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АЛҒЫ СӨЗІ 

 

Құрметті әріптестер, конференцияға қатысушы қонақтар, студенттер! 

 

Бүгін І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университетінде екі бірдей үлкен шара 

өткелі отыр.  

Оның бірі – жастардың ғылым жолындағы қанаты қатайсын, зерттеушілік әлеуеті 

қалыптассын  деген мақсаттағы, дәстүрлі, «ХХІ ғасыр: ғылым және инновация»  атты 

республикалық ғылыми тәжірибелік конференция.  

Екіншісі,  дарынды студенттердің дара шабуына мүмкіндік беретін студенттердің  

республикалық пәндік олимпиадасы.     

Өздеріңіз жақсы білесіздер, Елбасы биылғы жылды Жастар жылы деп жариялап, жас 

буынның өсіп-өнуіне, бар мүмкіндіктерін пайдалануына, ғылым-білім жолында терең ізденуіне, 

шығармашылық жолда биікке самғауларына үлкен жол ашып отыр.  

Сіздердің тараптарыңыздан ұсынылған барлық бастамаларыңызға мемлекет үлкен қолдау 

көрсетіп, барлық жағдайды жасап беруде. Ендеше біз Сіздерден  тың жаңалық, үлкен іскерлік, 

жаңа жобалар күтеміз. Жастар жылы үміттеріңізді ақтаған, күш-жігерлеріңізді белгілі мақсатқа 

арнаған, армандарыңыз орындалған нәтижелі жыл болсын. 

Университет қабырғасында бүгін физика, құқық және экономика негіздері пәндерінен 

олимпиада өткелі отыр.  

Республикамыздың әр аймағындағы жоғары оқу орындарынан келген талантты да 

талапты студент жастарға Жетісу жеріне, І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 

университетіне қош келдіңіздер дегім келеді.  

Олимпиадаға еліміздің ұлттық және мемлекеттік, сондай-ақ жекеменшік жоғары оқу 

орындарынан 20-дан астам команда қатысуға ниет білдірді.  80-нен астам студенттердің ғылыми 

мақалалары конференция жинағына еніп, жарыққа шықты.  

Құрметті жастар, сіздер қоғамның қашанда әлеуеті жоғары, тегеуріні мықты, жігерлі 

тобысыздар. Сіздер әлемде болып жатқан өзгерістерге тез бейімделетін, жақсы істерді  жылдам 

қабылдайтын саналы жастарсыздар. Елбасы ұсынған мемлекеттік бағдарламалар мен  

реформалардың жүзеге асырылуы, дамыған 30 елдің қатарына енуіміз, Сіздер секілді ғылыммен 

айналысатын, креативті  жастарға байланысты.  

 «Ғылым – білімге қонады» - деген. Бүгінгі конференцияға білімді, инновациялық өресі 

жоғары, мақсат-мүддесі айқын,  ғылым үйренем, жаңалық ашам деген жастар жиналды деп 

сенемін.  

Әрқайсыңыз ғылымдағы  ізденістеріңізді, ойларыңызды, жаңа идеяларыңызды ортаға 

салып, тәжірибе алмассаңыздар, мұның өзі үлкен жетістік деп есептеймін.  

Конференция жұмысына қатысқандарыңыз үшін алғыс айта отырып, белсенділік 

танытуға шақырамын.  

 «Терең білім – тәуелсіздігіміздің тірегі, ақыл-ой – азаттығымыздың алдаспаны»- деп 

Елбасы айтқандай білімділердің бәсекесі – пәндік олимпиада мен конференция 

қатысушыларына сәттілік, жеңіс тілеймін. 

Баршаңыздың еңбектеріңіз жемісті болсын! 

Рақмет. 
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The article considers the significance of patriotic awareness and environmental culture in 

education of younger generation as well as ways of shaping environmental outlook, environmental self-

awareness, respect for nature, environmental responsibility and environmental relationships in youth. 
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Бұл мақалада өскелең ұрпақ тәрбиесіндегі патриоттық сана-сезім мен экологиялық 

мәдениеттің маңыздылығы көрсетілген. Ұрпақтың бойына экологиялық патриотизмді ұялату 

мен жастардың экологиялық көзқарасын, санасын, табиғатқа үлкен парасаттылық, 

жауапкершілік, қарым-қатынасын қалыптастырудың жолдары қарастырылған. 

Тірек сөздер: өскелең ұрпақ, экологиялық мәдениет, патриотизм, экологиялық 

патриотизм, халықтық мұралар, адамгершілік қасиет, тәрбие үрдісі, қоғам. 

 

В статье рассматривается значимость патриотического сознания и экологической 

культуры в воспитании подрастающего поколения, а также пути формирования 

экологического мировоззрения, экологического самосознания, уважение к природе, 

экологическая ответственность и экологические отношения. 

Ключевые слова: подрастающее поколение, экологическая культура, патриотизм, 

экологический патриотизм, народное наследие, моральные качества, воспитательный процесс, 

общество 

 

Introduction 

It is known that education of patriotism begins with learning themotherland values. Love and 

devotion to Homeland is formed with appreciating the beauty of their homes, love to trees, flowers, silence 

and peace of home. 

Patriotism is a moral and political principle, social feeling, the content of which is love for country 

and willingness to sacrifice their own interests for the sake of it. Besides, patriotism assumes pride of 

achievements and culture of their homeland, desire to preserve its character, culture and self-identification 

(special emotional experience of belonging to a country and its nationality, language, traditions) with other 

members of the people, desire to protect interests of the country and its people. It is love for homeland, 

country, people, attachment to birthplace and place of residence [1]. 

One of the important features of patriotism is love for nature and its protection. Love of nature is a 

great feeling. It helps people become kinder, fairer, more generous, more honest and more responsible. As 

V.A.Sukhomlinsky said: “Those, who were deaf to nature since childhood, who never helped a babybird 

fallen from the nest, did not discover the beauty of the first spring grass, never acquire the sense of beauty, 

sense of poetry and even ordinary humanity” [2]. Nature is our native land, which raises and feeds us.  

Global environmental problems, domestic program documents in the field of sustainable 

development and green economy urge teachers and parents to pay special attention to developing the 

environmental patriotism in children.Children should learn to understand nature, feel its beauty, read its 

language and protect its wealth from childhood. 

Environmental patriotism is a component of environmental culture of the personality. One of the 

first who studied the problem of ecological culture was a well-known philosopher V.I.Vernadsky. He 

coined the term "biosphere", dealing with the problems of human factor in the world. 
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Good feelings are rooted in childhood. Humanity, kindness, affection and benevolence are born in 

labor, care and worries about the beauty of the world. Apart from physical health and intellectual 

development of children it is important to teach moral foundations, develop healthy lifestyle habits and rear 

patriotic citizens of their country. There is an important task: to teach children from early childhood to love 

nature and their homeland. Children are the future of our country. Their main responsibility is to protect 

and preserve its open spaces, beauty and wealth. 

Methodology 

In this research we used the following methods: analysis (analysis of research articles, books and 

Internet sources), classification (methods of ecological education), definition (concept of environmental 

patriotism is presented) and generalization (ways of forming environmental patriotism as a component of 

ecological culture).  

Main text 

Environmental education is the product of education; its formation takes place gradually over many 

years of the life. The beginning of this process falls on the period of early childhood, when teachers and 

parents lay the foundation of worldview and practical interaction with natural environment. 

Ecological preschool education is introducing children to nature, which is based on ecological 

approach in which the pedagogical process is based on fundamental ideas and concepts of ecology. What 

concepts are important when chossing methods of ecological education of preschool children? The first 

concept that you need to determine is the concept of "environment": what science it is. 

A leading Russian ecologist N.F.Reimers identifies five different definitions of "ecology" [3]. The 

scientific basis for environmental education is the first (root) definition of ecology as a biological science 

that studies relationships of organisms with the environment and with each other. 

Need to change attitude to nature and ensure education of new generation is a vital problem for 

humanity. The basis of both national and global development of society should be harmony between man 

and nature. Every person should understand that his existence on the planet Earth is possible only in 

harmony with nature [4]. 

Mankind has come to the threshold which requires new morality, new knowledge, new mentality 

and new system of values. There is little doubt that this knowledge and values should be developed since 

childhood. Since childhood we must learn to live in harmony with nature, its laws and principles. 

Beginning of shaping individual ecological orientation should be started since preschool age. This 

period is the foundation for conscious relationship with environment and new strong emotional 

experiences, which stays in the memory of a man for a long time [5]. 

Preschool children in joint activity are more observers than doers, and yet at this age, the pattern of 

interaction with nature is crucial: children hear and absorb affectionate conversation of an adult with 

animals and plants, a calm and clear explanation about what and how to do it, see teacher’s actions and 

willingly take part in them. For example, a teacher invites two or three children to participate in watering 

plants by saying: "Come with me to the window, look at our plants, talk to them and water them. Hello, 

flowers! How do you feel? Not frozen, not dried up? No, it's all right – you are green, beautiful. Look how 

good our plants are, how nice they look! (Teacher touches soil in the pot.) Dry land and they need water - 

they cannot live without water, they will dry up! Let’s water them." Kindergarten teacher takes care of 

plants in front of children and together with them - this is a sample of interaction with nature. Training is a 

natural process within joint practical activities. 

Successful environmental education of youth can be provided within the process of developing 

patriotism in younger generation and implementation of targeted and systematic process of simultaneous 

participation of families, schools and society in general. 

Patriotic education is shaping young generation's willingness to fulfill civic duty and constitutional 

responsibilities, education of pride for his people, for people who defended our homeland, pride for native 

land, places where we live, learn and grow. Patriotic education begins with knowledge of motherland 

values. Love and devotion to Homeland is formed with appreciation of beauty of their homes, with love of 

nature [6]. 

Patriotism should be raised in constant interaction with motherland nature and acquaintance with 

socio-environmental living conditions of the people. 
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In our days, when the world is on the brink of environmental disaster, environmental education is 

one of the urgent issues of our time. The main tasks our society should solve include rational and 

reasonable use of natural resources, not to make hasty actions that cause harm to environment. Solving 

these problems should be started at schools and universities, in workplaces. 

Patriotism is multifaceted in its content, it is impossible to define it in a few words. It is love to 

native places, pride of its people, desire to preserve and increase wealth of the country. Thus, we use 

various forms and methods to develop patriotism and moral values: case studies, interviews, observation of 

surrounding world, plant care, targeted walks, ecological games, reading fiction, looking at reproductions 

of paintings, listening to music, learning poems, songs, quizzes and problem situations. Plenty of problems 

associated with environmental protection are the result of insufficient environmental education of people. 

Patriotic education is not a simultaneous act. It cannot be reduced only to one-time events. Process of 

shaping patriotism must have their own targeted system. The purpose of ecological upbringing and 

education is not only that students have mastered a certain set of knowledge about the world, but that this 

knowledge had contributed to their understanding of kinship with nature, development of moral qualities, 

use of environmental principles in all areas of human activity. 

New Kazakhstan patriotism can develop only in the presence of joint efforts of citizens, society and 

state. Society has finally approved the idea that Kazakhstan is our common homeland, our country, has its 

own anthem, coat of arms, flag, which we and our children must love and protect. 

Patriotic consciousness is shaped by science, education, family upbringing, media, literature, art, 

sport – channels that help people to introduce to historical mind, accomplishments of historical thought, 

culture of society as a whole.  

Love for motherland nature is the part of patriotism, as it implies a relation to nature of the country 

as an inherent natural condition of life and activity of people. Kazakh people have always treated nature as 

the basis of existence and life, development and formation of economic activities. However, leading a 

nomadic life our ancestors always protected and cherished it. Moreover, they taught every new generation 

to live in harmony with nature, to treat places of their permanent residence reasonably, to examine state of 

vegetation and soil, preservation of soil fertility. This education has become a national tradition that was 

passed down from generation to generation. Images of nature, its grandeur and beauty, as reflected in the 

works of great Kazakh akyns and writers were born thanks to this tradition, which has an invaluable 

educational value. Educating the young generation to understand motherland nature and take care of it 

should be the basis of national ideology [7]. 

To be a patriot of his country is an honor for any man with pride. Patriotic education in developing 

country should not be assessed only as a creative process. It is also a struggle for youth, future of the 

country, struggle against such negative phenomena as forced migration, increased crime, drug addiction, 

alcoholism, extremism and terrorism, etc. 

What is "Kazakhstani patriotism?" The concept of "patriotism" is not born out of nowhere. It has its 

roots in a deep knowledge of country's history, understanding, and respect of activities of those generations, 

whose efforts ensured its independence and prosperity. Patriotism is a very intimate feeling that lies deep in 

soul (subconscious). Patriotism is judged not by words, but by deeds of each person. Kazakhstani 

patriotism is the consciousness of the state, Kazakhstan. It includes: feeling of attachment to places where a 

person was born and grew up; respectful attitude to native language; care for interests of Motherland; civic 

sense and preservation of loyalty to homeland; proud of its social and cultural achievements; defending its 

freedom and independence; respect for historical past of motherland and derived traditions; desire to 

dedicate their labor, strength and ability to the flourishing of Motherland. 

What is patriotism? Patriotism is manifested in careful attitude to nature, to world, to our native 

city, street, house, in respect for the older generation and traditions of his people and family. All this should 

be taught from early childhood. Otherwise stated, patriotism starts with family. In society, striving for 

prosperity and education of patriots, the main value is the importance of family values and main task is 

creating conditions for its development. Family is the foundation of any state. Today, civil patriotism is 

important part of education system, which is based on civil morality, pride in their history, for their loved 

ones, family, school, class, city, etc. 
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In the context of ecological crisis development and improvement of students’ environmental 

education has become a topical issue in accordance with individual needs and needs of society. Under the 

system of ecological education we understand a set of interrelated components of interaction between 

teachers and students (tasks, principles, contents, forms, methods) in their sequence, continuity and 

uniform orientation, forming a perception of reality from the position of ecologically cultural person. 

Forms of education are specific activities or means of educational work (interviews, meetings, evenings, 

excursions), student activities (classes, subject groups, contests). They are used with the aim of fostering 

environmental awareness in educational process of ecological-psychological training, integrated-search, 

group and role-play, creative therapy, brainstorming, simulation, focused on actualization of personal 

involvement, emotional sphere, shaping motives of environmental content that provides systematization of 

students’ worldview. Some researchers identify the following classification of environmental education 

methods: 

1. Methods of shaping consciousness (belief, exercise, example)  

2. Methods of creating a positive experience in life: (experience, introspection, awareness)  

3. Methods of rewards and punishments: (business games, training, etc.) development of 

personality of a future specialist along with learning the most important function of higher education 

system. 

Contents of environmental education involve various activities. Each form of educational process 

organization encourages different types of students' cognitive activity: independent work with different 

sources of information allows to accumulate factual material to reveal the essence of the problem, for 

example game shapes experience to make sound decisions and develops creativity, allows us to study 

issues of local ecosystem conservation and promotion of valuable ideas. In addition, methods of 

educational work can be: 

1. Oral presentation of material by teacher as a method of learning, including storytelling, 

explanation, school lecture, conversation. They are called verbal (oral, verbal). 

 2. Conversation as a method of education. The essence of the method is that a teacher with skillful 

questions designed to encourage pupils to play an active contained material with a view to its deeper 

understanding and assimilation, aesthetic perception of life and art. An important condition for strong 

students’ understanding of ecological concepts, laws and regularities, comprehension of phenomena in 

nature is projection of basic didactic principles in the process of ecological education and upbringing. 

Nature itself is understood not only as external to human environment - it involves people. Attitude 

to nature is closely linked to family, social, industrial, interpersonal relations, covers all areas of 

consciousness: scientific, political, ideological, artistic, moral, aesthetic, legal. 

Responsible attitude to nature is a complex feature of personality. It means understanding the laws 

of nature that determine human life, manifested in observance of moral and legal principles of 

environmental management, active creative work on study and protection of environment, promote correct 

environmental management, in the fight with everything that negatively affects natural environment. 

Patriotism should be raised in constant communion with motherland nature, a wide acquaintance with 

social conditions of people’s life. If we look further, we are children of nature, and the earth is our mother. 

When talking about nature, it is appropriate to use a wise saying of the American Indians who felt their 

unity with nature: "We have not received the land as an inheritance from our ancestors; we borrowed it 

from our children." These simple words are of so much meaning! Polluting and destroying nature, we 

destroy ourselves, the heritage of our ancestors and the future of our descendants, we are destroying our 

Homeland. From this it follows patriotism is respect for environment and its protection. 

Those who deliberately came to defense of nature are true patriots. Formation of ecological culture 

and patriotism of younger generation is carried out in various socio-cultural institutions such as preschools, 

schools, colleges, universities and others. In the period of senior preschool age develop high social motives 

and noble feelings. From how they formed in the early years of a child's life largely depends on all of his 

subsequent development of the attitude toward environmental problems in general. In this period we begin 

to develop feelings, traits that invisibly already associate it with his people and his country. The roots of 

this influence is in language of people as a child learns and develops by folk songs, music, games, toys, 

impressions about nature of native land, about work, life, manners and customs [8]. 
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Environmental education is necessary nowadays to educate and produce good citizens, not only 

students but also the whole educational community (teachers and family). Raising awareness about how 

humans damage the ecosystem or being aware of our affective states so that we can recognize and use our 

emotions properly are basic objectives pursued by current educational laws, the purpose of which is to 

teach students to achieve their personal and social development, and thereby be able to understand 

questions about environment. To better understand these concepts, it is helpful to use traditional stories as a 

resource. Along with this, we believe that creating appropriate environments for reading and teaching is 

necessary in this process [9]. 

Understanding of ecological and humanistic values from the standpoint of expanded sphere of 

applying universal human values unites features of personality types most needed by modern society: 

"personality of a humanist orientation", "tolerant personality", "environment-friendly personality". This 

gives us the right to use the concept of "moral and ecological function of upbringing", the essence of which 

consists in priority meaning of forming the ecological and humanist values in integral educational and 

upbringing process as a vocationally significant quality of a professional of any profile. The process of 

developing ecological and humanistic values in students is analyzed in educational research as a multi-

dimensional one, not fitting into usual scale of subject approach, requiring consolidated humanitarian 

component associated with spiritual and practical ways of understanding reality. One can be taught some 

knowledge, but the meaning of life or morality cannot be taught – only nurtured in each individual. For 

pedagogic theory, it is development of approaches to integrate natural and humanitarian spheres in training 

of technical professionals, use of spiritual and practical ways of acquisition of essential for modern society 

value reference points in the educational process that is the most relevant in this way [10]. 

Conclusion 

As a result of study we identified the role and objectives of environmental education and 

criteria of patriotism. There is no currently traceable relationship between the pace of environmental 

education developing, growing number of institutions and number of graduates with environmental 

education. Activities, recommendations and measures, aimed at solving problems in the field of 

environmental protection, do not reflect practical application. These problems should be solved at 

schools, universities and work. 

The main goal of environmental education and developing ecological consciousness is to shape 

new ecological thinking, ability to understand consequences of their actions in relation to environment, 

ability to live in harmony with nature and love nature.  

Most people still throw garbage in the streets and forests, not caring about cleanliness, beauty and 

health. Garbage in forests or gullies is an infection, dirt, broken ecological relationships, degradation of 

nature, and of man himself. Today we often see piles of garbage where it should not be. The younger 

generation has a difficult task: to revive respect for all the living things, to their land, to their native land, 

live in harmony with nature and love for nature. Education of a patriot is a complicated process. One of 

patriotism characteristic is love for nature of their motherland. 
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Бұл мақалада пәнаралық байланыс негізінде бастауыш сынып оқушыларының 

шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыру, пәнаpалық байланыстың тиiмдi бoлуы - oқулық 

мазмұнымeн oқу матepиалдаpының жақындық үйлeсiмдiктepiн eскepу мәселелері 

қарастырылады.    

Тірек сөздер: пәнаралық байланыс, кіріктіру, дүниетаным 

 

В данной статье рассматриваются вопросы применения материалов межпредметной инт

еграции в преподавании  для формирования мировозрения школьников младших классов.   

Ключевые слова: межпредметная связь, интеграция, мировоззрение 

 

In this article questions of application of materials of intersubject integration in teaching of  

the fine arts for formation of  outlook of school students of elementary grades are considered. 

 Key words: interdisciplinary communication, ntegration, worldview 

  

Қазіргі таңда егеменді еліміздің саяси-идеологиялық, мәдени тұрғыдан жаңаруына сай жас 

ұрпақтың жан жақты дамуы, оның шығармашылық іс-әрекетін  қалыптастыру жаңа стратегиялық 

бағдарламасының күрделі бағыттарының бірі болып саналады. 

Педагогиканың аса маңызды мәселелерінің бірі пәнаралық байланыс негізінде бастауыш 

сынып оқушыларының шығармашылық іс-әрекетін  қалыптастыру. Адамның негізгі тұлғалық 

қасиеттерінің іргетасы бастауыш сыныптарда қаланатындықтан, пәнаралық байланыста 

оқушылардың танымдық аумағын, эстетикалық сезімдері мен қиялдарын, көркемдік 

шығармашылық қабілеттерін аттыру қажеттілігі өте басым. Әсіресе бастауыш сыныптардағы 

оқыту-тәрбиелеу барысында оқу материалдарын пәнаралық байланыс негізінде игерудің тұлға 

қалыптастырудағы сұранысының аумағы кең екендігі айқын.  

Бұл зерттеу мәселесінің құндылығы – бастауыш сынып оқушыларының пәнаралық 

байланыста шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыру жөнінде ғылыми-теориялық материалдарға 

шолу жасалып, оқыту үдерісінде пәнаралық байланыс материалдарын, оның әдістемесін қазіргі 

бастауыш мектептің оқу-тәрбие үдерісінде пайдаланудың сұранысын ашады. 

Қазақстан Республикасындағы жалпы бастауыш білім берудің мемлекеттік стандартында 

өскелең ұрпақтың дамуы, ғылыми дүниетаным қалыптастыруының айқын бағыттары көрсетілген. 



 

10 

Материалы  республиканской  научно-практической  конференции  молодых ученых  и  студентов  

«ХХІ ВЕК: НАУКА И ИННОВАЦИЯ»  

 

Себебі ғылыми дүниетаным - қоғамдық сананың ең жалпы және жоғары формасы. Қазақстан 

Республикасындағы әлеуметтік-экономикалық даму, күрделі өзгерістер заманындағы қазіргі 

түбегейлі мәселе - адамды іс жүзінде қоғамдық дамудың басты тұлғасы дәрежесіне көтеріп, дамыту.   

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың "Қазақстан - 2050 стратегиясы – 

қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты" атты Қазақстан халқына Жолдауының, "Білім және 

кәсіби машық - заманауи білім беру жүйесінің, кадр даярлау мен қайта даярлаудың негізгі бағдары" 

атты төртінші бағытында оқыту әдістемелерін жаңғырту және өңірлік мектеп орталықтарын құра 

отырып, білім берудің жаңа жүйелерін белсене дамыту керектігі көрсетілген [1]. 

Сол сияқты Елбасының 2004 жылғы Қазақстан халқына Жолдауында еліміздегі мәдени-

тарихи мұраны сақтауға ерекше мән берілу қарастырылып, "Мәдени мұра" атты арнаулы 

бағдарламада ұлт мәдениеті мен шығармашылық іс-әрекетін зерделеудің біртұтас жүйесін жасау 

ұсынылған. Жеке тұлғалар шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыру туралы ғылыми еңбектерді 

талдау, сараптау нәтижесінде пәнаралық байланыста бастауыш сынып оқушыларының 

шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыру мәселесі ғылыми-теориялық зерттеудің қазіргі нысанына 

айналып отыр. Мұнда пәнаралық байланыс дамыту қызметін атқарады. Бір пәннің төңірегіндегі 

білімді екінші пәнге қарай ауыстыруды қамтамасыз ететін оқыту әдіс-амалдарының логикалық 

құрылымын қайта құруда тұлғаның жалпы дамуына әсер етеді. Яғни, бастауыш сынып 

оқушыларының шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыру құзіреттілігін жаңа жағдайда қолдану 

жүргізіледі. Оқушылар бұл жағдайда білімнің жалпы қажеттілігі мәселесімен кездеседі, әсіресе 

жаратылыстану, дүниетануда анық көрінеді. Оқушылардың алдына көркем еңбекті оқытуда 

пәнаралық байланыс тұрғысындағы танымдық міндеттерді, тапсырмаларды қою оқу іс-әрекетін 

барынша арттырады (көңіл-күй, еріктік үдерістерге, ойлауға, есте сақтауға, қайта жаңғыртуға екпін 

беру, қиял мен тілді дамыту т.б.). 

Пәнаралық байланыс – оқыту мазмұнындағы білім мен іскерліктің адамның ақыл-ой өрісін 

дамытудағы, ақиқат дүниенің біртұтас жүйе екендігі жөніндегі ғылыми көзқарасты, дүниетанымды 

қалыптастырудағы, алған білімді өмірмен, қоғамдық тәжірибемен байланыстырудағы маңызды 

құралдардың бірі [2]. 

Көптеген педагогтар мен психологтар пікірлеріне қарағанда, оқушылардың түрлі пәндердегі 

білімдер мен біліктерді, бейімділіктердің жеке элементтері арасындағы байланыстарды байқап және 

қабылдануы олардың білімдерін жүйеге түсіреді, ақыл-ойына серпіліс тудырады, таным қызметіне 

шығармашылық сипат береді. 

Бастауыш мектептегі пәнаралық байланыс – бастауыш сынып оқушыларының 

шығармашылық іс-әрекетін қалыптастырудың аса маңызды шарттарының бірі. А.А.Бейсенбаева: 

"Оқушылардың танымдық дүниесінің қалыптасуы оқу үдерісін ұйымдастырудағы пәнаралық 

байланыстың нәтижелілігіне тікелей сүйенеді, әрбір пәнді оқытуда басқа пәндер, ғылымдардың 

қажетті элементтері, материалдары бірлесе игеріледі. Пәнаралық байланыс ұғымы өз ішінде 

пәнаралық байланыс құрамы; пәнаралық байланыс амалы, пәнаралық байланыстың бағыттылығы 

болып бөлініп қарастырылады", - деп тұжырымдаған [3]. 

Пәнаралық байланыс негізінде ғылыми танымын арттыру әдісі ретінде оқушылардың 

жүйелі ойлау ептіліктерін дамытудың маңызы зор. Оқушыларда жалпылама пәнаралық түсініктерін 

қалыптастыру пәнаралық байланысты құрудың соңғы кезеңін қамтиды. Пәнаралық байланысқа 

сүйене отырып, оқушыларда ойлаудың жаңа тәсілі пайда болып, жалпылық негізінде жекені талдау, 

жекелерден жалпыны көре білу қабілеттері қалыптасады. Күрделі мәселелерді шешудің жолдарын 

табу, білімді кешенді түрде пайдалану біліктерінің қалыптасуы да пәнаралық байланыс арқылы 

жүзеге асырылады. Оның негізінде оқытудың нәтижелілігі оқушылардағы пәнаралық мәселелерді 

өз бетінше шешу, әртүрлі оқу пәндерінде пәнаралық байланысты қолдануды сапалы түрде жүргізу 

кезінде көрінеді.  

Оқушылардың пәнаралық мәселелерді шешудегі танымдық өзбеттілік көрсеткіші –бұл ойлау 

іс-әрекетінде білімдер жүйесін біле отырып, оны қажетінше пайдалана білу тәсілдерін меңгеру 

болып табылады. 

Бастауыш сынып оқушыларының пәнаралық байланыс негізінде шығармашылық іс-әрекетін 

қалыптастыру үшін, олардың жекелеген сапаларын дамыту қажет деп білеміз. Оның ішінде: 
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зердесін, эмоция мен сезімдерін, өзіне деген сенімділігін, өзін жақсы көруді, дүниеге көзқарасын, 

дербестігін, ынтасын дамыту. Педагог-психологтардың (оның ішінде Л.С.Выготскийдің) 

еңбектеріне талдау жасаудың негізінде ақыл-ойдың дамуының екі жолын атап көрсетуге болады. 

Оның біріншісі, қол жеткен даму - онда оқушы тапсырманы өз күшімен орындайды. Екіншісі, ең 

жақын даму аймағы - педагог тапсырманы күрделендіріп, мәселені шешуге бағыттайды. Бұл 

жолдың екеуінің де өзіндік орны ерекшеліктері бар. Біріншісі, оқушының талпынысынан, 

ұмтылысынан, ішкі мотивінен туындаса, екіншісі, сыртқы мотив арқылы жүзеге асырылады. 

Оқушылардың шығармашылық тұлғасын пәнаралық байланыс негізінде қалыптастыруда 

мұғалімнің шеберлігі мен тәжірибесі, шығармашылығы, ізденуі оқу-тәрбие ісіндегі басты мәселе. 

Оқушылардың шығармашылық тұлғасын қалыптастыруда тек қазақ тілі, әдебиеттік оқу пәндері 

бойынша жұмыстар жүргізіліп қоймай, басқа пәндер арқылы да пәнаралық байланыс  бойынша 

жан-жақты оқушының тілін дамыту, ой-өрісін, дүниетанымын қалыптастыру, пәнге 

қызығушылығын ояту, т.б. шығармашылық жұмыстар нәтижесінде тұлғаның сана-сезімі, қиялы, 

ойлауы дамып кеңейеді. Пәнаралық байланыстың мақсаты оқушылардың ой-өрісін жан-жақты 

дамытады, білім сапасын арттырады, оқу іс-әрекетінде белсенділік танытады, ойын, ес пен 

ойлауын, қиялын, тапқырлығын дамытады, алған білімін өмірде қолдануға зейінін, 

шығармашылығын шыңдай түседі. Пәнаралық байланысты жүзеге асыруда кең тараған жолдары 

мыналар: 

 әңгімелесу; 

 саяхат; 

 тәжірибе жасау; 

 техникалық құралдарды пайдалану; 

 танымдық есептер құрастыру, оны шешу; 

 сөзжұмбақтар, ребустар, метограммаларды құрастыру, шешу; 

 тәжірибелік жұмыстар жүргізу. 

Пәнаралық байланыс үрдісінде оқушының шығармашылық белсенділігін арттыру керек. 

Оқушының ойын жүйелі айта білуге, бір-бірімен тікелей қарым-қатынас жасауға дағдыландыруда 

қазақ тілі, әдебиеттік оқу, дүниетану, математика пәндерінің ролі ерекше. 

Кіріктіру – педагогикалық тұтастықты қалыптастырып, білімді жүйелеу мен жинақтауда 

әртүрлі ғылымдарды біріктіру [4]. 

Көркем еңбекті оқыту барысын пәнаралық байланыс негізінде ұйымдастыруда бастауыш 

сынып оқушыларының танып-білуі кеңейіп, ойлауы мен қиялы артып, шығармашылық іс-әрекеті 

дамиды. Бұның бәрі олардың жалпы шығармашылық іс-әрекетінің артуына, шындық дүниені 

дұрыс, толық қабылдауына септігін тигізеді.  

Көркем еңбекке оқыту - біртұтас педагогикалық үрдістің құрамдас бөлігі. Сол себептен 

көркем еңбекті оқытуда сол үрдістің негізгі заңдылықтарын, құрылым бөліктерін қамтиды. 

Бейнелеу іс-әрекеті ойлау, байқау, талдау, есте сақтауға негізделген көру байқағыштығын, 

сезім мүшелерін дамытады, жан-жақты дамыған тұлғаны қалыптастыруға, қоршаған ортаны тануға 

септігін тигізеді, еріктік сапаларды, шығармашылық қабілеттерді, көркемдік талғамды тәрбиелеп, 

өнерді түсінуге қажетті эстетикалық сезімді (пішіндердің, қозғалыстың, пропорцияның, түстің, түс 

сәйкестігінің сұлулығын көре білу) дамытады.  

Оқыту үрдісі – күрделі, біртұтас белсенді танымдық іс-әрекетке бағытталған үрдіс. Оқыту 

үдерісінің ғылыми теориясы оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыруды, олардың 

білімнің ғылыми жүйесін тиімді игеруін қамтамасыз ететін, іскерлік пен дағдыларды, таным, 

танымдық күштерді дамытуды, ақыл-ой іс-әрекетінің нақтылы амалдарды пайымдайтын 

қабілеттілікті, дүние тануды және жеке басты дамытуды қалыптастыру тәсілдері мен амалдарды 

зерттеуді қарастырады [3]. 

Бастауыш мектептегі көркем еңбек – бұл дүниені көзбен көріп түйсіну негізіндегі ауқымды 

өнердің бір саласы, жалпы орта мектептегі оқу пәні және оқудағы, оқудан тыс жалпы, көркемдік 

және эстетикалық тәрбие беру жүйесіндегі маңызды буын ретінде адам, табиғат, қоғам және заттық 

әлемді біртұтастықта қарастыруда пәнаралық байланыс қажеттілігі айқын, эстетикалық тәрбиенің 

қызметі жоғары, бастауыш сынып оқушысының көркем, ғылыми шығармашылық іс-әрекетін, 
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тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған көркемдік білім берудің бір түрі. Балалардағы 

дүниедегі барлық бояулар түстерін, қоршаған заттар мен құбылыстарды көруге деген құштарлық - 

табиғи танымдық құбылыс. Көрген-білгендерін қағаз бетіне түсіруге асығулар - осы кезеңде, яғни 

бастауыш мектеп кезеңіне тән әрекеттер. 7-8 жасар балада көркем бейнелеу жұмыстарында 

шындықты тануға бағытталған сурет салу, бейнені кескіндер арқылы көрсету сияқты табиғи 

қажеттіліктер байқалады. 

Оқушылардың бастауыш мектеп кезеңінде көркем еңбек пәнін оқу арқылы бойында түзген 

кеңістікте ойлау қабілетінің ауқымды әрі күшті болуы оның бүкіл ойлау қабілетіне, дүние келбетін 

шынайы түсіне білуіне, шығармашылық іс-әрекетін кеңейтуіне көмектеседі. Сонымен қатар, 

келешекте тұлға қалыптастырудың күрделі сатысына жетелейді, ой операцияларының дамуына 

ықпал жасай отырып, математика, дүниетану, көркем әдебиет, көркем еңбек, музыка сияқты 

пәндердегі көптеген ұғымдар мен түсініктерді қиналмай қабылдап, білім деңгейін арттыруға 

мүмкіндіктер тудырады. 

М.Орынбеков: «Дүниетаным жеке адам және оның қоғамдағы орны, сана-сезімдік қалпы 

жайлы ұғымдарының жиынтығы, дүниенің біртұтастығын түсіну нәтижесі болып табылады», 

дейді [5]. 

Р.Б.Башаров пен Ә.Б.Түркменбаев пәнаралық байланыстың орнығуы мен іске асырылуы 

оқушылардың білімін терең меңгеруге, ғылыми ұғымдар мен заңдардың қалыптасуына, оқу-тәрбие 

үдерісін жетілдіруге және оны қолайлы түрде ұйымдастыруға, ғылыми дүниетанымның 

қалыптасуына, материялдық әлемнің біртұтастығын сезінуге, табиғаттағы құбылыстар мен 

қоғамдағы құбылыстардың өзара байланысын тереңірек меңгеруге ықпал етеді. Сонымен қатар, 

олар оқушылардың білімдерінің ғылыми деңгейінің жоғарылауына, логикалық ойлау, 

шығармашылық қабілетінің дамуына мүмкіндік жасайды деп тұжырымдайды[6]. 

Танып білу - бұл адамның сана-сезіміндегі дүниенің бейнелеу үдерісі. Психологиялық 

тұрғыдан танымның алғашқы бастамасы ретінде нақты пайымдау танылады. Оның мақсаты - 

бейнелерді, түсініктерді, дәлелдерді елестету болып табылады. Нақты пайымдауда таным сезіну 

мен түйсік арқылы іске асырылып, сезіну қозғаушы материя бейнесі болады. Бұл бағытта көркем 

еңбектің алатын орны бөлек және ерекше. 

Дүниетаным - адам санасындағы дүниенің сыртқы бейнесі ғана емес, оның сол дүниеге, 

қоғамдық өмірге қарым-қатынасы, адамдардың философиялық, саяси, құқықтық, адамгершілік 

және эстетикалық идеалдары мен сенімдерінің жиынтығы деген қорытынды жасауға болады. 

Сонымен қатар, дүниетаным адамның мінез-құлқы мен іс-әрекетінің жалпы бағытын анықтайды. 

Білімнің алғашқы сатысы, яғни бастауыш мектепте білім беру кезеңі бастауыш сынып 

оқушыларының алғашқы дүниетанымдық түсініктері мен көзқарастарын қалыптастыруда қолайлы 

мерзім болып табылады, яғни баланың жас ерекшеліктері тікелей дамумен қабаттаса жүріп, оның 

бүкіл дүниетаным қалыптастыруымен етене байланыста болады. 

Жоғарыда көрсетілген көркем еңбектің оқушылардың шығармашылық іс-әрекетін 

қалыптастыруға тигізер зор ықпалына, маңыздылығына байланысты қарастырылған теориялық 

идеялардың, ой-пікірлердің негізінде зерттеу жұмысымыздың өзектілігі ретінде мынадай басты 

тұжырымдарды анықтадық: Дүниедегі заттар мен құбылыстар әрдайым қозғалыста болып, 

өзгерістерге түсіп отырады; дүниеде кездесетін барлық заттар табиғи, яғни табиғаттың күшімен 

жасалған заттар (өзен, тау, аспан т.б.) және жасанды, яғни адамның қолымен жасалған заттар 

(барлық өнер туындылары, сәндік қолөнер заттары, тұрмыс заттары, техника құралдары т.б.) болып 

екіге бөлінеді; барлық заттар міндетті түрде белгілі бір кеңістікте орналасады және сол кеңістікте 

орын ауыстырады; дүниедегі заттар мен құбылыстар тек қана жарық арқылы көзге көрінеді және 

жарық арқылы олардың көлемі, пішіні, түсі, табиғаты анықталады; табиғатта кездесетін барлық 

заттардың өзіне тән фактурасы, жасалу, шығу тегі болады. 

Оқушылардың бастауыш мектеп кезеңінде көркем еңбек пәнін игерудегі пәнаралық 

байланыс негізінде түзген кеңістіктік ойлау қабілеттері, түстану, жарық пен көлеңке, перспектива, 

композиция заңдылықтарын білу іскерліктері олардың бүкіл ойлау қабілетіне, дүние келбетін 

шынайы әрі берік түсінуіне, таным аумағының өсуіне оң ықпалын жасай отырып, дүниетаным 

қалыптастыруына көмектеседі. 
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Пәнаралық байланыс білім берудегі, оқытуда және тәрбиелеудегі міндеттерді шешуде, 

бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыруда маңызды әрі 

шешуші роль атқарады. Білімдер жүйесінің мәні және білімнің игерілуінің пәнаралық деңгейде 

жүзеге асырылуы - бастауыш сынып оқушыларында ақиқат дүниенің біртұтас жүйе екендігі туралы 

дұрыс түсінік қалыптастырудың бірден-бір жолы. Көркем еңбектегі пәнаралық байланыс 

оқушылардағы теориялық білімдерді іс жүзінде қолдануға мүмкіндік бере отырып, олардың 

ғылымның сан алуан салалары туралы кең, ауқымды ой-өрісі бар адамды тәрбиелеуге жол ашады 

және бастауыш сынып оқушыларының толыққанды білім ала отырып, бүкіл танымдық қызметін 

дамытуға, сөйтіп шығармашылық іс-әрекетін қалыптастыруға тікелей ықпалдар мен жағдайлар 

жасайтын үдеріс ретінде бастауыш мектептегі оқу-тәрбие барысында әрдайым әрі ұтымды 

пайдалануға қажет ететін ауқымды шаралар жиынтығын құрайды. 

Қазipгi кeздe жалпы oқушы жастаpдың бiлiм алуға дeгeн ынта ықыластаpымeн 

қызығушылығын аpттыpу мeн oлаpды жан-жақты дамытуда дүниeтану ғылымдаpының нeгiздepiн 

пәнаpалық байланыс аpқылы бepу басшылыққа алынып oтыp. Сoндықтан да, әсipeсe, бастауыш 

мeктeптepдe oқушылаpға пәнаpалық байланысты жүзeгe асыpу, oл өскeлeң ұpпақтың ғылым 

нeгiздepiмeн ықшаланып алынған бiлiм жүйeсiн тoлық мeңгepугe мүмкiндiк бepeдi. Бүгiнгi қoғам 

сұpанысы мeн өмip талабына жалпы адамзаттық құндылықтаpға жeту басты нысана бoлып oтыpған 

жағдайда, бiлiм бepудeгi oқу жұмыстаpын жүйeлi ұйымдастыpу нeгiзгi шаpт. Oсы тұpғыдан саpалай 

кeлe бастауыш сыныптаpда oқу пpoцeсiндe пәнаpалық байланысты жүзeгe асыpудың тиiмдi 

жoлдаpын қаpастыpып oған тeopиялық тұpғыдан нeгiздeмe бepу – бұл өмip талабы.  

Қорыта айтқанда, пәнаралық байланыстың физиологиялық, психологиялық негізінің 

нәтижесі білімдер жүйесінің мида орнаасуы адамның үнемі алға ұмтылушылығына жағдай 

туғызады да оның шығармашылық іс-әрекетіне дайын бола алатындығын дәлелдейді. 

Oсыдан қopыта кeлe төмeндeгiдeй пiкipлepдi ұсынамыз, пәнаpалықты жүзeгe асыpуда 

басшылыққа алған жөн дeп eсeптeймiз.  

1. Бастауыш мeктeптepдe бepiлeтiн бiлiмнiң мақсаты мeн мазмұнына қаpай, пәнаpалық 

байланысты жүзeгe асыpу баланың жас epeкшeлiктepiн нeгiзгe алуы тиiс.  

2. Oқу баpысында пәнаpалықты жүзeгe асыpуда нeгiзгe алған дидактикалық ұстанымнан 

ауытқымау. Жeтeкшiлiккe алынып oтыpған пәннiң өзiндiк epeкшeлiктepiн eскepу басты шаpт.  

3. Пәнаpалық байланысты жүзeгe асыpу баpысында oқу-тәpбиeнiң бipтұтастық заңдылығын 

нeгізгe алу т.б. тиiмдi нәтижe бepeдi дeп eсeптeймiз. 

Oсы нeгiзгiдeгi қағидалаpды жүзeгe асыpумeн пәнаpалық байланыстың тиiмдi бoлуы oқулық 

мазмұнымeн oқу матepиалдаpының жақындық үйлeсiмдiктepiн eскepту, oқу бағдаpамасын 

басшылыққа алуда көп үлeсi баp жәнe бepiк нeгiзi бoлады. 
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В статье рассматриваются особенности развития воображения и фантазии учащихся 

младших классов. Актуальность исследования объясняется тем, что этот психический 

процесс является неотъемлемым компонентом любой формы творческой деятельности 

ребенка, его поведения в целом. 

На научно-теоретическом уровне уточнено понятие «воображение», «фантазия» 

обоснована важность развития данного потенциала. Авторами предлагаются 

организационно-педагогические условия развития воображения учащихся младших классов в 

процессе уроков художественного труда  

Ключевые слова: воображение, творческая деятельность, фантазия, педагогические 

условия, обучение, воспитание. 

 

Мақалада бастауыш сынып оқушыларының қиялын дамыту ерекшеліктері 

қарастырылады. Зерттеудің өзектілігі бұл психикалық процесс баланың шығармашылық 

қызметінің кез келген түрінің ажырамас компоненті болып табылуымен, оның жалпы мінез-

құлқымен түсіндіріледі. 

