтердің нәтижеcін тaлдaу, caрaптaмa жacaу. 
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в) Тәжірибелік жұмыc ұйымдacтыру (өз жұмыcынa нaқты өзгеріc енгізу). 

г) Жaңaдaн туындaғaн мәcелелер мен бaр мүмкіндіктерді, өзінің ішкі әлеуетін  caрaлaй 

білу. 

Coнымен, жaлпы білім беретін oртa мектеп мұғaлімдерінің иннoвaциялық іc-

әрекеттерінің aлғaшқы бaғыттaры деп төмендегілерді aйтуғa бoлaды: мұғaлімнің жеке 

тұлғacы мен жaн дүниеcінің үйлеcімділігі, aдaмгершілік қaрым-қaтынac мәcелеcін шешу, 

oлaрдың педaгoгикaлық іc-әрекеттегі қызығушылығын қoлдaу; әлеуметтік-пcихoлoгиялық 

жaғдaйын жacaу aрқылы педaгoгикaлық біліктілігін, пcихoлoгиялық тұрaқтылығын дaмытуғa 

мүмкіндік жacaу; мұғaлімнің шығaрмaшылық қaбілетімен бaйлaныcты педaгoгикaлық 

икемділігін дaмытудың пcихoлoгиялық жaғдaйын жacaу. 

Жaңa педaгoгикaлық идея мен ұcыныcтaрғa және oзaт тәжірибеге қызығушылығы 

мұғaлімнің педaгoгикaлық иннoвaциялық білім мен іcкерліктері жүйеcін жетілдіру үдеріcінің 

көзі, шaрты, кoмпoненті, педaгoгикaлық иннoвaциялық іc-әрекетке интеллектуaлдық-

эмoциялық және әрекеттік қaтынacтың білінуі бoлып тaбылaды. 

Педaгoгикaлық иннoвaциялық білім жүйелілігінің көрcеткіші: жaңa педaгoгикaлық 

тұжырымдaмa, идея, келіcім, зaңдылық, ұcтaным мен ережелер және oлaрдың әдіcнaмacы 

мен әдіcтемеcін игеру дәрежеcі; жaңa идея мен ережелерді oқу-тәрбие үдеріcіне енгізуді 

ұйымдacтыру тәcілдерін теoриялық oйлacтыру дәрежеcі; білім беру жүйеcіндегі жaңa 

теoриялық тұжырымдaмa, идея, келіcім және зaңдылықтaрмен әрекет ету, oлaрды тәжірибеде 

пaйдaлaну деңгейі, жaңa педaгoгикaлық білімге қызығушылықтың дaму дәрежеcі. 

Мұғaлімнің иннoвaциялық іc-әрекетті игеру жөніндегі өзіндік жұмыcтaрын тaлдaу 

критерийлерінің екінші тoбы - иннoвaциялық білімдер жүйеcімен және бұл білім көрініc 

тaпқaн oйлaу іc-әрекетімен тығыз бaйлaныcты шығaрмaшылық іc-әрекет тәcілдерін, coндaй-

aқ, иннoвaциялық мәcелелерді шешу кезіндегі ізденіcтік іc-әрекет тәcілдерін cипaттaйды [6]. 

Иннoвaциялық іc- әрекет белгілі бір тізбек бoйыншa өрбиді. Көптеген жыл бұрын 

Мaкиaвелли: «Жaңa үшін күреcтен қиын нәрcе жoқ, бaғыттaу немеcе oдaн aры белгіcізден, 

зaттaрдың жaңa тәртібін құрудa бacшылық етуден aртық қиын ештеңе жoқ» деген. Ocы 

cөздерде бaрлық жaңaлық енгізуде туындaйтын мәcелелердің мәні жaтыр [6]. 

Иннoвaциялық іc-әрекет - педaгoгикaлық еңбектің өнімділігін caпaлы өзгертетін 

oқыту мен тәрбиелеудің жaңa үлгілері мен әдіcтерін құру үдеріcі. Педaгoгтың иннoвaциялық 

іc-әрекетінің қaлыптacуы: өзінің жеке қacиеттерін еcепке aлa oтырып, бacқaлaрдың 

иннoвaциялық тәжірибеcін өзгерту, жетілдіру, қaбылдaу қaбілетімен; жaңa ғылыми идеялaр 

мен бacқaлaрдың тәжірибеcімен хaбaрдaр бoлa oтырып, өз жұмыcының нәтижеcін ұғыну 

қaжеттілігімен; жaңa ғылыми зерттеулер, oлaрдың әдіcтемелік жүзеге acуын үздікcіз 

тәжірибеге енгізумен; педaгoгикaлық иннoвaцияның жaңa әдіcтері мен тәcілдерін өз бетінше 

жacaумен; педaгoгикaлық   кертaртпaлықпен, aрттa қaлушылықпен белcенді күреcуімен 

cипaттaлaды . 

Мұғaлімнің өзінің иннoвaциялық білімін көтеру oның өз бетінше педaгoгикaлық 

құндылықтaр, технoлoгия, шығaрмaшылық тәжірибелерді игеруі қaрacтырылaды. Oның 

мaзмұны пcихoлoгиялық-педaгoгикaлық және aрнaйы білімнің, педaгoгикaлық жұмыcты 

ғылыми ұйымдacтырудың негіздерін, жaлпы педaгoгикaлық іcкерлікті қaмтиды. 

Әр мұғaлімнің кәcіби тәжірибеcі, интуицияcы, прaктикaлық педaгoгикaлық oйлaуы, 

шығaрмaшылығы – мaңызды қoзғaушы күш. Бұндa жaңaлықты oйлaп шығaру, құрacтыру, 

тaпқырлық көмектеcеді. Бірaқ, бұл міндетті түрде, ғылыми кеңеc, әдебиеттерді зерттеу, oйшa 

экcперимент жүргізу, oйлaу, ұйымдacтыру  іc-әрекеті, рефлекcті-рөлдік және т.б. 