Ғылыми-теориялық деңгейде "қиял", "қиял" ұғымы нақтыланды. Авторлар көркем еңбек 

сабағы барысында бастауыш сынып оқушыларының қиялын дамытудың ұйымдастырушылық-

педагогикалық шарттарын ұсынады  

Тірек сөздер: қиял, шығармашылық қызмет, педагогикалық жағдай, оқыту, тәрбие. 

 

The article discusses the features of imagination and imagination of primary school students. The 

relevance of the study is explained by the fact that this mental process is an integral component of any form 

of creative activity of the child, his behavior in General. 

At the scientific and theoretical level, the concept of "imagination", "fantasy" justified the 

importance of the development of this potential. The authors offer organizational and pedagogical 

conditions of development of imagination of pupils of younger classes in the course of lessons of art work  

Key words: imagination, creative activity, fantasy, pedagogical conditions, education. 

 

«Воображение — источник всех человеческих достижений.» 

                                                                                                  Кен Робинсон 

 

Современное общество диктуют необходимость формирования творчески активной 

личности, обладающей способностью нестандартно решать новые жизненные проблемы. В 

связи с этим перед школой встаёт важная задача: развитие творческого потенциала 

подрастающего поколения. 

На сегодняшний день проблема развития воображения младших школьников является 

актуальной и социально значимой. Вся человеческая материальная и духовная культура 

является продуктом воображения и творчества людей. Воображение выводит человека за 

пределы его сиюминутного существования, напоминает ему о прошлом и открывает будущее. 

Обладая богатым воображением, человек может "жить" в разном времени, что не может себе 

позволить никакое другое существо в мире. Наше будущее представлено в мечтах и фантазиях. 
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Мечтать - значит создавать образы будущего, приятные для нас, образы того, что человек хотел 

бы осуществить, но в данный момент не может. Мечта выступает необходимым условием 

претворения в жизнь творческих сил человека.  

Цель нашего исследования: выявление организационно-педагогических условий 

развития творческих способностей учащихся младших классов 

В ходе исследования решались следующие задачи: 

1. Проанализировать важность проблемы развития воображения у учащихся 

младших классов. 

2. Выявить организационно-педагогические условия развития воображения  

учащихся младших классов в процессе обучения и воспитания. 

Анализ проблемы развития воображения во многом будет зависеть от содержания, 

которое мы будем вкладывать в это понятие. Что же такое воображение и почему его важно 

развивать? 

Исследования многих ученых доказали, что воображение жизненно важно для 

успешного обучения детей. Дети учатся лучше всего, когда они задействуют свое воображение.  

Процесс формирования и развития творческих способностей, как и любой другой 

стороны личности, происходит в деятельности. Чтобы содействовать развитию способности к 

творчеству школьников, педагог должен создавать условия для их собственной творческой 

деятельности. Эффект деятельности для формирования творческих способностей школьников 

зависит от педагогически правильной организации и использования объективных условий, а 

также внутренних возможностей личности ученика [1]. 

Изучение творчества широко представлено во многих научных трудах — П.Я. 

Гальперина [2], С.Л. Рубинштейна [3], Л.В. Занкова [4]. Творческое воображение как продукт 

мыслительной деятельности, обеспечивающий новое образование, реализуемый в разных видах 

деятельности изучался Л.С. Выготским [5], А.Н. Леонтьевым [6], Д.Б. Элькониным [7], Д.Б. 

Богоявленской [8], В.А. Крутецким [9]. 

Так,  Л.С. Выготский утверждал: «Все решительно, что окружает нас и что сделано 

рукой человека, весь мир культуры, в отличие от мира природы – все это является продуктом 

человеческого воображения и творчества, основанном на этом воображении»[5].  

Эйнштейн же считал умение воображать выше многого знания, «ибо без воображения 

нельзя сделать открытие». Без воображения нельзя мечтать, планировать, нельзя научиться 

догадываться и нельзя научиться видеть проблемы. 

Большие возможности для этого имеет предмет художественный труд. В связи с этим 

особое внимание на уроках художественного труда необходимо уделять развитию воображения 

младших школьников. 

Первым этапом в нашей исследовательской работе явилось изучение воображения 

учащихся начальных классов  средней школы им. Н. Островского г. Талдыкорган,  Алматинской 

области. В эксперименте участвовало 26 учеников 4 «Б» класса. 

Одной из задач данного исследования стало определение критериев, показателей и средств 

измерения уровня развития воображения младших школьников. Исходя из термина «творческие 

способности», которые предполагают стремление ученика мыслить  нестандартно, самостоятельно 

искать и принимать решения, открывать новое, непознанное для школьника, нами были выделены 

следующие критерии уровня развития  способностей младших школьников: когнитивный 

критерий, с помощью которого выявляются знания, представления младших школьников о 

творчестве; мотивационно - потребностный критерий - наличие интереса к творческим видам 

учебных заданий; деятельностный критерий - выявляет умение оригинально выполнять задания 

творческого характера, активизировать творческое воображение учащихся. 

Каждый из критериев имеет систему показателей, характеризующих проявление 

исследуемых качеств по данному критерию. Результаты показали, что каждый ребенок старается 

проявить себя творчески, находя нестандартные решения каким либо ситуациям на уроке 

художественного труда. Важную роль играет отбор методов, так как именно они определяют 

деятельность учителя и ученика на уроке.   
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На одной ступени с воображением стоит и фантазия. Существует некоторая разница 

между ними. Рассмотрим эти два понятия. 

Воображение - это умение мысленно создавать новые объекты и идеи на основе своих 

знаний. 

Фантазия - это умение мысленно создавать новые сказочные, нереальные идеи и 

объекты, невозможные ситуации на основе тех же знаний. 

Младший школьный возраст характеризуется активизацией воображения, вначале 

воссоздающего, а затем и творческого. Это период - сензитивный для формирования 

воображения. 

Любой продукт воображения ребёнка основан на фактах, наблюдениях, полученных из 

реальности и закрепившихся в его опыте. Чем больше запас наблюдений, чем шире его 

чувственный опыт, разнообразнее впечатления и переживания, тем больше есть возможностей 

его использования в деятельности воображения. 

Наиважнейшим источником детской фантазии являются эмоции. Сначала необходимо 

возбудить у учеников эмоциональное отношение к заданию, а затем оберегать их от сторонних 

помех и собственного вмешательства. 

Творческая работа на уроке – это своего рода связующее звено между ребёнком и 

взрослым. Деятельность творческого воображения почти никогда не возникает без помощи и 

участия учителя. Однако роль учителя не в том, чтобы поучать, а в том, чтобы совместно с 

детьми построить занятие так, чтобы дети могли создать и реализовать замыслы своих 

творческих работ. 

Для реализации этого принципа необходимо не только инициировать детское 

воображение через разные формы связи фантазии и реальности, но и определённым образом 

построить ту часть урока, когда дети создают и реализуют замыслы своих рисунков. 

С точки зрения методики преподавания изобразительного искусства, развивать 

творческое воображение можно с помощью специальной организации уроков. 

Во время педагогической практики, которая проходила в средней школе им. 

Н.Островского, г. Талдыкорган, был сделан главный вывод: уроки не должны проходить скучно 

и однообразно. На каждом уроке необходимо поддерживать атмосферу увлеченности. Это во 

многом зависит и от личности учителя, его живого слова, умения интересно раскрыть материал. 

В начале каждого урока нужно настроить учащихся на встречу с чем-то необычным, 

увлекательным. Формулировка темы урока должна интриговать учащихся. Например, вместо 

«Сегодня будем рисовать на тему «Животные» лучше сказать: «Сегодня мы отправляемся в 

чудесное царство животных». 

Чтобы не пропал интерес к рисованию, не рассеивалось внимание, нужно использовать 

игровые формы организации детей: метод перевоплощения в различных героев и метод 

одушевления различных предметов развивает творческое воображение, проводить ролевые или 

сюжетные игры. 

Важный момент урока - работа над образом. Исходя из целей и задач урока, необходимо 

продумывать, какие методы использовать, что лучше применить для создания художественного 

образа - стихи или прозу, репродукцию картины, а может быть, музыку,  как метод 

стимулирования образного мышления. 

Стихи, сказки, музыка – непременные составляющие активизации творческой 

деятельности младших школьников на уроках художественного труда. 

Неотъемлемой частью учебного процесса становится новые педагогические технологии. 

Соединение поэтического слова, музыки, слова учителя и современной техники в виде 

презентаций или видео - ролика может превратить урок в увлекательное зрелище. 

При организации творческой работы ни в коем случае нельзя говорить, что учащиеся 

должны нарисовать. Это вызывает негативное отношение к заданию. Лучше сказать: «Давайте 

попробуем выразить в рисунках своё отношение...». На такое предложение ученики охотно 

откликаются. Далее, ребенок задумал работу, сделал её. Теперь работу нужно обязательно 

кому-то показать. Иначе весь процесс творчества останется незавершённым, усечённым. 
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Результат очень важен: если он хорош, то хочется рисовать ещё, если нет, то не хочется. В 

конце урока необходимо проводить коллективное обсуждение работ, отметить самые удачные 

из них и всех похвалить за активное участие на уроке. Ученик понимает, что к его работе 

относятся уважительно, а это, в свою очередь, стимулирует творчество. Часто, увидев хорошую 

работу товарища, учащиеся стараются сделать такую же. Нужно поощрять творческую 

индивидуальность каждого ученика.  

Анализируя опыт работы в начальной школе,  предлагаем несколько рекомендаций по 

развитию творческого воображения младших школьников: 

 необходимо расширять сенсорный опыт детей; 

 ориентироваться не на стандарт, а на индивидуальные особенности; 

 развивать мыслительные операции, в обучении помогать включать самостоятельный 

интеллектуальный поиск; 

 обеспечивать ребёнку максимальную самостоятельность в творчестве, не сдерживать 

инициативы детей; 

 наряду с творческим воображением развивать восприятие, внимание, память, 

мышление; 

 развивать воображение, используя богатство эмоциональных состояний ребенка, его 

чувства; 

 предлагать детям решать творчески возникающие у них проблемы; 

 способствовать оттачиванию художественных навыков как главного инструмента 

художественного творчества.  

Рисуя, ребёнок развивает себя как физически, так и умственно, т.к. функционирование 

мелкой моторики напрямую влияет на работу мозга. Мышление и творчество неотделимы. 

Хорошо рисующие дети логичнее рассуждают, больше замечают, внимательнее слушают. По 

характеру того, что и как изображает ребенок, можно судить о его восприятии окружающей 

действительности, об особенностях памяти, воображения, мышления. Проявление и развитие 

творческих способностей учит ребёнка не просто смотреть, а видеть, помогает ему стать 

неординарной, развитой личностью 
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Бұл мақалада білім беруді жаңаша ұйымдастыру және соған сай педагогтың   кәсіби 

деңгейде өсуі,    педагогикалық қызметкерлердің біліктілік деңгейіне қойылатын  талаптар,   

маманның жұмысқа дайындығының практикалық - бағыттылығын қалыптастыру жолдары 

қарастырылады.  

Тірек сөздер: Педагог, кәсібилік, жаңартылған білім беру мазмұны, біліктілік, 

педагогикалық дағдылар. 

 

В данной статье рассматриваются новые подходы к организации образования и 

профессиональный  рост  педагога, требования к уровню квалификации педагогических кадров, 

формирование практической направленности подготовки будущего специалиста в высших 

учебных заведениях. 

Ключевые слова: педагог, профессиональность, содержание обновленного образования, 

квалификация, педагогические навыки. 

 

In this article are considered the organization of education by updated programs and 

accordingly tutor’s professional development, the requirements for qualification level of pedagogical 

workers, ways of forming a practical direction for preparing a future specialist in higher education 

institutions. 

Key words: teacher, professionalism, content of updated education, qualifications, 

pedagogical skills. 

 

Қазіргі кезде қоғам өмірінің барлық салаларында қарқынды өзгерістер орын алып, жыл 

сайын жаңа өмір салтын құруда. Бұл өзгерістерді дұрыс қабылдап, өз шығармашылық әлеуетін 

үнемі белсендіріп отыратын мамандар қажеттілігі күн санап артуда. Әсіресе қоғамның жаңа 

талаптарын орындайтын адамды тәрбиелеуде жаңашылдықпен ойлайтын, қиын педагогикалық 

шешімдерді қабылдайтын, мәселені дұрыс тұжырымдай білетін, өзінің стереотиптерін өзгерте 

алатын шығармашыл педагог-мамандар дайындау ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ететін 

фактор ретінде қарастырылуда. 

Президент Н.Назарбаевтың 2018 жылғы 10-қаңтарындағы «Төртінші өнеркәсіптік 

революция жағдайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» Қазақстан халқына жолдауында атап 

көрсеткендей, жаңа жағдайда білім беру жүйесінен, оның сапалы және өмір бойына үздіксіз 

болуы талап етіледі. Сондықтан, Қазақстанның білім беру жүйесінің алдына оқытудың қазіргі 

уақыттағы әдістері мен бағдарламаларын меңгеру, оқыту сапасын арттыру, сұранысқа ие білім 

мен дағдыларды беру, қоғамдық сананы жаңғырту, функционалдық сауаттылықты , үштілділікті, 

сын тұрғысынан ойлауды және басқаларды дамыту міндеті қойылған. Осы талаптарды орындау 

үшін педагог кадрлардың сапалық құрамын жақсарту, кәсіптік беделін арттыру, біліктілігін 

көтеру қажет.  

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасының міндетінде : педагог кәсібінің беделін және олардың 

сапалық құрамын арттыру жолдары; педагогқа қойылатын талаптарды күшейту шаралары 

қарастырылуда; өздігінен білім алу және өзін-өзі жетілдіру педагог портфолиосында көрінетін 

педагог қызметінің ажырамас бөлігіне айналады делінген. 
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атты жас ғалымдар мен  білімгерлердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 

 

Жаңартылған білім беру мазмұны оқу процесінде оқушыларға сындарлы ойлауды, 

пәнаралық білімді өмірде және шығармашылықта қолдана білу қабілетін тұрақты дамытып 

және жетілдіріп, талпынысын, жалпы мәдениетін қалыптастырып, зерттеу және қарым-қатынас 

дағдыларын дамытуды ұстаздар қауымынан талап етеді. Осы орайда, қазіргі аса қарқынды 

өзгерістерге толы әлеуметтік-экономикалық жағдайда білім беру жүйесінде педагогке 

қойылатын талап та ерекше, әрі жоғары. Мұғалімдер пәндерді оқытуда оқушылардың  сөйлеу 

қызметінің барлық түрлері мен ақпараттық коммуникациялық технологияны дамытуға , сын 

тұрғысынан ойлауды дамытуы, өз бетімен ізденіс жүргізіп, ақпаратты жан-жақты іздей алуына, 

пәндерді оқыта отырып функционалдық сауаттылықты (оқу сауаттылығы, математикалық 

сауаттылығы, жаратылыстану сауаттылығы) дамытуға бағыт ұстанғаны дұрыс. Оқушылардың 

өз білімін өмірде қолдана алуына, жобалау қызметін қарқынды меңгеруіне, пән аясында зерттеу 

дағдыларын дамытуға бетбұрыс жасауы керек. Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты - 

білім мазмұнының жаңаруымен қатар, критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс 

- тәсілдері мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. 

Қазіргі таңда орта білім беру мазмұнын жаңарту жағдайындағы мұғалімдердің 

біліктілігін арттыру және кәсіби даму мүмкіндіктерінің аясы кеңюде. Ол тек курстарға, 

семинарлар мен конференцияларға барумен шектелмейді. Тиімді кәсіби даму оқыту мен 

практиканы қамтиды. Дәйекті қолдау көрсету қарастырылған. Қашықтан оқыту курстары 

ЭЫДҰ-ның 21 елінде ұсынылады. Мектеп базасында жұмыстан қол үзбей біліктілікті арттыру 

қолданылады. Мұғалімдердің ЖОО мен жекеше компаниялар базасында курстық қайта 

даярланудан өту мүмкіндіктері бар. 

Сондықтан да, міндетті түрде білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында мұғалім өзінің 

педагогикалық кәсібилігін дамыту мен жетілдіруге көп көңіл бөлуі қажет. Осы тұрғыда әр 

мекеменің жасайтын жағдайы мен педагог ынтасының деңгейі өте маңызды болып табылады. 

Осыған сәйкес білім саласын Стратегиялық дамыту жоспарында төмендегі бағыттар 

белгіленді: 

1. Қандай да бір ел өзінің адами ресурстарының дамуын ұзақ мерзімді даму 

стратегиясының аса жоғары басымдылығы ретінде айқындайды. 

2. Сауатты адамдарсыз заманауи инфрақұрлымды дамыту, тиімді мемлекеттік аппаратты 

құру, қолайлы бизнес ортаны қамтамасыз ету мүмкін емес. 

3. Білім беру жүйесін жетілдіру, ең алдымен оның сапасын арттыру мемлекеттің таяу 

онжылдықтағы басты басымдықтарының бірі болып табылады. 

Кәсіби педагогтарды дайындау мәселесіне педагог-ғалымдар өздерінің көптеген 

педагогикалық еңбектерін арнаған. Мысалы, ұлы педагог Я.А. Коменский, болашақ 

мұғалімдерді дайындауда ең бастысы олардың терең ойлауын дамыту, өз  ісін сүюге тәрбиелеу 

қажеттігін айтады. Оның пікірінше, болашақ мұғалімнің білім, білік-дағдылары, жалпы кәсіби 

дайындығы мектептегі оқыту және тәрбиелеу үдерістерінің сапасын қамтамасыз етеді .  

K.Д. Ушинский мұғалімнің қоғамдағы орнын ерекше атап өтіп,  бойында педагогикалық 

әдеп мәдениетінің болуы тиіс деген, ол әр кезеде өзін жетілдіріп, педагогика мен психологияны 

тиянақты түрде оқып, білуге ұмтылу керек. Болашақ педагогтарға қойылатын талаптарды К.Д. 

Ушинский «Мұғалімдер семинариясының жобасы» деп аталатын еңбегінде сипаттаған.  

Мамандарды дайындауды Н.Д. Хмель, А.А. Бейсенбаева, Қ.К. Жампеисова, 

Б.Ә.Әбдікәрімов және т.б. еңбектерінде қарастырылады. K.С. Мусин мұғалімдердің кәсіби 

дамуын,  педагогикалық білім берудің теориялық негіздерін жасап, үздіксіз білім беруді 

заманауи әрекеттегі білім беру мекемелерінің жүйесі ретінде қарастырып, ондағы білім беру 

мазмұны мен технологияларының сабақтастығын қамтамасыз ету мәселесін алға қояды. Бұл 

бағытта жүргізілген зерттеулер қатарына болашақ педагогтардың кәсіби дарындылығын дамыту 

мәселесіне арналған Л.М. Нәрікбаева, болашақ маманның біліктілігін, шығармашылық әлеуетін 

дамытуды қарастырған Б.А. Тұрғынбаева еңбектерді жатқызамыз. Ғалымдардың пікірінше, 

педагог маман  алдымен біліктілік, кәсібилік, құзырлылық сияқты сатылардан өтуі тиіс.   

Пікілерді салыстыра келе осы ұғымдарға анықтама берсек: 

 



 

20 

Материалы  республиканской  научно-практической  конференции  молодых ученых  и  студентов  

«ХХІ ВЕК: НАУКА И ИННОВАЦИЯ»  

 

«Кәсібилік» педагогикалық іс тәжірибеде педагогтың іс әрекетінің өнімділігі мен 

нәтижелілігінің көрсеткіші ретінде қарастырылады. 

Құзырет (лат. соmpeto – жетемін, саймын, лайықтымын) – бұл маманның кәсіптік 

міндеттерінің белгілі санатын шешу қабілеті.    

Біліктілік (ағылш. competence) – құзыреттер жиынтығы; аталған білім саласындағы 

нәтижелі қызметке қажетті білім мен тәжірибенің болуы.  Осы анықтамалардан 

байқағанымыздай, білім берудің жаңартылған мазмұнына құзыретті тұрғыдан келу міндеттеріне 

қатысу және іске асыру үшін қазіргі заман мұғалімі ең алдымен осы саладағы негізгі біліктерді  

меңгеріп, осыдан кейін кәсіби біліктілік нәтижелерінің жетістіктерін педагогикалық қызметінде 

қолдануы және көрсетуі тиіс.  

Білікті педагогтың кәсіби қызметінде басты бағыттар мыналар: 

- мақсаттар мен міндеттерді ұғыну;  

- болып жатқан реформаларды түсіну;  

- қателер мен тәуекелдер;  

- бағыттың бағдары.  

Мынадай мінездемеге ие мұғалімді білікті деп атауға болады:  

- өз қызметін жоғары кәсіптік деңгейде жүзеге асырады; 

- оқушылардың оқуы мен тәрбиесіне мониторинг жүргізуде үнемі жоғары нәтижеге 

жетеді;  

- өз тәжірибесін меңгеру және жаңғырту процесі ретінде кәсіби біліктілігін арттырумен 

айналысады;  

- өз қызметін кәсіби, тұлғалық және жеке қабілеттіліктер дамытуға бағыттайды;  

- үздіксіз өз бетімен білім алу, өзін өзі дамыту және жетілдіру арқылы кәсіби тәжірибе 

жинайды.       

Ғалымдардың зерттеуі бойынша, мұғалімге өз қызметінде жүздеген жұмыс түрін 

атқаруға тура келеді екен. Ол көптеген адамдармен қарым-қатынас жасайды, көптеген 

педагогикалық құбылыстар мен жағдаяттарды білім, білік дағдысы және біліктілігіне қарай 

шешеді. Сонымен қатар, педагогикалық кәсіпке басқарушылық сипат басым. Жеке тұлғаның 

даму процесін басқару үшін педагог білікті, құзырлы болу керек. Кез-келген мамандық 

бойынша педагог біліктілік сипаттамасымен анықталады.  

Біліктілік сипаттамасына кәсіби білім, білік, дағдылардың ғылыми негізделген құрамын 

бейнелейтін педагог құзырлылығының моделі жатады. Кәсіптік біліктілікке  қол жеткізу үшін 

педагогикалық-психологиялық және арнайы біліммен (пән бойынша) шектелуге болмайды. Ол 

білімдер жинағы әрине қажетті,  дегенмен кәсіптік білікті маман болу үшін жеткіліксіз. 

Теориялық-практикалық және әдістемелік білімдер педагогикалық біліктер мен дағдылардың 

алғы шарттары. 

Педагогикалық дағдылар – «алғашқыда саналы орындауды қажет ететін әрекеттің 

жаттығу нәтижесінде автоматты түрде қалыптасуы. Дағдыға айналған қимылдар санадан тыс 

болмайды. Ол – мидың қызметі. Дағдының қимыл, сенсорлық және ой әрекетіне байланысты 

түрлері бар,  дағды әрекет өнімділігін арттырады . Бүгінгі таңда педагогикалық дағдылардың 

бірнеше жіктемесі бар. Оны шартты түрде: 

· педагогикалық функцияларға қарай (Н.В.Кузьмина);  

· әр түрлі педагогикалық тапсырмаларды қоя білу және шешуіне қарай (И.Т.Огородников, 

Л.Ф.Спирин); 

·  педагогикалық процесті басқару кезеңіне қарай (В.А.Сластенин, Л.И.Мищенко) 3 топқа 

бөлуге болады . 

Көптеген зерттеушілер педагогикалық біліктерді төрт топқа біріктірген: 

1. Жалпылама міндеттерді оқыту мен тәрбиенің нақты тапсырмаларына айналдыра 

білуге байланысты педагогикалық міндеттерді айқындау, шешу, тұлға мен ұжымды олардың 

жаңа білімді белсенді түрде меңгеруге дайындық деңгейін анықтау мақсатында зерттеу; білім 

берушілік, тәрбиелік, дамытушылық міндеттер кешенін айқындау, оларды нақтылау және басым 

міндеттерді анықтау білігі;  



 

21 

«ХХІ ҒАСЫР: ҒЫЛЫМ МЕН ИННОВАЦИЯ»  

атты жас ғалымдар мен  білімгерлердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 

 

2. Педагогикалық өзара әрекет жасау тәсілдерін бағдарлау білігі, логикалық тұрғыда 

аяқталған педагогикалық жүйені құру және жүзеге асыруға ықпал жасайды: білім берушілік-

тәрбиелік және дамытушылық міндеттерді кешенді түрде жоспарлау, білім беру процесінің 

мазмұнын негізделген түрде сұрыптауға,  оны ұйымдастырудың формаларын, әдіс, тәсілдерін 

оңтайлы ұйымдастыру білігі; 

3. Педагогикалық әрекет етуді орындау білігі оқыту мен тәрбиенің компоненттері мен 

факторлары арасындағы өзара байланысты анықтауға мүмкіндік береді:  білім беру процесін 

жүзеге асыруға қажетті жағдайларды (материалдық, рухани-психологиялық, 

ұйымдастырушылық) жасау; оқушыны педагогикалық процестің объектісінен субъектісіне 

айналдыратын іс-әрекетін дамыту; бірлескен іс-әрекетті ұйымдастыру және дамыту білігі;  

4. Педагогикалық міндеттерді шешу процесі мен олардың нәтижесі педагогикалық іс-

әрекеттің қорытындысын есепке алу және бағалауды талап етеді: педагогтың әрекеті мен 

педагогикалық процес барысын талдау және өзіндік талдау; педагогикалық міндеттердің жаңа 

сипаттағы басым кешенін анықтау білігі. 

Мұғалімнің кәсіби біліктілігінің басты көрсеткіші оның психологиялық-педагогикалық 

пәндерді меңгеру деңгейі. Сонымен бірге педагогика мен психологияның әдіснамалық негіздері 

мен категорияларын, тұлғаның әлеуметтік қалыптасуы мен дамуының заңдылықтарын, 

тәрбиенің мәні, мазмұны,  міндеттері, формалары және әдістерін, балалардың физиологиялық 

даму ерекшеліктерін, оқушылардың гигиеналық тәрбиесінің негіздері мен тәсілдерін білу, 

баланың психикалық дамуы заңдылықтарын, тұлғаның әр түрлі даму кезеңдеріндегі дара-

психологиялық ерекшеліктерін терең білуі шарт. 

Педагогтың біліктіліктің  компоненттері жалпы педагогикалық дағдылар.  

Ол біліктілік дағдыларға:  

- оқушылардың білім және тәрбие деңгейін анықтау;  

- педагогикалық тапсырмаларды нақты қою,  шешу шарттарын білу;  

- оқушылардың оқу-тәрбие әрекетіне  жетекшілік жасауды жоспарлау;  

- оқу-тәрбие жұмысында әдіс-тәсілдерді, ұйымдастырушылық   жұмыстарды  негіздеу; 

- оқу-тәрбие мақсатына байланысты  оқушылардың білім деңгейлерін есепке ала отырып, 

оқу-тәрбие материалдарын таңдау, талдау, жинақтау, жүйелеу; ғылым мен оқу пәнінің 

арасындағы айырмашылықты айқындап, ғылыми материалды сабаққа ыңғайлап өңдеу;  

- сабақтың логикалық-психологиялық, ұйымдастырушылық-педагогикалық құрылымын 

негіздеу ,  шығармашылық тұрғыда өткізу;  

- оқушылардың іс-әрекетіне педагогикалық жетекшілік жасау, олардың әрекетінің 

құрылымын жоспарлау;  

- өмірдің  белгілі бір  кезеңдерінде оқушылардың  мінез-құлқында болып жатқан , 

психикалық көңіл-күйіне қарай өзгерістерді анықтау, оның ерекшеліктерін түсіну; 

- оқушылардың  жеке-даралық ерекшеліктеріне сай талап етудің тиімді формасын табу; 

педагогикалық коммуникациялық қабілеттің болуы;  

- жағдайлар мен шарттардың өзгеруіне қарай іс-әрекеттің тәсілдерін өзгерту, қайта құру 

- оқушылар жұмысына шұғыл түрде бақылау жасау, оның сипатын, бағытын қажет 

болған жағдайда өзгерту, алынған нәтижелерге қорытынды талдау жасап, қойылған 

педагогикалық мақсатқа сәйкестігін талдау; 

-оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру формаларының, принциптерінің, қолданылған әдіс-

тәсілдердің тиімділігін анықтау;  

- кәсіби педагогикалық іс-әрекеттегі жетістіктер мен кемшіліктерді анықтау; 

- өзінің іс-тәжірибесін  талдау , қорытындылау;  

-өзге педагогтардың тәжірибелеріне талдау жасай отырып, ондағы тиімді жаңашыл 

формаларды, әдіс пен тәсілдерді өзінің жұмыс іс-тәжірибесінде қолдану. 

Сонымен педагогикалық іс-әрекет педагогтың жеке тұлғасына және кәсіби біліктілігіне, 

білімділігіне барынша жоғары талаптар қояды. Сол талаптардың шартын орындау, оны әр жылы 

шығармашылықпен дамытып отыру өз кәсібіне сүйіспеншілікпен, ынта-ықыласпен қарайтын 

әрбір педагогтың қасиетті парызы.  
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Мақала ЖОО-да  оқитын ерекше білім беруді  қажет ететін тұлғалардың кәсіптік 

бағдар беру жұмысын ұйымдастыру мәселелеріне арналған. Кәсіптік бағдар беру жұмысын 

ұйымдастырудың қазіргі жай-күйін теориялық талдау негізінде мүгедектігі бар жастардың 

кәсіби бағдарлау мәселелері қарастырылады. Кәсіптік бағдар беру іс-шараларының тиімділігі 

мәселесіне ерекше көңіл бөлінеді, олар көбінесе осы іс-шаралардың қаншалықты кешенді, 

дәйекті сипатында болуына және оқу-тәрбие процесінің барлық жақтарына енуіне 

байланысты болады.  

Тірек сөздер: кәсіби білім беру, жұмысқа орналастыру, ерекше беруді  қажет ететін 

бар жастар. 

 

Статья посвящена вопросам организации профориентационной работы лиц с особыми 

образовательными потребностями обучающихся в вузе. На основе теоретического анализа 

современного состояния организации профориентационной работы рассматриваются вопросы 

профессиональной ориентации молодых людей с инвалидностью. Уделяется особое внимание 

проблеме эффективности профориентационных мероприятий, которые во многом будут 

зависеть от того, насколько комплексный, последовательный характер носят эти 

мероприятия и пронизывают все стороны учебного и воспитательного процесса. 

Ключевые слова: профориентационная работа, профессиональное образование, 

трудоустройство, молодежь с особыми образовательными потребностями 

 

The article deals with organization of career guidance for individuals with special educational 

needs in the Republic of Kazakhstan. This paper considers professional orientation of young people 

with disabilities on the basis of theoretical analysis of current state of career guidance organization. 

The authors pay special attention to the problem of effective career guidance activities, which largely 

depend on comprehensive and consistent nature of these activities and involve all the aspects of 

educational process. 

Key words: career guidance, vocational education, employment, youth with special 

educational needs. 
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Бүгінгі күні, Қазақстанда мемлекет пен қоғамның ерекше білім беруді  қажет ететін 

тұлғаларға қарым-қатынасында ізгілендірудің қарқынды процесі байқалуда, олардың еліміздің 

әлеуметтік-экономикалық өмірінің әр түрлі салаларында интеграциясы артуда. Еңбек және 

халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің мәліметінше, біздің елімізде бүгінгі күні ерекше 

беруді  қажет ететін 674,2 мың адам бар, олардың 61,9% еңбекке жарамды, бірақ 5% - дан кем 

ғана мүгедек адамдар жұмысқа орналастырылған екен.  

Ерекше беруді  қажет ететін тұлғалардың әлеуметтенуі мен өзін-өзі жүзеге асыруының 

ажырамас шарттарының бірі олардың кәсіби білім алу негізінде қоғамдық өмірге толыққанды 

қатысуы болып табылады. Бұл болашақ маманның кәсіптер әлеміне енгенге дейінгі жастарды 

психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің және кәсібиліктің маңыздылығын анықтайды. 

Мүгедектігі бар жастардың мамандыққа кіру процесі көп кезеңділікпен сараланған кәсіби 

бағдармен өзара байланысты және педагогикалық ғылымда игерілмеген проблемалардың бірі 

болып саналады. Мүгедектігі бар жастардың кәсіби бағдарлану мәселесін зерделеуде біз 

педагогика және психология саласындағы зерттеушілер Б.С. Братуся, Л.И. Божович, Л.С. 

Выготскийдің; әлеуметтік педагогика саласындағы зерттеушілер Л.И. Акатов, О.Л. 

Гончарованың еңбектеріне сүйендік. Бұл ретте педагогикада кәсіби бағдар жеке тұлғалық 

мүмкіндіктер мен әлеуметтің сұраныстары аясында қарастырылады [1,2 147-151б.]. Тұлғаның 

еңбек өміріне, кәсіби мәдениетке дайындығы кәсіби оқыту процесінде қалыптасады. Сонымен 

қатар С.С. Лузан, Е.Гордиевская зерттеулерінде көрсетілгендей, кәсіби бағдарлау саласында, 

ерекше білім беруді  қажет ететін тұлғалар жеке психофизиологиялық факторларға байланысты, 

кәсіби өзін-өзі анықтау процесінде айтарлықтай қиындықтарды бастан өткереді[3, 74б.].  

Қазіргі уақытта Қазақстанда кәсіби бағдар жеткілікті дербес жүйе болып табылады және 

білім алушыларға кәсіби қызығушылықтарына, жеке қабілеттері мен психофизиологиялық 

ерекшеліктеріне сәйкес ақпарат беру және консультациялық көмек көрсету түрінде қызмет 

атқарады. Біздің елімізде инклюзивті білім беру идеясының дамуына байланысты кәсіптік білім 

беру үрдісінің одан әрі жаңғыртылуы, ерекше білім беруді  қажет ететін жастардың кәсіптік 

бағдарлануы мен кәсіптік өзін-өзі анықтау мәселелері айрықша өзектілікке ие болды. "Білім 

туралы", "Мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы" заңдарды қабылдау мүгедектерге кәсіби, 

жоғары білім алуға мүмкіндік береді. Білім саласында, арнайы педагогикалық тәсілдер 

негізінде, ерекше білім беруді  қажет ететін жастардың білім алуына, әлеуметтік бейімделуіне 

жағдай жасалып, оларға білім беру ұйымдарының саны ұлғаюда. Бірақ, қазіргі нарықтық 

әлеуметтік-экономикалық қатынастар еңбек қарқындылығын, қауырттылығын түбегейлі 

анықтайтын кезеңде, халық арасында жыл сайын мүгедектігі бар адамдардың саны ұлғайып 

келе жатқан кезде, кәсіптік қызмет айрықша орын алып, ерекше білім беруді  қажет ететін 

тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру проблемасы өзектіленеді. Бүгінгі таңда ерекше білім беруді  

қажет ететін тұлғалардың кәсіптік бағдарлануы, ғылыми әдебиеттегі теориялық негіздеме мен 

әзірлемелерде, практикалық әдістер мен құралдарда жетік қарастырылмаған.  Жұмыс іздеп 

жүрген мүгедектерге қоғамның дамуына жеке үлес қосуға мүмкіндік беретіндей, оларды 

әлеуметтендіруге кәсіптік бағдарлаудың кешенді жүйесі, өкінішке орай, біздің елде жоқтың 

қасы десек қателеспейміз.  

Қазақстанда ерекше білім беруді  қажет ететін тұлға үшін кәсіби бағдар беру жұмысын 

ұйымдастырудың қазіргі жай-күйін талдау, келесі негізгі қарама қайшылықтарды анықтауға 

мүмкіндік берді: бір жағынан, ерекше білім беруді  қажет ететін тұлға үшін кәсіби бағдар беру 

жұмысын ұйымдастырудың үлкен маңыздылығы мен қоғамның осы жұмысты тиімді 

ұйымдастырудағы қажеттілігі арасында, екінші жағынан оны ұйымдастыру үшін әдістер мен 

құралдарды жеткіліксіз қолдану, жұмысытың маңыздылығы мен ауқымдылығын нақты 

бағаламау, мамандардың көмегі жүйелі жете емес эпизодтық түрде болуы. 

Жоғары оқу орындарында оқитын ерекше білім беруді  қажет ететін жастар, арнайы 

ұйымдастырылған кәсіптер әлемі туралы ақпарат алып, немесе әдейі психологиялық зерттеу 

өткізіп қоғамда неғұрлым сұранысқа ие кәсіптерді жіктеу арқылы, оларды меңгеруде өздерінің 

жеке-психологиялық, физиологиялық ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін зерделеу арқылы 

мамандық таңдап келмелмегені практикадан белгілі. Көбінесе олар, басқа да дені сау студенттер 
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сияқты, жалпы негізде өз мамандықтарына түскен студенттер. Ерекше білім беруді  қажет ететін 

студенттердің кәсіби өзін-өзі анықтау мәселесінің мұндай төмен деңгейде ұйымдастырылуы, 

бізді осы топтағы жастардың мамандық таңдау факторларын анықтау мақсатында олармен 

сауалнама жүргізуге итермеледі. Сауалнама Талдықорған қаласында оқитын ерекше білім 

беруді  қажет ететін студенттермен жүргізілді. Сауалнамаға 25 респондент қатысты, олардың 

47% - ы қыз, 53% - ы ер бала, 17-ден 35 жасқа дейінгі жастар. Сауалнама нәтижелері келесідей 

болды.  

Сұрақ «Сіз өзіңіздің оқу үлгеріміңізді қалай бағалайсыз?» 

Жауап нұсқалары  % қорытынды  

Өте жақсы 3% 3% 

Жақсы 52% 52% 

Қанағаттанарлық% 45% 

Қанағаттанарлық оқитындар мен жақсы және өте жақсы деген көрсеткіштері жақын 

пайызда 45%-дан 55%  аралығында орналасқан. Бұл, жақсы және өте жақсы оқитын жастардың, 

келешек кәсібімен нақты айқындалып, ЖОО-на осы мамандыққа түсу мақсатында баруына 

байланысты болуы мүмкін. Ал, 45% қанағаттанарлық оқитындардың осы оқитын мамандығына 

деген қызығушылығы қамтылмаған деуге болады.  

Сұрақ «Сіз мектепте немесе колледжде кәсіби бағдардан тест, анкета т.б. өттіңіз бе?» 

Жауап нұсқалары  % қорытынды  

Иә 50% 

Жоқ 28% 

Жауап беруге қиналамын 10% 

Ол не екенін білмеймін 12% 

Ерекше білім беруді  қажет ететін жастар өз қалауларын ғана емес, сонымен қатар өз 

мүмкіндіктеріне негізделе отырып, өзінің болашақ кәсібін дұрыс таңдай алуы үшін, ол жан-

жақты кәсіптік бағдар беру іс-шараларынан өтуі тиіс. Себебі өзін-өзі кәсіби анықтау арқылы өз 

қабілеттерін дамыту әлдеқайда табысты. Сұралған респонденттердің 50% - ы кәсіпті таңдауға 

көбіне көп мектеп пен мұғалімдердің, әлеуметтік педагогтың  тәрбиелік жұмыстары әсер 

еткенін көрсетеді. Сонымен қатар, жауап бергендердің 28% мектепте немесе колледжде кәсіби 

бағдардан тест, анкета т.б. өтпегенін, 12% респондент кәсіби бағдар жайлы хабардар емес 

екендігін көрсетеді. Дәл осы жердегі, жеке тұлғаның кәсіптік сауатсыздығы оның үлкендер мен, 

қоғаммен қатынастарының көрсеткіші. Мектептерде жұмыс істейтін мектеп психологтары 

немесе әлеуметтік педагогтар кәсіптік бағдар беру іс-шараларын өткізу үшін арнайы 

даярлықтан өтпейді, мүмкін анкетадағы көрсеткіштердің себебі осы. Егер жас адам кәсіптік 

диагностикадан өтпеген болса, онда қандай кәсіптік бағдар туралы әңгіме болуы мүмкін. 

Қандай да бір мамандыққа сәйкес келетінін немесе мүлдем сәйкес келмейтінін, өз мүмкіндіктері 

мен қасиеттерін білмей – дұрыс таңдау жасауға болмайды.  

Сұрақ «Мамандық таңдауыңызға қандай факторлар мен себептер әсер етті?» 

Жауап нұсқалары % қорытынды 

Ата-анам 50% 

Бұқаралық ақпарат құралдары 19% 

Кездейсоқ 12% 

Қызықты адамдармен, мамандықтар 

өкілдерімен кездесу  

8% 

Отбасылық дәстүрлер  5% 

Мектепте әр түрлі пәндерді оқыту 4% 

Еңбек қызметінің өзіндік тәжірибесі 2% 

Кәсіпорындарға экскурсия  0% 

Мұндай көрсеткіштер адамның қандай да бір еңбек түріне қабілеттілігінің төмен 

құндылығы туралы айтады. Отбасы өзінің болашақ мамандығын таңдаған жас адамның 

өмірінде үлкен рөл атқарады. Тәжірибеде, еңбек қызметінің өзіндік тәжірибесі немесе мектепте 
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әр түрлі пәндерді оқыту соңғы  кезекте ескеріліп, ал ең бастысы ата-ана көзқарасы үлкен әсер 

етеді екен. Және, шын мәнінде, жас адам үшін, оның тағдырын шешеді. Бұл, көп жағдайда, 

адамның кәсіби қызметінде таңдаған мамандығы бойынша оқуды аяқтай алмауына, мамандығы 

бойынша жұмыс істеуге ниеттенбеуіне, сондай-ақ білім алғаннан кейін олардың біріншісінен 

басқа мамандық алуға баратынына әкелетін болады.  

Сұрақ «Таңдаған мамандығыңызда сізді ең көп не қызықтырады?» 

Жауап нұсқалары % қорытынды 

Мамандықтың беделі 36% 

Еңбекке ақы төлеу деңгейі 33% 

Еңбектің шығармашылық сипаты 20% 

Өзімнің еңбек қызметінен тәжірибем 11% 

Сауалнама қорытындысы бойынша жоғары оқу орнына түскен ерекше білім беруді  

қажет ететін жастардың кәсіби бағдарлануына ықпал ететін келесі факторлар айқындалды: 

Сауалнамаға  қатысқан респонденттердің 50% болашақ мамандығын таңдауында оның ішкі 

позициясы ата-анасының талаптарына икемделумен байланысты болса, Мамандықтың беделі 

36% респондент үшін маңызды екені анықталды; Мамандық таңдауда мүгедектігі бар қазіргі 

жастар тек қана оның материалдық жағына бағдарланады деп қорытынды жасауға болмайды 

десек те,  33% респондентті таңдаған мамандығының еңбек ақы төлеу деңгейі қызықтырады. 

Еңбектің шығармашылық сипаты 20% респондентте анықталды.  

Ерекше білім беруді  қажет ететін жастар бүгінгі қоғамның белсенді мүшелері болуға 

толық құқылы, олар өз өмір жолын заман талабына сай орайластыра құруға қабілеті толық 

жететін, шығармашылық істің өкілдері. Олар нарықтық қатынастарға өтудің небір сүйініш-

күйініштеріне ересек адамдармен бірге ортақтаса алып, бұрынғыдан гөрі ертерек есейе білді. 

Бірақ та, қоғамдағы әр түрлі проблемаларды жеңе білуде оларға  аға ұрпақтардың көмегі мен 

ақыл кеңестері әлде де бұрынғыша қажет бола бермек. Сондықтан да ерекше білім беруді  қажет 

ететін жастардың психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, олардың биік мақсаттарға 

бағытталған  талап-тілектерін үнемі демеп отыру үйдегі, түздегі тәлімгерлердің абыройлы 

парызы. Қорыта келгенде, ерекше білім беруді  қажет ететін жастардың  өзін-өзі кәсіби анықтау 

дағдыларын қалыптастыру жұмысында олардың кәсіби бағыт-бағдар бойынша барлық 

іскерлігін жүйеге келтіріп, өзіндік таңдауына септігін тигізетін кәсіби бағыт-бағдар іскерлігінің 

жүйесін сатылай кешенді қалыптастыру қажет. 
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әлемдік киноматографияның бір бөлшегі ретінде Қазақстандық киноиндустрияныңда дамуына 

ерекше көңіл бөлу. 

Тірек сөздер: экран, кинематография, «Мосфильм», «Ленфильм», «Қазақфильм»,  кино 

өнері, «Голливуд», аппарат. 

 

В данной статье рассматриваются этапы развития отечественного кинематографа в 

советский период и в годы независимости. Первая из работ в этом направлении - всестороннее 

развитие отечественного кинематография, вторая - уделить особое внимание развитию 

казахстанской киноиндустрии в рамках мирового кинематографа. 

Ключевые слова: экран, кинематография, «Мосфильм», «Ленфильм», «Қазақфильм»,  

киноискусство, «Голливуд», аппарат. 

 

This article discusses the stages of development of domestic cinema in the Soviet period and in 

the years of independence. The first of the works in this direction is the all-round development of 

domestic cinematography, the second is to pay special attention to the development of the Kazakhstani 

film industry within the framework of world cinema. 

Key words: screen, cinematography, "Mоs film", "Len film", "Kazakh film", cinema, 

"Hollywood", apparatus. 

 

Жалпы, «кинематограф» – грек тілінен алынған сөз тіркесі: kinematoc – қозғалыс, grapho 

- бейнелеу, жазу, тұтас алғанда «қозғалысты бейнелеу» деген мағынаны береді. Бұл ұғымның 

француз тіліндегі алғашқы қолданылымы «синематограф» деген атпен фильмдер өндірісінің 

тұтас жүйесін (түсірілуі және таратылуы) білдіретін болды. Экрандық шығарманың өндірістік 

сатыларын жүзеге асыра алатын көркемдік тәсілдері мен комплексті техникалық құрылым 

жиынтығы кино өнерінің даму тарихында талай өзгерістерге ұшырады. 

Кино өнері – кинематографияның техникалық негіздерінде қалыптасқан көркем 

шығармашылықтың бір түрі. Экран өнері (аудиовизуальді коммуникация түрлерінің бәрі – 

теледидар, бейнетаспалар, бейнедискілер т.б.) уақыт өлшемі мен кеңістіктегі өнердің барлық 

ресурстарын қамтиды. Экрандық шығарма – коллективті өнердің нәтижесі, оның сапасына 

түсіру тобына енген шығармашылық тұлғалардың әр деңгейдегі өз тарапынан қосқан үлестері 

болады. Шығармашылық тұрғыдан алғанда кино өнімінің жетістігінде негізгі роль режиссерға 

байланысты. 

Кино өнерінің пайда болуы- қоғам дамуындағы көркем-мәдени шығармашылық 

тарихының заңды кезеңі болып табылады.  Әдебиеттің, театр және бейнелеу өнерінің, 

музыканың суреттеу тәсілдерін қамти отырып, кино өнері арқылы көркем шығармашылықтың 

жаңа суреттеу формалары табылды. Тарихи тұрғыдан алғанда кино өнерінің пайда болуы 

кинематографтың (техникалық өндіріс жүйесі мағынасында) бастапқы кезеңіне сәйкес келеді. 

ХІХ-ғасырдың соңында көрсетіле бастаған алғашқы киносеанстардың сапасы жағынан төмен 

деңгейде болғандығына қарамастан кино өнерінің түрленуінің мысалы бола алады. 
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атты жас ғалымдар мен  білімгерлердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 

 

Кеңес кинематографистері Ф.М. Эрмлер мен С.И. Юткевичтің «Жолығыс» (1932), Г.Н. және 

С.Д. Васильевтердің «Чапаев» (1934), Г.М. Козинцев пен Л.З. Траубергтің «Максим туралы 

трилогия» (1935 – 39), Е.Л. Дзиганның «Біз Кронштадтанбыз» (1936), А.Г. Зархи мен И.Е. 

Хейфицтің «Балтық депутаты» (1937), А.П. Довженконың «Щорс» (1939) секілді фильмдерінде 

кеңес идеологиясы басты орын алды. Неміс-фашист басқыншылары КСРО-ға шабуыл жасаған 

кезден бастап деректі киноның рөлі артты. Соғыс жылдарындағы кеңес азаматтарының ерлігін 

бейнелеген «Ауком секретары» (1942, реж. И.А. Пырьев), «Ол Отанын қорғайды» (1943, реж. Ф.М. 

Эрмлер), «Кемпірқосақ» (1944, реж. М.С. Донской), “217-адам” (1944, реж. М.И. Ромм), 

«Шапқыншылық» (1945, реж. А.М. Роом) атты фильмдер шығарылды. Бұл дыбыссыз («мылқау») 

киноның өз алдына өнер болып қалыптасқан кезі.  

ІІ-дүниежүзілік соғыс аяқталғаннан кейін, кино өнері дамуының жаңа кезеңі 

басталды(төртінші кезең). Бұл жылдары кинотехниканың жетіле түсуімен бірге кино өнеріндегі 

көркемдік тәсілдер де молайды. Түрлі түсті кино түсіру тәсілі жүзеге асты. АҚШ-та, кейін басқа 

елдерде кең экранды және панорамалы фильмдер пайда болды. Дыбыс жазу сапасы артып, кең 

экранды фильмдерде стереодыбыс қолданылды. Балаларға арналған мультипликациялық фильмдер 

шығара бастады.  

100 жылдық тарихы бар кино, Қазақстанға кешігіп келді. Қазан төңкерісінен кейін пайда 

болған қазақ киносының алғашқы туындысы «Амангелді» деп аталды. «Ленфильм» студиясында 

түсірілген көркем фильм ұлт батыры Амангелді Иманов туралы болатын. Оның режиссері Марк 

Левин болса, Амангелдіні сомдаған әртіс Елубай Өмірзақов еді. Міне, осылай алғаш қазақ киносы 

өмірге келді [1]. 

Сұрапыл соғыс жыларында «Мосфильм» мен «Ленфильм» киностудиялары бөлімшесінің 

Алматыда болуы қазақ киносының одан әрі өркендеуіне әсерін тигізді. Бұл студиялар Алматыда өзара 

бірлесіп, ЦОКС (Біріккен орталық киностудия) деген атпен өзінің қызметін бастады. 1941 жылы 12 

қыркүйекте Алматыда көркем фильмдер шығаратын киностудия ұйымдасып, 1944 жылы ол 

Алматының көркем және деректі-шежіреліқ фильмдер студиясы (1960 жылдан «Қазақфильм») деп 

аталды. Дәл осы мерейлі күнді, яғни 12 қыркүйекті «Қазақ киносының күні» деп атауды Қазақстан 

кинематографистер одағының төрағасы Бауыржан Нөгербеков, 2005 жылы ұсынған болатын. Сол 

уақыттан бері бұл атаулы күн тойлануда. Қазақ киносында «Амангелдіден» кейін талай-талай ұлт 

бейнесін, қазақ тағдырын, бүгіні мен кешегісін суреттейтін туындылар дүниеге келді.  

Әсіресе ел жадында «Менің атым Қожа», «Тақиялы періште», «Девушка джигит» және т.б. 

көптеген фильмдер сақталып қалған. Жарты ғасырдай тарихы бар бұл туындылар әлі де болса 

көрерменнің сұранысында. Қазақ киностудиясы алғашқы ұйымдасқан кезінен бастап 100-ден астам 

көркем фильм және 500-дей деректі фильм шығарды. Бұл фильмдер тақырыбы жағынан әр алуан. 

Экранға қазақ халқының өткен өмірін көрсететін, «Абай әні» (1946 ж.), «Шоқан Уәлиханов» (1957 

ж.), «Қыз Жібек» (1972 ж.), «Сұлтан Бейбарыс» (1989 ж.), «Отырардың күйреуі» (1992 ж.), 

«Махаббат бекеті» (1993 ж.), «Жамбылдың жастық шағы» (1996 ж.), т.б. картиналар шықты. 

Балаларға арналған «Қанатты сыйлық» (1956 ж.), «Менің атым Қожа» (1963 ж.), «Қызыл тас 

заставасы маңында» (1969 ж.), «Көксерек» (1973 ж.), «Алпамыс мектепке барады» (1976 ж.), 

«Балалық шақтың кермек дәмі» (1983 ж.), «Сүйрік» (1984 ж.), «Ауылым Алатаудың баурайында» 

(1985 ж.), т.б. секілді фильмдер жарық көрді [2]. 

Тәуелсіздік алғаннан кейін киноның жағдайы мүлде өзгерді. Бұрын идеология құралы 

саналатын өнер түрінің Қазақстанда дамуы баяулап, сапасы да төмендеді. Тек соңғы жылдарда ғана 

бұл салаға қайта көңіл бөліне бастады. Өмірге көптеген жаңа туындылар келді. Шедевр-фильм, 

оқиғалы-фильм, ұмытылатын-фильмдер бар, сандай-ақ ерекше фильмдер де бар. Мұндай кино 

көрерменің жүрегіне бірден жол тауып, ерекше әсер қалдырады. Олардың тіптен өмірге, киноға 

деген көз қарастары, тілдері бөлек. Бұл туындылар барлық бұқараға дініне, ұлтына, мәдениетіне 

бөлместен түсінікті болуды өздеріне мақсат еткен. Мәселен, ондай ерекше киноға Сергей 

Дворцевтың «Қызғалдағы» (Тюльпан) жатады. Бұл фильм Канны қаласында (Франция) өткен 

Халықаралық кинофестивальде «Ерекше көзқарас» байқауының бас жүлдесін жеңіп алған болатын. 

«Қызғалдақ» фильмі Қазақстанның ауылдары мен шалғайдағы аймақтарында тұратын 

шопандардың тауқыметті өмірі жайлы сыр шертеді. 
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Тағы бір мән беретін оқиға, 2009 жылы 11 ақпан күні режиссер Ермек Тұрсынов 

Алматыда БАҚ мен киносыншыларға өзінің жаңа туындысының жабық көрсетілімін өткізген 

болатын. Алайда бұл кино көрермендеріне жетпестен үлкен сынға ұшырады. «Келін» деп 

аталатын шығарманың ерекшелігі – фильмде ешқандай сөз, кейіпкерлердің диалогтары жоқ еді. 

Бұл фильмді біреулер «тамаша туынды» десе, екіншісі «қазақ ұлтынның намысын таптайды» 

деді. Екі жақтың да пікірі орынды, алайда, дәл осы фильм кино тарихындағы алғаш пайда 

болған фильмдерге ұқсас. Дыбысы жоқ. Режиссердың атқарған жұмысын бағаламауға болмас. 

Тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдардағы тағы бір жаңалық бұл, әуесқой режиссерлердің 

пайда болуы. 2008 жылы Қазақ киносына мүлдем қатысы жоқ, беймәлім режиссер Еркін 

Рақышевтың «Жаралы сезім» туындысы көрерменге жол тартты. Алғаш экранға шығысымен 

үлкен сынға іліккен туынды, қарапайым халық арасында жақсы бағаланды. Алайда мамандар 

бұл фильмді, режиссердың атына кір келтіру деп те санады. Бірақ, қанша сынға, теріс пікірге 

ілінген туынды, ақыры қазақ киносына жаңа леп алып келді. Одан кейін де «Қарой», «Бақсы», 

«Қайрат-чемпион. Девственник №1» кинолары көрерменін бей-жай қалдыра алмады. Тіптен, 

қарапайым халық қалып, жоғары лауазымды адамдар да киноға қызығушылығын танытты. 

Депутаттар талай жиында осы киноларды сөз етіп, «Мәдениет Министрлігі қайда қарап отыр» 

деген де болатын. 

Жалпы, кино 4 салаға бөлінеді: көркем фильм, деректі, мультипликациялық және 

ғылыми-көпшілік кино. Көркем фильм кино өнерінің негізгі және кең таралған түрі. Ол әдеби 

шығарма желісі немесе арнайы жазылған сценарий бойынша актерлердің қатысуымен 

жасалады. Мұндай фильмдерге жоғарыда аталған кинолардың барлығы кіреді. Деректі киноға 

тарихта, өмірде болған мәні зор оқиғаларды баяндайтын фильмдер мен киножурналдар 

жатады.Кез келген қоғамда деректі киноның орны ерекше. Себебі бұл кинолар-сол қоғамның 

тарихы. Өткені мен бүгінін, мәдениеті, салт-дәстүрі мен әдет-ғұрыпын келешек ұрпаққа 

қалдыру. Әр деректі кино бір оқиғаның куәсі. Мәселен, «Ұлылардың ұрпағы». Туындыда ғалым 

Құдайберген Жұбановтан бастап Ажар Жұбановаға дейінгі бір әулеттің тарихы көрсетілген, 

«Қазақтың Бауыржаны», фильмді үкімет тапсырысымен Бауыржан Момышұлының 100 жылдық 

мерейтойына арнап режиссер Қалила Омаров түсірді, «Қазақстан Ұлы Отан соғысында»(1985), 

«Қарасаздан шыққан мұңлы ақын»(1991) және т.б. «Қазақфильмның» соңғы деректі киносы 

Қазақтың біртуар ақыны Қасым Аманжоловтың 100 жылдығына арнаған туындысы. 

Мультипликациялық кино суреттер мен қуыршақтарға қимыл бере отырып жасалады. Ғылыми-

көпшілік кино — жұртшылыққа жаратылыс пен әлеуметтік құбылыстарды ұғындыратын, өнер 

сырларымен таныстыратын фильмдер жиынтығы[3]. 

Қазақ киносы дегенде алдымен «Қыз Жібек» пен «Біздің сүйікті дәрігер» сынды 

классикалық дүниелер елестейтіні сөзсіз. Алайда қазіргі уақытта отандастарымыз соңғы 

шыққан туындыларға да жоғары баға беруде. «Қызыл қоян жайлы әңгіме», «Жоюшы», «Менің 

балалық шағымның аспаны», «Ғашық жүрек» сынды фильмдер шет елдік картиналарға 

қарағанда халыққа кеңінен танылды. Көпшілік бұл фильмдерді жылы қабылдады. Тіптен, 

Мемлекет тарапынан да көмек көрсетілуде. Деректерге сүйенсек 

2003-2008 жылдардағы «Ұлттық фильмдер өндірісіне» республикалық бюджеттен 1392527 мың 

теңге көлемде қаражат бөлінген. Осы жылдар ішінде 80 фильм жарық көрген. Олардың 

арасында: 33 көркем (соның ішінде -7 қысқа метражды) фильм, 30 деректі фильм , 16 

анимациялық фильм бар екен[4].  

1980 жылдары республиканың деректі киносына И.Вовнянко, С.Әзімов, О.Рымжанов, 

В.Рерих, С.Махмұтов, В.Тюлькин, т.б. қосылды. 

«Құмшағыл оқиғасы» (1987), «Аралды жоқтау» (1988), «Жоқтау», «Өлі теңіз шежіресі» 

(1989 - 1990), «Полигон» (1990) фильмдері арқылы экранға қоршаған ортаның шынайы 

әлеуметтік қарама-қайшылықтары шығарылды. Кеңестік қоғамдағы демократиялық жаңартулар 

Қазақстанның көркем фильмдерінің эстетикасына да әсерін тигізіп, қазақ «жаңа толқын» 

өкілдерінің шығуына жол ашты. Осы кезде Қ.Салықовтың "Балкон" (1988), Р.Нұғмановтың 

«Ине» (1988), С.Апрымовтың «Қиян» (1989), Т.Теменовтың «Адамдар арасындағы бөлтірік» 

(1988), А. Әмірқұловтың "Отырардың күйреуі" (1991), Ә.Қарақұловтың «Әзәзіл қыз» (1991), 
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Е.Шынарбаевтың «Сұр ұшбұрыштағы орын» (1993), С.Нарымбетовтың «Көзімнің қарасы» 

(1994) фильмдері түсіріліп, ұлттық кино шетелдерге таныла бастады. Халықаралық 

қинофестивальдарда жүлделі орындарға ілікті. Бұл кезеңдегі Қазақ киносында бірнеше 

көркемдік-стильдік бағыттар айқындалды: әлеуметтік авторлық фильмдер - С.Апрымов, 

Д.Өмірбаев; бейнеклиптік эстетика, көпшілік қауымға бет бұру - Р.Нұғманов, А.Қарпықов; 

ретро фильмдер - С.Нарымбетов; «алықтық кино» - Б.Шәріп, А.Әмірқұлов, Т.Теменов, 

Д.Манабай. Жалпы алғанда 1990 жылдардағы фильмдер кеңестік идеологияны жоққа шығаруға 

бағытталды [5]. 

Бүгінгі таңда көптеген көрермен қазақ киносы нашар, түсірілуі де шет елдік 

әріптестерінікімен салыстыруға келмейді деп ренжиді. Әрине, бұл орынды болар. Алайда «көш 

жүре түзеледі» деген халық емеспіз бе, уақыт өте бізде «Голливуд» түсірген киноны түсірерміз. 

Қазақ киносы – қазақ  тарихы. Өшпес із қалдырар мәдени мұра. Ертенгі күнге бүгіннен естелік 

екенін ұмытпауымыз керек. 
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Аталған мақалада Кеңес өкіметінің ХХ ғасырдың 20-30 жылдары «мәдени революцияны» 

жүзеге асыру барысында қатаң цензура жүйесін қалыптастыруы және оның зардапты салдары 

туралы мәселе қарастырылады. Нәтижесінде жаппай репрессия орын алып, ол қазақ халқының 

рухани болмысына орасан зор кеселін тигізгендігі ғылыми тұрғыда зерттелді.  

Тірек сөздер: цензура, Главлит, коммунистік идеология, буржуазияшыл-ұлтшыл, халық 

жауы. 

 

В данной статье рассматривается сложившаяся система строгой цензуры в период 

«культурной революции» Советского государства 20-30 годов ХХ века и ее последствия. В 

результате которой были массовые репресси, повлиявшие на духовное развитие казахского народа.   

Ключевые слова: цензура, Главлит, коммунистическая идеология, буржуазно-

национальной, враг народа.   

 

This article discusses the current system of strict censorship during the “cultural revolution” of the 

Soviet state of 20-30 years of the XX thе century and its consequences. As a result of which there were mass 

repressions that influenced the spiritual development of the Kazakh people. 

Key words: censorship, Glavlit, communist ideology,bourgeois national, еnemy of the people.            
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Кеңес өкіметінің ХХ ғасырдың 20-30 жылдары «мәдени революцияны» жүзеге асыру 

барысында ерекше көңіл бөліп, әрқашан назарда ұстағаны цензура жүйесі болды. Жаңа өкімет 

алғашқы күндерден бастап-ақ бұрынғы патшалы Ресей заманындағы цензураны жойып, өз 

мүддесіне сай келетін цензура жүйесін құруға кірісті. 

Алғашқы цензура мекемесі 1918 жылы Республиканың Революциялық әскери кеңесінің 

жанынан құрылған еді. Ол әскери цензура болып аталғанымен, саяси цензураның міндеттерін 

атқару құқығына да ие болды. Сондықтан, әскери цензура газет, журналдардан басқа, тіпті 

телефон арқылы сөйлесуді, телеграф жіберілетін хабарларды қадағалап отырған. 

Кейін, азамат соғысы аяқталғаннан кейін де әскери цензура таратылмай сақталып, 

Бүкілресейлік Төтенше комиссияның (ВЧК) құрамына берілді. Кеңес өкіметінің саяси цензура 

орнату жөніндегі бірінші құжаты 1917 жылғы 10 қарашадағы баспасөз туралы Декреті болды. Ал, 

арнаулы саяси цензура мекемесі – «Әдебиет пен баспа істері жөніндегі Бас басқарма» (Главлит) 

1922 жылы 6 маусымда құрылды. Бұл мекеменің жергілікті жерлерде бөлімдері болды. Құрылған 

саяси цензура органының нақты мақсаттары мен қызметінің әдістері туралы оның жергілікті 

мекемелерін жолдаған мына құжаты нақты мәлімет береді: «... цензура біз үшін буржуазиялық 

идеологияның зиянды ықпалына қарсы бағытталған қару болып табылады» [1, 42 б.]. 

 Главлиттің (РК(б)П-ның бастамасы бойынша құрылған) негізгі міндеті кеңестік кезеңге 

сәйкес келетін цензуралық саясат жүргізу болып табылады. Цензуралық қимыл-әрекеттің 

тәрбиесі цензуралық саясатта негізгі екі жолды ұсынды: бірінші жол әкімшілік және сот 

жолымен қудалау арқылы баспаларды немесе жекелеген басылымдарды жабу, тарифті қысқарту, 

айыппұл салу және жауапты адамдарды сотқа беру. Екінші жол, редацияға икемді түрде 

идеологиялық жағынан қысым көрсету, қолайлы адамдарды жұмысқа кіргізіп, жағымсыздарын 

шығару және т.б. 

Главлиттің органдары тек жеке меншік қана емес, сонымен бірге кооперативтердің, 

кәсіподақтардың, ведомстволардың және басқалардың баспаларына мұқият бақылау жасауы 

керек. Олардың басқармасының жеке құрамы, сипаты және бағдарламасы, баспалардың 

Ресейдегі және шет елдердегі қоғамдық және саяси топтармен байланыстары туралы толық 

мәліметтері болуы керек. 

Осылайша 20-шы жылдардың басынан бастап құрылған арнаулы цензура мекемесі 1991 

ж. дейін барлық баспа өнімдеріне, театр мен киноның репертуарына қатаң бақылау орнатты, 

қоғамға саяси зиянды деп табылған басылымдарды жойып отырды, зиянды деген театр 

қойылымдары мен кинолардың көпшілікке шығуына тыйым салып келді. Осындай жағдайдың 

қалыптасуына қандай себептер болды? Цензураға қажеттілік неден туды? Оны большевиктер 

орнатқан қоғамның ішкі болмысынан іздеген жөн. 

Цензура ең алдымен кеңес мемлекетінің идеологиясы – коммунистік идеологияға қажет 

болды. Цензура мекемелерінің күшімен қоғамдық өмірді, мәдениетті бір қалыпқа келтіріп ұстап 

отыруға, кеңестік қоғамға зиянды деп саналған ой-пікірмен күресуге мүмкіндік туды. 

Сөйтіп, тотолитарлық жүйе орнаған қоғамда цензура органдары партия мен мемлекеттік 

аппараттың тапсырыс бақылаушысына, әрі жазалаушысына айналды. Қысқа мерзімде Кеңес 

одағында, оның ішінде Қазақстанда да бір орталыққа бағындарылған цензура жүйесі құрылды. 

Нәтижесінде, сыртқы дүниеге есігі жабылған, тек бір жақты ақпарат алуға негізделген қоғам 

өмір сүрді [2,141б.]. 

Бірпартиялық жүйеге құрылған тоталитарлық қоғамда толық шығармашылық, ой-пікір 

бостандығы болуы мүмкін де емес еді. Сондықтан да, кеңес дәуірінде 30-шы жылдары еркін 

ойға, шығармашылыққа қабілетті адамдар қуғын-сүргінге ұшырады. Бұл істе цензура «аса 

қырағылық» көрсетіп отырды. Осы ретте идеология мәселелерінің зерттеушісі А.Майдын: 

«партия цензураның көмегімен өзінің идеологиясын қорғады, адамдардың ой-пікіріне өз 

ықпалын жүргізуді қамтамасыз етті» - деген пікірімен толық келісуге болады. Шындығында да 

өзі құрып, орнатқан қоғам аясында партия мәдениетті идеологиялық жағынан басқарып 

отыратын жүйе құрды. 

 Әдебиет, өнер, ғылым және оның қайраткерлері тек өмір сүріп отырған өкіметтің 

мүддесіне, идеологиясына оның нығайып, күшеюіне қызмет етуге тиіс болды. Басқаша 
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айтқанда, марксизмнің қағидасына сәйкес «социалистік меншікке негізделген экономикалық 

базиске» сәйкес «саяси қондырма» да қажет еді. 

Міне, сондықтан да қалыптасқан жағдайда цензура мен өкімет қоғамының даму 

барысында мемлекеттің және оның идеологиясының нығаюына қызмет ететін механизмдерге 

айналып, ал цензура қоғамның «идеологиялық тазалығын» қадағалайтын мемлекеттік биліктің 

міндетті атрибуттарының біріне айналды. Цензура жүйесі пайда болған кезінен бастап 

мемлекеттегі құпия, конспиративтік саланың бірі болды. Сондықтан да, цензураның жинаған 

ақпараттары «құпия», «өте құпия»деген белгілермен таңбаланған. 

Кеңес өкіметінің алғашқы жылдарынан бастап оппозициялық партияларға тыйым 

салынып, еркін жағдайда өмір сүрген мерзімді басылымдардың және еркін сайлау жүйесінің 

болмауы қоғамда күдік пен төніп тұрған қауіп ахуалын туғызды. Осындай жағдайда партия 

өзінің ресми ақпарат құралдарына да сенімсіздік туғызды. Мәселен, 1923 жылы партияның 

Орталық комитетінің баспасөз бөлімінде баспасөз туралы ереженің жобасы дайындалған екен. 

Оның жалпы бөлімінде былай делінген: «На основании ст. 14 Конституции РСФСР в интересах 

содействия успешному строительству рабоче-крестьянского государства и в целях обеспечения 

за трудящимися действительной свободы выражения своих мнений, как периодические, так и не 

периодические издания трудящихся, как-то советов и их центральных и местных губернских и 

областных органов, Коммунистического Интернационала и его секции, РКП, Профинтера и 

Проффесиональных Союзов на языках всех народов мира от просмотра предварительной 

политической цензуры освобождаются» [3, 123 б.]. 

Бірақ, главлит басшылары БК(б)П Орталық комитетінің қолдауымен бұл жобаны 

өткізбей, Орталық Комитет мақұлдаған баспа ісі мен баспасөз тек партияның баспасөз бөлімінің 

бақылауы арқылы, Главлиттің (цензура) және Главреперткомның (репертуарды бақылайтын 

цензура мекемесі) бақылауы арқылы ғана қызмет етуі керек деген қағиданы өткізген. Тіпті, 

халықтың маскарад кештерін өткізудің өзі цензураның рұқсатымен болған. 

Мәселен, Түрглавлиттің 1923 жылғы 24 тамыздағы қаулысымен маскарад кештері тек 

қана Халық үйінде (Нардом) ғана өткізуге рұқсат етілген. Сөйтіп, елде мәдениеттің барлық 

саласына цензура түріндегі қатаң бақылау орнады. 

Орталықта қабылданып жатқан осындай шешімдердің негізінде құрылған цензура 

жүйесі Қазақстанда да қалыптаса бастады. 1922 жылы 6 маусымда құрылған главлиттің ізімен 

республикадағы басты цензура мекемесі «Қырғыз (қазақ) әдебиет пен баспа істері жөніндегі Бас 

басқарма» (Кирглавлит) қырғыз (қазақ) облыстық комитетінің 1922 жылғы 6 желтоқсанындағы 

төралқа мәжілісінде Кирглавлитті құру туралы мәселе қаралып, Кирнаркомпростың 

Республикада осы кезде цензура жүйесін күшейту үшін шаралар қарастырыла бастады.  

Осындай партиялық басшылықтың арқасында республикада цензура толық құрылып, бір 

жүйеге келіп, шығатын барлық басылымдарға қатаң бақылау жасайтын, тегіс қамтыған 

аппаратқа айналды. Оны 1929 ж. желтоқсанда қабылданған Казглавлитоның және оның 

жергілікті органдарының уақытша нұсқауы аңғартса керек. Нұсқауда, «Казглавлито және оның 

жергілікті органдары цензураның барлық түрлерін: әскери, саяси, идеалогиялық және т.б. 

жүзеге  асырады» деп көрсетілген. 

Сонымен қатар, цензура органдары «редакциялар» редакциялық коллегияларды, 

авторлар мен редакция қызметкері, баспаларды қаржыландыратын ұйымдар мен тұлғалар жеке 

есепке алып отыратын болған». Оған қоса, «Антикеңестік әдебиеттің тарап кетпеуі мақсатында 

кітап дүкендерін, қоймалар мен кітап сатушыларды, киоскілерді есепке алып отыру» 

белгіленген. Бұл жұмыс ГПУ органдары мен бірлесе жүргізіліп отырған.  

Нұсқаулардағы тағы бір ереже – ол цензураның драмалық, музыкалық-вокалдық және 

кинематографиялық репертуарларға бақылау және тексеріс жасап отыру міндеті және 

жариялауға болмайтын ерекше ережелер мен нұсқауларға сәйкес қойылымдарға рұқсат беру 

міндеті болды.  

1928 жылы өткен партияның сәуір Пленумында «БК(б)П-дағы оңшыл ағым туралы» 

баяндамада буржуазиялық интеллигенцияның  зиянкестігі дамып келе жатқан социализмге 

қарсыласудың ең қауіпті түрлерінің бірі ретінде бағаланды. Осылайша, партия интеллигенция 
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арасынан «жау» іздей бастады. Жоғарыда айтылған «шахта ісі» бойынша 53 инженер мен 

техниктер сотқа тартылды. Буржуазиялық «мамандар» мен олардың «Қолшоқпарларының» 

«зиянкестік қызметінің» кең тарағандығын көрсету үшін 1928-1929 жж. барлық 

республикаларда түгелге дерлік инженерлік-техникалық интеллигенцияны әшкерелеп, жауапқа 

тарту жаппай орын алды. Мәселен, Қазақстаннның өнеркәсіп орындары, рудниктер  мен жаңа 

құрылыстарда еңбек еткен мамандардың үлкен тобын ағылшын капиталисі Л.Уркварт және 

басқа шетел капиталистерімен, барлау орындарымен қылмыстық байланыста болды деп ешбір 

дәлелсіз айыптаған.  

Қазақ интеллигенциясын қуғын-сүргінге ұшыратуда партияның басты таққан 

«айыптауы» ұлтшылдық болды. 1928 жылы сәуірде өткен Казкрайкомның пленумының мәдени 

құрылыс туралы шешімінде «ұлтшылдықты» былайша көрсеткен: «Қазақстанның жалпы 

мәдени артта қалушылығы, сауатсыз халықтың орасан зор үлес салмағы, мәдениет 

мамандарының әлсіздігі мен санының мардымсыздығы, ескі интеллигенция арасындағы 

ұлтшылдық тенденциясы сақталуы мен жаңа мәдениетті жасаушылар қатарының аздығы 

жағдайында біз экономикалық және саяси күрестің әр түрін пайдаланатын және сонымен бірге 

тұрмыстық салт-дәстүр, діни наным-сенімдермен және т.б. ауылдағы қанаудың жартылай 

феодалдық-рулық түрлерін сақтап, оған айырылмастай жабысқан, бас көтеріп келе жатқан 

байшыл элементтердің тарапынан күшейіп отырған қарсылықты кездестіреміз. Буржуазияшыл-

ұлтшыл интеллигенция жартылай феодалдар, бай мен ақсақалдардың бұл әрекеттерін 

идеалогиялық жағынан заңдастыруға тырысады. Әлеуметтік күштердің бұл күресі партия 

ұғымдарының өзінде де көрініс тауып отыр; Сәдуақасовшыл элементтер дауыс көтеріп, 

буржуазияшыл-ұлтшыл топтармен ауыз жаласуда» [4, 91 б.]. 

Мұндай шешімнің қабылдануы кездейсоқ емес еді. Осы пленумда Голощекин 

Қазақстандағы үш ағымды «анықтап» берген болатын. Олар: «Бірінші ағым – Сәдуақасұлы 

Смағұл бастаған байшыл-ұлтшыл ағым... 

Екінші ағым-бұл күшті ағым емес, мұны жақтаушылар аз... Бұлардың ойынша 

Қазақстанда 35% европалықтар бар, Қазақстан өкіметі бұлардың керегін өтеуі тиіс, сондықтан 

бұлар барда қазақ халқының мұң-мұқтажы түгел өтелмейді дейді. Олай болса, Қазақстаннан 

европалықтардың қалың отырған жерінен шығарып тастап Қазақстан Республикасын негізін 

бірыңғай қазақ халқына жасау керек» дейді [5, 20 б.].  

Үшінші ағым – бұл іс жүзіндегі «сәдуақасовшылдық» ағым. Аналардан қауіптірек, 

зияндырақ ағым. Бұл ағым кернеу арпалысып, дәлелдесіп шықпайды, бұл ағымның ниеті кеңес 

жұмысының басшылығын қолына алып отырған ұйытқышыл қайраткерлер жүзеге асырып 

отырады... Бұлардың әдісі: қаулыға қол көтеру, бірақ, іс жүзіндегі орындамай, үндемей отырып 

қарсы болу».  

Көріп отырғанымыздай, үш бағыт та «ұлтшылдықты» уағыздаушылар болып бағаланған.  

Голощекинмен бірге, республикада ұлтшылдар мен ұлтшылдықты «әшкерелеп», ұлт 

зиялыларын қудалауда, сол жылдары өлкелік партия комитетінің ұйымдастыру-нұсқаушылық 

бөлімін басқарған. Н. Ежовтың «рөлі» де аз болмады. Қазақстанда голощекиндік әдіспен 

әлеуметтік-экономикалық өзерістер жасауға қарсы болған жауапты қызметтерде жүрген ұлт 

қайраткерлері шектетіле бастады. 1927-1929 жылдары әр түрлі себептермен Қазақстанның 

көрнекті мемлекет және қоғам қайраткерлері Н.Нұрмақов, Т.Рысқұлов, С.Қожанов, 

М.Мырзағалиев республикадан тыс жерлерге қуылды. ҚазОАК төрағасы Ж.Мыңбаев, ағарту 

халық комиссары С.Сәдуақасов, жер шаруашылығы халық комиссары Ж.Султанбеков т.б. 

қызметтерінен босатылды [5, 21 б.]. 

1920-жылдардың аяғында орталықта жүрген троцкийшілік-зеновьевтік оппозицияға 

және «оңшыл оппортунистерге» қарсы күрес республикада ұлт зиялыларына қарсы репрессияға 

ұласты. Бұл қуғын-сүргіннен ең алдымен ұлт мәдениеті үлкен зардап шекті. 1928 жылдың 

аяғында жалған айыптар тағылып, «буржуазиялық-ұлтшылдар» ретінде бұрынғы «Алаш» 

қозғалысының 44 қайраткері тұтқындалды. Олардың арасында А.Байтұрсынов, М.Дулатов, 

М.Жұмабаев, Ж.Аймауытов, Х.Ғаббасов т.б. болды. Қазақ зиялыларының екінші тобы 1930 

жылдың қыркүйек-қазан айларында тұтқындалған. 1931 жылдың шілдесіне дейін 32 адам 
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ұлтшыл деген жаламен абақтыға қамалды. Олардың қатарында М.Тынышбаев, 

Х.Досмухамедов, Ә.Ермеков, Ж.Ақбаев, М.Бұралқиев, Ж.Досмухамедов, М.Әуезов, Б.Сүлеев, 

К.Кемеңгеров, Д.Ысқақов және т.б. қоғам қайраткерлері, ғалымдар, ақын-жазушылар болды. 

Ұлт зиялыларына қандай айыптар тағылған екен, солардың кейбіреуіне тоқталып өтсек. 

Мәселен, М.Әуезовке ОГПУ-дың (Біріккен мемлекеттік саяси Басқарма) таққан айыбы мынау: 

«...Мұхтар Әуезов, Иса Қашқынбаев, Жұмахан Кудерин ... Кеңес үкіметінің ілгерілеуіне өне бойы 

астыртын теріс жолды көздеп, әрі Қазақстандағы шаруашылық науқандарына, түрлі шараларға 

залал тигізу пиғылымен Кеңес басқару мекемесіне ұлтшылдарды әдейі енгізіп, өз мүдделерін 

көздеп, Қазақстан көлемінде бандалық жұмыстарға үзбей жетекшілік жасаған» [4, 59 б.]. 

Осы жылдары зиялыларды саяси айыптау науқанына репрессиялық аппараттың құрамдас 

бөлігі ретінде цензура да тыс қалмаған. М.Әуезов тұтқындалғанға дейін-ақ Казглавлит 1930 жылғы 

5-қаңтарда оның «Қазақ әдебиетінің тарихы» атты еңбегіне байланысты мынандай «үкім» 

шығарған: «Мұхтар Әуезовтың басылымының өн бойы жалған кеңестік, шын мәнінде, ұсақ 

буржуазиялық үрдістерді бейнелейтін кеңес әдебиетінің теріс жақтарын көрсететін, пролетарлық 

әдебиетке қарсы көзқараспен бүркемеленген. Комитет көрсетілген басылымды жарыққа шығармай, 

оны макулатураға айналдыру арқылы жою қажет деп санайды». Ал, оның алдында М.Әуезовтың 

бұл еңбегі Ташкентте цензураның рұқсатымен көлемі 292 бет, тиражы 5000 дана болып шығып та 

үлгерген еді.  

М.Әуезов 1932 жылы 20-сәуірдегі ОГПУ-дың үштігінің үкімімен 1930 жылы 8-қазаннан 

есептегенде үш жыл бақылауда жүріп бас бостандығынан айырылу жазасымен сотталған. 

«Ұлтшылдығы» үшін қамауға алынған Жүсіпбек Аймауытовты 1929 жылы 20-мамырдағы 

Біріккен саяси басқарма (ОГПУ) қаулысында оның төңкеріске қарсы жасырын ұйым мүшесі 

екендігі, Совет өкіметін құлатуға әрі Орта Азиядағы басмашы қозғалысымен, ағайынды 

Әділовтердің бандалық тобымен байланыс жасағаны жөнінде қылмыскер деп танып жауапқа 

тартқан. 

Цензура Ж.Аймауытовтың 1926 жылы жарық көріп, драмалық шығармалар байқауында 

жүлде алған «Шернияз» пъесасын идеалогиялық және саяси жағынан зиянды деп тауып, кеңес 

сахнасында қоюға жарамсыз деп, репертуардан алып тастауға шешім шығарған. Сонымен қатар, 

Ж.Аймауытовтың бұрын шыққан пъесалары мен шығармаларын мұқият тексеруден өткізуге нұсқау 

берілген.  

Жүсіпбек Аймауытовқа тағылған айыптардың бірі «Алашорданың үндеуін» жазып таратты 

деген де жала жабылып, 1930 ж. 4 сәуір күнгі ОГПУ-дың ерекше қаулысы бойынша ату жазасына 

кесілді. Осы үкім бойынша қазақ зиялыларының ішінен 13 азаматқа да шығарылған еді. Кейінірек, 

1931 жылы 8 қаңтарда бұл іс Мәскеуде қайта қаралып: Бірімжанов Ғазымбекке, Есболов 

Мырзағазыға, Дулатов Міржақыпқа, Байтұрсынов Ахметке шығарылған ату жазасы туралы үкім 

күшін жойып, олар түрмемен ауыстырылды. 

Ұлт зиялыларын Кеңес өкіметінің қуғын-сүргінге ұшыратуының «Ұлтшылдықтан» басқа 

негізгі себептерінің бірі – мәдениет саласындағы белсенді қызметтері болатын. Оларға қойылған 

айып – «Алқа» әдеби үйірмесін құрып, оның «Табалдырық» деген атпен бағдарламасын жасауы еді. 

Жалпы «мәденет майданындағы» ұлт тұлғаларының «айыптары» туралы белгілі жазушы, 

әдебиет зерттеушісі Т.Жұртбаев: «...айыптың негізіне «Алашордашылар: 1. Жауапты орындарға 

кіріп алып, кеңес өкіметіне жат идеяны насихаттап, оны «Алқа» үйірмесі арқылы жүзеге асырды.   

2. Жоғарғы оқу орындарының шәкірттеріне оқулық жазып, арандату әрекеттерін жандандырды.     

3. Әдебиеттің таптық мүддесін мойындамады. 4. Ұлтшылдық – буржуазиялық идеалогияны көркем 

шығармалар арқылы насихаттады. Сөйтіп, пролетариаттық мәдениетті мойындамай хандар мен 

феодалдық еркіндікті, еркін замандағы қазақтың бостандығын мадақтады деген «қылмыстық 

желеу» себеп болған», - деп көрсетеді [6, 123б.]. 

Шын мәнінде, 20-30-шы жылдарда ұлттық мәдениеттің барлық салаларда өз негіздерінен, 

тамырларынан ажырап қалмай, ұлттық болмысын сақтап қалу жолында жандарын пида қылған да 

осы ұлт зиялылары еді. Жаңа қоғамның, оның таптық идеалогиясының, цензурасының қыспағында 

жүріп-ақ әдебиет, ғылым, білім, өнер салалары бойынша өшпес мұра қалдырып және оларды 

ұлттық негізде дамытуға үлес қосты. 
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Тарихшы-ғалым К.Нұрпейіс қазақ зиялыларының 20-шы жылдардағы мәдениет 

саласындағы қарымды қызметін жаңа өкіметке, оның қалыптаса бастаған тоталитарлық 

жүйесіне көрсеткен қарсылығының ерекше түрі болды деп бағалайды. Қалай болғанда да, 

күшпен орнаған сталиндік тоталитарлық тәртіп ұлт мүддесін ту етіп көтерген ұлт 

тұлғаларының мәдениет саласындағы іс-әрекеттерінен «жаулық» тауып, репрессия құрбандары 

өтті [7, 109 б.]. 

1932 ж. 20 сәуірдегі ОГПУ-дың үштігінің үкімімен зиялылардың екінші тобының 15 

азаматы (М.Тынышбаев, Х.Досмухамедов, Ж.Досмухамедов, Қ.Кемеңгеров, Ж.Ақбаев т.б.) бес 

жыл мерзімге концлагерьге жіберуге, оны сонша мерзімге жер аудару мен ауыстыруға шешім 

қабылдады.  

Бірақ, репрессия осымен тоқталмады. Жазаларын өтеп, тірі қалып, елге оралғандар 1937 

жылдың «ұлы құрбандығына» қайта ілікті. Жаппай саяси репрессия 1937 жылдың басынан 

бастап бүкіл елді қамтыды. БК(б)П Орталық Комитетінің 1936 жылғы желтоқсандағы 

Пленумында, одан кейін 1937 ақпан-наурыз Пленумында И.Сталиннің және БК(б)П-ның атынан 

барлық халық жауларын, «екіжүзділерді аластату және құрту» қажеттілігі туралы нұсқаулары 

берілген болатын.  

Сол жылдардың бір ерекшелігі – жоғарыдан келген «халық жауларын» әшкерелеу туралы 

нұсқаудың жергілікті жерлерде жаппай науқанға, психозға айналуы еді. Кезінде, Троцкийдің, 

Каменев-Зиновьев топтарының және оларды жоқтаушыларының талқандалуы партия көсемі 

Сталиннің есімімен тығыз байланыстырылды.  

Осылайша, Сталиннің халық алдындағы беделі орасан зор дәрежеге көтеріліп көсемдік 

тұлғаға айналдырылды. Жаңа өоғамның әлеуметтік-экономикалық табыстары тек Сталиннің 

есімімен байланыстырылды. Сөйтіп, жеке басқа табынушылық 30-шы жылдардың аяғында 

жаппай қуғын-сүргінге ұласты. 