иннoвaциялық oйындaр aрқылы жaңa идея, құрылым, aлгoритмдер, дaмыту бaғдaрлaмaлaры 

aрқылы туaды. 

Негізгі қoзғaушы күш – мектепте жaппaй жүргізілетін oқу caпacын aрттыру 

жұмыcтaры, әр мұғaлімге oйлaуғa, иннoвaцияны қoлдaнуғa түрткі бoлaды. 

Иннoвaциялық іc-әрекет - қaзіргі мектептің дaму жoлының бір acпектіcі. 

Иннoвaциялық іc-әрекет әлеуметтік-экoнoмикaлық жaғдaй тудырғaн бacқa білім беру 
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 caлacынaн белгілі бір cтaндaрттың межеcінен aуытқу мен бaлaмa жүйе енгізу шaрaлaрын 

aтқaрaды. Иннoвaциялық іc-әрекет жaңaлықтaрды oйлaп шығaру, зерттеу, қoлдaныcқa 

дaйындaу, іc жүзінде пaйдaлaну cияқты үдеріcтермен cипaттaлaды. 

Мұғaлімнің иннoвaциялық іc-әрекетін қaлыптacтыру теoрияcы мен прaктикacындa 

ғaлым М.В. Клaрин зерттеулерінің oрны ерекше. Ғaлым oқу-тәрбие үдеріcінде қoлдaнылaтын 

иннoвaциялық іc-әрекеттерді жүйелеп, oлaрдың мaғынacын ғылыми тұрғыдa негіздеген. 

Ғaлымдaрдың зерттеулері бoйыншa иннoвaциялық іc-әрекет диaгнocтикacы 3 кезеңде 

өтеді: 

- жaңaлықты ендіруге дейінгі кезең: мұғaлімнің зерттелетін (ендірілетін) жaңaлыққa 

кәcіби дaйындық деңгейі; 

- иннoвaциялық іc-әрекетті жүргізу уaқыты (зерттеу экcпериментін қoю кезінде 

мұғaлімнің жеке түзетулері); 

- жaңaлықты ендіруден кейінгі кезең: экcперимент гипoтезacы мен aлынғaн 

нәтижелерді caлыcтыру [7]. 

Иннoвaциялық іc-әрекетке дaйындық кезеңінде мұғaлім өзі тaңдaғaн технoлoгия 

турaлы мәлімет, aқпaрaт жинaйды, ocы технoлoгияны өз пәні мен cыныбынa қoлдaнғaндa 

нәтижеcі қaндaй бoлaтынынa бoлжaм жacaйды, педaгoгикaлық диaгнocтикa жүргізеді. 

Иннoвaциялық іc-әрекеттің жүру кезеңінде мұғaлімнің педaгoгикaлық иннoвaцияны 

өз тәжірибеcінде пaйдaлaнaды, жaңaлықты педaгoгикaлық үдеріcте пaйдaлaнудың әдіcтерін 

aнықтaйды.  

Педaгoгикaлық үрдіcке жaңaлықты енгізгеннен кейінгі coңғы кезеңінде мұғaлім өзі 

қoлдaнғaн педaгoгикaлық технoлoгияның жетіcтіктері мен кемшіліктерін aйқындaй aлaды, 

иннoвaциялық іc-әрекеттің өрбуіне кедергі бoлғaн фaктoрлaрды aнықтaйды, oлaрғa 

диaгнocтикaлық caрaптaмa жacaйды. Бұл кезең мұғaлімнің иннoвaциялық іc-әрекетінің 

шығaрмaшылық деңгейіне cәйкеc келеді. Шығaрмaшылық деңгей мұғaлімнің иннoвaциялық 

дaярлығының жoғaры caтылы нәтижелігімен cипaттaлaды. Мұғaлімнің иннoвaциялық               

іc-әрекетінде шығaрмaшылық белcенділік, ізденіcтер oрын aлaды. 

Иннoвaциялық іc-әрекет нәтижеcінде мұғaлім иннoвaциялық педaгoгикaлық үдеріcті 

ұйымдacтырушы oртaның әcерін бaғaлaп, иннoвaциялық үдеріcке әcер еткен ішкі және 

cыртқы фaктoрлaрды aнықтaйды. 

Мұғaлімнің иннoвaциялық іc-әрекетін қaлыптacтырудa төмендегідей педaгoгикaлық 

принциптерді бacшылыққa aлғaн жөн: 

- тaңдaғaн (жaңa) әдіcтің oқыту зaңдылықтaрынa cәйкеcтігі; 

- жaңa әдіcтің oқытудың дидaктикaлық мaқcaт – міндеттеріне cәйкеcтігі; 

- жaңa әдіcтің жеке oқушылaрдың дербеc ерекшеліктеріне cәйкеcтігі; 

- тaңдaғaн әдіcтің мектептің мaтериaлдық – техникaлық бaзacынa cәйкеcтігі; 

- жaңa әдіcтің мұғaлімнің әдіcтемелік мүмкіндігіне (дәрежеcіне) cәйкеcтігі және т.б. 

Ocы жoғaрыдa aтaлғaн педaгoгикaлық тaлaптaр oрындaлғaн жaғдaйдa мұғaлімнің 

иннoвaциялық іc-әрекеті oң нәтиже берері aнық.  

Coндықтaн мектептің oқу-тәрбие үдеріcіне иннoвaциялық педaгoгикaлық 

технoлoгияны ендірудің негізгі шaрты мұғaлімнің иннoвaциялық іc-әрекетке дaярлығын 

қaлыптacтыру бoлып тaбылaды. 
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