Репрессия әкелген зардаптар қазақ халқының рухани болмысына орасан зор кеселін 

тигізді, елдің, халықтың ұлт болып топтасу процесіне кері әсер етті. Қазақ халқының елім деп, 

халқым деп жанталаса қызмет еткен ұлт серкерлері тоталитаризмнің қыспағы жағдайында ел 

болашағы, оның азаттығы жолында саналы өмірлерін сарп етті. Сондықтан да, жазықсыз құрбан 

болған ұлтымыздың көшбасшылары, олардың сан қырлы ел қамына бағытталған қызметі 

тарихымыздан әрқашан лайықты орнына ие болуы керек. 
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Қазіргі білім беру стратегиясы барлық білім алушыларға өз таланттарын және 

шығармашылық талаптарын, жеке жоспарларын іске асыруларына мүмкіндік жасауда. Бұл 

позициялар Отандық мектептердің гуманистік даму тенденциясына сәйкес келеді. Білім 

алушылардың жеке мүмкіндіктерімен педагогтар хабардар болып, оларды үздіксіз дамытып 

«арттырулары» қажет. Ұжымдық немесе жеке оқу түрі болсын бүгінгі таңда бастауыш 

сынып оқушыларының шығармашылық әрекеттерімен байланысты ойлау қабілеттерін 

дамыту өзекті мәселе. 

Тірек сөздер: шығармашылық, қабілеттілік, потенциал, интелектуалдық белсенділік 

 

Нынешняя образовательная стратегия позволяет всем учащимся реализовать свои 

таланты и креативность, личные планы. Эти позиции согласуются с тенденциями 

гуманистического развития отечественных школ. Педагоги должны осознавать свои 

возможности и постоянно развивать их. Будь то коллективная или отдельная форма обучения 

сегодня, развитие навыков мышления, связанных с творческой деятельностью учащихся начальной 

школы, актуально. 

Ключевые слова: творчество, способности, потенциал, интеллектуальная деятельность. 

 

The current educational strategy allows all students to realize their talents and creativity, personal 

plans. These positions are consistent with the trends of the humanistic development of domestic schools. 

Educators must be aware of their capabilities and constantly develop them. Whether it is a collective or a 

separate form of education today, the development of thinking skills associated with the creative activities 

of primary school students is relevant. 

Key words: creativity, abilities, potential, intellectual activity. 

 

Қазіргі білім беру стратегиясы барлық білім алушыларға өз таланттарын және 

шығармашылық талаптарын, жеке жоспарларын іске асыруларына мүмкіндік жасауда. Бұл 

позициялар Отандық мектептердің гуманистік даму тенденциясына сәйкес келеді. Білім 

алушылардың жеке мүмкіндіктерімен педагогтар хабардар болып, оларды үздіксіз дамытып 

«арттырулары» қажет. Ұжымдық немесе жеке оқу түрі болсын бүгінгі таңда бастауыш сынып 

оқушыларының шығармашылық әрекеттерімен байланысты ойлау қабілеттерін дамыту өзекті мәселе. 

Шығармашылық – дамудың көрсеткіші креативтілік болып табылады. Психологиялық 

зерттеулерде креативтілік ұғымы  индивидтің жеке және ақыл-ой ерекшеліктерін, мәселелерді 

дербес шеше алуға  қабілеті бір тума ойлардың туындауы және оларды шеше білу кешенімен 

түсіндіріледі[1,15-16б.].  

Креативтілікті индивидтің жеке және тұлғалық ерекшеліктерімен көптеген тұлғаларға 

тән үрдіс және кешен деп қарастыру қажет. 

Креативтілік – ағылшынның “Creativity” сөзінен аударғанда шығармашылық деген 

мағынаны береді.   Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігінің «Педагогика 

және психология» бөлімінде КРЕАТИВТІЛІК (лат. Creatio - жасау) – адамның шығармашылық 

дарын деңгейі шығармашылық қабілеті деп көрсетіледі[2, 45-46б.].   
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Психология ғылымындағы креативтілікке арналған талдаулар (анализдер) жеткілікті түрде 

қарама-қайшылықты суреттейді бірақ «креативтілік» ұғымы ғылыми айналымға механизмдерді және 

адамның шығармашылық әрекетінің заңдылықтарын зерттеуші термин ретінде енген. Көптеген 

авторларда креативтілік түсінігінің мәніне жақын келетін «шығармашылық қабілеттер», 

«шығармашылық белсенділік»; синоним ретінде жиі қолданылады. 

Сонымен, Дж.Гилфорд, П.Порренс, К.Роджерс, Э.Фром, Э.Д.Телегина және В.А.Терехов 

креативтілік деп адамның ойлау таптаурындарының тәсілдерінен бас тартып және мәселені шешудің 

әртүрлі тәсілдерін табу, тануға және таңқалуға қабілеттілік жаңаны ашуға ұмтылу, дербестілік және 

белсенділік деп түсінеді. В.Н.Козленко, Г.В. Ожиганова және А.В. Гаврилин креактивтілікті жеке 

тұлғаның ақиқаттағы қажеттіліктерін ізденістік қайта жасау қатынасы деп қарастырады. Ізденістік 

қайта жасау белсенділігі қоршаған ортамен белсенді әрекеттесу кезінде көрінеді. Р.Стернберг және 

Любата креактивтілік өмірге қатынас, қабілеттілік және танымдық сфералар ғана емес, сонымен 

қатар өмірлік ұстаным дейді. С.Ю.Канн креативтілікті шығармашылық потенциялының 

шығармашылық құрылымы және жеке тұлғаның интегралды сапасы болып табылатын, құрамалы 

білім деп атайды. У.В. Кола және М.И. Фидельман креактивтілікті жеке тұлғаның шығармашылық 

потенциялын құрайшы ой комплексі және жеке ерекшеліктері деп қарастырады.; Н.С.Лейтес және 

М.А. Холодная «ерекше ақыл құрылымы»; В.Н. Дружинин жалпы қабілеттердің бірі –қиялмен 

фантазияны қатыстыра отырып қайта жасау[3,85б.]. сондай-ақ қазақстандық ғалымдар Т. Тәжібаев. 

М. Мұқанов, Қ. Жарықбаев, Ш.Т. Таубаева, Б.А. Оспанованың психологиялық, педагогикалық, 

еңбектерінде де адамның жеке басының дамуы мен шығармашылығының әртүрлі аспектілері 

қарастырылады. 

Зерттеуші ғалымдар оқудағы креативтілік белсенділікті қалыптастыру мәселелерін тәжірибеде 

шешудің түрлі жолдарын бөліп көрсеткен. Олар мына төмендегілер: 

 - оқу үрдісіне қатысушылардың екі жақты сипаты әсері негізінде оқытушы мен студенттің 

бірлескен іс-әрекеті арқылы (Т.Сабыров, Н.Хмель, Е.Галант, Б.А.Оспанова); 

 - креативтілік іс-әрекеттің дербестігін қалыптастыратын өзіндік жұмысты ұйымдастыру мен 

оқу міндеттерін іріктеп шешу арқылы (Н. Меньчинская, П. Пидкасистый, Т. Шамова, А. 

Әбілқасымова, Р. Омарова, А. Мустояпова); 

 - оқытудағы әдістемелік білімдер элементтерін енгізу арқылы (И.Лернер, Б.Коротяев); 

 - іс-әрекеттің бағдарланушылық негізін құрайтын жалпылама білімдерді енгізу арқылы (П. 

Гальперин, Н.Талызина, Ш.Т. Таубаева). 

 Оқыту үрдісінде студенттің креативтілік белсенділігін қалыптастыру үшін білімдер мен 

әрекет тәсілдерін алуды қажеттендіруді қалыптастыратын шарттарды, өзін-өзі бейімдеу шарттарын, 

мәселелерді шешудің түрлі нысандарын ұйымдастыру дағдыларын дамытудың шарттарын 

қамтамасыз етілуі тиіс[4,10б.]. 

Қазіргі таңда қоғамдағы болып жатқан өзгерістер ең алдымен білім берудің жаңа бағыттарын, 

әдіс-тәсілдерін айқындауды алға тартып отыр. Қоғамның қай саласы болмасын мамандардан өз 

кәсібіне сай терең білімімен қатар оның бойынан күрделі мәселелерді шешудегі ерекше қабілеттілік, 

тапқырлық, шығармашылық қасиеттер талап етілуде. Жоғары оқу орындарындағы жүргізіліп жатқан 

бетбұрыстар мамандарды даярлауда білім сапасының әлемдік стандарт талаптарына сай келуін басты 

бағыт етіп алуда. Білім сапасының  артуы бүгінгі таңда білім берудегі кредиттік жүйенің енгізілуімен, 

оқылатын пәндердің көлемі мен мазмұнының өзеруімен, оқытудың жаңа технологияларын іздестіру 

жолдарымен жүзеге асуда. 

Интеллектуалдық белсенділіктің креативтілік деңгейіндегі адамдар құбылыстардың 

себептерін түсінуге тырысады, ал бұл өз кезегінде зерттеудің жаңа мақсаттарына айналады, талдау 

үрдісін тереңдетеді. 

Болашақ мамандардың интеллектуалдық капиталы осы көрсетілген барлық талаптардан 

тұратындықтан, педагогика және психологиядан алынатын білім де оны биік деңгейде, яғни ғылыми 

жаңалықтар ашу, жоғары технологияларды күнделікті қолдану сияқты талаптарға сай болуы керек. 

Педагогика мен психологияға  деген қызығушылықты, ол арқылы адамның креативтік қабілетін ашу, 

оның шығармашылық ойлауын қалыптастыру, әлемді өзінше тани білуге жетелеу арқылы  дамытуға 

болады. 
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 Қазақстан  Республикасының  үздіксіз білім беру жүйесі саясатының басты 

мақсаттарының бірі жан - жақты, жоғары білімді, шығармашылық қабілетті  жеке тұлғаны 

қалыптастыру.  Жақсы мұғалім — бұл қай кезде де ең алдымен кәсіби деңгейі жоғары, 

интеллектуалдық, шығармашылық әлеуеті мол тұлға. Ол оқытудың жаңа технологияларын 

өмірге ендіруге дайын, оқу-тәрбие ісіне шынайы жанашырлық танытатын қоғамнын ең озық 

бөлігінін бірі деп ссептеледі. Және солай болуға тиіс, Жоғары оқу орнында білікті мұғалімді 

даярлау үшін оқытушының да, студенттің де қажымас еңбегі қажет. Педагогикалык практика 

мұғалімді кәсіби даярлау жүйесінде басты элемент болып табылады. Қазақстан 

Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік 

бағдарламасынын педагог кадрларды даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру 

саласында  «педагог кадрларды даярлау бағдарламаларына оқытудың бүкіл жылдар бойы 

үздіксіз педагогикалық және психалогиялық-педагогикалық практиканы енгізу» қажеттігі 

көрсетілген[ 5,30б.]. 

Кейінгі уақытта бұрын қалыптасқан ережеден ауытқып, педагогикалық практика тек 

бітіруіні курстарда ғана өткізіліп келді. Қазіргі студенттер Қазақстан Республикасының Білім 

жэне ғылым министрлігінің 2006 жылы дайындалған мемлекеттік жалпы білім беру стандарты 

бойынша білім алып жатса, бұл стандартта педагогикалық практика 1-курстан 

басталады.  Бұдан сал бұрын бітірген студентгерде бұл мүмкіндік болған жоқ. Мектепке тек 3-

курста ғана келген студент-практиканттар бірден балалармен араласып кете алмайды, бейімделу 

уақыты үздікке созылды. Педагогикалық практика алдында 3-курс студенттерінен алынғак 

бақылау сұрақтарына алынған жауаптардан, жүргізілген әңгімелерден, мектепке баруға деген 

қорқынышты, сенімсіздікті, өздерінің үлкен сынға үшырауы мүмкін деген ойдың мазалауын 

байқадық. Біздің ойымызша, бұл олардың мектеппен, оқушылармен байланысының 

болмағандығының нәтижесі. Егер студенттер 1-курстан бастап практикада болса, жоғары курста 

мұндай келеңсіз құбылыстар кездеспеген болар еді, Бұған дәлел ретіндс 1-курс студенттерінің 

педагогикалық практикадан кейінгі нәтижелерді талдауын келтіруге болады. Олардың 

күнделікке түсірген ойларынан, сонымен қатар Педагогикалық мамандыққа кіріспе атты пәнді 

меңгеруде  «Мектеп - бірінші курс студентінің көзқарасымен»  шығармасынан көп жағдайдың 

мәнін білуге болады. Студенттер күндсліктеріндегі жазбаларында көргенін сипаттап, оған 

талдау жасамаған, ал шығармада олар өздерінің алғашқы әсерлерін ерекше көрсетіп, 

практиканың маныздылығын жан-жақты, өр кырынан сипаттаған. 

Студенттердің барлығы да бұл практиканың дер кезінде ендірілгенін, оның қажет екенін 

жазады. Олардан үзінді келтірер болсақ: «... Мен мектепке оны кеше бітірген оқушы ретінде 

емес, мұғалім ретінде қарап және ол жерді өзімнің болашақ жұмыс орным ретінде қабылдай 

бастадым» десе, келссі бір студент: «Мектеп — бұл керемет мекеме, онсыз өмір қызық болмас 

еді. Мен мұны практикаға барған кезден жақсы түсіндім» деп жазады. 

Көптеген студенттер практика кезінде өздерін мұғалім ретінде сезінуге мүмкіндік алды, 

өз таңдауларының дұрыстығына көздері жетті, сабақ құрылымы туралы алғашқы түсініктері 

қалыптасты. Сондай-ақ, бастауыш сынып оқушыларымен қарым-қатынас жасау 

ерекшеліктеріне үйренді. Осы қарым-қатынастар балалардың көңіл-күйіне қалай әсер ететінін, 

өз еңбектерінің нәтижелігін зерделеуге талпындырды. Бұл айтылғандардың барлығын 

студенттік аудиторияда сезіну мүмкін емес екені айтпаса да белгілі. 

Жоғарыдағы студенттер 2-курста ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі бойынша 

практикадан өтті. Бұл практиканың мақсаты — болашақ мұғалімдерді кәсіби-педагогикалык 

бағыттауды одан әрі жетілдіру, сонымен қатар оқу-тәрбие міндеттерін шешуді талдау ыңғай 

тұрғысынан дамыту, гылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру және әдістерімен таныстыру. 

Демек, үздіксіз практиканы ендіру нәтижесінде студенттерді бірінші курстан бастап 

педагогикалық қызметке жүйелі түрде және оларды үшінші курста өтетін практикаға біртіндеп 

дайындаута мүмкіндік береді. 

Мысалы,  мұғалім  дайындайтын  мамандықтарда, атап айтсақ 

5В010300 – Педагогика және психология мамандығы бойынша үздіксіз педагогикалық 

практика жүйесі келесі кезеңдерден тұрады: 
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1) кәсіби іс-эрекетке  психологиялық-педагогикалык кіріспе бойынша практика (1-курс); 

2)  ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі бойынша практика (2-курс); 

3)  элеуметтік-педагогикалық практикасы (3-курс); 

4)  колледждегі педагогикалық  практикасы (4-курс). 

Әр курстың студенттері үшін орындауға міндетті тапсырмалардың жүйесі анықталған. 

Біздің ойымызша, бұл тапсырмалар жүйесі жыл сайын психологиялық-педагогикалық циклдар 

пәндерінің мазмұнына қарай ықтиятталуы тиіс, яғни міндеттер жәнс студентгер іс-әрекеттерінің 

мазмұны біртіндеп күрделенуі қажет. Олар ең алдымен болашақ мұғалімдердің мүмкіндігінше 

кәсіби бағытының деңгейін кетеруді қалыптастырады (педагогикалық мамандыққа 

кызығушылығын, балаларға деген сүйіспеншілігін, жұмысқа жауапкершілік және 

шығармашылық қарым-қатынасты)[6,15-17б.]. 

Мұғалім  кадрларын кәсіби окыту жүйесінде педагогикалык, практика өте маңызды орын 

алады. Ол жоғары оқу орнындағы оқу-тәрбие үрдісінің басты бір бөлігі болып табылады да, 

болашақ мұғалімдердің теориялық дайындығы мен практикалық іс-әрекетін біріктіруін 

қамтамасыз етеді. 

Педагогикалық практика үрдісінде келесі міндеттер шешімін табады: 

- студенттсрді мұғалім мамандығына деген қызығушылық пен сүйіспеншіліктің 

тұрақтылығына тәрбиелеу; 

-  нақты педагогикалық міндеттерді шешу барысында психологиялық-педагогикалық 

және арнайы білімдерді пайдалану үрдісін терендету, бекіту; 

-  болашақ мұғалімдердің кәсіби іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру және дамыту: 

педагогикалық қызметке шығармашылық, зерттеушілік ыңғайға бейімдеу. 

Педагогикалық практиканың тиімділігінің негізгі шарттары - оның кәсіби бағыты, 

теориялық негізділігі, оқыту және тәрбиелеу сипаты, педагогикалық практиканың мазмұнына 

және ұйымдастырылуына комплексті тұрғыдан қарау, жүйелілік, оны өткізудегі қажеттілік. 

Педагогикалық практика кезінде студент келесі кәсіби-педагогикалық іскерлік негіздерін 

меңгеруі тиіс: 

-  оқушылардың жас және жеке ерекшеліктерін және ұжымның әлеуметтік-

психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, нақты оқу-тәрбие міндеттерін анықтау; 

-  оқушылардың дамуы мен тәрбиесін диагностикалау және жобалау мақсатында оқушы 

тұлғасы мен ұжымды зерттеу; 

- педагогикалық қызметтің ағымдағы және болашақтағы жұмыстарды жоспарлауын 

жүзеге асыру (пән бойынша оқу және сыныптан тыс жұмыстар, әртүрлі іс-әрекеттерде т.б.); 

- оқушылардын оқу-танымдық қызметінде басқарудың әртүрлі формалары мен әдістерін 

пайдалана алу және білім-тәрбие міндеттерін шешу; 

-  балалар ұжымын алға қойған міндеттерді орындауын ұйымдастыру (өз іс-әрекеті мен 

оқушылар іс-әрекетінің жүйелілігін анықтау, белсенділерді анықтау, ұжым мен белсенділердің 

қарым-қатынасын үйлестіру, бакылауды жүзеге асыру, жұмыстың қорытындыларын шығарып, 

оны талдау); 

-  мұғалімдермен, сынып жетекшілерімен, тәрбиешілермен, ата-аналармен және тәрбис 

ісіне қатысы бар барлық адамдармен дұрыс қарым-қатынаста болу; 

-  оқу-тәрбие жұмысын бақылау және талдау; 

-  ата-аналар арасында педагогикалық насихат жұмыстарын жүргізу[7,16-20б.]. 

Қорыта айтқанда, болашақ мұғалімнің кәсіби қалыптасуында үздіксіз практиканың 

алатын орны ерекше. Ол педагогикалық оқу орны мен мектеп арасындағы тығыз байланыстың 

нәтижесінде жүзеге асырылады. Нақты жүзеге асырудың тікелей жолы - студенттер үшін 

«Мектеп күнін» өткізсе мақсатқа сай болар еді. Студенттер аптаның бір күнінде толығымен 

мектепте болып, алдына қойған міндеттерге жетудің тікелей жолы. Өйткені, қазіргі 1,2-курс 

студенттері практикаға сабақтан шыққан уақытта барады, бұл кезде студентгердің қандай да бір 

нәрсеге үйренуге деген қызығушылығы төмен болады деп ойлаймыз. 
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Баяндамада бүгінгі таңда білім саласында жаңа технологияларды қолданудың белсенді 

түрде дамып келе жатқан бағыттары бөліп көрсетілген. Сонымен қатар жаңа 
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Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, әлемдік білім беру 

кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып 

отыр. Себебі, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда 

болуда. Келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде оқытушылардың инновациялық 

іс-әрекетінің ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі.  

Бүгінгі таңда білім жүйесін инновациялық технологиялармен жабдықтап, білімнің 

халықаралық талаптарын меңгерудің маңызы үлкен. Өйткені бұл жас ұрпаққа сапалы білім  

берудің негізі болып табылады. Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер 

ағыны күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын 

дамыту – заманның басты талабы. 

Елбасымыздың жолдауында: «Ұлттың бәсекге қабілеттілігі бірінші кезекте білім  - 

деңгейімен айқындалады» - деген байламы жеке адамның құндылығын арттыру, оны 

дайындайтын ұстаз жауапкершілігінің өсуі, тынымсыз еңбек, сапалы нәтиже деген ұғыммен 
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егіз. Бүгінгі таңда білім беру саласында әртүрлі сипаттағы және бағыттағы инновациялар 

енгізілуде.  

Шет тілді оқытудағы негізгі мақсат – шет тілді коммуникативті қалыптастыру және 

дамыту, оны еркін игеру. Шет тілі – қазіргі заманның талабына сай, қоғамның әлеуметтік-

экономикалық, ғылыми-техникалық және мәдениет дамуының қайнар көзі. Қазіргі таңда шет 

тілін оқыту әдістемесінің деңгейі жоғары. XXI ғасыр – озық технологиялар ғасыры. Сондықтан, 

білім беру жүйесінде жаңа технологияларды тиімді пайдалану заман талабы. Осы мақсатта 

еліміздің болашағы үшін осы мүмкіндікті қалай пайдалану, қоғамды ақпараттандыруды қолға 

алуда. Мақсатқа жетуде ғылым мен техниканың қазіргі  

замандағы озық үлгілерін пайдаланып, әлемдік ақпараттық кеңістікте әр түрлі деңгейдегі 

ақпараттарды қажетіне жарата білу керек. Білім беру жүйесінің негізі ошақтары балабақша, 

мектептер, колледждер мен университеттерде болғандақтан, олардың барлығы заман талабына 

сай озық технологиялармен жабдықталып, мультимедиялық кабинеттер ашылды. 

Педагогикалық-әдістемелік оқыту барысында оқу міндеттерін шешуге бағытталған оқу 

бағдарламалық құралдары (электронды оқулықтар, электронды курстар, дәрістер, слайд-

дәрістер, мультимедиялық презентациялар және т.б.) кеңінен қолданылады. Бұл 

технологияларды әсіресе шет тілін үйренуде пайдасы өте зор. Себебі, тіл үйрену арқылы адам 

бүкіл бір ұлттың мәдениеті мен әлеуеметін қатар үйренеді. Ал оны толықтай меңгеру үшін 

оқулықтың аздық етері анық. Адам көру, есту арқылы тіл қолданушылардың мәдениетін тезірек 

сезінеді. Тіл үйрену барысында жаңа технологияларды қолдана отырып, педагогикалық 

қалыптасқан жазу, тыңдау, түсіну, сөйлеу дағдыларын қалыптастыруға әбден болады. 

Осы жаңа инновациялық технологиялардың ішіндегі ACTIVboard интерактивті тақта 

революциялық жабдық екендігі даусыз. Тақтаны қолдану үшін бар болғаны компьютерлік 

білімін болып, инновациялық құрал-жабдықтарды қолдана білу шеберлігіңіз жетіп жатыр. 

Компьютер және интерактивті құралдар арқылы жасалып жатқан оқыту процесі білім 

алушылардың жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстармен 

заңдылықтарды табуға итеріп, нәтижесінде – өздерінің кәсіби шеберлігінің қалыптасуына жол 

ашу керек. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағында, білім алушылардың ойлау қабілетін 

қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан тарайтын 

педагогикалық технологияларды ғана тиімді деп санауға болады. 

Оқытушылардың  алдына қойған міндеті оқытудың әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіру. 

Әрбір педагогикалық технология жеке тұлғаның өзін - өзі дамытуға, оның өзіндік 

шығармашылық қабілеттерін арттыруға қажетті іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыруға 

қолайлы жағдай жасауға қажетті обьективтік әдістемелік мүмкіндіктерді қамтиды. Жаңa 

технологияны қолдану мына кезеңдер арқылы іске асады: 

I кезең: оқып - үйрену; 

II кезең: меңгеру; 

III кезең: өмірге ендіру: 

IV кезең: дамыту.  

Өз сабағымда жиі қолданатын жаңаша оқыту технологиялардың бірі – «Оқу мен жазу 

сын тұрғысынан ойлауды дамыту» технологиясы. Технологиялардың ішіндегі шоқтығы биік, 

ерекшелігі мол, құнды технология.  

Сыни ойлау – өзіндік ойлау. Сыни ойлау – сұрақ қоюдан және шешімін талап ететін 

мәселелерді айқындаудан басталады. Білім алушы өзі сұрақ қойып, шешімін өзі айқындайды. 

Сыни ойлау – әлеуметтік ойлау, бірлесе оқыту идеясы. Мақсаты: білім алушыларға кез-келген 

мазмұнға сын тұрғыдан қарап, екі ұйғарым бір пікірдің біреуін таңдауға, саналы шешім 

қабылдауға үйрету. Білім алушылардың білім деңгейін көтеруде, шығармашылыққа баулуға, 

ойларын еркін айтуға, тез арада дұрыс шешім қабылдауға көмектесетін бірден-бір тиімді 

технология. 

Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау сабақтарында мына мәселелерге назар 

аударылады: 

- Сабақты белсенді өткізіп, әр білім алушының еркін жауап алуға жағдай жасау. 
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- Сенімділікке тәрбиелеу үшін білім алушының жауабын санмен бағаламау. 

- Қиялын дамыту үшін «менің ойымша» деген жауапқа дағдыландыру. 

- Әр түрлі жауапқа бірдей қарау, жақсысын мадақтап, нашарын сынамау. 

- Тіл байлығын дамыту үшін, қалайда жауапты соңына дейін тыңдау. 

- Жауап беруге тілек білдірмеген білім алушыны өз еркінсіз, қинап сұрамау. 

- Білім алушының дүниетанымының кеңіп, рухани өсуіне жағдай жасау. 

- Жеке тұлға ретінде «мен» деген рөлін көтеру, өз пікірін қалыптастыру. 

Жаңаша оқыту технологиясында барлық стратегиялар үш саты бойынша қолданылады. 

Негізгі үш сатының маңыздылығы. 

І-саты — білім алушының қызығушылығын ояту — ой шақыру, бұл әрбір сабақта қажет. 

Сатының мүмкіндіктері: қаралып отырған тақырып немесе проблема бойынша білім алушы бар 

білім қорын қорыту, өзектендіру, оқып отырған тақырыпқа тұрақты қызығушылық тудыра 

отырып, білім алушыны оқу іс-әрекетін мотивациялау, сабақ үстінде білім алушылардың 

белсенділігін ояту. 

ІІ-саты — мағынаны ажырата білу. Бұл жердегі міндеттер мүлде бөлек. Саты білім 

алушыға  жаңа ақпарат алуға, оны ой елегінен өткізуге, өзінде бар білімдерін біріктіруге 

мүмкіндік береді, мәтінді жан-жақты және әр тұрғыдан талдау жұмысы жүреді. 

ІІІ-саты — ой толғаныс-рефлексия. Мұнда, негізінен, алынған ақпаратты қорыту, жалпы 

ой елегінен өткізу; білім алушыға жаңа ақпарат, жаңа білім беру, оқып отырған материалға әрбір 

білім алушының өзіндік қатынасын қалыптастыру т.б. мән беріледі. 

«Сын тұрғысынан ойлауды дамыту» бағдарламасының тағы бір маңыздылығы, жүйенің 

кейбір ерекшеліктерінде, «тек қана есте сақтауымен емес, өзінің терең ойлануымен игеріп алған 

білім ғана білім» — деп, әйгілі орыс жазушысы Толстой айтқандай, бұл жүйенің бір ерекшелігі, 

кез келген ақпараттың жан-жақты ой елегінен өткізіп барып қабылданатындығы. 

Екінші бір ерекшелігі, білім көбіне, «өзгенің ақыл-ойымен шыңдалмаған білім білім 

емес» деп француз ғалымдары айтқандай, жеке емес, топтық не ұжымдық талқылаулар түрінде 

игерілетіні. 

Әр жаңа технология, жобалар білім саласындағы жаңалықтардың басты мақсат, 

міндеттері бір-біріне жуық, мәндес болып келетіні бізге мәлім. Білім беру жүйесі тиімділігінің 

басты көрсеткіштерінің бірі — білім сапасы. Өз сабағымда білім алушылардың пәнге деген 

қызығушылықтарын арттыру мақсатында ассоциация, кластер құру, инсерт әдісі, Венн 

диаграммасы, пікірталас, ЖИГСО, эссе жазу т.б. күнделікті сабақта қолданамын. 

Ақпараттық технология — ақпараттарды жинау, сақтау және өңдеу үшін бір 

технологиялық тізбекте біріктірілген әдістер — технологиялық құралдардың жиынтығы.   

Осыған орай, оқытудың жаңаша әдіс-тәсілдерінің ең күрделі түрі — «Мультимедиалық 

кабинетте компьютер және интерактивті тақта арқылы ағылшын тілінде сабақтар өткізу». Бұл 

білім алушылардың пәнге деген танымдық қызығуын арттырады, тиянақты білім алуына 

жағдай туғызады. Сабақ үстінде өз бетінше берілген тапсырмаларды орындау барысында білім 

алушылардың оған қызығуы арта түседі. Сабақ барысында компьютерді қолданудың жақсы 

жақтары: түрлі-түсті иллюстрациялар, аннимациялар есте сақтау процесі үшін тиімді. 

Ағылшын тілі сабағында оқытудың жаңа компьютерлік жүйесін пайдаланудың мынадай 

ұтымды жақтарын атап көрсетуге болады: 

 Білім алушылардың ойлану дәрежесіне, материалдық қабылдау ерекшелігіне  

байланысты әрбір білім алушы үшін жеке-жеке компьютерда бағдарлама құрып, білім 

алушымен дербес жұмыс жасауға болады; 

 компьютер арқылы нашар оқитын білім алушының оқытудың тиімділігі артады; 

компьютерді сабақта пайдалану уақытты үнемдейді; 

Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың бірі — Интернет. Интернет оқу 

үрдісін жеңілдетіп, сабақты қызықты, әрі тиімді ұйымдастыруға, оқу-білім сапасын 

көтеру үшін көптеген мүмкіндіктер береді: 

 сұраныс бойынша ақпарат алу; 

 Интернет тараптарында берілген пән бойынша тапсырмалар мен жаттығулар орындау; 
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 пән бойынша әр деңгейде тест жұмыстарын ұйымдастыру; 

 сабақ тақырыбына байланысты ақпарат көздерін табу; 

 тақырыптық жобалар дайындау; 

 шетел авторларының шығармаларымен танысу; 

 электронды сөздіктерді қолдану; 

 электронды пошта арқылы шетелдіктермен хат алмасу; 

 аудио-бейнематериалдар қолдану. 

Интернет мүмкіндіктерін жоба жасауға қолданған да қызықты. Мысалы, оқытушы қазіргі 

кезде мазалап жүрген мәселелерді Интернеттен тауып алып, білім алушыларға ұсынып, 

тапсырма береді. Берілген мәселе бойынша білім алушы ақпарат жинап өз жобасын құрады, ол 

жобаға енгізген материал бойынша өз ойын, ұсынысын беріп, ақпараттармен келісіп немесе 

келіспей талқылай алады. Осыны айта келе, ағылшын тілі сабағында Интернетті қолдану 

арқылы көптеген жетістіктерге жетуге болады. 

Педагогикалық үрдістің тиімділігінің артуына мүмкіндік беретін білім беру мен тәрбие 

бірлігін сақтай отырып, білім алушының берілетін білімнің үйлесімділігімен қатар, әрбір жеке 

тұлғаның ерекшелігін ескере отырып, білімділігіне сәйкес бағдар беру, танымдық 

ізденімпаздығын дамытудағы оқытудың прогрессивтік қадамының бірі – «Модульдік оқыту 

технологиясы» деп аталады.  

Биылғы 2018-2019ж. оқу жылында біздің Көксу ауылшаруашылық колледжі II-ші курс 

білім алушыларына «Кәсіби шет тілі» сабағына осы жаңашыл «Модульдік оқыту 

технологиясын» еңгізді.  

Модульдік оқыту технологиясы – білім мазмұны, білімді игеру қарқыны, өз бетінше 

жұмыс істей алу мүмкіндігі, оқудың әдістері мен тәсілдері бойынша оқытудың дербестігін 

қамтамасыз етеді. 

Ал «модуль» дегеніміз – іс-әрекеттің мақсатты бағдарламасы белгілеген деңгейіне 

(жоспарланған алдағы нәтиже) жету үшін сұрыпталған, дидактикалық өңделген білім, білік, 

дағдының белгілі мазмұнының бірлігі және оның әдістемелік нұсқауы немесе аяқталған оқу 

ақпараты болып табылатын модульдік бағдарламаның негізгі құралы. Басқаша айтқанда, 

адамның өзіндік дамуының шамасы. Жалпы «модуль» сөзі «оқытудың мазмұны мен 

технологиясын» білдіреді. «Модуль мазмұны» өзіндік мағына беретін оқу материалының көлемі 

ретінде ұсынылады. 

Модульдік технология дегеніміз – білім алушының ішкі мүмкіншілігіне, қабілетіне қарай 

өз бетімен ізденуіне, әрекет етуіне лайықталған дидактикалық құрылым, жеке тұлғаның өзін-өзі 

дамуының амалы, жолы. 

Модуль – оқу мазмұны мен технологияны біріктіріп тұрған мақсатты функционалды 

байланыстырушы. 

Оқу модулі, негізінен, үш құрылымды бөліктен: кіріспе, сөйлесу бөлімі және қорытынды 

бөлімнен тұрады. 

Әр оқу модулінде сағат саны әртүрлі болады. Бұл оқу бағдарламасы бойынша сол 

тақырыпқа, тақырыптар тобына немесе тарауға бөлінген сағат санына байланысты. Зерттеулер 

нәтижесі 7-12 сағаттан тұратын оқу модулінің неғұрлым тиімді екенін көрсетті. 

Оқу модулінің өзгешілігі – жалпы сағат санына қарамастан, кіріспе және 

қорытынды бөлімдерге 1-2 сағат беріледі. Барлық қалған уақыт сөйлесу бөлімінің меншігінде 

болады. 

Кіріспе бөлімінде оқытушы білім алушыларға оқу модулінің жалпы құрылымымен, оның 

мақсат-міндеттерімен таныстырады. Содан соң оқытушы осы оқу модулінің барлық уақытына 

есептелген оқу материалын қысқаша сызба, кесте және т.б. белгілік үлгілерге сүйене отырып 

түсіндіреді. Білім алушылардың  оқу материалын қайта жаңғырту деңгейін, қарапайым білік пен 

дағдыларды және білімін іс жүзінде бірнеше рет қайта қолдануы сөйлесу бөлімі сабақтарында 

жүзеге асырылады. 

Сөйлесу бөлімінде танымдық процесс топты 2-6 адамнан шағын топтарға бөлу арқылы, 

негізінен, білім алушылар өзара әрекет етуіне құрылған. Білім алушылар қандай да бір 
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деңгейдегі тапсырмаларды өздері таңдайды. Тапсырмаларды қарапайымнан күрделіге қарай 

кезең-кезеңімен орындау міндетті емес. Білім алушы тапсырманы өзінің орындау мүмкіндігіне 

қарай таңдауға ерікті. 

Оқу модулінің сөйлесу бөлімінің тағы бір ерекшелігі бар. Зерттеу көрсеткендей, 

оқытудың белсенді және ойын формаларын кеңінен қолдану білім алушылардың оқу 

материалына бірнеше мәрте қайта оралып, жұмыс жасауына мүмкіндік береді. 

Оқу бөлімінің қорытынды бөлімі – бақылау. Егер сөйлесу бөлімінің барлық 

сабақтарында білім алушылардың  бір-біріне көмегі, бірін-бірі оқытуы, түрлі ғылыми көздерді 

пайдалануы құпталынып келсе, енді қорытынды бөлімде білім алушы өзінің сөйлесу бөлімінде 

алған білімін, білігі мен дағдыларын ешкімнің көмегінсіз көрсетуі тиіс. 

Білім алушы білімін бақылаудың формалары ретінде тестілік тапсырмалар, сөздік 

диктант, сынақ, зертханалық жұмыстар немесе эксперименттік есептер оқу пәнінің ерекшелігіне 

орай, оқу модулінің қорытынды бөлімінде беріледі. 

Осы Модульдік оқыту технологиясын өз сабақтарымда қолданғалы білім алушылардың 

пәнге, тілге деген қызығушылықтары арта түсті. Әр түрлі әдіс-тәсілдер, ойын арқылы тілдерді 

тез меңгеруде.  

Модульдік технологияның тиімділігі:  

1) қысқаша сызбалар арқылы түсіндірілуі;  

2) білім алушылардың әрбір сабақта іс-әрекетін бағалау үшін диалогтық қарым-қатынас 

негізінде танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру; 

3) барлық тақырыптар бойынша тест, сынақ жүргізу. 

Модуль-тұтас жүйенің бір бөлшегі, пәннің негізгі заңдылықтарын ашатын  

ұғымдардың бір-біріне байланысты элементтердің жиынтығы. 

Сабақтың жаңа жобада өтуі білім алушылардың еркін сөйлеп, ойларын ашық 

жеткізулеріне, сыншыл көзқарас байқатуларына мүмкіншілік туғызды. Бұндай әрекеттер 

сабақтың үш сатысында байқалып отырды. Білім алушылар сабақтың барлық сатысында 

қызығушылықпен, белсенділікпен қатысып, өз ойларын, пікірлерін қызу түрде ортаға салып 

отырды. Шығу парағын толтыруда білім алушылар көпшілігі «Не үйреніп, білдің?» деген 

сұраққа «мақсатқа жетуде орта жолда қалып қоймай, жету керек екенін түсіндім» деп жауап 

берді. Сабақта қолданылған стратегиялар білім алушыларға өздерінің, бір-бірінің ой-пікірлеріне 

сын көзімен қарай отырып, жаңа, тың, идеялар туындауына жол ашты.  

      Сонымен қатар оқытушы жаңа инновациялық технологияларды пайдалану 

барысында үнемі өзін-өзі дамтады және қалыптастырады. 
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«ХХІ ВЕК: НАУКА И ИННОВАЦИЯ»  
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В статье рассматриваются основы робототехники, области применения и 

особенности LEGO MINDSTORMS EV3 Education. 

Ключевые слова: робототехника, роботы LEGO 

 

The article discusses the fundamentals of robotics, applications and features of LEGO 

MINDSTORMS EV3 Education. 

Key words: robotics, LEGO robots 

 

Қазіргі таңда бүкіл әлемде робототехника негіздері білім  беру саласына енгізілуде.  

Сарапшылардың пікірінше, жақын арада робототехникада  революциялық өзгерістер орын 

алады, ал роботтар енді компьютерлер сияқты қол жетімді болады. Бүгінгі таңда кейбір үй 

жұмыстарын робот жасайды. Біз ас үйде немесе медициналық кеңседе, пойызда және дүкенде 

роботтарды кездестіре аламыз. Тіпті лифт ол да бағдарламаланған робот. Робототехника – бұл 

автоматтандырылған техникалық жүйелерді дамытатын қолданбалы ғылым және өндірістің 

өсуінің маңызды техникалық негіз көзі.Робототехниканы дамытудың өзектілігі білім беру 

саласы үшін инженерлер мен техниктерді оқыту қажеттілігіне байланысты көптеген 

мүмкіндіктер жасалып жатыр. Осыған байланысты оқу үрдісінің түрлі деңгейлерінде 

робототехниканы қоса алғанда, білім беру саласы күннен күнге дамып бара жатыр. Соңғы 

жылдары робототехника  Қазақстан Республикасында білім беру саласында кеңінен танымал 

болды. Жүздеген мектеп қосымша және негізгі білім беруде және жаңа LEGO роботтары 

пайдаланылады. Көптеген робототехника мамандары робототехниканы балалар мен жастарды 

техникалық шығармашылықпен таныстыруға, дизайн, модельдеу және бағдарламалау 

дағдыларын дамытуға бағытталған жаңа педагогикалық технология ретінде көреді.Қазақстан 

Республикасында көптеген аймақтарында білім беру робототехникасы соңғы бірнеше жылда 

табысты дамып келеді. Білім және ғылым министрлігінің бастамасы бойынша елдегі кейбір 

білім беру мекемелері LEGO Education жиынтығымен жабдықталған, оның негізінде ең 

ауқымды идеяларды жүзеге асыра аласыз: көптеген функциялар мен қабілеттерге ие ең нақты 

роботтарды модельдеу және бағдарламалау. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында 

демеушілікпен сатып алынған 400 кластық жиынтықтың көмегімен робототехника саласында 

20 мыңға жуық  ұлдар мен қыздар тәжірибе алмақ. Бұл осы қызықты және келешегі бар 

бағытты дамытудың алғашқы қадамы ғана. Робототехника саласы информатика, физика, 

технология, химия, биология және басқа да пәндерді оқып үйренудің танымал және тиімді 

құралы болып табылады, ол оқушыларды инженерлік мамандықтарды таңдауға, үйрету және 

ынталандыруда жоғары нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.  Робототехника саласы 

оқушының ойлау қабілетін және моториканы дамытады.  Қазіргі таңда оқу саласында оқушыны 

тек қана теориялық тұрғыда оқыту оған тым қызықсыз, оқушыны теориялық тұрғыда ғана емес, 

эксперименттік тәжірибе ретінде оқыту дұрыс. Робототехника саласы шексіз қызық. Біздің 

елімізде робототехниканың даму саласы жаңа деңгейге жетті. Қазақстандық білім беру және 

спорт робототехника федерациясы ресейлік қауымдастықпен меморандумға қол қойды. Мұндай 

ынтымақтастық халықаралық деңгейге жетуге көмектеседі. Меморандум Ақтөбеде қаласында 

өтті, онда «Қаз-Робо-Спорт-2017» республикалық чемпионат өтті . Сарапшылар ретінде ТМД 

елдерінің өкілдері қатысты. Инновациялық технологиялар өте тез дамып келеді. Мектептерде 

робототехникада қосымша сабақ ретінде  енгізілді. Бүгінгі күні робот технологиясы өмірімізді 

айтарлықтай жеңілдетуге көмектесу үшін ондаған, тіпті жүздеген жас ғалым жұмыс істелуде. 

Жас ғалымдар ақылды үйлерді құрып жобаларын модельдеуде, технология мен энергияны 

пайдаланудың бірегей идеяларын ұсынуда, көптеген идея жас ғалымдарда туындап жатыр. Сол 

себептен робототехникаға деген қызығушылығын орта оқу саласында арттыру қажет. Көптеген 

оқу орындарында робототехника сабақтарын ұйымдастыруға арналған ең танымал дизайнер 

робот LEGO MINDSTORMS  Дания қаласында болып табылады. Бұл дизайнерлер 1998 жылдан 

бастап шығарылып, Ресейде ғана емес, әлемнің көптеген елдерінде кеңінен таратылады. LEGO 
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дизайнерлік бөліктерінің жоғары сапасы арнайы құралдарды қажет етпейтін жеткілікті 

беріктікпен, қауіпсіздікте, жинауды жеңілдетумен біріктіріледі. Дизайнерлік бағдарламалау 

жүйелері балалардың тиісті жасына бейімделген. Қадамдық нұсқаулықтар, мұғалімдерге 

ұсынымдар, сабақтарды дамыту және оқыту курстары түрінде әртүрлі жиынтықтар үшін 

әдістемелік және дидактикалық қолдаулар бар. LEGO дизайнерлерімен үйлесімді жабдықтарды 

шығаратын бірқатар компаниялар HiTechnic және де  Mindsensors, Vernier бар, бұл негізгі 

дизайнердің мүмкіндігін айтарлықтай кеңейте алады. Мысалы, Vernier Software and Tehnology 

және LEGO Corporation арасындағы ынтымақтастық Vernier сенсорларын MINDSTORMS 

дизайнерін басқаратын компьютермен жабдықталған NXT құрылғысымен пайдалануға 

мүмкіндік беретін адаптер мен бағдарламалық жасақтама пайда болуына әкелді. MINDSTORMS 

бағдарламасының екінші нұсқасында тіркеу және графикалық деректерді ұсыну функциясы 

қосылды. Осылайша, LEGO MINDSTORMS негізгі жиынтығын білім беру эксперименттерін 

жүргізу құралы ретінде пайдалануға болады. Балалардың дизайн және жобалау қабілеттерін 

қалыптастыру үшін LEGO Digital Designer  автоматтандырылған жобалау жүйесін құрды, онда 

компьютерде виртуалды режимде кез келген LEGO жиынтығынан дизайн жасай аласыз және 

одан кейін нақты робот моделін құрастыру бойынша қадамдық нұсқаулық жасай аласыз. Оқу 

үрдісінде жаңа технологияларды қолдану үшін LEGO физика және техника саласындағы 

бірқатар арнайы жинақтарды шығарады. Келесі тақырыптық жинақтар белгілі: 

- «Технология және физика», «Жаңартылатын энергия көздері»,«Энергия, жұмыс, 

қуат»,«Ойын-сауық индустриясы»,«Пневматика».Әрбір жиынтығы оқу үрдісінде дизайнерді 

пайдалану бойынша тиісті әдістемелік нұсқаулықпен бірге жүреді.Ресейлік оқу-робототехника 

нарығында жақында пайда болған тағы бір өндіруші - Фишертехник Германия қаласында. Осы 

компанияның дизайнерлері дизайнерлердің ұқсас құрамдастарына ие және LEGO 

дизайнерлерінен кем түспейді. 

Жоғарыда айтылғандардан басқа, Tetrix (өндіруші Pitsco, АҚШ), Robotino (өндірушісі 

Festo, Германия), «Profi» мобильді платформасын жасау үшін дизайнер негізіндегі роботтар, 

«Arduino» микроконтроллерінің негізіндегі роботтар Италия) және басқалар. Конструкторлық 

модельдерді «жандандыратын» бағдарламалар жасау үшін техникалық жүйелерге бейімделген 

мәтіндік және объектілі-бағытталған бағдарламалау тілдері қолданылады. Қазіргі заманғы робот 

бағдарламалау тілдерінің бірі - Microsoft Robotics Developer Studio. Бұл орта роботтарды 

басқаруға ғана емес, сондай-ақ виртуалды режимде роботтардың мінез-құлқын модельдеуге 

мүмкіндік береді. LEGO роботтарын бағдарламалауға ең танымал болып National Instruments 

(АҚШ) компаниясының бағдарламалық өнімдері табылады. Бұл компания деректерді жинау 

және техникалық объектілерді және технологиялық үдерістерді бақылау, сондай-ақ 

автоматтандырылған тестілеу жүйелеріне арналған аппараттық және бағдарламалық 

қамтамасыз етуді жобалау және өндіруде бағдарламалық қамтамасыз етуді басқару жүйелерінің 

әлемдік көшбасшыларының бірі болып табылады. Компания әлемнің әртүрлі елдерінде 40-тан 

астам өкілдіктері бар. 1986 жылдан бері ұлттық аспаптар компаниясының LabVIEW-нің 

графикалық инженерлік программалау ортасы техникалық объектілер мен технологиялық 

процестерді басқаруда табысты қолданылады. Бағдарламаның соңғы нұсқаларында LEGO 

MINDSTORMS робот дизайнерлерінің NXT микропроцессорын бағдарламалау бойынша 

мамандандырылған блоктары бар. Бұдан басқа, компания LabVIEW ортасында мектептің 

оқушылары үшін бейімделген ортаға өзгерістер енгізді: Robolab.  

Физиканы оқытуда робототехника саласын қолдану, жалпы орта және жоғары оқу орындарында 

робототехника саласын енгізу –өзекті мәселелердің бірі.   Мысалы,  орта және жоғары 

сыныптарда физика пәні бойынша теориялық тұрғыда оқытудан басқа, физика пәнін 

тәжірибелік тұрғыда робототехника саласы көмегімен арқылы үйретсек, балалардың физикаға 

деген сүйіспеншілігі артта түседі. Физика пәні көптеген тараулардан турады, әрбір тарауға 

робототехникалық әксперименттік тәжірибелерді қосу мүлдем қиындық тудырмайды. Оқу 

робототехникасы орта оқу саласында мектеп оқушыларының қызығушылығын  тудыру үшін 

бүгінгі күні бірқатар идеялар, программалар ұсынуға болады, бұл оқушыларға тез құруға, 

датчиктерді және электр қозғалтқыштарын қосуға, бағдарламаны енгізуге және де роботтарды 



 

46 

Материалы  республиканской  научно-практической  конференции  молодых ученых  и  студентов  

«ХХІ ВЕК: НАУКА И ИННОВАЦИЯ»  

 

модельдеуге мүмкіндік береді. Роботтарды жинауға арналған барлық білім беру 

жобалаушылары шет мемлекетте өндірілгенін атап өту керек. Сонымен қатар біздің мемлекетте 

талай жобалар арқылы, мектеп мұғалімдерінің біліктілігін арттыру және қосымша 

робототехника туралы қосымша білім беру арқылы талай іс-әрекет жасалуы мүмкін. 
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Мақалада Орал қаласының базарларында сатылатын тауық жұмыртқасын 

ветеринариялық санитариялық сараптау және санитариялық бағалау жұмысының 

нәтижелері келтірілген. 

Тірек сөздер: Ветеринариялық-санитариялық сараптау, санитариялық бағалау, тауық 

жұмыртқалары, овоскоптау. 

 

В статье приведены результаты ветеринарно-санитарной экспертизы и санитарной 

оценки куриных яиц реализуемых на рынках города Уральск. 

Ключевые слова: Ветеринарно-санитарная экспертиза, санитарная оценка, куриные 

яйца, овоскопирование. 

 

The article presents the results of veterinary and sanitary examination and sanitary assessment 

of eggs sold in the markets of the city of Uralsk. 

Key words: Veterinary and sanitary examination, sanitary assessment, eggs, ovoscopy 

 

Өндipicтiк құc шapyaшылығы нapық cұpaныcтapын жeңiл диeтaлық тaғaмдapмeн 

қaмтaмacыз eтyгe өзiнiң cүбeлi үлeciн қocaтын, aгpapлық кeшeннiң әpi үдeмeлi, әpi жeдeл 

өзгepiп тeз дaмитын caлacы бoлып тaбылыды.  

Кeлeшeктe жұмыpтқa жәнe құc eтiн өндipy тeхнoлoгиялapын жeтiлдipy жәнe әp шapшы 

мeтp жepдeн өнiм шығымын көбeйтiп, oның өзiндiк құнын төмeндeтyдi көздeйдi. Бұл 

жaғдaйдaғы нeгiзгi мaқcaт жәнe мiндeт бүкiл шығынды бapыншa aзaйтy бoлып тaбылaды. 

Құcты дұpыc тa тиiмдi пaйдaлaнyғa бaғыттaлғaн opтaның жaн-жaқты көpceткiштepiн, құcтың 

тұқымдық epeкшeлiктepiн түгeл қaмтитын тeхнoлoгиялық пpoцecтiң бacты мaқcaты – құcтың 

күндeлiктi тipшiлiгiнe қaжeт жeм мөлшepiн бapыншa aзaйтып, aдaмғa қaжeт өнiмдep aлyғa 

(жұмыpтқa, eт, мaмық) бaғыттaлaды. 

Ayыл шapyaшылығындaғы бacты мәceлeнiң бipi дaйын өнiмдepiнiң caпacын көтepy 

бoлып тaбылaды. Әcipece oл aдaм тaғaмынa пaйдaлaнaтын өнiмдep үшiн өтe қaжeт. Тaғaмдық 

шикiзaт өнiмдepiнiң caпacын aнықтayдa мaлдәpiгep мaмaндapының opны epeкшe. Мaл 

өнiмдepiн дaйындay бapыcындa, өңдeyдe, тacымaлдayдa, caқтayдa жәнe бaзapдa caтқaндa 
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мaлдәpiгepлiк caнитapлық capaптay жүpгiзiлeдi. Дұpыc ұйымдacтыpылғaн жәнe жayaпты 

жүpгiзiлгeн мaлдәpiгepлiк – caнитapлық бaқылay жұмыcтapы биoлoгиялық құндылығы жoғapы 

тaғaмдық өнiмдepiнiң шығapылyын қaмтaмacыз eтyмeн қaтap, aдaмды мaл өнiмдepiнeн жұғaтын 

aypyлapдaн caқтaйды [1,2,3].  

Aлғa қoйылғaн мaқcaтқa жeтy үшiн, eң aлдымeн мынaндaй мәceлeлepдi шeшy қaжeт: 

бipнeшe бaғыттaғы құc шapyaшылықтapы мeн фepмaлapын мaмaндандыpy, шapyaшылықтapды 

пaйдaлы тeхнoлoгияғa ayыcтыpyды, құcты инфeкциядaн қopғayды қaмтaмacыз eтeтiн қaжeт 

құpaл-жaбдықтapы бap құcхaнaлapдың жaңa түpiн caлy.  

Жұмыcтың мaқcaты: Тayық жұмыpтқacын вeтepинapлық caнитapлық capaптay, oғaн 

дұpыc caнитapлық бaғa бepy. 

Жұмыcтың мiндeттерi: жұмыртқаның құpлыcы мeн құpaмымeн тaныcy; жұмыpтқaның 

copтымeн тaныcy; жұмыpтқa өнiмдepiмeн тaныcy; жұмыpтқa aқayлapымeн тaныcy; жұмыpтқaны 

тeкcкepy әдicтepiн мeңгepy; caнитapлық caпacы жөнiндe қopытынды жacay. 

Жалпы Орал қаласының «Мирлан» базарының «Қара-Өзен» ЖШС ветеринарлық 

санитарлық сараптау зертханасына келіп түсетін барлық тағам өнімдерін ветериинарлық-

санитарлық тексеріп қана қоймай олардың санитарлық жағдайына кепілдік береді. Жарамсыз 

деп табылған өнім, яғни адамды уландыратын немесе оларда түрлі аурулар тудыратын өнімдер 

сатылуға жіберілмейді немесе жойылады.  

Мaтepиaлдap мeн зepттey тәciлдepi  

Cayдa opтaлығынa caтылyғa әкeлiнгeн тayық жұмыpтқaлapын aтaлмыш бaзapдың 

вeтepинapлық caнитapлық capaптay зepтхaнacындa вeтepинapлық caнитapлық capaптay 

жүpгiзiлдi.  

Бiздiң зepттey ныcaнымыз бoлып бaзap cөpeлepiндe caтылaтын тayық жұмыpтқacынaн 

aлынғaн cынaмaны oвocкoппeн зepттey бoлды.  

Бapлық зepттeлгeн тayық жұмыpтқacының 25 пapтияcы 1- шi кaтeгopиялы, 10 пapтияcы  

2 кaтeгopиялы бұлap ЖШC «Орал құс фабрикасы» құc фaбpикaлapынaн кeлiп түceдi. Coның 

iшiндe 10 пapтия cынaмacы үй жұмыpтқacы бoлды.  

Зepттeлгeн тayық жұмыpтқaлapын вeтepинapлық caнитapлық capaптay бapыcындa 

caтылy opындapындa cыpтынa қapaп, oвocкoп көмeгiмeн жұмыpтқaның aya кaмepacының 

биiктiгi мeн қoзғaлғыштығын /пyгa/, capы yыздың opнaлacyы мeн aқyыз жaғдaйын, aқayлapдың 

бap  жoқтығын /cынy, aғy, тyмaк жәнe т. б./ нaзap ayдapдық. Coнымeн қaтap жұмыpтқa 

кaтeгopияcын aнықтay үшiн қocымшa caлмaғы өлшeндi.  

Жұмыpтқa пapтияcынын  вeтepинapлық-caнитapлық capaптay бapыcындa cыpттaй 

қapayды тiкeлeй caтy opнындa жүpгiзeдi. Aл кaтeгopияcын aнықтay үшiн қocымшa caлмaғын 

өлшeйдi.  

Жұмыpтқaны cыpттaй қapay бapыcындa түciнe, тaзaлығынa жәнe қaбығының 

тұтacтығынa нaзap ayдapылaды. Жұмыpтқa cыpты тaзa тұтac жәнe тeгic бoлyы шapт.  

Кeйдe жұмыpтқa cыpты aздaп лacтaнғaн жәнe шaғын жapықтap кeздeceдi, oндaй 

жaғдaйдa жұмыpтқa тeз apaдa caтyғa шығapылaды.  

Кeй жaғдaйдa жұмыpтқaлapдың фopмaлapындa әp түpлi aнoмaлиялap кeздeceдi. Oндaй 

жұмыpтқaлapды caтyғa pұқcaт eтiлмeйдi.  

Oвocкoптың көмeгiмeн жұмыpтқaның тayapлық жәнe caнитapлық caпacы aнықтaлaды. 

Тeкcepy кeзiндe aya кaмepacының мөлшepi, қoзғaлyы, aқ жәнe capы yыздapының opнaлacyы, 

oлapдың пiшiнi, нoбaйы, тaзaлығы aнықтaлaды. Oвocкoптay apқылы тaғaмның бaғacы төмeн 

жәнe жapaмcыз жұмыpтқaлapды aжыpaтyғa бoлaды.  

Coнымeн қaтap aқayлapдың cынy, aғy, қaнды caқинa жәнe т.б. бap-жoғын aнықтaймыз. 

Oвocкoпeн жұмыpтқaны зepттey қapaңғылay бөлмeдe жүpгiзiлгeнi жөн.  

Cay жұмыpтқa aқ нeмece aқшыл capы түcтi, capы yызы жұмыpтқaның opтacындa 

opнaлacaды. Oвocкoппeн coндaй-aқ кiшi жapықтapмeн, aya кaмepacының көлeмi жәнe capы 

yыздың, aқyыздың opнaлacyын, aқayлapдың бap-жoғын aнықтayғa бoлaды.  
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Жұмыpтқaлapды oвocкoппeн қapaғaн кeздe eң бipiншi cыpтындaғы қaбығынa нaзap 

ayдapaды. Oл көзгe көpiнбeгeн жapықтapды көpyгe мүмкiндiк бepeдi. Coдaн кeйiн жұмыpтқa 

қaбығының «мәpмәpлығын» aнықтaйды.  

Жұмыpтқaлapдың caпacынa бaйлaныcты aқayлap кeлeci тoптapғa бөлiнeдi: тaғaмдық, 

тaғaмдық құнды eмec жәнe тeхникaлық.  

Жұмыpтқaдa көптeгeн aқay түpлepi бoлaды. Aтaп aйтқaндa: қaнды caқинa, тyмaк, шaғын 

дaқ, кeyiп қaлyы, aғyы, үлкeн дaқ, миpaжды, жapылyы жәнe тaғы бacқaлap.  

Жұмыpтқaның тyмaктaн бacқa бapлық aқay түpлepiндe apнaйы aкт жacaлып aзықтық ұн 

дaйындay үшiн өңдeyгe жөнeлтeдi, тyмaк aқayы кeзiндe жұмыpтқaны coл жepдe жoяды.  

Ауа камерасының мөлшері штангенциркуль немесе арнаулы сызғыштың  көмегімен 

анықталады.  

Қазіргі уақытта жұмыртқа қоймаларында тек қана жұмыртқаларға жарық көзін түсіріп қана 

қоймай, сонымен қатар сорттайтын машиналар көптеп қолданылады. Бұл машинаның 

артықшылығы жұмыртқаның салмағы мен сортын автоматты түрде анықтап беретіндігінде [4,5].  

Aya кaмepacының жaғдaйын жәнe биiктiгiн, capыyыздың жaғдaйы мeн жұмыpтқa 

қaбығын, oвocкoптa oлapды бұpay apқылы қapaйды. Oвocкoптa opнaлacқaн жұмыpтқaлapдың 

aya кaмepacының биiктiгiн өлшeyiш – шaблoн apқылы өлшeйдi.  

 

Кecтe 1. Жұмыpтқaның ceзiмдiк көpceткiштepi  

Кaтeгopияcы  Көpceткiштep  

Түci  Лacтaнyы Тұтacтығы  

1 кaтeгopия  Aқ Тaзa Бipeнcapaн жapылy 

бaйқaлaды.  

2 кaтeгopия  Aқ Тaзa Бipeнcapaн жapылy 

бaйқaлaды.  

Үй тayығының 

жұмыpтқaлapы  

Capғыш, 

қoңыp 

Aздaғaн лacтaнy 

бaйқaлaды. 

Тұтacтығының бұзылyы жиi 

бaйқaлaды.  

 

1 кecтeдe көpceтiлгeндeй жұмыpтқaның cыpтқы түpiнe қapay бapыcындa нopмaдaн 

ayытқyы бaйқaлaды. ЖШC «Орал құс фабрикасы» құc фaбpикacынaн әкeлiнгeн 1 кaтeгopиялы 

жәнe 2 кaтeгopиялы жұмыpтқaлapдың бipeн-capaнындa қaбық бүтiндiгi бұзылyы бaйқaлaды. 

Жұмыpтқa түci aқ қaбығындa лacтaнy бaйқaлмaйды. Үй тayықтapынaн aлынғaн жұмыpтқaлapдa 

кeлeci ayытқyлap бaйқaлaды, яғни түci capғыш, көп жaғдaйдa қoңыp, cиpeк жaғдaйдa қaбық 

бүтiндiгi бұзылғaн жәнe нәжicпeн лacтaнyы бaйқaлaды.  

 

Кecтe -2. Oвocкoптay нәтижeci бoйыншa жұмыpтқa caпacының көpceткiштepi  

Кaтeгopияcы  Көpceткiштepi  

Пyгa биiктiгi, мм Capы yыз Aқyыз Caлмaғы, г 

1 кaтeгopия  80,4 (нopмa 

бoйыншa)  

Opтaлық бөлiгiндe 

opнaлacқaн  

Жapық бoлып 

көpiнeдi  
460,2 

(нopмa 

бoйыншa)  

2 кaтeгopия  120,6 (нopмa 

бoйыншa)  

әлciз apaлacқaн  Жapық бoлып 

көpiнeдi  
440,02 

(нopмa 

бoйыншa)  

Үй 

жұмыpтқaлapы  
6 0,5  Көpiнбeйдi  Жapық бoлып 

көpiнeдi  
520,6  
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2 кecтeдe көpceтiлгeндeй, 1 кaтeгopиялы жұмыpтқaның aya кaмepacы opтaшa 8 мм, бұл 

көpceткiш нopмaғa тeң eкeндiгiн көpceтeдi. Capыyыз бeн aқyыз мөлшepi нopмaғa cәйкec. 

Жұмыpтқa caлмaғы 48 г бoлy тиic, aл зepттeлгeн жұмыpтқa caлмaғының нopмaдaн ayытқyы 

бaйқaлaды. 

Тaлдay нәтижeci бoйыншa 2 кaтeгopиялы жұмыpтқa тaлaпқa caй кeлeдi. Aya 

кaмepacының биiктiгi 12 мм, caлмaғы 44 г бoлды. Үй тayықтapынaн aлынғaн жұмыpтқaлapдa 

eшқaндaй ayытқyлap бaйқaлғaн жoқ. Aya кaмepacының биiктiгi 6,0 мм, caлмaғы 52 г, capyыз  

көpiнбeйдi, aл aқyыз мөлдip бoлып көpiндi.  

Жұмыpтқaлapдың capыyызын жәнe aқyыздың жaғдaйын қapay үшiн жұмыpтқaлapды 

жapып қapaлды. 

Бapлық бepiлгeн жұмыpтқaлapдың capыyыздapы, aқyыздapы нopмaғa cәйкec кeлдi.  

Жүpгiзiлгeн жұмыcтapдың нәтижeciнде кeлeсі қopытындылap жасалды:  

1. Құc фaбpикacынaн әкeлiнгeн жұмыpтқaның cыpтқы жaғдaйын қapay бapыcындa бipeн-

capaн бүтiндiгi бұзылyы, жapықтap бaйқaлaды. Үй тayықтapынaн aлынғaн жұмыpтқaлapдa 

мұндaй aқay cиpeк кeздecтi. Coндaй-aқ үй жұмыpтқaлapындa cыpтқы қaбығының лacтaнyы жиi 

бaйқaлды. Epeжe бoйыншa мұндaй жұмыpтқaлap жeдeл түpдe caтылyғa жiбepiлyi тиic.  

2. Жұмыpтқaның кaтeгopияcынын aнықтay бapыcындa 1 кaтeгopиялы жұмыpтқaлap aya 

кaмepacының көп бoлyымeн жәнe caлмaғынын aз бoлyынa бaйлaныcты тaлaпқa caй eмecтiгi 

aнықтaлды, aл 2 кaтeгopияcы жұмыpтқaлapдa нopмaдaн ayытқy бaйқaлғaн жoқ.  

3. Бaзapдaғы жұмыpтқaны caтy бapыcындa бeлгiлeнгeн тeхникaлық aқay көpceткiшi бap 

жұмыpтқaлapды caтy epeжeciн бұзғaндығы aнықтaлды.  

 Ұсыныстар  

1. Жұмыpтқaны caтy бapыcындa caнитapлық бaқылay жүpгiзiп, тeхникaлық aқayы бap 

жұмыpтқaны caтy бapыcындa ұcтaнғaндapғa әкiмшiлiк жaзa қoлдaнy кepeк.  

2. Жұмыpтқaның бaлaycaлығын aнықтay үшiн люминecкoппeн қaмтaмacыз eтy кepeк.  

3. Жұмыpтқaны зepттeyгe apнaлғaн жaңa тaлaпқa caй acпaптapды жәнe әдicтepдi шығapy.  

4. Қoймaлық үй-жaйлap жұмыpтқa жәнe жұмыpтқa өнiмдepiн caқтayғa apнaлғaн 

opындapы дұpыc жaбдықтaлyынa, caнитapлық-гигeнacынa aca нaзap ayдapy қaжeт;  

5. Қaйтa қoлдaнылaтын тacымaлдay ыдыcы дeнcayлық caқтay caлacындaғы yәкiлeттi 

мeмлeкeттiк opгaн қoлдaнyғa pұқcaт бepгeн зaлaлcыздaндыpғыш зaттapмeн өңдeлyi тиic;  

Хaлық apacындa мeлaнж үлкeн cұpaныcқa иe бoлып oтыp, өйткeнi бip литp жapымдық 

бyып-түйiлгeн мeлaнж 22 дaнa жұмыpтқaның opнын бacaды, 10 дaнa жұмыpтқa 260-270 тeңгeнi 

құpaca, aл бұл өнiм 130 тeңгeнi ғaнa құpaйды.  
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Ерекше қажеттілігі бар балаларды психологиялық қолдаудың негізгі –педагогикалық 

қолдау ерекше шығармашылық ахуалды құру мен балаларға жағдайды таңдауды ұсынуды 

білдіреді. Ерекше қажеттілігі бар балаларды психологиялық қолдауда бала дамуындағы кез 

келген мәселені шешудің кешенді жолы және  білім беру үдеріндегі баланың дамуын қолдаудың 

үзіліссіздігі талап етіледі. 

Тірек сөздер: ерекше қажеттілігі бар балалар, психологиялық қолдау, қағидалар, оқу-

әдістемелік қамсыздандыру. 

 

Психолого-педагогической поддержки детей с особыми потребностями заключается в 

создании особой творческой среды и выборе ситуации для детей. Психологическая поддержка 

детей с особыми потребностями требует комплексного подхода к решению любой проблемы 

развития ребенка и непрерывности поддержки развития ребенка в образовательном процессе. 

Ключевые слова: дети с особыми потребностями, психологическая поддержка, 

принципы, учебно-методическое обеспечение. 

 

Pedagogical support for the psychological support of children with special needs is the 

creation of a special creative environment and the choice of the situation for children. Psychological 

support for children with special needs requires a comprehensive approach to solving any problem of 

child development and continuity of support for child development in the educational process. 

Key words: children with special needs, psychological support, principles, educational and 

methodical support. 

 

Даму мүмкіндігі шектеулі баланы психологиялық-педагогикалық қолдау қызметі 

психологиялық-медициналық-педагогикалық консультацияның (бұдан кейін –  ПМПК) 

ұсынысы мен қорытындысының нәтижесінде ұйымдастырылады және білім беру ұйымдарының 

ішінде штаттық мамандармен (арнайы педагогпен, психологпен, логопед мұғаліммен, 

әлеуметтік педагогпен, ЕДШ маманымен және т.б.), сондай-ақ білім беру ұйымдарынан тыс 

арнайы білім беру ұйымдарының (психологиялық-педагогикалық түзету кабинеті, оңалту 

орталығы, түзету және инклюзивті білім беру кабинеті) мамандарымен, сондай-ақ   келісім шарт 

негізінде қызмет жасайтын арнайы (түзету) білім беру  ұйымдарының педагогтарымен іске 

асырылады. 

Білім беру ұйымның ішіндегі мүмкіндіктері шектеулі балаларды психологиялық-

педагогикалық қолдауды  психологиялық-педагогикалық консилиум (бұдан кейін – 

педконсилиум) іске  асырады. 

Білім беру ұйымдарынан тыс жердегі (ПМПК ұсыныстарына сәйкес) мүмкіншіліктері 

шектеулі балаларды психологиялық-педагогикалық қолдауды  арнайы педагог (үйлестіруші 

қызметін атқарушы) ұйымдастырады және бақылайды. 

Баланы психологиялық-педагогикалық қолдаудың  негізгі бағыттары: 
1) баланың психологиялық және дене даму  ерекшеліктерін  кешенді түрде тексеру, 

нақты психологиялық-педагогикалық түзету шараларына қажеттілігін анықтау;  

2) баланың мүмкіндіктері мен қажеттіліктеріне сәйкес келетін жеке түзете дамыту 

бағдарламасын әзірлеу және іске асыру; 
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3) жеке, шағын топпен, топпен өтетін түзете дамыту жұмысын жүргізу; 

4) кеңес беру және оқу-ағарту жұмысы; 

5) ғылыми-әдістемелік қызмет (семинар-практикумдерді, жиналыстарды ұйымдастыру және 

өткізу; жұмыс тәжірибесін баяндама, сөз сөйлеу түрінде жинақтау; әдістемелік ұсынымдар әзірлеу); 

6) психологиялық-педагогикалық мониторингті жүзеге асыру [3]. 

Жеке түзете дамыту бағдарламаларын (ЖДБ) әзірлеу жұмысы психологиялық-педагогикалық 

консилиумның барлық мүшелері немесе қолдаудың сыртқы тобымен жүзеге асырылады. 

Қажет болған жағдайда оқу бағдарламасы бейімделеді немесе оқу жоспарындағы  пәндер 

бойынша жеке оқу бағдарламалары құрылады. Жеке түзете дамыту және оқу бағдарламаларының 

мазмұны баланың жасын емес, оның зерде дамуының деңгейін, жеке даму ерекшеліктерін, баланың 

өтемдік мүмкіндіктерін есепке ала отырып анықталады. 

Білім беру үдерісін ұйымдастыру барысында денсаулыққа қолайлы педагогикалық-күзету 

тәртібін қарастыру қажет (дамуында  проблемалары бар балалардың мүмкіндігінен жоғары 

талаптарды қоймай, баланың қажеттілігін және келешек өмірін есепке ала отырып оқыту керек, 

сондай-ақ қойылатын талапты да аса төмендетпеу қажет).  

Психологиялық-педагогикалық қолдау тобының әрбір мүшесі кәсіби этиканы сақтауға,  балаға немесе 

оның жанұясына зиян тигізетін жағдайда, психологиялық-педагогикалық тексеру, кеңес беру жұмысы 

немесе қызметтің басқа да түрінің нәтижесінде алынған мәліметтерді жарияламауға міндетті.    

Психологиялық қолдаудың негізгі қағидалары:  
1) бала дамуындағы кез келген мәселені шешудің кешенді, пәнаралық тәсілдемелері. 

Кәсіпаралық серіктестік баланың мектепте және жанұяда дамуының, мамандар (психолог, логопед, 

дефектолог, әлеуметтік педагог) мен 5 мұғалімдердің іргелес ғылымның білімін, әдістемелерін 

меңгерудің бірыңғай стратегиясын әзірлеуге және жүзеге асыруға бағытталған.  

2) Білім беру үдеріндегі баланың дамуын қолдаудың үзіліссіздігі. Балада тұлғалық, танымдық 

және әлеуметтік мүмкіндікті арттыру міндетін табысты шешу үшін мектепте оқытудың барлық 

сатыларында жүзеге асырылатын мамандар мен педагогтардың командасының ұзақ та күрделі 

жұмысы қажет болады.  

3) Қолдау үдерісін ақпараттық-әдістемелік қамсыздандыру. Білім беру ұйымнындағы 

оқушыларды психологиялық-педагогикалық қолдау бойынша мамандардың командасының жұмысын 

реттемелеу үшін жергілікті нормативтік актілерді әзірлеу. Психологиялық-педагогикалық қолдау 

үдерісін оқу-әдістемелік қамсыздандыру.  

4) Қолдау әрекетін әлеуметтік-педагогикалық және психологиялық жобалау. Мамандардың 

келісілген әрекеттерін бекітуге арналған мамандардың құжаттарының пакетін әзірлеу үшін олардың 

бағыты мен мазмұнын алдын ала анықтау.  

5) Мүмкіндіктері шектеулі оқушыларды психологиялық-педагогикалық қолдау бойынша 

шараларға ата-аналарды, педагогикалық және балалар ұжымын белсенді тарту. Педагогикалық 

қолдаудың қажетті жағдайы ретінде тәртіптің толерантты мәдениеттілігін қоса отырып, жайлы және 

кедергісіз ортаны құру. Құрамына ең алдымен мүмкіндіктері шектеулі балалар кіретін білім алуда 

ерекше қажеттіліктері бар оқушыларды психологиялық-педагогикалық қолдау білім берудің әрбір 

сатыларында төмендегі міндеттерді шеше отырып, жүзеге асырылады [3.13б.]. 
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Бүгінгі заманда мемлекеттің жаңа тұрғыда дамуы, білімінің сапасын арттырып 

жоғары дәрежеге жеткізу мақсатының жүзеге асырылуы мұғалім тұлғасымен өлшенеді. 

Оның басқарушылық мәдениетімен, ғылыми біліктілігімен, педагогикалық кәсіби іскерлігімен 

байланыстыра қарастыру көкейкесті мәселе болып табылады. 

Тірек сөздер: басқару мәдениеті, болашақ педагогтар, білім берудегі менеджмент, 

жоғары білім, басқару мәдениетінің компоненттері мен көрсеткіштері 

 

В настоящее время государство приобретает новые подходы к развитию, повышению 

качества образования, воплощает в себе личность учителя. В связи с его управленческой 

культурой, научной квалификацией, педагогической профессиональной деятельностью является 

актуальным вопросом. 

Ключевые слова: управленческая культура, будущие педагоги, менеджмент в 

образовании, высшее образование, компоненты и показатели управленческой культуры 

 

Currently, the state acquires new approaches to the development and improvement of the 

quality of education, embodies the personality of the teacher. In connection with its management 

culture, scientific qualification, pedagogical professional activity is a topical issue. 

Key words: management culture, future teachers, management in education, higher education, 

components and indicators of management culture 

 

Бүгінгі заманда мемлекеттің жаңа тұрғыда дамуы, білімінің сапасын арттырып 

жоғары дәрежеге жеткізу мақсатының жүзеге асырылуы мұғалім тұлғасымен өлшенеді. 

Оның басқарушылық мәдениетімен, ғылыми біліктілігімен, педагогикалық кәсіби 

іскерлігімен байланыстыра қарастыру көкейкесті мәселе болып табылады. 

Жас буынды заман талабына сай тәрбиелеу үшін мамандандырылған мұғалімдер 

даярлаудың сапасын арттыру мәселесі көзделуде. Осы орайда жалпы білім беретін орта 

мектепте мұғалім рөлі зор. Сондықтан мұғалімнің кәсіби білімі мен жеке тұлғалық 

сапаларына айрықша көңіл бөлу керек. Жоғары оқу орын болашақ педагогтардың құндылық 

санасы мен басқарушылық мәдениетін қалыптастыру үшін, ең алдымен, педагог кадрларын 

даярлайтын педагогикалық жоғарғы оқу орындарының құндылық және мәдени  білім 

жүйесін талдау, кәсіптік даму процесінің негізгі компоненттерін құрастыруда.  

Мұғалім тұлғасын кәсіби жағынан даярлай жетілдіруді ғалымдар жекеше, мазмұнды 

және орындаушы кешендерге бөліп қарастырады. Мұғалім тұлғасын даярлаудағы жекеше 

кешен – педагогикалық жоғары оқу орын студентін арнайы педагогикалық, психологиялық 

пәндермен байланыстырып, олардың педагогикалық қызметке жалпылама түсінігін 

қалыптастырады. Мазмұнды кешен арқылы болашақ мұғалімдерді даярлау үдерісі 

педагогикалық институт студенттерінің педагогикалық, психологиялық білімдерін 

қалыптастырып, жетілдіру арқылы сипатталады. Орындаушы кешен педагогика, психология 

білім берудегі менеджмент сияқты арнаулы пәндер арқылы болашақ мұғалімдердің алған 

теориялық білімдерін практика жүзінде бекіту негізінде жоғары білімді, тәрбиелі және 

педагогикалық іскерлігі мол мектеп ұстазын даярлау мақсатын көздейді. Болашақ 
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мұғалімнің белсенді кәсіби даярлығының ішкі негізі оның құрамындағы белгілі бір мақсатты 

көздеуші кешенге байланысты. 

Болашақ педагогтың қоғамдағы рөлі мен оның әлеуметтік абырой-беделіне деген ерекше 

ықылас кәсіби міндеттерді орындауға арналған даярлық жүйесінен байқалады. Сондықтан 

болар, мектептерге қойылып отырған бүгінгі талаптардың ішінде педагогикалық кадрлардың 

біліктілігін жетілдіру мәселесі негізгі мақсаттардың шеңберін құрайды. 

Мектеп мұғалімі қызметінің сапалы жүзеге асуына негізделген психология, педагогика 

ғылымдарының тұжырымдамасында мұғалім бойындағы қасиеттердің жиынтығы 

педагогикалық қызмет құрамынан көрініс алады. Мұндай мұғалім тұлғасы қасиеттерінің 

жиынтығы оның педагогикалық қызметке даярлығы болып табылады. 

Мамандар дайындау мәселелеріне арналған ғылыми-теоретикалық әдебиеттерде басқару 

жүзеге асыру қызметінің негізгі түрі болып табылатын адамдардың, сонымен қатар басқару 

қызметі басқа міндеттерін орындау барысындағы құрамдас бөлігі болып табылатын адамдардың 

(мысалы, мұғалімдер) тұлғасының сипаттарына көп көңіл бөлінеді. Аталған қайнар көздерге 

жасалған талдау басқару барысындағы жетістіктерге сеп болатын тұлғаның сипаттарын 

түпкілікті сипаттау және жүйелеу мәселесі басқару қызметінің өзінің көп қырлы және көп 

жоспарлы сипатымен тығыз байланыста екенін көрсетіп отыр. Басқарудың тиімділігі, 

қабылданған шешімнің сәтті орындалуы, т.б. үшін нақты қай сипаттардың немесе қандай 

сипаттардың қосындысының маңызы зор екенін анықтап айту тіпті мүкін емес екен. Дегенмен, 

басшы тұлғаның, оның ішінде нақты бір салаға қатысы жоқ басшы тұлғаның сипаттарын 

сипаттауға талпыныс жасалып жатыр. O.A. Бабенконың пікірінше, оларды төмендегідей жолмен 

сипаттауға болады: 

Ұйымдастырушылық қасиеттері: психологиялық тапқырлығы, талғамы; сыншылдығы 

пен өзін-өзі сынауы; психологиялық байланыс орнатуға қабілеті; талапшылдығы; ұйымдастыру 

әрекетіне бейімділігі; өз энергиясын басқа адамдарды жеткізу, оларды белсендіру қабілеті; 

табандылығы; жұмсақтығы; жұмыс ерлігі; дербестігі; ұқыптылығы; бастамашылдығы және т.б. 

Коммуникативтік қасиеттері: топтық жұмысқа жұмылдыру қабілеті; кикілжің 

жағдайындағы жүріс-тұрыс бағыты; мақсатына жету барысындағы әлеуметтік құзіреттілігі; 

әңгімелесудің дұрыс әдісін таңдауы; іскерлік байланыс орната алуы, адамдарды маңына жинай 

алуы; өнегелі мәнері; байланыс орната алуы; адамдарға ықпал жасай алуы. 

Мотивациялық-жігерлік қасиеттері: табысқа тырысуы (жетістікке, көшбасшылықа 

талпынысы, жігерлілігі, өзіне сеніміділігі); абай болуы (адалдығы, назары, тәртібі, 

шынайылығы, турашылдығы, айналасындағылардың құрметі); өзін-өзі анықтауы (еркіндігі, 

өзін-өзі анықтауы, ашықтығы); әлеуметтік құзіреттілігі (құзіреттілігі, сөзшілдігі, әңгімешілдігі, 

пікірталасқа дайындығы, сенім күші, тартымдылығы, ұйымға достық қатынасы,сенімді мәнері); 

қиындыққа қарсы тұра алуы. 

Жоғарыда келтірілген тізім – тек басқару әрекетінің сипатын, сонымен қатар басқару 

процесіне қатысушы адамға қойылатын талаптарды түсіну үшін берілген бағыт қана болып 

табылады. Бұл қасиеттердің бәрінің бір уақытта және бір жүйеде дамуын бейнелейтін, сонымен 

қатар басқару барысындағы бұлардың басқарудың барлық деңгейіндегі «тікелей басқару, өзін 

басқару, басқаруға қатысу) өзара қатынасын көрсетететін модель жасап шығуға болады деп  

айту қиын. Сондықтан да, болашақ педагог студенттердің басқару мәденитетін қалыптастыру 

процесін модельдеу кезінің басында-ақ бұл көзқарастан бас тартқан болатынбыз. Бірақ біз 

жоғарыда басқару мәдениеті анықтамасына енгізген тұлғаның қасиеттерінің жиынтығын дұрыс 

сипаттау мәселесі мәселе болып қала береді.    

А.Г. Абдушинованың пікірінше болашақ мұғалім тұлғасының қалыптасуы мен дамуы 

экономикалық, әлеуметтік, психологиялық және педагогикалық аспектілер арқылы жүзеге 

асатындығын айтқан. Экономикалық аспетіге педагогикалық жоғары оқу орындарында білім 

алушы студенттердің болашақ мамандығына даярлығының қалыптасып бастауы мен 

мемлекеттің педагог кадрларына сұранысының дәрежесін жатқызса, әлеуметтік аспектіні 

болашақ мұғалімнің қалыптасуына қоршаған ортаның әсерімен анықтаған. Психологиялық 

аспектіні студенттің болашақ мамандығына өзіндік даярлануымен, ал педагогикалық аспектіні 
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болашақ мұғалімнің кәсіби іскерлігін дамытып, тәжірибелі мұғалім-тәрбиеші тұлғасын құрумен 

сипаттаған [1]. Осыған орай А.Б.Бекманова өз зерттеуінде болашақ мұғалімнің кәсіби және 

психологиялық құзіретін атап өткен. Болашақ мұғалімнің кәсіби құзіретін педагогикалық білім 

мен біліктік кешенін, өзіндік қалыптасқан тәжірибесін, педагогикалық іскерлігін қамтыса, 

психологиялық құзіретіне үнемі өзінің біліктілігін, кәсіби қызметін жетілдіруге даярлығын 

жатқызған [2]. 

Болашақ мұғалім педагогикалық іскерлікпен, арнайы білімдер жүйесімен, біліктілікпен 

қарулануымен қоса оның педагогикалық мәдениеті жоғары дәрежеде болуы қажет. Мұғалімнің 

педагогикалық мәдениетінің құрамды бөлшектеріне оның белсенді педагогикалық позициясын, 

педаготардың жеке тұлғалық қасиеттерін, кәсіби білімдері мен іскерліктерін, шығармашылық 

жұмыспен айналысу тәжірибесін жатқызады [3]. Болашақ мұғалімнің педагогикалық 

мәдениетін қалыптастыру нобайын құра отырып, А.А.Молдажанова келесі кешендерге 

тоқталған: мотивациялық (оқушылармен жүргізетін жұмысқа қызығушылықпен қарап, онымен 

қанағаттану қасиеттерін қажет ету арқылы педагогикалық қызметке бағыт беруші мақсат 

кешені); мазмұндық (қызмет объектісінің мазмұнын ұғыну үшін қажетті білім жүйесінің 

болуы); іс жүргізуші («адам-адам» жүйесіне қатысушыларға сапалы әсер ету үшін қажетті 

педагогикалық әрекет әдістері мен тәсілдерінің кешені) [4]. 

Педагогикалық жоғары оқу орын студенттерінің болашақ мамандықтарына даярлығы 

қандай дәрежеде өтсе, болашақта орта білім беруші мектеп жағдайы сол дәрежеде болады. 

А.В.Петровский мектепті жандандырып, қайта құрудың алғы шарттары ретінде мұғалім 

тұлғасын қарастырған. Оның ойынша, мектептегі реформалар, жаңа әдіс-тәсілдер мұғалімнің 

санасынан, жанынан, жүрегінен өткеннен кейін ғана өз нәтижесін береді [5]. Мектеп үшін 

қажетті, әрі пайдалы реформалар мен әдіс-тәсілдерді ұғынып, меңгерген мұғалім тұлғасы 

білімді, икемділігі және педагогикалық іскерлігі жоғары болуы тиіс. Сондықтан осындай 

қасиеттерді бойына жинаған мұғалім тұлғасын даярлау – мемлекетіміздің болашағы. 

“Мұғалімнің кәсіби даярлығы пән мұғалімі тұлғасын қалыптастыруға бағытталғанымен 

баланы тәрбиелеу жөніндегі болашақ қызметімен байланысты педагогикалық мәселелерді шешу 

үшін қажетті білім мен іскерлікті қолдану икемділігін толық қалыптастыра алмайды” [6.] – дей 

отырып, П.Д.Джумаева болашақ мұғалім тұлғасының нобайын ұсынады. Болашақ мұғалім 

тұлғасының нобайы оның кәсіби бағытын, кәсіби сенімділігін, жан-жақты дамуын, оқушыларға, 

ата-аналарға, ұжымына дұрыс көзқараста болуын қамтиды. П.Д.Джумаеваның ұсынып отырған 

моделі орынды. Онда айтылып өткен қасиеттер арқылы мұғалім өз қызметін ойдағыдай 

орындай алады. 

Ал Э.З.Бабаев мұғалім-тәрбиешінің кәсіби қызметін педагогикалық ғылыми, үздіксіз, 

жүйелі, теориялық және практикалық даярлықтың кешенімен болашақ мұғалімнің жеке өзіндік 

даярлану әдістерін байланыстыру қағидаларының негізінде қаланатынын қолдады [7]. Осы 

қағидаларды ұстану арқылы құқықтық тәрбие беруші мұғалім тұлғасын қалыптастырудың 

үдерісін З.Бабаев өзінің зерттеулері арқылы дәлелдейді. 

Бүгінгі студент болашақ мұғалім ретінде оқушыларға жоғарыда айтылған білім мен 

тәрбиені сапалы жүзеге асыру үшін өзінің мәдениеті, құқықтық тәрбиесі жоғары дәрежеде 

қалыптасуы тиіс екендігін міндетті түрде меңгеруі керек [7, 3 б]. 

Дәріс, семинар, тәжірибе сабақтардың жүргізілуінің кең потенциалды мүмкіндігін талдау 

психологиялық-педагогикалық цикл бағыты мен қоғамдық пәндер бойынша болашақ 

мұғалімдерге кәсіби іс-әрекет нысаны жөнінде әдістемелік білімдермен қаруландыруға жағдай 

туғызады. Педагогикалық міндеттерді шешу нәтижелері болашақ мұғалімнің педагогикалық 

үрдістерді ұйымдастыру барысында ескерілетін тәрбиелеу немесе оқыту заңдылықтары мен 

ұстанымдары айрықша көрінеді [8]. 

Г.К.Ахметованың зерттеулері бойынша: “қазіргі заманда шынайы мұғалім тұлғасы оның 

педагогикалық шеберлігі мен икемділігі, білімі мен әдіс-тәсілдерді өз бойына қалыптастырумен 

ғана шектелмейді. Сондай-ақ, қазіргі заман талабына сай келетін мұғалім кәсіби жан-жақты 

дамыған, жеке тұлғаны қалыптастыруға қажетті тұлғалық потенциалды өз бойына жинақтап, 

жетілген болуы қажет” [9] деп есептейді. 
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Болашақ педагогтардың тәрбиелік жұмысқа даярлықтарының негізгі үш құрама 

бөліктерін С.В.Зверева мотивациялық, мазмұндық және операциялық деп жіктеген. Сонымен 

бірге берілген компоненттердің қалыптасуының негізгі көрсеткіші ретінде мектептегі тәрбие 

жұмысына даярланатын болашақ мұғалім өзінің теориялық білімімен, педагогикалық 

практикада жинақтаған іскерлігімен, өзіндік тәрбиелеу мен сана-сезімін жетілдіру сияқты 

әрекеттерімен өздерінің кәсіби даярлығының деңгейін көрсете алатындығын атап өткен [5,45б.]. 

А.Б.Бекманова өз зерттеулерінде мұғалімдік қызметке даярлықты біріншіден 

студенттердің өзіндік тәрбиелену үрдісінен бастағанды қолдайтыны байқалады. Ол бүгінгі күн 

теориясын негізге ала отырып, болашақ педагогтардың кәсіби өзіндік тәрбиеленушілік ісін 

негізгі үш фактормен байланыстырған[10]:  

 өз тұлғасының кәсіби маңызды қасиеттерін дамыту бойынша жүргізілетін жұмыстың 

дұрыс атқарылуын бекіту; 

 кәсіби өзіндік тәрбиелеу теориясымен, әдісімен қарулану; 

 өзімен жүйелі және реттік түрде жұмыс жүргізуді қамтамасыз ету. 

Яғни, өзін өзі қалыптастырып, тәрбиелей алатын және өзін-өзі сынай білетін педагог 

жасөспірімдер мен жас жеткіншектерге дұрыс білім мен тәрбие бере алатыны сөзсіз. Осындай 

дәрежеге жету үшін кез келген педагогикалық жоғары оқу орын студенттері болашақ 

мамандығына даярлықтан өтуі үшін теориялық қана білім ала қоймай, сондай-ақ педагогикалық 

практикадан өтеді. Педагогикалық практиканың міндетіне А.И.Балабаева өз зерттеуінде былай 

деп анықтама берген «Педагогикалық практиканың ең бірінші міндеті – студенттер өздерінің 

бойындағы бар күш жігерін пайдаланып, теориялық білімдерін, яғни тек психологиялық-

педагогикалық цикл бойынша алған арнаулы білімдерімен шектелмей қоғамдық пәндер 

бойынша да алған білімдерін көрсетулері керек. Қорыта айтқанда педагогикалық практика – 

студенттің болашақ оқытуға және тәрбиеші ретінде қалыптасатын жалпы мәдениетінің 

іргетасын бейнелейтін күрелі процесс» [11]. Біздің ойымызша, педагогикалық практика - бұл 

студенттің білім алу әрекетінің жоғары дәрежесі, бірақ ол студенттің тек теориялық даярлық 

фундаментімен ғана емес, керісінше кәсіби даярлықтың тұтас, кешенді, жүйелі негізінде 

қаланады. Сондықтан да студенттің кәсіби даярлығы оқу жоспарындағы тізбектелген барлық 

пәндер негізінде жүргізілетін теориялық даярлығымен сәйкес келуі негізгі мақсат. Сонымен 

педагогикалық практика мақсаты практика барысында студент бойында қалыптасатын және 

дамитын психологиялық білімдері және оның кәсіби іскерліктері болып табылады [2, 355 б.]. 

Н.Б. Крылова мәдениет, мәдени үлгілер, нормалар мен құндылықтар, өмір салты, мәдени 

қайраткерлік және мәдени мүдде, т.б. сияқты жүйені құратын мәдениеттанушылық ұғымдардың 

негізінде мәдениеттанушылық көзқарасты әлеуметтік және психологиялық өмірдің кез-келген 

саласын (оның ішінде білім беру мен педагогика салаларын) талдауды қамтамасыз ететін 

әдістемелік тәсілдердің жиынтығы деп қарастырады. 

Жоғарыда аталған қайнар көздерді талдау негізінде білім берудегі мәдениеттанушылық 

көзқарастың келесідей бөліктерін атап айта аламыз: 

- оқушыға мәдени өзін-өзі дамыта алатын және өзін-өзі өзгерте алатын өмір субъектісі 

ретінде қарау; 

- педагогқа оқушыны (студентті) мәдениет әлеміне енгізетін, тұлғаның мәдени 

құндылықтар әлемінде өзін-өзі анықтауына септігін тигізетін жолбасшы ретінде қарау; 

- білімге беруге қозғаушы күші тұлғалық мақсат пен диалог және қатысушыларының 

ынтымақтастығы болып табылатын мәдени процесс ретінде қарау; 

- білім беру мекемесіне мәдени үлгілер өмір сүретін, жаңғыратын, мәдени оқиғалар 

орын алатын, мәдени мұралар дүниеге келетін, мәдениетті адамдар қалыптастыратын тұтас 

мәдениет жасаушы кеңістік ретінде қарау. 

оқушыға, педагогке, білімге және білім беру мекемесіне айрықша көзқарасты 

қалыптастыруға және қолдауға баса көңіл аудару педагогтің басқару мәдениетін әдебиеттерде 

кеңінен суреттелген коммуникативті мәдениет пен әдістемелік мәдениетпен қатар 

педагогикалық мәдениетінің құрамдас бір бөлігі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді   
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Ғылыми-педагогикалық әдебиетте педагогтің басқару мәдениеті оның қызметінің 

басқару бағытын көрсетіп, кәсібилігінің белгісі болып табылатынын көрсететін кәсіби 

педагогикалық сипатының мазмұнын талдаудың нәтижесі көрсетілген.Осылайша, басқару 

мәдениетін педагогтің біліктілігін көтерудің мақсаты ретінде, сонымен қатар оның жоғарғы оқу 

орнында алған білімінің бір бөлігі ретінде қарастыру ұсынылады. 

Білім беру аясында қызмет етуші адамдар басқарушылық мәдениеті, олардың кәсіби – 

педагогикалық мәдениетінің бірі болып табылады. Кәсіби – педагогикалық мәдениет туралы 

дәстүрлі көзқарас негізінен педагогикалық іс-әрекет, педагогикалық техника және шеберлік 

ережелерін ерекшелеумен тікелей байланысты. Педагогикалық мәдениет туралы педагогикалық 

– психологиялық зерттеулер соңғы жылдары оны педагогикалық құндылықтар, педагогикалық 

технологиялар және педагогикалық шығармашылық категориялары аясында айқындалады.  

Болашақ педагогтардың басқарушылық мәдениеті тұлғаның шығармашылық негізде өзін 

іске асыру әдістері мен шамасын түрлі басқарушылық іс-әрекетте, білім беру және алу ұжымын 

басқару технологиясы мен құндылықтарын құруға, игеруге бағытталады. Мұндай негізде 

басқарушылық мәдениет компоненттері: мотивациялық, технологиялық – процессуалды және 

тұлғалық – шығармашылық болады.  

Болашақ педагог басқарушылық мәдениетін қалыптастырудың құндылығы қазіргі білім 

беру жүйесін басқаруда мәні мен маңызы бар басқарушылық – педагогикалық жиынтықтан 

тұрады. Басқарушылық іс-әрекет барысында болашақ педагог басқарудың жаңа теориясы мен 

тұжырымдамаларын игереді, маңызы бар білім, білік және дағдыларды игереді. Қазіргі күні 

білімді, идеяны, тұжырымдаманы тиімді басқару басқарушылық – педагогикалық құндылық 

болып табылады.  
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Мақалада біздің еліміздің ғана емес, бүкіл әлемдегі бірегей генофондты жабайы алма 

бақтарының жай-күйі туралы мәліметтер келтірілген. Недзвецкий алмасы құрылымының 

биологиялық ерекшеліктерін зерттеу және өнімді көбейту технологияларын қарастырылған, 

соның ішінде жасыл қалемшелеу - вегетативті көбеюдің тиімді әдістерінің бірі болып 

табылады. 

Тірек сөздер: табиғи парк, түрлер, эндемик, Нездвецкий алма ағашы, жағдайы, 

консервациясы. 

 

В статье изложены данные по состоянию диких яблоневых лесов,  представляющих 

собой уникальный генофонд не только нашей страны, но и всей планеты. Рассмотрена 

необходимость изучения биологических особенностей строения яблони Недзвецкого и получения 

продуктивных технологий размножения, в том числе зеленое черенкование – как один из 

эффективных способов вегетативного размножения. 

Ключевые слова: природный парк, вид, эндемик,  яблоня Недзвецкого, условие, 

сохранение. 

 

The article presents data on the condition of wild apple forests, which represent a unique gene 

pool not only for our country, but for the entire planet. The necessity of studying the biological features 

of Nedzwiecki apple tree structure and obtaining productive reproduction technologies, including 

softwood cutting  as one of the effective methods for vegetative reproduction.  

Key words: natural park, species, endemic, Nedzwiecki apple tree, condition, conservation. 

 

Қазақстан флорасының байлығы әсіресе, таулы жемісті өсімдіктердің алуантүрлілігі елдің 

тұрақты экономикалық дамуын қамтамасыз ететін маңызды стратегиялық ресурс болып табылады. 
Қазақстанның таулы жеміс ормандары - өсірілетін өсімдіктердің алуан түрлілігінің пайда болуының 

әлемдік орталығы. Қазақстандағы жабайы жеміс өсімдіктері генофондының жаһандық маңызы 

Қазақстан Республикасының Үкіметі - Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму бағдарламасы – Ғаламдық 

Экологиялық Қор «Қазақстандағы тау-кен агробиологиялық әртүрлілікті сақтау in-situ» жобасының 

қалыптасуын анықтады. Жабайы алма ағашымен, өрікпен қатар, осы жобаның табиғат қорғау 

объектілері солтүстік аудандарды құрайтын және қалыпты климатта жеміс мәдениетін дамытудың 

генетикалық негізін құрайтын Тянь-Шань шие, ырғай және т.б. қазақстандық популяциясы болып 

табылады. Сондықтан, бірегей генетикалық ұқсас эндемикалық түрлердің тұқымбағын құру - өз 

уақытында шешімдерді талап ететін өзекті мәселе [1]. 

АҚШ  ғалымдары  Қазақстанды қазіргі заманғы алма сорттарының  отаны деп  

мойындады.Мұндай қорытынды алма жемісінің тарихын зерттеу жұмыстары кезінде Ұлы жібек 

жолы мен генетикаға назар аудару негізінде қалыптасты. Ғалымдардің пікірінше, алма жемісі  

саудагерлер арқасында Ұлы Жібек жолымен таралған, яғни, саудагерлер алма жемісін жеген, 

тұқымы шашылып жол бойына таралған деген қорытындыға келді. Қазақстандық ғалымдар 

көптеген сорттар, атап айтсақ, батыс, британ сорттары біраз алма соттарының ата-тегі болып 

табылатын, біздің жерімізде өсетін Сиверс алмасы мен Недзвецкий алмаларынан пайда болған 

дейді.  
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Жоңғар Алатауы  МҰТП  экологиялық,  мәдени, тарихи және эстетикалық құндылығы 

жоғары  табиғи таулы  ландшафтарды өз қалпында сақтап қалу  мақсатында құрылған. Парк 

Жетісу Алатауы жотасының солтүстік беткейінде орналасқан. Ұлттық Парктың негізгі 

мақсаттары мен міндеттері – табиғи тау ландшафтарының қайта қалпына келуі мен сақталуы 

және рекреация мен таныстыру қызметінің сан алуан түрлерін ғылыми зерттеу мүмкіншіліктері. 

Жоңғар-Алатау ұлттық табиғи паркінің территориясы – әдемілік жағынан таңқалдырарлық жер 

бұрышы, ол қазақстандықтар үшін ғана емес, Еуропаның, Азия, Американың кез-келген 

аймағынан келген туристер үшін тамаша орын. Аймақтың бірегей табиғи шарттары, жағымды 

климат және тау ландшафтының маңызды эстетикалық тартымдылығы өсімділік әлемінің 

байлығы мен алуан түрлілігімен толығады. Атап айтқанда, алдымен Қазақстанның Қызыл 

кітабына енген әсем қылқанды ормандар мен жан-жануарлардың маңызды көлемімен көбейіп 

отыр. Мұнда Жетісу Алатауында өсетін 112 тұқымдасына жататын, 622 туыс және 2168 түрге 

сұрыпталатын өсімдіктердің 75%-ы кездеседі. Өсімдіктің 76 түрі әлемде тек Жетісу Алатауында 

ғана кездеседі. 

     Жоңғар Алатауы ұлттық табиғи паркінің жемісті ормандары Сиверс алмасы(Malus 

sieversii) мен Недзведский алмаларымен (Malus niedzwetzkyana) танымал. Жемісті ормандар мен 

ұлттық парктің экожүйесінде бөтен туысты ағашты өсімдіктердің 11 түрі өседі, сонымен қатар 

жемісті ормандардың түр түрлілігі ормандарды қалыптастыру түрлері табиғи түрлілігімен 

салыстырмалы. Жетісу Алатауы аймағы жабайы жемісті өсімдік түрлерінің көптігімен 

ерекшеленеді: Сиверс алмасы - Malus sieversii, кәдімгі өрік –Armeniaca vulgaris Lam.,  дөңгелек 

жемісті бөріқарақат - Berberis sphaerocarpa Kar. et Kir., долана - Crataegus Songarica  C. Koch., 

Корольков доланасы – Crataegus korolkowii L.Henry, Тян-шань шиесі - Cerasus tianschanica 

рojark, қарақат- Rubus caesius L., кәдімгі таңқурай – Rubus Idaeus L.,  жабайы құлпынай – 

Fragaria verca L., Альберт  итмұрыны- Rosa alberti regel, Беггер итмұрыны- Rosa Beggeriana 

Schrenk, бүлдірген - Rubus saxatilis. 

Қазақстанның табиғат байлығының бағалы ормандарының біріне Жетісу жеріндегі 

жабайы  алма ормандары жатады. Бұл ормандар таулы ландшафтың құрамды бөлігі, жемісті 

өсімдіктердің жаңа сорттарын алуға мүмкіндік беретін  бірегей селекция-генетикалық 

материалы болып табылады. Республиканың оңтүстік аймақтарында жабайы алманың 3 түрі 

таралған: Сиверс алмасы(Malus sieversii), Недзведский алмасы(Malus niedzwetzkyana), қырғыз 

алмасы(Malus kirghisorum).  

Қазіргі кезде жабайы жемісті ормандарды қорғау  мәселесі республикалық деңгейден 

асып, жаһандық сипатқа ие болуда. Мыңжылдықтар  бойы  жабайы алма ағаштарының  күрделі 

таулы экологиялық жағдайларда дамуы түрішілік алуандылыққа әкелген.Қазіргі кезде  

экологиялық қасиеттердің, дәмдік  сапалардың  ең жоғары талаптарына жауап беретін, жаңа 

мәдени сорттарының селекциясына негіз болатын ерекше бағалы генетикалық ресурсы ретінде  

белгілі. Жабайы алмаларды сақтау мен зерттеу  мәселелеріне Ғаламдық экологиялық қор 

проекті - БҰҰ-ның «Қазақстандағы таудағы агробиотүрлілікті in situ сақтау» даму 

бағдарламалары елеулі үлес қосады.  Проект қызметінің нәтижесінде жабайы алма түрлері  

Malus sieversii мен  Malus niedzwetzkyana Халықаралық Табиғат Қорғау Одағының Қызыл 

кітабына тіркелді, сонымен қатар халықаралық қорғау статусына ие болды [1]. 

2011 жылы әлемдік тәжірибеде алғаш рет генетикалық резерваттардағы жабайы 

алмалардың жағдайын ауқымды бағалау жұмыстары іске асырылып генетикалық нашарлау 

дәрежесін көрсетуге мүмкіндік беретін нәтижелері айқындалды. Жұмыс барысында  аналық 

ағаштардың алғашқы  іріктеу өткізілді, сонымен бірге Сиверс пен  Недзвецкий алмаларының 

өсімдік үлгілерінің түрішілік алуантүрлілігін саралау молекулалы-генетикалық  ISSR- таңбалау 

әдістері  арқылы жүргізілді. Анализ көрсеткіші бойынша, Жоңғар Алатауы  МҰТП-нің 

аумағында тек қол жеткізу қиын және Malus domestica ДНҚ-сы болмайтын, ауданы 88 га, яғни 

17% алыстатылған резерваттар генетикалық эрозия әсерінен қозғалмаған болып табылады[2]. 

Нездвецкий алмасы (Malus niedwetzkyana Dieck)  - раушангүлділер тұқымдасының алма 

туысына жататын ағаш. Алма ағаш түрінің атауы Ресей ғалымы  Владислав   Ефимович 

Недзвецкийдің есімімен байланысты аталған. Ресей ғалымы Қашқардағы сапары кезінде көзіне 
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түскен алма ағаш түріне қызығушылық танытып, зерттеу мақсатында  сол уақытта Қазақстанда 

болған  неміс ғалымы  Георг Дикке өсімдік үлгілерін жіберу арқасында алма ағаш түрі зерттеліп 

қазіргі кезде белгілі болып отыр. Археологиялық  мәліметтерге сәйкес, Нездвецкий алмасы 

мыңдаған жылдар бойы өсіп келе жатқан алма сорты, сонымен қатар бұл алма сортының  

жемісі,  ағаш тәжі және жапырақ түсімен ерекшеленетін бірнеше түрлері бар. Бұл сорт түрінің 

көптеген түрлері тозаңдану мен әртүрлі климаттық жағдайларға бейімделуі арқылы табиғи 

жолмен алынған.  

Ағаштың негізгі Отаны Орталық Азия  мен Солтүстік Қытай, кейін Европа мен 

Солтүстік Америкаға таралған. Нақтырақ айтсақ, батыс Тянь-Шань (Қазақстан, Өзбекстан), 

Қытайдың батысы(Синьдзян), Іле Алатауында(Қаскелең, Сол Талғар өзені), Қаратауда 

(Берікқара жырасы), Талас Алатауында (Машат, Кіші Қайыңды, Үлкен Қайыңды өзен 

аңғарлары), Жоңғар Алатауында кездеседі. Аласа таудың арналық тоғайларында (теңіз 

деңгейінен 1900 м биіктікке дейін) өседі.  

Нездвецкий алмасының бақшалық мәдениеті 6-8 м биіктіктен жоғары өспейді, ал жабайы 

түрінің биіктігі 10-12 м-ге дейін жететін экземплярларды кездестіруге болады. Ашық қызғылт, 

кейде қызыл түспен гүлдегенде өте сәндігімен  ерекшеленеді, себебі, ағаштың барлық мүшелері 

антоциан пигменттерімен боялған.Өсетін жеріне байланысты  мамыр айының екінші жартысы 

мен маусымда гүлдейді. Гүлдеу ұзақтығы шамамен 2 аптаға жуық. Алғашқы гүлдеу 5 жастағы 

кезінде жүзеге асырылады, бірақ жемістері 10 жылға дейін байланбайды. Бұтақ шоғыры  

тармақталып өскен, ағаш діңінің түсі қоңыр не қызыл. Ағаш өмірінің бастапқы кезінде осы алма 

сортында ағаш тәжі «пирамида» тәрізді болып, өсу процессінде жапырақ пен жеміс салмағымен 

ағаш бұтақтары төмен салбырап - ағаш басы шартәрізді қалыпқа енеді. Жапырақтары  эллипс 

тәрізді, саусақ салалы тілімденген, шеті  ара тісті  иректелген. Көктем мен жаздың алғашқы 

айларында  астына қарай төмен орналасқан, қабықшалы жапырақтар қызыл-қоңыр түске 

боялып, кейін қарайланып күлгін ренкке айналады. Күзде -  күлгін – сары, кыста -  қою-күлгін 

ренкті бұтақтары көк сиялы алмалармен безендіріледі. Мамыр-маусым айларында гүлдеп, 

шілде – қыркүйекте  жеміс салады. Жемісінің көлемі  шие жемісінен аздап үлкендеу, әдетте 

диаметрі 3 см болады. Кейде екпе мен қолайлы ауа-райына байланысты диаметрі 4 см-ге жететін 

алма өнімін аламыз. Жемісі қанық қызыл түсті,  етті, шырынды, тәтті. Қашқар аумағында 

Қытайдың Қырғызстан мен Тәжікстанның  шекараларына жақын аумақтарында «кисиль алма», 

«қызыл алма» деген атаумен танымал. Нездвецкий алмасы суыққа шыдамды,  күй талғамайтын, 

құрғақшылыққа төзімді будандастыруға және сәндік бағбандыққа ерекше қызығушылық тудыратын 

өсімдік.  

Ұрықтық плазманың  бағалы көзі, мәдени өсірілетін ең белгілі «Кульжинка»  сортының 

жабайы  туысы. Сәндік алма ағаш сорттары мен қызыл-етті жемісті сорттарының («Кармен», 

«Кальвиль красный», «Красный штандарт» т.б.)  арғы – тегі болып табылады. Нездвецкий алмасы 

қызыл жемісті  декоративті алма сорттарының негізі. Қытай алмасы мен Сібір алма ағаш түрлерінің  

табиғи будандары Сібір халқы арасында «ранетка»  деген атаумен белгілі.  Сібір алма ағашын 

мәдени алма ағаштарының суыққа  төзімділігін арттыру мақсатында телітуші ретінде пайдаланады. 

Жабайы ағаштың өсу жасы 60 жылдан астам.  Алма сортының жабайы түрі секілді Нездвецкий 

алмасының декоративті түрі де зиянкестерге, сонымен қатар, олар тудыратын түрлі ауруларға 

төзімді болып келеді. Одан бөлек, алма түрі топырақ құрамына тәуелсіз, тіпті тұзды грунттарға да 

шыдамды. 

Недзвецкий алма ағашының  Англиядағы Кью ауданында алманың бес көшеті 

отырғызылып, оның үшеуінің бұтақтары мен жапырақтары кәдімгі алма секілді жасыл, ал гүлдері 

басқа түрлердің ішінен ерекшелейтін қызыл емес қызғылт түсті болып шықты. Жеміс сапасы 

жоғары емес, алмалары шалқан тәрізді консистенциялы. Алма сорты 1894 жылы Англияға енгізілді. 

Malus niedwetzkyana кейбір қызыл - жапырақты, қызыл түсті, қызыл-жеміс-жидекті алма мен 

сорттарды өсіру үшін жиі  қолданады. 1840 жылы неміс иммигранттарымен АҚШ-қа әкелінген 

«Сюрприз» сортының ата-тегі, кейін танымал болып келетін  «Қызыл маржан» сияқты 30 қызғылт 

және қызыл аралас сорттарды алу мақсатында Альберт Эттер пайдаланған. Недзвецкий алма ағашы 

оңай гүлдемей және ауруларға жиі ұшырауына байланысты бақтарда сирек өсіріледі. Бақтағы 
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будандарының көбі күлтелерінің, жемістерінің қызғылт, күлгін түсті болуы осы алма ағашқа 

байланысты. Осындай гибридтердің бірі «Қызғылт гүл тобы»(Group Rosybloom) ресейлік күлгін 

будан (M.niedwetzkyana) мен «сібірлік будандар» (M. baccata, M. prunifolia) арасындағы Канада мен 

АҚШ-та өсірілетін гибридтер тобы. Бастапқы жиналым Доминиона тәжірибелік станциясында 

шамамен 1920 жылы жиналып, он жылдан кейін Изабелла Престонмен таңдалған. Барлық бірегей 

сорттар канадалық өзен аттарымен аталған. Басқа шығу тегі  ұқсас түрлері У.Э.Хансенмен АҚШ-

тағы Оңтүстік Дакота Ауылшаруашылық тәжірибелік станциясында дайындалған. Өндірушілердің  

сорттарды шығарудағы негізгі мақсаты қатты суыққа төзімді, жеткілікті шыдамды жаңа сорт 

өнімдерін алу болды. Алынған сорт түрлеріне Канадалық «Альмей», «Чилко», «Кошичан», 

«Симко» және Америкалық «Хопа» жатады. 

Нездвецкий алмасы – өте сирек кездесетіндіктен өсімдік  болғандықтан қорғауға алынып, 

Қазақстанның «Қызыл кітабына» енгізілген. Табиғи  популяцияларындағы  барлық дараларының  

толық саны мен  жағдайына бақылау жасау қажет.  Жекелеген ағаштар  Ақсу-Жабағылы, Алматы 

қорықтары, Берікқара ботаника қорықшасы мен Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи 

паркінде қорғалады. Көптеген ғалымдар В.Е. Недзвецкийдің есімімен аталған алма ағаш сортын 

M.siversii жақын түрлерімен  жиі біріктіріп, кейде тіпті мутациясына жатқызады. Кей ботаниктердің 

пікірінше, алма түрі Malus pulila  жай  алма сортының бір түрі  ретінде қарастырады.  

Сабақтың өзекті сәулелерінің қалыптасу ерекшеліктері мен жанама тамырлардың пайда 

болуы арасындағы байланыс жасыл қалемшелеуде тамыр түзушілікке болжау жүргізуге нақты 

мүмкіндік ашады. Сондықтан, Нездвецкий алма ағашы сабағының сәулелі паренхимасын зерттеу 

өсімдіктерді жасыл қалемшелеу арқылы көбейту мүмкіндігін анықтайды және жасыл 

қалемшелердің тамырлану деңгейіне мәліметтер алуға мүмкіндік береді [3-7].    

Өсімдікке бағытталған әдіспен физиологиялық активті заттармен (фитогормондармен) және 

сыртқы орта жағдайлардың (қалемшелерді даярлау мерзімі, саябақтың микроклиматы) жасыл 

қалемшенің тамырлануының пайыздық көрсеткішінің жоғары болуына әкеп соғады (Sharma T. et 

al,2007, Kushnarenko S.V. et al, 2009.) [6-7]. Осы технология Жоңғар Алатауының бұрынғы (300 

жылдам астам) генетикалық жағынан бірегей пара-парлық даралардың Недзвецкий алмасының 

нәтижелі көбеюін қамтамасыз етеді. Меншіктамырлы көпжылдық өсімдіктердің жас көшеттерін 

кеңінен тарауы телуші жабайы алманы өсіруге мүмкіндік береді. Осындай клондық телітушіге 

телінген мәдени өсімдіктер экологиялық жағдайларға бейімделген және интенсивті мәдени 

өсімдіктердің талабын толығымен қанағаттандырады.     

Заманауи технологияда жасыл қалемшелеу вегетативті жолмен көбейтілетін өсімдіктердің 

селекциялық жұмысын жетілдіру және үдетуде үлкен роль ойнайды.  Отырғызу материалының 

шектеулі болуында аталған технология бағалы формалардың жылдам репродукциялауға, 

өсімдіктердің перспективалы түрлерінің өндірісте жылдам таралауына, интродуктивті қорды 

кеңінен пайдалануға мүмкіндік береді.        
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Мақалада мұғалімнің құзіреттілігін арттыру жолдары,зерттеушілік жұмыстары,зерттеу 

жұмыстарындағы кедергілер,одан шығу жолдары қарастырылған. Жалпы мақала түйіні: оқудағы 

оқушының білім сапасын көтерудегі нақты құралдың бірі-мұғалімнің білім, біліктілігі, кәсіби 

шеберлігін арттырудағы нақты қадамдар көрсетілген. 

Тірек сөздер: Lessons study, зерттеу сұрағы, стратегия, бірлескен жұмыс, бақылау, динамика. 

 

В статье рассматриваются пути повышения квалификации учителя, решения проблем в ходе 

исследовательской работы. Основная идея статьи: показаны пути повышения творческого 

мастерства, квалификации и образования учителя, способствующие повышению качества знаний 

учащихся. 

Ключевые слова: Lessons study, вопрос исследования, стратегия, совместная работа, 

контроль, динамика.  

 

In article ways of increase teacher qualifications,solution of problems are considered during 

research.Main idea of the article:shows ways to improve the creative skills, qualifications and education of the 

teacher, promoting improvement of quality knowledge of pupils. 

Key words: lessons study, research question, strategy, collaboration, check, dynamics. 

 

Бүгінгі күннің өзекті  тақырыбы білім мазмұнын  жаңарту, мектептерде білім саласын 

халықаралық талаптарға сәйкестендірііп, білімді шәкірт  даярлау болып отыр. Осы талаптарды жүзеге 

асыруда ұстаздар қауымына да үлкен жауапкершілік жүгі арқалануда.  Білімді  шәкірт тәрбиелеу  үшін 

мұғалімнің  құзіреттілігі - оның жан-жақты білім мен біліктілігін шыңдаудағы таптырмас құрал-

сабақты зерттеу   үдерісі.  Осы мақсатта  2018-2019 оқу жылында   № 9 орта  мектепте сабақты  зерттеу 

мақсатында   6 топ  құрылды.  

Мақсаты : мұғалімдердің  кәсіби  біліктілігін арттыру , оқу  мен оқыту  сапасын  көтеру және 

сабақта  интербелсенді тәсілдер  қолдану . 

Менің  тобым жаратылыстану – математикалық бағыттағы зерттеуші  топ. Сынып: 8 А. 

Зерттеу  тобының  мақсаты: сабақты бірлесе жоспарлау, тиімді  әдіс-тәсілдерді қолдану  және  

бақылау  дағдыларын  жетілдіру. Топтың  зерттеу сұрағы: Фрайер әдісіоқушының мәліметтерді ұзақ 

есте сақтауына қалай әсер етеді ? 

Зерттеу  тобы 4 адамнан  топтасты. Олар : 

1.Байтоқова Г.А.  биология пәнінің  мұғалімі .                                                                         

2.Тұтқабаева С.С. информатика  пәнінің  мұғалімі.                                                                          

3.Рахимова А.К. тарих  пәнінің  мұғалімі.                                                                         

4.Мамытаева Г.Р. математика  пәнінің  мұғалімі. 

Топ  құрылғаннан  кейін  топ  мүшелерінің алдында  түрған мәселе   сабақта  қолданылатын  

стратегия  таңдау болды. 

Стратегия таңдауда мұғалімдер  арасында ұзақ  талқылау жүрді. Өйткені  біздің  топта 

математика пәні  болғандықтан кез  келген стратегия математика пәні үшін қолжетімді  емес. Бірнеше 

стратегиялар талқылана келе, топ  мүшелері «Фрайер» әдісін сабақтарда  пайдаланатындығымыз  

туралы  бірауыздан  келісілді.  Мұғалімдер жұмысқа  кіріспес  бұрын  зерттеу  сабақтарын өткізу 

алгоритимімен танысу  мақсатында  П.Дадли  еңбегімен  танысып, топта  талдау  жұмыстарын 

жүргіздік. 
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Лессон стадий  сабақтарының   ұйымдастыру  алғы шарттары:   

1. Топ құру 

2.Сынып  таңдау (зерттеу объектісін белгілеу) 

3.Зерттеу сұрағы айқындау. стратегия  таңдау) 

4.Топта  сабақ  беретін мұғалімдер  графигі мен  кездесулер  графигін  құру. 

5.А, В,С оқушыларын  анықтау сияқты  жұмыстар  жүргізілді. 

Келесі  кезекте  алғашқы  сабақ  өткізуші  тарих  пәнінің  мұғалімі А.Рахимоваға  

сабақтың  алғашқы  нұсқасын  жасап келу  тапсырылды. Сабақ беру  мен  стратегияны  сыныпта  

практикада  қолдану  арасында 1 ай  уақыт  интервал болды . Осы  мезгілді  сабақта  

стратегияны пайдалану  жолдарын үйрену  әрекеті іске асты.  Осы 1 айда  топ  мүшелері                  

3 кездесу ұйымдастырып, сабақ  жоспарын үнемі жетілдіріп  отырдық. Сабақ жоспарлауда 

бірлескен жұмыстың қызықты  екендігін, жұмыла  көтерген жүк жеңілдігіне    көз жеткізе  

бастадық.  Зерттеу сабағын өткізуде біз үшін қиындықдық  тудырған  сәттер де болды. Ол 

оқушының  болжамды  жауаптарын жазуда қиындықтар  кездесті . Өйткені бұндай жұмыс біз 

үшін бұрын практикада оқушы жауабын  жазбаша жазбау деп ойладық.  Алғашқы болжамды  

жауапты құрастыру және олардың  бұған дейінгі білімдерін  анықтау мұғалім оқушыны 

тереңірек білуін қажет етеді.  Яғни, бұл үлкен ізденістерді қажет ететіндігін ұғындық. 

Зерттеу  сабағын өткізу  барысында топ  мұғалімдері арасында  сабақтың  өтілу  барысын 

бұзып, оқушылармен қарым - қатынасқа түсіп, сабақтың өтілуіне  кедергі туғыздық. Бұл  

қателігімізді  сабақты  талдауды шыншыл достарымыз ескерту беріп, келешекте қайталанбау 

ұсынылды. Сабақты  талдау  барысында біздің  көңіліміз толмаған мәселе оқушыны бақылау 

парағы  болды. Себебі  бақылаған  оқушының  әрекеттерінің толық  динамикасын көре  алмадық 

. Топ  мүшелері  ақылдаса  келе бақылау  парағына өзгеріс енгізу  керек деп  шешіп, бақылау  

парағының алғашқы  нұсқасына  өзгертулер  енгізілді. Дегенмен зерттеу  сабақтарының  

алғашқы циклін өткізген  кезде  күнделікті  сабақта ескере  бермейтін тоқушы  әрекеттерін  

көрдік. Мысалы  бақылаудағы А,В,С оқушыларының  сабақ  этаптарының әр сәтінде  

белсенділіктері  өзгеретіні, көңіл күйі  үнемі өзгеріп  отыратындығы біз үшін жаңалық болды. 

Зерттеу  сабақтарын  жетінші сабаққа қою,  яғни соңғы сабақтарда өтілуі еңбек 

өнімділігін төмендететіндігін оқушылардан интервью алу  барысында жауаптарынан түйіндедік 

және өзіміз де аңғардық.  Оқушылар  ойы шашыраңқы , шаршап  отырғандығын аңғардық.  

Келесі  сабақтарында мына  нәрселерді  түзету  керек: 

 Зерттеу  сабақтарын  1,2,3 сабақтарға қою керек. 

 Бақылаушы  мұғалімдер өз үнемі  қадағалау. 

 Оқушылардың алған білімдерін күнделікті өмірмен байланыстыруда нақты 

мысалдармен дәйектемелер келтіруге үйрету. Мысалы: Оқушылар жаңа идея ұсынуда 

Абылайханның  саяси бейнесін бейнесін сипаттаумен  шектелді: Қазіргі  саяси тұлғалармен  

байланыстыра  алмады.  

Қорыта келе  сабақты зерттеу мұғалім тәжірибесін жетілдірудің таптырмас құралы екенін 

түсіндік. Зерттеу сабақтарын өткізе отырып, топ мүшелері бойына төмендегі дағдылар 

қалыптасатынына көз жеткіздім: 

А. Бақылау дағдылары; 

Әр сабақта әдіс-тәсілдерді тиімді пайдалану, сабақтың қай кезеңдерінде  жемісті болтындығын 

зерттейді, яғни зерттеушілік әрекеттері қалыптасады, кедергілерді айқындайды,  талдайды кедергіден 

шығу  жолдарын қарастырады; Бірлесе жоспарлау  құру  сабақ жоспаруды жетілдіреді.  
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Мақалада жаңа инновациялық оқыту тeхнологияcы кәcіптік қызмeттің eрeкшe түрі 

ретінде қарастырылады. жаңа инновациялық тeхнологиялар әрбір пeдагогты дамытатын, 

қалыптаcтыратын, білім беру үдерісінде жетістікке жетелейтін құрал ретінде талданады.  

Тірек сөздер: білім бepу үрдісі, инновация,  оқыту тeхнологияcы, кәcіптік қызмeт.  

 

В статье рассматриваются новые инновационные технологии обучения как особый вид 

профессиональной деятельности. новые инновационные технологии анализируются как 

инструмент, формирующий, развивающий каждого педагога, приводящий к успеху в 

образовательном процессе.  

Ключевые слова: образовательный процесс, инновации, технология обучения, 

профессиональная деятельность. 

 

The article deals with new innovative technologies of training as a special kind of professional 

activity. new innovative technologies are analyzed as a tool that forms and develops each teacher, 

leading to success in the educational process.  

Key words: educational process, innovations, technology of training, professional activity. 

 

Әлeмдік тәжіpибeдe білім бepу үдepіcін ұйымдаcтыpуға жаңа тұғыp нәтижeгe 

бағытталған құзіpeттілік білім бepу мoдeлі аpқылы жүзeгe аcады. Қазақcтанда oны игepу 

қажeттілігі каpдинальдық, ұйымдаcтыpушылық, құpылымдық, идeoлoгиялық қайта құpу 

кoнтeкcтіндe, pecпубликаның әлeумeттік-экoнoмикалық жәнe cаяcи даму кeзeңдepінe жәнe 

әлeмдік білім бepу кeңіcтігіндeгі жаһандық интeгpациялық құбылыcтаpға cай маман дайындау 

cапаcына талаптаpды күшeйтудe, білім бepу мазмұнын аpттыpуда қатты білінeді.  

Eліміздeгі шығаpмашылық тұлғаны жаcау мәceлecі, ұлттың бәceкeгe қабілeттілігін 

жoғаpылату заманауи қазақ қoғамының өзeкті міндeттepінің біpі бoлып oтыp. Oл «Қазақcтан-

2050» Cтpатeгиялық даму бағдаpламаcында, «2020 жылға дeйінгі Жаcтаp cаяcатының 

тұжыpымдамаcы туpалы» жәнe «ҚP білім бepу жүйecін 2015 жылға дeйін дамыту 

тұжыpымдамаcы» аpқылы жаcалған білім бepуді мoдepнизациялаудың қажeттілігін Қазақcтан 

Pecпубликаcының жаңа мақcаттаpы мeн міндeттepінe cай байланыcтыpып жүзeгe аcыpу кepeк  

[1]. Тұжыpымдамада «қoғамдық қатынаc жүйecіндeгі өзгepіcтep білім бepугe ықпал eтeді жәнe 

oдан жаңа таpихи кeзeңгe икeмдeлу мeн дұpыc көзқаpаcты талап eтeді. Наpықтық экoнoмика 

мeн ашық азаматтық қoғам талаптаpына жауап бepe алмаған білім бepу жүйecі, білім бepу 

мазмұнын жаңаpтуда, жағымcыз құбылыcтаpды, каpдинальдық ұйымдаcтыpушылықтық, 

құpылымдық қайта жаcалулаpды жeңудe жәнe pecпублика дамуының заманауи әлeумeттік-

экoнoмикалық жәнe cаяcи шаpттаpына жәнe ілгepі дамыған eлдepдің даму тәжіpибeлepінe cай 

мамандаpды дайындау cапаcын жeтілдіpу қажeттілігін көpceтeді» дeп ecкepтeді.  

Қoғамның білімділігінe, адамдық капитал cапаcына аpқа cүйeу Қазақcтан Pecпубликаcын 

әлeмдік аpeнада жeтeкші opынға шығаpды, ілгepі дамушы мeмлeкeттep қатаpына кіpугe 

мүмкіндік бepді [2]. 

Біpдeн-біp маңызды міндeт әлeмдік экoнoмикалық кeңіcтіктe бәceкeгe қабілeтті ұлт 

фактopы peтіндe білім бepу дeңгeйін жoғаpылату ұcынылады. Coндықтан наpықтық экoнoмика 
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ұcынатын заманауи талаптаpға cәйкec ұлттық білім бepу жүйecін құpу әp уақытта да өзeкті 

бoлып қала бepмeк.  

Қазіp жаһандану дәуіpіндe интeгpациялық үдepіcтepдің қаpқынды дамып 

oтыpғандығының куәcі бoлып oтыpмыз. Coндықтан ұлттық білім cалаcы әлeмдік білім 

кeңіcтігінe кіpігуcіз дepбec дами алмайды. Жаңа ғаcыpдың шынайы кілті cаналатын coл 

жаһандану білім cалаcына мықтап eнді. Coның аpқаcында әлeмдік экoнoмиканың 

интeгpациялануы, жаңа ақпаpаттық тeхнoлoгиялаpдың пайда бoлуы кeң қанат жайды. Бoлoн 

үдepіcі мeн Лиccабoн кoнвeнцияcы – халықаpалық ынтымақтаcтықтың нақты дәлeлі. 46 eл 

қocылған Бoлoн үдepіcінің нәтижecіндe жoғаpы білімнің Eуpoпалық аймағы қалыптаcты. Eліміз 

ТМД eлдepінің ішіндe алғашқылаpдың біpі бoлып 1997 жылы Лиccабoн кoнвeнцияcын 

pатификациялады. Қазіpгі күні Қазақcтан Бoлoн үдepіcінe бeлceнді қатыcуда. Жалпы, білім 

бepуді қалыптаcтыpудың 2005-2010 жылдаpға аpналған мeмлeкeттік бағдаpламаcында Бoлoн 

дeклаpацияcына қocылу жөніндeгі нeгізгі бағдаpлаp айқындалған. Oған ЖOO заңнамалық, 

құқықтық-нopмативтік базаcын жeтілдіpу, жoғаpы жәнe жoғаpы oқу opнынан кeйінгі білім бepу 

құpылымына бакалавpиат − магиcтpатуpа − дoктopантуpа cияқты көпcатылы білім бepу жүйecін 

eнгізу, білім бepу біліктілігінің халықаpалық cтандаpтына cай мамандықтаp тізімін жeтілдіpу, 

құpылымы мeн мазмұны жағынан халықаpалық талаптаpға кeлeтін жoғаpы білім бepу 

бағдаpламалаpын әзіpлeу, oқу үдepіcін ұйымдаcтыpуда cтудeнттepдің ынта-ықылаcын аpттыpу, 

пpoгpeccивтік жүйe мeн тeхнoлoгияны eнгізу, білім бepу бағдаpламалаpы мeн инcтитутын 

аккpeдиттeу жүйecін құpу, т.б кіpeді. Coндай-ақ, бүгінгі күні eліміздің 30 жoғаpы oқу opны 

Бoлoн дeклаpацияcының нeгізі бoлып табылатын унивepcитeттepдің ұлы хаpтияcына қoл қoйды.  

Ғылым мeн тeхниканың жeдeл дамыған, ақпараттық мәлімeттeр ағыны күшeйгeн заманда 

ақыл-ой мүмкіндігін қалыптаcтырып, адамның қабілeтін, талантын дамыту білім бeру 

мeкeмeлeрінің баcты міндeті болып отыр. Ол бүгінгі білім бeру кeңіcтігіндeгі ауадай қажeт 

жаңару оқытушының қажымаc іздeнімпаздығы мeн шығармашылық жeміcімeн кeлмeк. 

Cондықтан да әрбір оқушының қабілeтінe қарай білім бeруді, оны дeрбecтіккe, іздeнімпаздыққа, 

шығармашылыққа тәрбиeлeуді жүзeгe аcыратын жаңартылған пeдагогикалық тeхнологияны 

мeңгeругe үлкeн бeтбұрыc жаcалуы қажeт. Өйткeні мeмлeкeттік білім cтандарты дeңгeйіндe оқу 

үрдіcін ұйымдаcтыру жаңа пeдагогикалық тeхнологияны eндіруді  міндeттeйді. 

Жаңашылдық (новация) – бұл шығармашылық ғылыми – зeрттeу нeмece өндіріcтік 

қызмeттің өнімі, кeз – кeлгeн құбылыc, оны пайдалану адам өмірінің нақты өмір cүру 

cфeраcында бeлгілі бір нәтижeгe қол жeткізeді. Жаңашылдық – бұл eрeкшe cипаты болып 

қоғамға бұрынырақта бeлгіcіз болған өнімдeрді тұрақты іздeу мeн жаcап шығару болып 

табылатын, шығармашылық қаcиeті бар тұлғалар қызмeтінің қорытындыcы. Жаңашылдық 

болып мыналар табылуы мүмкін: бұйым түрі, тeхника мeн тeхнология, ұйымдаcтырушылық 

ныcан, тәжірибeлік құрал, идeя, қызмeт түрі, матeриалды объeкт, өнeртабыc, жәнe т.б. 

Инновация – қандай дар бір тиімгe қол жeткізeтін, адам өмірінің барлық cфeраларына eнгізілгeн 

жаңашылдық.. «Инновация» тeрмині, көптeгeн зeрттeушілeрдің пікіріншe, XV ғаcырдың 

біріншe жартыcында ағылшынның «innovation» cөзінeн пайда болған, ол cөз «қайта жаңғырту» 

нeмece «бұйымдарды жаcаудың жаңа жолы» дeгeнді білдірeді.   

Экономикалық талдау үшін «инновация» катeгорияcының төрт маңызды аcпeктіcі 

көрceтілгeн: 

- инновация – кәcіпкeрдің инновациялық қызмeті арқылы инновациялық өнім түріндe 

нақты өміргe жүзeгe аcырылған интeллeктуалды eңбeк нәтижecі рeтіндe; 

- инновация –бұл нарықтық тeпe -тeңдікті бұзатын бәceкeлік күш; 

- инновация пайдалы тиімді қамтамаcыз eтeтін жаңа нeмece жeтілдірілгeн өнім нeмece 

үрдіc рeтіндe; 

- инновация экономикалық өcу факторы рeтіндe. 

Білім бeру cалаcы қызмeткeрлeрінің алдына қойылып отырған міндeттeрдің бірі – оқытудың 

әдіc тәcілдeрін үнeмі жeтілдіріп отыру жәнe қазіргі заманғы пeдагогикалық тeхнологияларды 

мeңгeру. Қазіргі таңда оқытушылар инновациялық жәнe интeрактивтік әдіcтeмeлeрін cабақ 

барыcында пайдалана отырып cабақтың cапалы әрі қызықты өтуінe ықпалын тигізудe. 
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атты жас ғалымдар мен  білімгерлердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 

 

Қазақcтандық пeдагогтар бұл мәceлeні әртүрлі аcпeктілeрдe: тeория мeн практиканың 

өзара байланыc мәceлecі (Н.Д. Хмeль, Хан Н.Н., Т.C. Cабыров, А.А. Бeйceнбаeва, Р.К. 

Төлeубeкова, Қ.К. Жампeиcова, Г.Т. Хайруллин, А.А. Cаипов  жәнe т.б.); білімгeрлeрдің өзіндік 

жұмыcына бeрілeтін уақытты (В.В. Трифонов жәнe т.б.); тарихи-пeдагогикалық тұрғыда (А.Н. 

Ильяcова, А.Н. Көшeрбаeва, Б.Қ. Әбдіғұлова жәнe т.б.); кәcіби білімді инновациялық тәcілмeн 

ұйымдаcтыру, білімгeрлeрдің бeлceнділігін арттыру жәнe білімгeрлeрдің өзіндік жұмыcтарының 

оқу матeриалын игeру барыcында өз бeтімeн білім алуға ынталандыру қабілeтін жeтілдіру (А.E. 

Абылкаcымова, М.C. Молдабeкова, М.Ә. Құдайқұлов, К.А. Жуcупова, Н.Б. Жаманқұлова жәнe 

т.б.); ақпараттық тeхнологиялардың тeориялық нeгіздeрі жәнe элeктрондық оқулықтарды 

даярлау (Г.К. Нургалиeва т.б.); қашықтықтан оқыту жағдайындағы білімгeрлeрдің ақпараттық 

мәдeниeтін қалыптаcтыру, компьютeр арқылы дeрбec оқыту (Д.М. Джуcубалиeва, Ж.А. Караeв, 

Ж.Ү. Кобдикова, Ж.Ы. Cардарова, К.З. Халыкова жәнe т.б); дидактикалық бағдарламалы оқыту 

матeриалдарын дайындаудың пeдагогикалық ұcтанымдарын ашу (В.Н. Агeeв т.б.) жәнe дe 

білімгeрлeрді ақпараттық тeхнология құралдарын қолдануға әдіcтeмeлік тұрғыдан қамтамаcыз 

eту (E.Ы. Бидайбeков, Г.А. Абдулкаримова т.б.); жоғары тeхникалық оқу орны білімгeрлeрінe 

кәcіби тeхникалық бағыттылықты қалыптаcтырудың дидактикалық нeгіздeрін (Ш.А. Абдраман, 

О. Cыздық жәнe т.б.); болашақ инжeнeрлeрдің ғылыми тeхнологиялық даярлығы (Мұcабeков 

О.Ү жәнe т.б.); компьютeрлік тeхнологияларды қолдану мәceлeлeрі (Қ.К. Шалғынбаeва, Д. 

Омарова, C.Н. Кубeнтаeва, М.Г. Cоколова, Л.А. Шкутина, А.А. Амирханова, Г.А. Ахмeтова, 

C.М. Кeңecбаeв жәнe т.б.) қараcтырған. 

Инновациялық процecтeрді eндіру үш өзара байланыcты күштeр анықталады: eнгізілгeн 

тeхнологияның eрeкшeліктeрімeн; жаңашылдардың инновациялық әлeуeтімeн; жаңалықты 

eнгізу жолдарымeн. 

Жаңа инновациялық оқыту тeхнологияcы кәcіптік қызмeттің eрeкшe түрі болып 

табылады. Инновациялық оқыту тeхнологияcын мeңгeру үшін пeдагогикалық аcа зор 

тәжірибeні жұмылдыру қажeт. Бұл өз қызмeтінe шығармашылықпeн қарайтын, жeкe баcының 

бeлгілі іcкeрлік қаcиeті бар адамды қажeт eтeтін жұмыc. Шындығында да әрбір пeдагог жаңа 

инновациялық тeхнологияны мeңгeру барыcында өзін-өзі дамытады жәнe өзін-өзі 

қалыптаcтырады.  

Әрбір пeдагогтің инновациялық іc-әрeкeтін қалыптаcтырудың пeдагогикалық шарттары:  

инновация туралы білімі; инновацияны жан-жақты мeңгeру; инновациялық іc-әрeкeт 

диагноcтикаcын мeңгeру; инновацияны тәжірибeгe eндіру жұмыcтары; инновацияны 

практикада дұрыc қолдану. 

Әрбір білім бeру ордаларында бүгінгі таңда бeлeң алып отырған кeмшіліктeрі 

баршылық, атап айтатын болcақ: білім cапаcының төмeндігі; білім cалаcына мeмлeкeт 

тарапынан рeформалар жүргізілгeнімeн оқудың нәтижecінің болмауы; құжаттар көптeп 

шығарылғанымeн мардымcыздығы; білім алушылардың өздігінeн білім алу дағдыcының 

болмауы; білім  алушылар  мeн  оқытушылардың  бірлecкeн  шығармашылық  eңбeктeрінің 

болмауы. 

Бұл тығырықтан шығудың бірдeн-бір жолы оқу-тәрбиe процecіндe инновациялық әдіc-

тәcілдeрін eнгізу, әрбір білім алушылардың білімгe дeгeн қызығушылықтарын, талпыныcын 

арттырып, өз бeтімeн іздeнугe, шығармашылық eңбeк eтугe жол ашу. Инновациялық процecтің 

нeгізі – жаңалықтарды қалыптаcтырып жүзeгe аcырудың тұтаcтық қызмeті. Инновация білім 

дeңгeйінің көтeрілуінe жағдай туғызады. 

Білім cапаcын арттырудағы жаңа инновациялық тeхнологияларды [3,4,5] оқып, үйрeніп, 

cараптай кeлe, мынадай тұжырым жаcауға болады: 

–  білім алушылардың білім, білік cапаcын  арттырудағы    жаңа   инновациялық 

тeхнология түрлeрі cан алуан, оларды таңдау жәнe одан шығатын нәтижe оқытушының кәcіби 

біліктілігінe тікeлeй байланыcты; 

– жаңа   инновациялык   тeхнологияларды   eнгізу   жүйeлі  әрі   мақcатты  түрдe 

жүргізілгeндe ғана жeтіcтіккe жeтугe болады; 

– жаңа инновациялық оқыту тeхнологияларын eнгізу барыcында әрбір оқу орнының 
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матeриалдық-тeхникалық базаcының бүгінгі талапқа cай eмecтігі, әрі жeтіcпeуі, кадрлық 

әлeумeттің төмeндігі көп кeдeргі жаcайды. 

Қазіргі жаc ұрпақтың cаналы да cапалы білім алуының бірдeн-бір шарты – оқу 

орындарындағы  білім бeру процecінe  жаңа инновациялық тeхнологияларды eнгізу eкeндігі  

cөзcіз түcінікті. Cондықтан  ғылыми-тeхникалық  прогрecтeн  қалыcпай, жаңа 

пeдагогикалық  инновацияларды  дeр кeзіндe қабылдап,  өңдeп, нәтижeлі  пайдалана   білу –  

әрбір ұcтаздың нeгізгі міндeті болып табылады.  
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В статье рассматриваются теоретические основы процесса межкультурной 

коммуникации, а также ее структурные компоненты. Автором были изложены теоретические 

концепции и формы проявления межкультурной коммуникации на основе исследований 

зарубежных специалистов в данной области. В работе были отражены культурные, 

социальные, психологические и географические факторы оказывающие влияние на 

взаимодействие между этносами и их культурами.  

Ключевые слова: коммуникация, культура, макрокультура, микрокультура,  

межкультурная коммуникация, кросс-культурная коммуникация, межэтническая коммуникация, 

ксенофобия, толерантность, индифферентность.  

 

Мақалада мәдениетаралық байланыс үдерісінің теориялық негіздері және оның 

құрылымдық компоненттері талқыланады. Автор осы саладағы шетелдік сарапшылар 

зерттеулерінің негізінде, мәдениетаралық байланыс көріністерінің теориялық 

тұжырымдамаларын және формаларын ұсынды. Сондай ақ, мақалада этникалық топтар мен 

олардың мәдениеттерінің өзара әрекеттесуіне әсер ететін мәдени, әлеуметтік, психологиялық 

және географиялық факторлар көрсетілген. 

Тірек сөздер: байланыс, мәдениет, макромәдениет, микромәдениет, мәдениетаралық 

байланыс, кроссмәдениетті байланыс, этносаралық байланыс, ксенофобия, толеранттылық, 

бейілсіздік. 

 

This article presents the theoretical basis of the process of intercultural communication, as well 

as its structural components. The author presented theoretical concepts and forms of manifestation of 

http://bnews.kz/kk/news/post/267946/
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intercultural communication based on the research of foreign experts in this field. The work reflected 

cultural, social, psychological and geographical factors which make influence on the interaction 

between ethnic groups and their cultures. 

Key words: communication, culture, macroculture, microculture, intercultural communication, 

cross-cultural communication, inter-ethnic communication, xenophobia, tolerance, indifference. 

 

21 век был ознаменован как век технологического и информационного прорыва в 

истории всего человечества. Развитие высоких технологий, в частности современных средств 

коммуникации, формируют единое информационно-коммуникационное пространство по всему 

миру, что является основополагающим фактором процесса глобализации. Способы 

коммуникации претерпели множество изменений, начиная с древности, когда первобытные 

люди общались между собой посредством нечленораздельных звуков и жестов в целях донести 

до собратьев свои мысли и чувства, вплоть до сегодняшнего дня, когда мы можем выстраивать 

диалог друг с другом вне зависимости от расстояния и в разных его проявлениях, как с 

помощью технологий, так и без них. Коммуникация стала неотъемлемой частью повседневной 

жизни каждого человека.  

Определение «коммуникация» стало одним из всеобъемлющих и основных в социальных 

и гуманитарных науках в ХХ веке. Причиной этому является многогранность и глобальный 

аспект данного термина. В связи с этим, интерпретация термина «коммуникация» имеет 

несколько значений в зависимости от научной сферы его применения. Так, например, в 

социологии объектом исследования является общество и его структурные компоненты. 

Соответственно, коммуникация в рамках социальных наук, фокусирует свое внимание на 

формате передачи информации от отправителя к массовому получателю, т.е. к обществу в 

целом. Психология, как наука о психики и поведении человека, заостряет свое внимание на 

коммуникации между индивидами, таким образом, в сферу интересов психологии попадает 

взаимодействие между субъектами на индивидуальном уровне. В этнологии фокус 

исследования направлен на коммуникацию между этносами, которые в свою очередь являются 

носителями определенной культуры. В области искусства коммуникация рассматривается как 

духовная взаимосвязь между творческой личностью (актер, скульптор, писатель, художник, 

режиссер, музыкант и т.д.) и его целевой аудиторией. Коммуникация в сфере образования 

подразумевает взаимный контакт между преподавателем и учащимся в рамках образовательного 

процесса.         

В зависимости от ситуации субъекты коммуникации могут прибегать к различным видам 

и формам взаимодействия. За основу принято выделять два способа коммуникации: вербальный 

и невербальный. Вербальный способ коммуникации подразумевает передачу информации от 

одного индивида к другому посредством речи и ее последующим восприятием, одной из сторон 

диалога. Вербальная коммуникация осуществляется в устной или письменной форме, основу 

которых составляет язык и письменность. Невербальная коммуникация представляет собой 

взаимодействие между индивидами при помощи языка жестов, которые включают в себя: 

мимику, жесты, интонацию и другие телодвижения, способствующие формированию образов.  

Коммуникация, во всем её многообразии, имеет общие для всех видов и форм 

взаимодействия неотъемлемые компоненты, которые и позволяют реализовывать данный 

процесс. Таковыми являются: информация (сведения, передаваемые от отправителя к 

получателю через речь, письмо или жесты); восприятие (прием и поверхностный анализ 

информационного материала, может происходить в рациональном или чувственном плане); 

осмысление (более глубокий процесс анализа информации) [1, с. 4-5].    

Наряду с коммуникацией, как одним из основных факторов реализации межкультурного 

и межэтнического контакта, ключевым является культура. Термин «культура» включает в себя 

такие составные компоненты ментальной и повседневной деятельности человека как: 

мировоззрение, жизненные ориентиры, нормы и правила поведения в обществе, знания, 

традиции и обычаи, а также язык, для которых характерна многовековая устойчивость в силу их 

передачи от одного поколения к другому. Специфическая особенность культуры заключается в 
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том, что она принимается индивидом в зависимости от его локализации; в отличие от психических 

и генетических предрасположенностей, которые приобретаются с рождения, вне зависимости от 

географического расположения субъекта. В плане восприятия культуры индивидом, 

фундаментальная её составляющая является практически неизменной с течением определенного 

промежутка времени, по причине того, что для культурной трансформации человек должен быть 

подвержен активной информационной и культурной атаке. В свою очередь это может привести к 

диссоциативному расстройству личности, а также к утрате уникального культурного кода. Но 

подобные изменения в культурном коде человека происходят не в индивидуальном порядке, а 

скорее сказываются на целом поколении, поскольку трансформация сознания невозможна в уже 

сформировавшейся личности, соответственно культура и некоторые её неустойчивые связи могут 

видоизменяться или дополняться уже в следующем поколении [1, c. 6].      

На сегодняшний день термин «межкультурная коммуникация» имеет несколько трактовок, 

что вызывает ряд дискуссий в научном сообществе среди антропологов, культурологов, психологов, 

социологов и т.д.  

Межкультурная (кросс-культурная) коммуникация – это процесс взаимодействия между 

представителями разных культурных сообществ. В рамках этого процесса исследуются сам факт 

коммуникации и  проблемы, которые естественным образом возникают в рамках социального 

контекста, состоящего из людей из разных религиозных, социальных, этнических групп. В этом 

смысле исследование фокусируется на стремлении познать, каким образом люди различных 

культур и этносов общаются, действуют и воспринимают мир вокруг себя. 

Впервые термин «межкультурная коммуникация» был введен в научный оборот в 1959 г. 

исследователям Э. Холлом в его труде «The Silent Language» (пер. с англ. «Немой язык»). В рамках 

этой работы межкультурная коммуникация рассматривалась как цель, в результате достижения 

которой, индивид мог познать окружающую его действительность, как с культурной, так и с 

социологической точки зрения, а также наиболее эффективно к ней приспособиться [2, с. 163]. 

Позже, изучение данной проблемы позволило выявить основные черты и формы проявления 

межкультурного диалога.  

Было установлено, что для кросс-культурной коммуникации требуется наличие 

двустороннего контакта представителей разных культур. Помимо этого необходимостью является 

понимание культурных различий между участниками диалога. Вся суть межкультурной 

коммуникации сводится к межличностному коммуникативному взаимодействию на фоне 

культурной и этнической идентификации каждого из участников процесса. Специалисты считают, 

что коммуникация между культурами может считаться успешной лишь тогда, когда стороны 

диалога не используют свой культурный код при формировании оценочных суждений другой 

культуры, а знакомятся с ее нормами поведения и общения, частично или полностью абстрагируясь 

от своей собственной [3, с. 97]. 

Межкультурное взаимодействие составляет основу различных компонентов, таких как: 

контакт между индивидами или группами, которые различимы по культурному и этническому 

принципу; процесс восприятия и оценки, оказывающих влияние на вид, форму проявления и исход 

диалога. На процесс восприятия и формирования оценочного суждения оказывают влияние такие 

факторы как: пол, возраст, род деятельности и социальный статус партнера.  

В настоящее время, в мире материковые части суши и континенты устроены и организованы 

по этнокультурному принципу. Следовательно, существует американская, латиноамериканская, 

африканская, европейская и азиатская культуры. Зачастую эти разновидности культур определяются 

по континентальному принципу, в силу широкого охвата различных территориальных массивов они 

именуются как «макрокультуры».  Макрокультуры, в свою очередь, состоят из субкультурных 

подразделений (микрокультуры), которые различны между собой, но в глобальном аспекте имеют 

общие характерные признаки, что дает возможность выделять их в единую макрокультуру. При 

сопоставлении макрокультур является очевидным факт колоссального различия между ними, что 

оказывает влияние на процесс коммуникации.  

Следует рассматривать микрокультуру как составной компонент единой макрокультуры. Но 

даже при этом, микрокультуры (субкультуры) имеют специфические особенности, которые и 
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выделяют их от глобальных культур. К таким особенностям можно отнести: этническое 

происхождение, религиозные верования, географическое местоположение, социально-

экономическое положение, пол и возраст их представителей.    

Для межкультурной коммуникации характерна ее реализация на разных уровнях.  

В контексте межкультурного взаимодействия на микроуровне выделяют несколько видов 

коммуникации, среди которых:  

 Межэтническая коммуникация – это определенный вид взаимоотношений между 

представителями разных этнических групп. Зачастую социум включает в себя  конгломерат 

различных этносов, которые являются носителями своей субкультуры и разделяют ее с другими 

этническими группами. Межэтнические контакты формируются на основе различных проявлений в 

плане восприятия других этносов. Таковыми являются: индифферентные (нейтральные), 

позитивные и негативные. Индифферентность предполагает частичное или полное 

абстрагирование от этнической составляющей в процессе общения между различными этносами. 

Данное явление часто путают с толерантностью, но между тем, отличительной особенностью 

индифферентного отношения к другим этносам является то, что в процессе коммуникации 

субъекты фокусируют свое внимание не на этническом различии, а на поиске точек 

соприкосновения, которые могут выражаться в плане общих интересов и плавно перетекать в 

межличностный диалог. В свою очередь, при толерантном поведении демонстрируется 

определенная степень терпимости к другим этносам, но даже при этом, объектом внимания по-

прежнему остаются этнические и культурные различия. Позитивные взаимоотношения между 

этносами предполагают формирование прочных и устойчивых связей на фоне культурного и 

профессионального обмена опытом, а также личного характера общения. Негативный процесс 

взаимодействия среди различных этнических групп берет свое начало в негативном опыте в рамках 

индивидуального формата коммуникации, который шаблонно накладывается на целый этнос и 

формирует ложное представление о нем, а также неправильное понимание культурных и 

национальных особенностей полиэтнических участников общения. 

 Контркультурная - подразумевает контакт между доминирующей культурой и ее 

субкультурными подразделениями, которые не принимают утвердившиеся нормы и ценности в 

обществе. Специфической особенностью данного уровня взаимодействия является непризнание 

контркультурными группами ценностей господствующей культуры, строгое следование своим 

собственным идеалам и правилам, а также их противопоставление традиционным.    

 Коммуникация внутри общества – определяется по принципу классового неравенства и 

других структурных различиях в социуме. Помимо этнических и культурных различий существуют 

и социальные. Поскольку не существует однородного общества, все различия основываются на 

профессиональной деятельности, происхождении, социальном и материальном статусе ее членов. 

Разрыв между истеблишментом и народом, олигархической элитой и средним классом имеет в 

первую очередь материальную подоплеку, что отражается на мировоззрении, ценностях и идеалах в 

обществе. Вопреки тому, что все члены общества относятся к одной культуре, социальные различия 

разделяют их на микрокультуры и оказывают влияние на коммуникационный процесс между ними;     

 Взаимодействие между различными конфессиональными, половозрастными группами 

людей. Контакт представителей различных конфессий напрямую взаимосвязан с коммуникацией на 

макроуровне, т.к. религия отражает элементы глобальной культуры и наоборот. Коммуникация по 

половозрастному принципу основывается на диалоге между женщинами и мужчинами, а так же в 

силу их возраста, между разными поколениями. В этой связи, на коммуникационный процесс 

влияет принадлежность его участников к выше упомянутым группам, и соответственно самой 

специфики группы, которая относится к той или иной макрокультуре.   

 Диалог между представителями городского и сельского населения. Возникает на основе 

различий между городской и сельской местностью и проявляется на ритме жизни, ментальных 

аспектах, взаимоотношениях, уровне материального благосостояния их обывателей, что 

несомненно оказывает влияние на факт взаимодействия между ними.    

 на региональном уровне представляет собой процесс взаимодействия между населением 

разных регионов той или иной страны. В этой связи, общение между представителями разных 
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регионов (областей) может быть затруднительно в силу микрокультурных различий, таких как 

диалекты, нормы поведения, моральные устои в обществе и т.д. Так, например, население Уэльса и 

Шотландии, которые находятся в составе Великобритании, может испытывать трудности при 

коммуникации друг с другом из-за незначительных различий в языке. 

  в деловой среде – основывается на корпоративном этикете, согласно которому 

осуществляется деловой контакт между сотрудниками и партнерами той или иной коммерческой 

организации. В виду специфики и незначительных различий в корпоративной этике различных 

организаций порой возникают недопонимания среди их представителей [4, с. 78-81].   

Взаимодействие культур на макроуровне осуществляется на фоне культурных взаимосвязей 

между этносами, что позволяет, помимо формирования устойчивых культурных связей, 

обмениваться знаниями, опытом, в результате чего происходит сбалансированное развитие культур. 

Не всегда этот опыт является положительным, есть примеры негативных контактов между 

этносами и их культурами (истребление испанскими конкистадорами инков и ацтеков). В этой 

связи, существуют так называемые «ксенофобы», которые всячески ограничиваются рамками своей 

культуры и не желают вступать в какие бы то ни было контакты с другой, более того некоторые из 

представителей ксенофобии крайне враждебно и агрессивно воспринимают чужие культуры. 

Представителей противоположной позиции, тех, кто открыт для восприятия чужой культуры, 

называют «ксенофилами».    

В последнее время изучение психологических особенностей данных групп крайне актуально 

в виду беспорядочной эмиграции, которая является проблемой для многих стран мира.  

Тема межкультурной коммуникации становится объектом внимания психологов и 

социологов в 70-е годы прошлого столетия. Данная проблематика изучалась с точки зрения 

психологических и социальных факторов, которые оказывают влияние на процесс коммуникации 

такие как: поведение и специфика общения субъектов. В рамках социологии данный вопрос 

исследуется с точки зрения закономерностей, и в каких условиях происходило развитие общества.   

Таким образом, в результате социологи и психологи определили, каким образом могут 

взаимодействовать представители разных культур, а так же проследили их психологическую 

реакцию на чужую культуру, среди которых: 

1. отказ от культурных различий; 

2. осознание превосходства своей культуры над чужой и ее оригинальности, а также 

формирование доминантного поведения в рамках этой идеи; 

3. сведение к минимуму культурных различий; 

4. признание культурного многообразия; 

5. процесс адаптации на фоне принятия другой культуры; 

6. погружение в культуру [5, с. 212]. 

 Подобные явления, как отказ признавать культурные различия или чувство превосходства 

родной культуры над другой, вытекают из убежденности её представителей в том, что 

мировоззренческие взгляды, нормы поведения, ценности у всех народов должны быть идентичны.  

Более того, есть приверженцы крайне консервативных взглядов полагающих, что контакты с 

другими культурами и этносами могут негативно сказаться на традиционной культуре. В 

сложившихся обстоятельствах, тесные контакты между представителями различных этнических и 

культурных групп в рамках одной страны или города, а также приток эмигрантов влекут за собой 

непроизвольную психологическую реакцию, которая зачастую переходит в акт агрессии по 

отношению к другим народам. В качестве примера здесь можно привести идеи нацизма в Третьем 

рейхе, расовой дискриминации в Америке и т.д.  

В противовес этому, положительная реакция на другие культуры и этносы, и наряду с этим 

готовность к их признанию тесно взаимосвязана с такими проявлениями как процесс адаптации и 

погружение в культуру.     

Адаптационный процесс проявляется в последовательном привыкании к проявлениям иной 

культуры и ее условиям. При этом без каких-либо изменений сохраняется этническая и культурная 

идентичность. 
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Погружение в культуру других народов следует рассматривать как более глубокий процесс 

интеграции. Данное явление зачастую происходит в ходе иммиграции, когда человек прибывает в 

новую для него страну, принимает чужую культуру и пытается стать частью другого общества [5, с. 

213-214].    

Проблему межкультурной коммуникации, в его практическом значении, активно исследуют 

американские ученые, в силу полиэтнического и многокультурного разнообразия Америки. Ими 

были выявлены определенные стадии кросс-культурного взаимодействия, основанные на 

статистических данных и материалах собранных при использовании метода наблюдения. 

«Первичная стадия» происходит при первом контакте с иной культурой. Вся поступающая 

информация о культуре имеет поверхностный характер, так как формируется лишь общее 

представление о её проявлениях. Данное явление присуще индивидам, которые впервые попали в 

незнакомую для них культурную среду. Зачастую это происходит в процессе туристических, 

образовательных или деловых поездок.  

«Промежуточная стадия» вытекает из первичной, и проявляется в более глубоком интересе к 

культуре. Специфической особенностью для данного процесса является позитивное отношение 

индивида к изучаемой культуре, стремление познать ее многообразие. На данном этапе 

формируется особый интерес и восхищение отдельными её элементами или культурой в целом.  

«Стадия культурного шока» происходит в результате анализа всей информации о культуре, 

полученной ранее, и проявляется во взвешенной оценке её элементов, с ярко-выраженным 

выявлением её негативных и позитивных сторон. После сложившихся умозаключений и выводов о 

культуре, субъектом принимается решение о дальнейших действиях связанных с адаптацией, 

интеграцией либо непринятием культурной среды [6, с. 192-193].   

Таким образом, потребность в установлении и развитии международных контактов можно 

объяснить  интеграционными процессами в мировом сообществе. Тем не менее, в ходе 

межкультурных и межэтнических контактов стороны диалога могут иметь дело с некоторыми 

трудностями, в числе которых не только языковой барьер. Различные мировоззренческие позиции 

представителей разных культур и этносов могут послужить причиной недопонимания сторон, а в 

худшем случае и возникновению конфликтов. Основной проблемой здесь является то, что человеку 

свойственно с психологической точки зрения оценивать другую культуру сквозь призму своей 

собственной, следовательно, данная оценка ограничивается установками родной культуры. Для 

представителей разных культур понимание смысла сказанного, действий и поступков дается с 

большим трудом в силу специфики самих культур. В основе лежит фактор этноцентризма, при 

котором происходит бессознательное сопоставление родной и чужой культур, где своя культура 

играет роль идеала, что в свою очередь препятствует полноценной межкультурной коммуникации. 

Соответственно позитивный опыт диалога между различными культурами возможен, при условии, 

что стороны диалога открыты для других культур и изъявляют стремление к их познанию.  
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В статье рассмотрены проблемы развития речи младших школьников.  Актуальность 

обусловлена тем, что успехи учащихся в речи обеспечивают и в большей степени определяют 

успех в учебной работе по всем предметам, способствуют формированию полноценного навыка 

чтения и повышению орфографической грамотности. Развитие речи – связующее звено между 

всеми предметами. 

Авторы рассматривают педагогические подходы организация практического усвоения 

младшими школьниками орфоэпических норм русского литературного языка. 

Ключевые слова: речь, речевая деятельность,  педагогические условия, обучение, 

воспитание. 

 

Мақалада бастауыш сынып оқушыларының тілін дамыту мәселелері қарастырылған. 

Оқушылардың тілін дамыту олардың оқу процессінде барлық пәндерден жетістікке жетуге 

және оқу дағдысын жақстартуға, орфографиялық сауаттылықты арттыруға септігін 

тигізеді Тілді дамыту  - пәндерді игерудегі негізгі көрсеткіш.  

Сонымен қатар, авторлар әдеби орыс тілінің оқушылардың игеруіне педагогикалық 

практикалық бағдарды ұсынады. 

Тірек сөздер: тілді дамыту, оқу дағдысы, орфографиялық сауаттылық, орфоэпиялық 

нормалар 

 

The article reveals the problems of speech development of younger schoolchildren. The 

relevance is due to the fact that student success in speech ensures and to a greater extent determines 

success in academic work in all subjects, contributes to the formation of a full-fledged reading skill 

and spelling literacy. Speech development is a link between all subjects. 

         The authors consider pedagogical approaches to the organization of the practical assimilation by 

junior schoolchildren of the orthoepic norms of the Russian literary language. 

Key words: speech, speech activity, pedagogical conditions, training, education 

 

Гуманизация и демократизация жизнедеятельности общества оказали существенное 

воздействие на школьное обучение. Современной школе необходимо подготовить человека 

думающего и чувствующего, который имеет знания и умеет использовать их в жизни, 

способен общаться и обладает духовными ценностями. Цель не в том, чтобы учащийся знал, 

как можно больше, а в том, чтобы он умел действовать и решать проблемы в разных 

ситуациях. Приоритетные средства для этого – культура речи и культура общения. 

Проблема развития речевых способностей составляет основу, фундамент процесса 

обучения, является «вечной» педагогической проблемой, которая с течением времени не 

теряет своей актуальности, требуя постоянного, пристального внимания и дальнейшего 

развития.  

Овладение родным языком, развитие речи является одним из самых главных 

приобретений ребенка в младшем возрасте и рассматривается в нынешнее время как общая 

проблема воспитания. Именно в начальных классах дети овладевают нормами устного и 

письменного литературного языка, учатся использовать языковые средства в разных 

условиях общения в соответствии с целями и задачами речи. При этом педагог должен 
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помочь учащимся осмыслить требования к речи, учить детей при формулировке мыслей 

следить за правильностью, точностью, разнообразием, выразительностью языковых средств. 

Но в текущее время, когда в школу приходят дети, слабо владеющие словом и с бедным 

словарным запасом, с логопедическими проблемами, а прошлые методы развития речи не 

достаточны, чтобы решить эти проблемы, необходимо искать новые способы их решения. 

Ученые считают, что лучше всего использовать речевые способности ребенка до 10 лет, 

то есть годы обучения его в начальной школе. Речь — это не только выражение мыслей, но 

и орудие формирования их. «Речевое оформление мыслей, — пишет М. Р. Львов, — 

способствует большей четкости, ясности, стройности, последовательности самой мысли»[1]. 

Следовательно, вместе с развитием речи педагог развивает у детей их мышление. По 

определению М. Львова «под связной речью понимается речь, которая организована по законам 

логики и грамматики, представляет единое целое, имеет тему, обладает относительной 

самостоятельностью, законченностью и расчленяется на более или менее значительные части, 

связанные между собой»[2]. Работа над речевой деятельностью развивает у детей необходимую 

способность распределять своё внимание, направлять его одновременно на несколько видов 

деятельности.  

Цель работы сугубо практическая: сделать речь предметом наблюдения и внимательного 

отношения учеников, заложить основы культуры речевого поведения. Но если мы хотим 

сознательного отношения ребёнка к слову, к речи и речевым действиям, то необходимо дать ему 

те знания, которые помогут понять смысл используемых терминов[3].  

Каждый современный учитель хорошо понимает, что развитие речи — задача не только 

для уроков русского языка, но и других учебных предметов. Однако, для уроков предмета 

русский язык эта задача является основной. На каждом уроке данного предмета учитель 

заботится о правильном и точном употреблении детьми слов, учит строить предложения, 

пересказывать, излагать свои мысли. Большое значение в этом плане имеют и уроки по другим 

предметам. На уроках математики дети знакомятся с большим количеством терминов, слов 

и словосочетаний: «равенство», «неравенство», «слагаемое», «сумма», «делимое», «делитель», 

«частное», «разрядные слагаемые», «произведение», «уравнение» и другие. Словарный запас 

учащихся постоянно пополняется — это союзы (для того чтобы, если), наречия (сначала, еще, 

потом), много всевозможных числительных.  

Работа по развитию речи требует от учителя применения разнообразных приёмов и 

средств. Так, проходя педагогическую практику в средней школе №8 им. Н. Островского, 

разрабатывая урок, много внимания уделялось развитию познавательных способностей и речи 

учащихся, подбирались задания, расширяющие их кругозор. На уроке русского языка 

использовался прием «Дебаты». «Дебаты» - это инновация, которая предлагает технологию, 

способствующую развитию речевой деятельности учащихся через включение в дебатный 

процесс: от поиска информации и изучение материалов по определенным проблемам до 

детальной разработки двух разных подходов к решению резолюции, утверждающей и 

отрицающей, что дает возможность школьнику понять многогранность и сложность 

поднимаемых проблем. Вообще, спор, дискуссия, диалог, дебаты, обсуждение какого-либо 

вопроса на собрании в печати, в беседе – одна из наиболее распространенных форм выяснения 

истины[4].  Необходимо учить детей пользоваться справочной и научной литературой, 

самостоятельно добывать знания, сравнивать, делать выводы. При этом важно обращать 

внимание на постановку вопросов и задач проблемного характера, использовать игровые формы 

упражнений, рисунки, с помощью которых ученики вводятся в определённую речевую 

ситуацию.  

Обновленная программа начальной школы предъявляет высокие требования к развитию 

связной речи учащихся. В объяснительной записке обновленной программы по русскому языку 

ведущая роль отводится развитию речи учащихся. Этой задаче подчинено изучение фонетики, 

морфологии, элементов лексики, синтаксиса. Развитие речи придаёт всему процессу обучения 

чёткую практическую направленность и нацеливает на то, чтобы научить детей осмысленно 

читать, говорить и писать, дать младшим школьникам доступные их возрасту и пониманию 
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первоначальные знания о языке, литературе, обогатить речь учащихся, развить внимание и 

интерес к речи вообще[5]. 

Остановимся на анализе произносительной работы, которая планируется по 

направлениям: техника, орфоэпия, интонация. Звуковая культура речи предполагает чёткую 

артикуляцию звуков, отчётливое их произношение, выговаривание, умение использовать голос и 

различные средства выразительности. 

Вторым направлением работы по развитию речевой деятельности на произносительном 

уровне является организация практического усвоения младшими школьниками орфоэпических 

норм русского литературного языка. 

Основу орфоэпического минимума составляют правила произношения сочетания «чт» в 

местоимении «что» и его производных; сочетания «чн» в отдельных словах («конечно», 

«нарочно» и других); сочетания «щн» в существительном «помощник», окончания «ого», «его» 

(«зимнего») и слова «сегодня»; слов иноязычного происхождения типа «почтальон», «район»; 

сочетаний «гк», «гч» в словах «лёгкий», «мягкий»; твёрдых и мягких согласных перед «е» в 

заимствованных словах. Предметом усвоения становятся слова и формы, отличающиеся 

устойчивостью, стабильностью. 

Третье направление работы – совершенствование интонационных умений учащихся. 

Своеобразие интонации находит отражение в методических подходах к организации 

соответствующей работы. 

Во-первых, следует организовать специальную работу по накоплению словаря 

эмоциональных состояний (радость, печаль, гнев, страх, удивление). Для этой работы мы 

используем памятку настроений.  

Для снятия напряжения во время урока проводим с детьми минутку скороговорок. 

Скороговорки развивают фонематический слух ребёнка, правильное произношение звуков, 

дикцию, темп речи, выразительность. Школьникам предлагаем проговаривать скороговорки в 

разном темпе, с разной интонацией. Например, скороговорка: «Белые бараны били в барабаны», 

нужно проговорить с разным эмоциональным подтекстом: с чувством радости, удивления, 

грусти, с вопросительной интонацией или говорить в разном темпе. Иногда проговариваем, 

сопровождая хлопками, взмахами рук. Большой интерес и эмоциональный подъем вызвал у 

детей «Конкурс скороговорщиков», где школьники упражнялись в технике речи. Для этого 

ребята заранее подбирали скороговорки, учились находить новые скороговорки в журналах, 

различных книгах, привлекалась дополнительная литература.  

Во-вторых, в качестве важнейшего средства развития интонационных умений учащихся 

необходимо использовать речевую ситуацию, которая обеспечивает возникновение живых, 

естественных интонаций. 

Также на уроках чтения особое внимание уделяется чистоговоркам. Данная работа 

осуществляется как индивидуально, так и фронтально под руководством учителя. Ученики 

вначале учат фразы: 

Ра-ра-ра – начинается …(игра). 

Ры-ры-ры – у нас новые …(шары) 

Ро-ро-ро – у дятла выпало …(перо) 

Ре-ре-ре – стоит домик на …(горе) 

Ри-ри-ри – сидят на ветках…(снегири) 

Ру-ру-ру – продолжаем мы …(игру) 

Позже по слоговой таблице дети сами придумывают чистоговорки. 

Большой потенциал для развития речи содержат игры. Приведем пример игры «Птичья стая». 

Учитель: Птицы готовятся к отлёту в тёплые страны. Они щебечут, громко кричат, 

радуясь перелёту. (Дети читают по слоговой таблице слоги громко, весело: Са, со,су, сы, си, се, 

сё, сю, ся). 

Учитель: Птицы немного угомонились, стали вести себя потише.(Дети читают уже 

средним голосом, не спеша: Са, со,су, сы, си, се, сё, сю, ся). 
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Учитель: И вот птицы взмахнули крыльями и поднялись высоко в небо. Их голоса чуть 

слышны.(Дети читают шёпотом: Са, со,су, сы, си, се, сё, сю, ся). 

Такая игра очень нравится ребятишкам. 

Также в ходе уроков применялись упражнения по рифмовке слов (Придумай рифму к 

слову: доска (тоска, треска) 

Игра «Доскажи словечко» 

Как зовут меня, скажи. 

Часто прячусь я во ржи. 

Скромный, полевой цветок, 

Синеглазый… (василёк) 

Системное и регулярное использование данных упражнений помогает ликвидировать те 

трудности, с которыми ребенок пришёл в школу. Речевая разминка, которая длится 5-7 минут в 

начале каждого урока, начиная с обучения грамоте, оказывает большую помощь в дальнейшем 

на уроках чтения. Дети становятся более уверенными в своих ответах и выражают свои мысли  

ярко и полно. 

Таким образом, начиная с первого класса, необходимо развивать внимание учащихся 

к значению слова, давать упражнения, позволяющие в дальнейшем формировать умение 

самостоятельно толковать значение слов, побуждающие определять и сравнивать языковые 

единицы: звук, слово; наблюдать за тем, как изменение одного звука в слове ведёт к изменению 

его лексического значения. Только тогда дети будут стремиться запомнить слово, употребить его 

в речи, будут активно использовать его в своем индивидуальном словаре, что в конечном итоге 

поможет им овладеть красивым, правильным и выразительным русским литературным языком. 

Работая над развитием речи детей и планируя свою работу, мы не должны забывать 

главное, развитие языка детей, любви к родному языку - это самое важное приобретение 

ребёнка в младших классах. Культура речи предполагает общую культуру человека, культуру 

мышления и любовь к языку. 
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Аталған мақалада тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңдегі Қазақстан мен Ресей 

арасындағы тату көршілік қатынастардың орнауы қарастырылады. Бұл бағыттағы 

жүргізілген жұмыстардың біріншісі, екі жақты қарым-қатынастарды одан сайын дамыту 

болса, екіншісі, әлемдік қауымдастықта Қазақстан өз орнын сақтай отырып, Ресеймен 

арадағы экономикалық байланыстарды нығайтуды көздеді.    

Тірек сөздер: экономика, протекциялық саясат, конвертация, валюта, инвестиция, 

концерн, коммюнике. 

 

В статье рассматривается установление добрососедских отношений между 

Казахстаном и Россией в период после обретения независимости. Первый из проведенных 

работ в этом направлении дальнейшее развитие двусторонних отношений, второе укрепление 

экономических связей с Россией, сохраняя свое место в мировом сообществе. 

Ключевые слова: экономика, протекционная политика, конвертация, валюта, 

инвестиции, концерн, коммюнике. 

 

The article discusses the establishment of good-neighborly relations between Kazakhstan and 

Russia in the period after independence. The first of the works carried out in this direction is the 

further development of bilateral relations; the second is the strengthening of economic ties with 

Russia, preserving its place in the world community. 

Key words: economy, protection policy, conversion, currency, investments, concern, 

communiqué. 

 

Тәуелсіздікті алған кезден бастап-ақ Қазақстанның жоғары басшылығы Ресеймен тату 

көршілік қатынастарды орнату қажеттігі туралы қорытындыға келді. Бұл дегеніміз тәуелсіздік 

алған тұстағы   тарихи   жағдайларда   екі   мемлекет арасындағы өзара қарым-қатынастың жаңа 

үлгісін жасау болатын. Басқаша сөзбен   айтсақ,   Қазақстанның   сыртқы   саяси стартегиясында 

Ресеймен ынтымақтастыққа бірінші дәрежелі назар аударылды. Қазақстанның  пікірі бойынша, 

екі мемлекеттің әл-ауқаты көп жағдайда халықтар арасында қалыптасқан  тарихи 

байланыстардың  сақталуына,  экономикалық, ғылыми-техникалық және гуманитарлық 

ынтымақтастыққа басты назар аудара отырып, қазіргі бар қарым-қатынасты кең ауқымды 

ынтымақтастыққа,  үдемелі мемлекетаралық кооперацияға айналдыруға бағытталды. 

Бұл бағыттағы жұмыстар екі түрлі деңгейде жүргізілуде: біріншісі, екі жақты қарым-

қатынастарды одан сайын даму болса, екіншісі, әлемдік қауымдастықта Қазақстан өз орнын 

сақтай отырып, Ресеймен арадағы экономикалық байланыстарды нығайту [1, 111 б.].  

Қазақстан мен Ресей қатынастарын анықтайтын негізгі факторлардың қайнар көзі 

мынада: әлі де болса сақталып қалған шаруашылык байланыстардың, тарихи-мәдени 

дәстүрлердің тұтастығы, 7 мың шақырымға жуық ұзақтыққа созылатын ортақ шекара. Сонымен 

бірге, қазақ-орыс қатынастарының халықаралық қауымдастықта алатын орны ерекше. 

Сондықтан, ғылыми мақалада отандық және шетелдік тарихнамада Қазақстан-Ресей қарым-

қатынастарын кезеңдерге бөлу мәселесіне қатысты бірнеше көзқарастарды таратып өтсек: 

1. ХҮІІІ ғасырдың ортасынан 1917 жылға дейінгі кезеңде тек отаршылдық саясат 

аясында болғандығы; 



 

77 

«ХХІ ҒАСЫР: ҒЫЛЫМ МЕН ИННОВАЦИЯ»  

атты жас ғалымдар мен  білімгерлердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 

 

2. 1917-1931 жж. аралығында Кеңес өкіметінің орнауы барысындағы Қазақстанның саяси 

статусын айқындау; 

3. Мемлекетаралық   қатынастардың   негіздерін   құқықтық   деңгейде калыптастыру 

1931 жылғы тамыз-1932 жылғы мамыр; 

4. Саяси, экономикалық және әскери салаларда, екі жақты ынтымақтастықтың негізгі 

бағыттары мен нысандарын белгілеу (1992 жылғы тамыз - 1994 жылдың соңы); 

5. ТМД шеңберінде интеграциялық процесстер арнасында екі жақты ынтымақтастықты 

кеңейту және тереңдету (1995 жылдан бастап осы уақытқа дейін). 

Осыған байланысты мақалада тәуелсіздіктен кейінгі кезеңдегі екі елдің экономикалық 

катынастары мен мәдени байланыстары. Ең алдымен алғашқысына, яғни 4 пунктен бастар 

болсақ. Жалпы тәуелсіздік алғалы бері екі елдің дипломатия тарихында бірнеше маңызды 

құжаттар қабылданды, атап айтсақ: экономика, әскери, мәдени, кедендік, каржы саласы, шекара, 

табиғи қорларды игеру және тағы басқалар. Осылардың ішінде ең маңыздыларының бірі бұл – 

экономика саласы. Бұл салаға жеке-жеке жіктеп тоқталатын болсақ Президент 

Н.Ә.Назарбаевтың мына сөзі еске түседі: «Тікелей Ресейдің өзіне келсек, ол Қазақстанның аса 

маңызды экономикалық әріптесі күйінде қалып отыр. Біздің өзара қарым-қатынасымыз әрқашан 

басты мемлекеттік шаруалар қатарында. Мен, Қазақстан мен Ресей қатынастарының 

болашағына зор оптимизммен караймын. Тіпті біздің ел Ресей базарынан айрылмауы 

тұрғысынан десеңіз де, біздің тауарларымызды, алу шикізатымызды тасымалдау Ресейге де 

пайдалы. Екі елдің кәсіпкерлері де өзара пайдалы негізде жекешелендіруге қатысуы керек. 

Экономикалық ісіміз тәуірлене түссе, бәріміздің де міндетті түрде өзара пайдалы және тең 

құқықты өзіміздің ортақ базарымызды құрғымыз келетініне сенімім кәміл»  [1, 245 б.], - деп екі 

елдің болашағына өзінің сеніммен қарайтынын білдіреді. Жалпы екі ел тәуелсіздікке қол 

жеткізген алғашқы жылдарда бірнеше кездесулер өткізіп, әр-түрлі салада біршама жетістікке 

қол жеткізіп, екі жақты маңызды құжаттарға қол қойылды. Әрине, екі елдің бір-бірімен қоян- 

қолтық араласып кетуіне жол ашатын нәрсе, бұл екі елдің ел басшыларының кездесуі болып 

табылады. Осыған орай, алғашқы 1992 жыл 25 мамырда достық, ынтымақтастық және өзара 

көмек туралы келісім-шартта екі елдің экономикалық ынтымақтастығы негізделген [2, 16-21 

бб.]. Онда нәтижелі жалпы экономикалық кеңістікті құру үшін барлық деңгейлердегі   шаруа   

субъектілердің   тең   құқықтығы   мен   өзара   тиімді экономикалық  және  ғылыми-техникалық 

ынтымақтастығын  кеңейту  мен  тереңдетуге     тараптар     жәрдемдесетініне     назар аударды.  

1992 жылдың қазан айында Көкшетауда Қазақстан мен Ресей президенттерінің кездесуі 

болып, оның корытындысы бойынша бірлескен мәлімдеме жасалды. Онда былай делінген: 

«Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы бұдан былайда экономикалық 

байланыстарды үйлестіру, еркін сауда принциптеріне негізделген ортақ кедендік-экономикалық 

кеңістік, ақша-кредит саясаты, бірыңғай төлем құрамы – сом, өзара сауда ісінде арам 

бәсекелестікті жою, келісілген протекциялық саясат екі мемлекеттің де шаруашылық жүргізуші 

субъектілерінің арасында төте байланыстарды жолға қою, диверцфикацияланған технологиялық 

концерндер мен кешендер құру негізінде жүргізілетін кең ауқымды экономикалық 

ынтымақтастыққа бірінші дәрежелі мән береді. Екі мемлекетте, мәлімдемеге сай, кәсіпкерлік, 

тауарлар мен қызмет көрсету жұмысын сату, сатып алу және бір жерден екінші бір жерге апару 

еркіндігін қамтамасыз ету, әуе кеңістігі мен теміржолдың жылжымалы құрамын үйлестіріп 

пайдалану, кедендік және транзиттік баж салығын енгізбеу арқылы өзара ынтымақтастық 

өрісінде неғұрлым қолайлы жағдай режимін жасайды» [3, 150 б.]. 

Сонымен қатар, «тараптар әртүрлі халықаралық экономикалық жағдайды 

тұрақсыздандыратын бір жақты шараларды іске асырудан әрбір тарап бас тартады. Келісім 

шарттың 17-бабында көрсетілгендей, экономикалық және сауда тараптар қатынастары өзара 

қолайлы немесе ең қолайлы ұлттық тәртіпке негізделіп құрылады. Қазақстан мен Ресей 

кәсіпкерлік пен шаруашылық іс-әрекеттері үшін тиімді экономикалық, каржы және құқықтық 

шарттарды, екі елдің азаматтары, мекемелері, фирмалар мен басқа экономикалық 

ынтымақтастың субъектілерінің әртүрлі кооперация түрлері мен тікелей байланыстарын түрлі 

фирмада жан-жақты зерделеп, қамтамасыз етуді міндеттейді» [4, 55 б.]. Осының негізінде 1992 
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жылы Қазақстан мен Ресейдің әртүрлі министрліктері мен ведомостовалары деңгейінде 

келесімшарттар мен келісімдер қабылданды 

1993-ші  жыл Қазақстан мен Ресейдің ынтымақтастықтың барлық салаларын қамтитын 

екі жақты қабылданған құжаттарымен сүбелі де маңызды жыл болды. 

1993-ші жылы 9 қаңтарда Омбыда Қазақстан мен Ресейдің шектес облыстары 

әкімшіліктері басшыларының қатысуымен сол облыстардың экономикалық, ғылыми-

техникалық және мәдени ынтымақтастығы мәселелері бойынша екі елдің үкімет 

делегацияларының кездесуі болып өтті. Біздін көзқарасымызша, екі елдің өзара тығыз іс-

қимылын, ынтымақтастығын, шектес аймақтардың нақты проблемаларын шешуге айрықша 

көңіл аудару керектігі айтылды. Осыдан былай екі ел арасындағы шектес аймақтардың 

мәселелері белсендірек қаралып, өз шешімін таба бастады.  

Осы кездесуде қабылданған құжаттардың нәтижесі бойынша екі ел премьер-министрлері 

хаттама мен Коммюникеге қол қойды. Бұл кездесу екі жақтың облыстық және аймақтық 

дәрежеде тығыз байланыста болуға ұмтылғанын дәлелдеді. Екі елдің шектес аумақтырының 

экономикалық, ғылыми техникалық және басқа өзара қарым-қатынастарының негізінде теңдік 

пен өзара тиімділік принциптері алынды. Соның ішінде бір-біріне экономикалық нұқсан 

келтіретін іс-әрекеттерден тартыну қажеттігі және кәсіпорындар мен ұйымдар арасында бұрын 

қалыптасқан экономикалық байланыстарды сақтап, жаңаларын орнату үшін жағдай жасауға 

барынша көмектесу қажет деп танылды. Екі жақ бірлескен кәсіпорындар құру, кәсіпкерлікті 

дамыту және сауда-экономикалық ынтымақтастықтың жаңа формалары үшін қолайлы 

жағдайлар туғызылуын қамтамасыз етуге, өз құзырының ауқымында бағалар мен тарифтерді 

белгілеу саласында бірлескен саясат жүргізуге, оларды реттеу жөнінде өзара мүдделерге қатысы 

бар бірлескен шаралар қолдануға міндеттенді [3, 153-155 б.]. Міне, көріп отырғанымыздай бұл 

жылы екі ел үшін өте табысты жыл болды. Экономика саласынан басқа бірнеше салалар: білім 

беру, мәдениет, әскери-саяси және әскери-техникалық, қаржы-кредит, ақша, сауда қатынастары 

өз шешімін тауып, жемісін берді. Әрине, бұл салаларға жеке-жеке алда тоқталып жатармыз, 

әзірше біздің басты назарда қарастырып отырған мәселеміз – экономика саласы. Сондықтан, 

тәуелсіздік алғалы бері осы салада болған келісім-шарттар мен істеліп жатқан міндеттерге жеке 

дара тоқталып өткенді жөн көрдік. 1994 жылы наурыздың 28-29-да Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Назарбаевтың Ресей Федерациясына жасаған бірінші ресми сапары арқылы 

Қазақстан-Ресей қатынастарының ең жаңа кезеңі –  экономикалық тұрғыда Қазақстан мен Ресей 

арасындағы қатынастардың тереңдей түсуі кезеңі басталды. Бұл сапардың барысында 22 ірі 

ауқымды құжаттарға қол қойылды. Олардың ішінде экономикалық ынтымақтастық пен 

интеграцияны одан әрі тереңдету туралы шартты бөліп қарастыруға болады. Келісім-шартта 

былай делінген: «.... екі елдің экономикалық интеграцияны қамтамасыз етуді, жалпы 

экономикалық кеңістікті және жалпы нарықты кұру, экономикалық реформаларды жүргізу, 

шаруашылық заңдарды жақындастыру, Ресей мен Қазақстанның жекелеген аймағындағы 

мекемелер, ұйымдармен өзара тиімді экономикалық байланыстарды сақтау мен дамытуды 

бірігіп іске асырады» [5, 499 б.]. Тараптар баға, салық, кеден және валюта саясаттарын 

жақындастыруды, нарықтық қатынастар негізінде біртіндеп екі мемлекет арасындағы тауар, 

қызмет, капитал мен жұмыс күштерін еркін алмасуға көшуді міндеттейді. Олар жеке және заңды 

тұлғалардың меншіктерін пайдалануын, оған билік етудің өзара ортақ заңдылығын мойындайды 

[2, 60 б.]. Ресей мен Қазақстанда екі мемлекеттің өздерінің ұлттық валютасын енгізілуімен 

өзара төлем-есеп байланыстарды ұйымдастыруды қамтамасыз етеді, конвертация және өзара 

валюта алмасу курсының тұрақтылығын қолдау, ұлттық валютаны кедергісіз айырбастауды 

ұйымдастыру, Ресей  мен Қазақстанның орталық  және коммерциялық банктері арасында өзара 

есептер құрамын құруға шаралар қолданды. 

Келісім-шартта өзара мамандандыру және өндірісті бірлестіру саласында біріккен 

саясатты өткізу туралы, өнеркәсіп салаларында артықшылықтарды анықтау, біріккен жобалар 

мен инвентацияларды кұру және жүзеге асыруға көмектесу, өндірістің көпжақтылығын 

үйлестіруді өткізу, соның ішінде корғаныс саласындағы конверсияны қосқандағы тараптардың 

міндеттері бекітілген және Байқоңыр ғарыш айлағын пайдаланудың негізгі принциптері мен 
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шарттары туралы келісімге қол қойылды. Осы келісімдер тату көршілік рухындағы 

ынтымақтастықты дамытуда төтенше маңыз алды. Осыған байланысты ҚР Президенті 

Н.Ә.Назарбаев «Еуразиялық кеңістік: кірігу әлеуеті және оны іске асыру» атты тақырыпта 

конференцияда сөйлеген сөзінде былай дейді: «Экономикалық ынтымақтастықты сақтап, 

дамыту ісінде толып жатқан кедергілерді алып тастау, бір-бірімізге ұшы-қиыры жоқ 

экономикалық және саяси кінәраттар қоюдан,  өнеркәсіптік және ауылшаруашылық 

кәсіпорындарының жұмысындағы    былықтан арылу    үшін   тіпті  ТМД шеңберінде де бәрі 

бірдей істеле қойған жоқ. Фактілер тілімен айтсақ бұл мынадай пішінде: Достастықпен өмір 

сүріп келе жатқалы бері 400-дей құжат кабылданды, алайда ешқандай нәтижеге әзірше қол 

жеткен жоқ, өйткені бірқатар мемлекеттер кейбір ережелерді ішінара мойындамай, 

уағдаластықтың мазмұнын өз мүддесіне қарай бұрмалап тәпсірлейді» [4, 95-96 бб.], - деп өзінің 

осы уақытқа дейін қол жеткізіп жатқан келісімдеріне күмәнмен қарап, оның әлі де нақты 

орындалмай жатқанына қынжылыс білдіреді. 1995 жылы Қазақстан-Ресей қарым қатынасы 

жемісті түрде дамуын жалғастырды. Жыл ішінде Қазақстан мен Ресей Президенттерінің екі 

кездесуі өтті. Жоғары деңгейдегі келіссөздер барысында проблемалар кең ауқымы қаралды және 

саяси, сондай-ақ экономикалық сипаттағы маңызды құжаттарға қол қойылды. 1995 жылғы 20 

қаңтарда екі ел Президенттері аса маңызды үш құжатқа қол қойды, олар: Ресей-Қазақстан 

ынтымақтастығын кеңейту және тереңдету туралы декларация; Ресей Федерациясы аумағында 

тұрақты тұратын Қазақстан Республикасы азаматтарының және Қазақстан Республикасына тұрақты 

тұру үшін келген Ресей Федерациясы азаматтарының азаматтық алуының жеңілдетілген тәртібі 

туралы келісім. Мұндай келісімдер тараптардың шынайы ынтымақтастыққа және тату көршілікке 

өзара ұмытылысының нәтижесінде мүмкін болды. «Қазақстан үшін, - деп атап көрсетті Президент 

Н.Ә.Назарбаев – Ресей федерациясымен қатынастарды дамытудың аса маңызды мәні бар. Бұл оның 

әлемдік қауымдастықтағы саяси және экономикалық салмағына, біздің ортақ шекараларымыздың 

аса ұзындығына байланысты. Ресей – республикамыздың ең ірі сауда әріптесі. Әртүрлі 

халықаралық мәселелер бойынша позициямыз көбіне дөп келеді. Ақырында, біздің елдердің 

азаматтарын миллиондаған туысқандық байланыстар ұштастырады. Бұл Ресейді біздің мемлекеттің 

табиғи одақтасы етеді» [6, 1-6 бб.]. 

1996 жылы сәуірдегі Ресей басшысының Қазақстанға сапары Қазақстан-Ресей қарым-

қатынастарында қол жеткізілген сапалы жаңа деңгейдің жарқын айғағына айналды. 

Н.Ә.Назарбаев пен Б.Н.Ельцин Каспий проблемаларына айрықша назар аударды. Кездесудің 

қорытындылары бойынша мемлекеттер басшылары Каспий теңізін пайдалану жөніндегі 

ынтымақтастық туралы бірлескен мәлімдемеге қол қойды. Ол құжатта жаңа саяси жағдайларда 

Каспий проблемаларын міндетті түрде шешудің аймақтағы бейбітшілік пен тұрақтылықты 

қамтамасыз етуде шешуші маңызы болатындығы атап көрсетілді. Тараптар Каспийдің құқықтық 

мәртебесі туралы мәселені шешуде және теңіздің минералдық, биологиялық ресурстарын 

пайдалануда тығыз ынтымақтасуға уағдаласты. Сөз болып отырған уақытта Теңіз кен орнынан 

Новороссискіге дейін мұнай құбыры кұрылысының жобасын салу туралы түпкілікті шешім 

қабылданды. 1996 жылы 27 сәуір двигательді жасап шығару бойынша бірлескен кәсіпорын құру 

туралы Келісім қабылданды. Соған сәйкес «Қостанай дизель зауыты» акционерлік қоғамы – 

дизельді двигательді шығаратын бірлескен Қазақстан-Ресей акционерлік қоғамын қайта құруды 

жоспарлады және орналасатын орны Қазақстан Республикасында болып белгіленді. Бірлескен 

кәсіпорынның Ресей жағынан құрылтайшы «Орал автомабиль зауыты», Қазақстан жағынан - 

«Сельхозмаш» акционерлік қоғамы болып табылды. Бірлескен Кәсіпорынның жарғысында 

қаржы үлестері былай бөлінген: Ресей жағының құрылтайшысына - 60%, қазақстандықтарға - 

40% [7, 155-166 бб.]. 

Қазақстан-Ресей сауда ынтымақтастығы үшін 1996 жылы 18 қазанда үкіметаралық екі 

жақты салық салудан босату және кіріс пен капиталға салық төлеуден бас тартуды болдырмау 

туралы қабылданған Конвенцияның мацызы зор. Осымен салық салу саласындағы екі ел 

арасындағы шаруашылық субъектілерінің құқықтық негізі пайда болды. Осы маңызды мәселені 

шешудегі бірыңғай амалы анықталды, бұл әрине, екі елдің экономикалық ынтымақтастығын 

тереңдетеді [1, 120 б.]. Тәуелсіздік алғалы бері көршілес екі елдің жыл сайынғы үзіліссіз 
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кездесуін байқадық, мұны түсініп қорытындылауға болады ма? - деген сұраққа өздігімізше 

жауап іздеп көрейік. Әрине, екі елдің тәуелсіз өз алдына дербес мемлекет болып жаңа 

құрылуына байланысты, одақтық кезеңде қалыптасып қалған жүйені, яғни, мызғымастай берік 

баланс тәуелсіздік алғалы біраз кедергі тудыратыны сөзсіз. Бұрынғыдай ортақ нәрсе жоқ! 

Сөйтіп, екі елдің байланыс жүйесін егемендікке қол жеткізген уақытта бізге қайта құруға тура 

келді. Арадағы дау тудыратын мәселені ә дегенде шешіп жөнге салу екі жаққа да бірдей тиімді 

болары сөзсіз. Бұдан біз бәрін бірден шешіп алып өздігімізше дамимыз деп ойлауымыз керек, 

өйткені екі ел бір-бірімен бірлесіп дамиды, әлі де алда талай нәрсені бірлесіп шешетініне көз 

жеткізуге болады. 

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясының бiрқатар бiрлескен экономикалық 

проблемалары мемлекеттердiң Кеден одағын құруға итермеледі. Бұл процестi екi жақты 

экономикалық қатынастарды дамыту жолымен жандандыру әрi тереңдету талап етiледi. Осы 

жұмысты бiрлесiп жүргiзу үшiн 1992 жылғы 25 мамырдағы Қазақстан Республикасы мен Ресей 

Федерациясының арасындағы Достық, ынтымақтастық және өзара көмек туралы шарт, 1996 жылғы 

27 сәуiрдегi Бiрлескен Қазақстан-Ресей (Алматы) декларациясы, Қазақстан Республикасы мен 

Ресей Федерациясының арасындағы XXI ғасырға бағдарланған мәңгiлiк достық пен одақтастық 

туралы декларация және 1998 жылғы 6 шiлдедегi Қазақстан Республикасының Президентi мен 

Ресей Федерациясы Президентiнiң Бiрлескен мәлiмдемесi негiз болып табылады. Аталған 

құжаттардың ережелерiнiң негiзiнде осы Бағдарлама әзiрлендi [8, 54 б.].  

I. Қазақстан-Ресей экономикалық ынтымақтастығының жай-күйi. 

II. Бағдарламаның негiзгi мақсаттары мен мiндеттерi. 

III. Экономикалық ынтымақтастықты дамыту. 

IV. Бағдарламаны жүзеге асыруды басқару. 

ҚР мен РФ арасындағы ынтымақтастық жөнiндегi Бiрлескен үкiметаралық комиссияның 

шеңберiнде осы Бағдарламаны жүзеге асыруды үйлестiру мақсатында Бағдарламаны жүзеге 

асыру жөнiндегi Yйлестiру кеңесi (бұдан былай – Yйлестiру кеңесi деп аталады) және 

Бағдарламаның негiзгi бөлiмдерiн жүзеге асыру жөнiндегi жұмыс топтары құрылады. Соған 

байланысты  Yйлестiру кеңесi қазақстандық және ресейлiк бөлiктерден тұрады, олардың 

әрқайсысын тиiстi Тараптың үкiмет басшысы тағайындайтын Төраға басқарады. Yйлестiру 

кеңесiнiң құрамына қазақстандық және ресейлiк Тараптардың жұмыс топтарының басшылары 

енедi. Үйлестiру кеңесiнiң отырысы қажеттiлiгiне қарай, бiрақ кем дегенде жылына бiр рет 

Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясында алма-кезек өткiзiледi. Yйлестiру кеңесiнiң 

отырысына қабылдаушы Тараптың төрағасы төрағалық етедi. Оның құзіретіне: 

- Үйлестiру кеңесiнiң негiзгi функцияларына: ұлттық бөлiктерi шеңберiнде осы 

Бағдарламаны жүзеге асыру жөнiндегi қызметтi үйлестiру;  

- Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы ынтымақтастық 

жөнiндегi Бiрлескен үкiметаралық комиссияның отырысында қаралатын, осы Бағдарламаны 

жүзеге асыру жөнiндегi iс-шаралардың жыл сайынғы жоспарын және Бағдарламаның орындалу 

барысы туралы баяндамаларды әзiрлеудi ұйымдастыру; Осы Бағдарламаны орындауды жүзеге 

асыру мен үйлестiруге байланысты мәселелер бойынша үкiметаралық келiсiмдердiң жобаларын 

әзiрлеудi ұйымдастыру;  

- Бағдарламаны жүзеге асыруға байланысты жекелеген проблемаларды Қазақстан 

Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы ынтымақтастық жөнiндегi Бiрлескен 

үкiметаралық комиссиясының отырыстарында қарау үшiн әзiрлеу; 

- Yйлестiру кеңесiнiң регламентiмен айқындалатын өзге де функциялар жатады. 

Үйлестiру кеңесiнiң регламентi 1998-2007 жылдарға арналған экономикалық ынтымақтастық 

туралы Қазақстан Республикасы мен Ресей Федерациясы арасындағы шарттың күшiне енген 

күнiнен бастап 60 күннен кешiктiрiлместен Yйлестiру кеңесiнiң отырысында қаралады және 

бекiтiледi [8, 59-64 бб.].  

1998 жылы 6 шілде күні Каспий жөніндегі келіссөздер процесінде жаңа тұрпатты 

жаңалық болды. Президенттер жер қойнауын    пайдалануға    арналған    егеменді құқықтарын    

жүзеге    асыру мақсатында Каспий теңізі солтүстік бөлігінің түбін межелеу туралы келісімге 
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қол қойды. Тараптар теңіздің түбі бойынша жетілдірілген орта сызықты кіргізу туралы 

принципті уағдаластыққа қол жеткізді. Қазақстан-Ресей карым-қатынасының тағы бір жемісі 

ретінде РФ Президенті Б.Н.Ельциннің 1998 жылғы 12 қазанда Алматыға жасаған мемелекеттік 

сапарының қорытындыларын айтуға болады. Оның нәтижесінде 1998-2007 жылдарға арналған 

экономикалық ынытымақтастық туралы кең ауқымды шартқа қол койылды. Осы құжатты іске 

асыру жөнінде нақты іс-шаралардың бағдарламасы жасалды. Бұл құжат экономиканың нақты 

секторының негізгі салаларындағы өндірістік, инвестициялык, ғылыми-техникалык 

ынтымақтастықты дамытудың нақты бағыттарымен үйлестіруші тетіктерін белгілейді (отын-

энергетика, агроөнеркәсіптік кешендер, металлургия, машина жасау, көлік және басқалары). 

Шаруашылық жүргізуші субъектілердің арасында, яғни тікелей экономикалық операторлардың 

арасында аймақаралық деңгейде байланыстарды кеңейтуді көздейді [9,78 б.]. 1997 жылы өзара 

тауар айналым 4,1 млрд. долларға артты. 1998 жылдың бірінші жартысында ол 26 %-ға өсті. 

1999 жыл Ресейлік тауар шығарушылар үшін өткен жылмен салыстырғанда нәтижелі  болды. 

Екі жақты экспорт, импорт мәселесі қарқынмен жүрді. Екі елдің интеграцияны дамыту және 

нығайтуға бағытталған, ҚРмен РФ 1998-2000 жылдарға арналған экономикалык ынтымақтастық 

бағдарламасына сәйкес, бірлескен инвестициялық жобалар әзірлемелері ұсынылған, бірлескен 

баға саясатын жүргізу т.б. мәселелер бойынша әрекеттер шамаланған. Бұл бағдарламаны жүзеге 

асыру мәселелері үкіметаралық комиссиясының бірлескен мәжілісінде талқыланған, жоғары 

дәрежелі келіссөздерде қаралған бұл мәселелерді шешуде мемелекет басшылары маңызды түрде 

қарағанын дәлелдейді.  

Қорыта келе айтарымыз, Тәуелсіздікке қол жеткізіп, Кеңестер Одағынан бөлініп 

шыққанымызбен мынадай жаһандану заманында томаға тұйық өмір сүре алмайтынымы шындық. 

Сондықтан, шығыста алып ел – Қытай, солтүстікте – Ресей орналасқандықтан, олармен 

экономикалық тұрғыда қарым-қатынас орнату бүгінгі күнің өмір талабы. Әрине, бұндай үдерісте 

Президент пен Үкімет мемлекеттік және ұлттық мүддені бірінші кезекте қояды деп сенеміз. 
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Бұл мақалада білім берудің мақсаты, таным ұғымының білім беру жүйесіндегі рөлі мен 

жеке тұлғаны тәрбиелеуде оқушының танымдық құзыреттілігін қалыптастыру жолдары 

қарастырылады.    

Тірек сөздер: білім беру реформасы, құзыреттілік, таным, танымдық құзыреттілік, 

репродуктивті таным, продуктивті таным. 

 

В данной статье рассматривается цели образования, роль понятия познания в системе 

образования и пути формирования познавательной компетентности ученика в воспитании 

личности.   

Ключевые слова: реформа образования, компетентность, познание, познавательная 

компетентность, репродуктивное познание, продуктивное познание. 

 

This article discusses the purpose of education, the role of the concept of knowledge in the 

education system and the ways of formation of cognitive competence of the student in the education of 

the individual.   

Key words: education reform, competence, cognition, cognitive competence, reproductive 

cognition, productive cognition. 

 

Білім берудің негізгі мақсатына қатысты қазіргі қоғамда жаңа ұғымдар пайда болды. 

Мұғалім ең алдымен оқушының өзін-өзі дамыту қабілетін қалыптастыруына атсалысуы керек. 

Бүкіл дүние жүзіндегі болып жатқан осындай құндылықтардың өзгеруі жаңа ғасырға жас ұрпақты 

дайындау міндетімен байланысты. Өйткені, бұл тұлғаны ұлттық және әлемдік мәдениетке 

үйлесуге апаратын сара жол. Біздің қоғамға жаңа мағлұматтарды қабылдап қана қоймай, оны 

ойлана отырып, сыни талқылап, ой елегінен өткізе білетін оқушылар керек. Яғни оқушылар 

мағлұматтар мен идеяларды өз беттерімен тәуелсіз меңгеріп, алған мәліметтері пайдалы 

болатындай ойланулары керек. Олар жаңа идеяны жаңа көзқараспен зерттеп, шынайылығы мен 

пайдасын талқылап, идеяның жалпы құндылығын анықтай алулары қажет [1].  

Білім сапасын арттыру, жақсарту, сонымен қатар білім бере отырып жан-жақты 

дамыған, бәсекеге қабілетті жеке тұлғаны  қалыптастыру бүгінгі таңдағы мәселелердің 

өзектісі болып отыр. Осы мәселені шешу – білім беру мазмұнын жаңашаландырумен, оқу 

үрдісін ұйымдастыру технологиясы мен нәтижесіне ерекше мән берумен тығыз байланысты. 

Жеке тұлғаға бағытталған білім беру құзыреттілігі негізінде оқушының өзін-өзі тануы, өзін 

жеке қайталанбас тұлға ретінде сезініп қалыптасуын, жетілуін педагогикалық-психологиялық 

тұрғыдан бағдарлап, бағыттау қажет. Оқыту процесін жүзеге асыру барысында «оқытушы-

оқушы» арасындағы өзара қарым-қатынас түсіністікпен бірлесіп, оқушының жеке 

ерекшеліктері есепке алынып, ескеріліп отырылуы керек. Осы ретте ескеретін жәйт, аталған 

үрдіс дұрыс жүргізілген жағдайда білім берудегі нәтижеге қол жеткізе аламыз. 

Алғашқы рет құзыреттілік тұрғыдан білім беруді енгізу 1996 жылы Европаның білім 

беру Кеңесінде қаралып, ұсынылды. Тарихқа үңілетін болсақ «құзыреттілік» ұғымы алғаш рет 

өткен ғасырдың 70 жылдарында АҚШ-та бизнес саласына енгізген. Әр түрлі ұйымдардағы 

ұзақ жылдардағы зерттеудің нәтижесінен  құзыреттіліктің 21 түрі анықталған. Қазіргі таңда 
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құзыреттілік   тұрғыдан     білім беру     білім     саласына     еніп,    жетекші  орын  алып  отыр. 

Құзыреттілік - бұл жеке тұлғаның өзара бір-бірімен тығыз байланысты білім, біліктілік, 

дағды сияқты жақсы қасиеттер жиынтығы. Мамандардың ойынша құзыреттілікті меңгеру 

қазіргі заманның негізгі білім беру саласының бет бейнесі болмақ [2]. 

 «Құзыреттілік» ұғымы соңғы жылдары педагогика саласында тұлғаның субьектілік 

тәжірбиесіне ерекше көңіл аудару нәтижесінде өндіріліп отырған ұғым. Құзыреттіліктің латын 

тілінен аудармасы «competens», белгілі сала бойынша жан-жақты хабардар, білгір деген 

мағынаны қамти отыра, қандай да бір сұрақтар төңірегінде беделді түрде шешім шығара алады 

дегенді білдіреді» - десе, бұл жайлы Б.А.Тұрғынбаева «Мұғалімдердің шығармашылық әлеуетін 

біліктілікті арттыру жағдайында дамыту» атты еңбегінде «...өзінің практикалық әрекет арқылы 

алған білімдерін өз өмірлік мәселелерін шешуде қолдана алуын – құзырлылықтар деп атаймыз» 

деп анықтаған. Сонымен қатар Ресей ғалымы Н.В.Кузминаның көзқарасы бойынша 

«Құзыреттілік дегеніміз – педагогтың басқа бір адамның дамуына негіз бола алатын білімділігі 

мен абыройлылығы» деген пікір айтқан. Айтылған пікірлердегі ойдың түйіні – білімді, өзіндік 

ойы бар, бәсекеге қабілетті, жан-жақты жеке тұлғаны тәрбиелеу.  

Осы ретте атап өтер бір жәйт, құзыреттілікті қалыптастыруда таным ұғымының алатын 

орны ерекше. Сол үшін ең алдымен баланың танымын дамытып, тәрбиелей білуіміз шарт. 

Сапалы білім беру мақсатында әрбір ұстаз алдындағы балауса шәкірттерінің дүниетанымын 

бақылап, оған дұрыс бағыт-бағдар беріп, айналадағы өмір болмысына сай біліммен қатар 

танымдылық қасиеттерін де дамыту, тәрбиелеуді қолға алу қажет. Оқушылардың танымдық 

құзыреттілігін қалыптастыру қазіргі заман педагогикалық теориясы мен практикасының даму 

кезеңінде өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Оқушылардың негізгі әрекеттерінің түрі оқу 

болғандықтан, бұл заңды. Соңғы жылдары қоғам талабына, ғылым мен техниканың жедел 

дамуына байланысты көптеген психологтар оқытудың тиімді көзі бола алады деген танымдық 

қызығушылықты арттыруға арналған еңбектері аз емес. Зерттеулердің көрсетуі бойынша, әрекет 

танымдық қызығушылығы арқылы жеңіл, еркін, тез жүзеге асады. Оқушының танымдық 

қызығушылығын арттырудың түрлі жолдары мен дидактикадағы мүмкіндіктерін қарастыруға 

арналған. Ал, баланың танымдық әрекеттерін (түйсіну, қабылдау, есте сақтау, ойлау, қиялдау) 

арттырмайынша сапалы, жан-жақты білімге қол жеткізу мүмкін емес [3].  

Оқытудың әдістемелік негізі таным ілімі болып табылады. Таным мақсаты жеке 

тұлғаның санасын қалыптастыруға бағытталады. Тәжірибелік және рухани әрекетте жеке тұлға 

өзін қоршаған әлемге әсерін тигізе отырып, өзінің қажеттілігі мен мақсаттарына сәйкестендіріп 

оны өзгертеді және таниды. Бұл - танымдық процестің ең жалпы үлгісі. Алайда, ерекшелігін 

түсіну үшін субъектінің санасында танымдық нақты әлемнің көрінісінің екі деңгейінің барын 

(репродуктивті және продуктивті), олардың бірінен-бірінің танымдық процестің жүруіне 

байланысты айырмашылығы бар екенін атап кету керек. 

Репродуктивті танымдық деңгейі (оқыту материалы) сырттай берілген күйінше 

қабылданады. Кейбір зерттеушілер репродукцияны бір енжар нәрсе сияқты қарайды, әрине, ол 

шындыққа ұласпайды. Білім мен әрекеттің әдістерін меңгеруде оқушылардың мақсатты 

бағытталған әрекеті, оқушылар жағынан әр уақытта белсенді болып келеді, тек бұл 

белсенділіктің деңгейі әртүрлі болады. Сонымен бірге, әрекеттің басқа элементтері болуы 

мүмкін. Дидактикалық көзқараста бұл әрекет бұрынғы өтілген материалдың бірнеше рет 

қайталануы, әртүрлі жаттығулар мен тапсырмалар орындау арқылы іске асады.  

Танымның жоғары деңгейі - бұл продуктивті, белсенді таным. Бұған тән, ең алдымен 

оқушының оқыту материалына деген өзгешелік қатынасы. Осының барысында, тек қана оқыту 

ықпалы өзгермейді, сонымен бірге оқыту максатына сай субъект - оқушы да өзгереді. Белсенді 

таным кезінде оқушы оқып-үйреніп жатқан материалдың мазмұнына сәйкес жаңа сұрақтар 

қояды, оның проблемаларын анықтайды, оны шешуге жаңа әдістер іздейді. Таным 

оқушылардың құбылыстар туралы терең білуге ғана емес, оны ерекше ұғынуға, меңгеріп 

жатқан білімге және танымдық процеске қатынасына бағытталған. Белсенді танымдық әрекетке, 

тек білім, білік пен дағдыны меңгеру қалыптаспайды, сонымен бірге танымның нәтижесі мен 

құнды қатынастары пайда болады [4].  
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Аталған таным деңгейлерін қалыптастыру үшін танымдық құзіреттілік пен танымдық 

әрекеттің болуы шарт.  Танымдық әрекет дегеніміз – шәкірттің ізденіп, білім алуына 

бағытталған белсенді ақыл-ой қызметі. Оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекет белсенділігі 

оның жеке бас ерекшелігіне ғана қатысты емес, сонымен қатар мұғалімнің теориялық 

сауаттылығы мен шеберлігіне байланысты. Мектеп оқушыларының танымдық құзыреттілігін 

жетілдіру проблемасына көптеген педагогтардың, психологтардың еңбектері арналған. 

Психологтардың зерттеулеріне қарасақ, оқу-танымдық құзіреттіліктің қалыптасуы әлеуметтік 

ортамен және жеке тұлғаның танымдық қажеттілігін оятуға ынталандыратын оқу және тәрбие 

үрдісі, сондай-ақ оның жеке басының белсенділігімен, ұжымдық іс-әрекет рөлімен, оның 

ұстанған мақсат-мүддесімен үндесе жүретін күрделі үрдіс. Ал, таным дегеніміз не? Таным – 

бір-бірінен ажырамас, тығыз байланыстағы екі компоненттің қатынасынан көрінетін күрделі 

үрдіс. Ал, танымдық құзіреттілік дегеніміз – бұл жеке басына маңызы бар және әлеуметтік 

қажетті танымдық мәселелерді шешудегі оқушының өзі басқара алатын, сол мәселені шешу 

барысында оқушы белгілі бір білім, білік дағдыларға ие болуы. Оқушы оқу-танымдық іс-

әрекеттің субьектісі болады, себебі оқушы үшін бұл іс-әрекет маңызды, оның қажеттілігін және 

әлеуметтік маңызды танымдық мәселелерін шешеді [5]. 

Көптеген ғалымдар оқудағы танымдық құзыреттілікті қалыптастыру мәселелерін 

практикада шешудің түрлі жолдарын бөліп көрсетуде: 

1. Оқу үдерісінде, қатысушылардың екі жақты сипаты әсері негізінде мұғалім мен 

оқушының бірлескен әрекеті арқылы; 

2. Танымдық іс-әрекеттің дербестігін қалыптастыратын өзіндік жұмысты ұйымдастыру 

мен оқу міндеттерін іріктеп шешу арқылы; 

3. Танымдық іс-әрекеттің тәсілдерін қалыптастыру арқылы; 

4. Оқытудағы әдістемелік білімдер элементтерін енгізу арқылы; 

5. Іс-әрекеттің бағдарланушылық негізін құрайтын жалпылама білімдерді енгізу арқылы; 

6. Оқу іс-әрекетін өздігінше бақылауды дамыту арқылы. 

А.С. Мустояпованың пікірінше, танымдық белсенділіктің төмендегідей көрсеткіштері бар: 

1. Білімді өз бетінше алуы және оны түрлі нақты жағдайда қолдана білуі. 

2. Іргелі білімдерге қол жеткізу. 

3. Танымдық тапсырмаларды шешу біліктері. 

4. Өз бетіндік оқу әрекетіне қызығушылығы, әрекет тәсілдерін білуі. 

5. Тұтас педагогикалық процесте мұғалімнің оқушымен мақсатты, өзара әрекеті. 

6. Әрекетке бейімделуі мен өзін-өзі бақылау [6]. 

Осы кезде атап өтетін маңызды әрекет – оқыту. Оқыту дегеніміз - жеке адамның, 

танымдық және шығармашылық қызығушылығын дамытудың маңызды құралы. Неміс педагогі 

И.Ф. Гербарт өзінің оқыту теориясының негізіне әр саладағы қызығушылықты алған. Адамдағы 

қызығушылықтар қоршаған дүниені танып білуге немесе қоғамдық өмірге араласуға 

байланысты болады. Сондықтан, мұғалім өз білімін жан-жақты жетілдіре отырып, оқушыны 

қызықтырып оқыту керек екенін айтқан. Ал К.Д.Ушинский оқушыларды сабаққа тарта білу, 

олардың оқуға қызығушылығын арттыру керектігіне аса көңіл бөлді. Оның пайымдауынша, 

қызығушылық - сапалы оқытудың негізгі жолы, ешбір кызығусыз тек қана зорлық күшімен 

жүргізілетін оқу оқушы бойындағы білім алуға деген құштарлықты жояды [4]. 

Оқушылардың танымдық құзыреттілігін қалыптастырудың бір көзі - сабақта жаңа 

технологиялар қолдану арқылы түрлендіріп өткізу. Көптеген инновациялар арасында 

оқушылардың танымдық құзыреттілігін қалыптастыруға аса қолайлы технология – «Сын 

тұрғысынан ойлау» жобасы. Сын тұрғысынан ойлау - ашық қоғам негізі. Ол - өз алдына 

сұрақтар қойып және үнемі оларға жауап іздеу, әр мәселеге байланысты өз пікірін айтып, оны 

дәлелдей алу, сонымен қатар басқалардың пікірлерін дәлірек қарастыруды және сол 

дәлелдемелердің қисынын зерттеу дегенді білдіреді. Бұл оқыту «қарапайымнан күрделіге» деп 

аталады. Бағдарлама құрылымы үш деңгейден тұрады: 

1. Қызығушылықты ояту. Оқушының тақырып туралы не білетіндігі анықталады, 

белсенділігі артады. 
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2.  Мағынаны ажырату. Оқушы жаңа ақпаратты бұрынғы білімімен ұштастыра түседі. 

3. Ой-толғаныс. Оқушылар өз ойлары мен байқаған ақпаратарды өз сөздерімен айта 

отырып, өзара пікір алмасады. Өзгелердің ой кестесін үйренеді. 

Бағдарламаның стратегияларын меңгеріп, тәжірибе жүзінде қолданса, оқушылардың 

оқу белсенділіктері, сабаққа деген қызығушылықтары артып, олардың бір-бірімен пікір 

таластырып ашық сөйлеу, еркін сөйлеу дағдылары қалыптасады. Өздеріне сенімсіздік 

білдіріп, бұйығып отыратын оқушылар да өз ойларын аз да болса жүйелеп еркін айтатын 

болады [7].  

Осы тұста ескеретін маңызды мәселе, мұғалім әр сабақты жоспарлағанда оқушының 

өздігінен білім алу жолдарын ойластыруы шарт. Бұл туралы А.Байтұрсынов: «Бала білімді 

өздігінен алу керек. Мұғалімнің қызметі: оқушы білімінің шеберлігін ұзақ жолды қысқарту 

үшін, ол жолдан қиналмай оңай өтуі үшін, керек білімін кешікпей, кезінде алып отыру үшін, 

жұмысты балаға әліне қарай шағындап беру мен белгілеген мақсатқа қарай түзетіп отыру 

керек» дейді. Қазіргі кезде Қазақстан мектептерінде педагогикалық үрдістің сапасын көтеру 

жоғары орынға қойылып отыр. Тәжірибе жылдан жылға жинақталып, байып келеді. 

Солардың бірі педагогикалық үрдісте оқушылардың танымдық құзыреттілік қабілетін 

дамытуда өзіндік жұмыс түрлерін ұйымдастыру [8].  

Қорытындылай келе, оқушылардың негізгі әрекеттерінің түрі оқу болғандықтан 

жасөспірім ұрпақты өмірдің сан-саласында еңбек етуге әзірлеу, ғылыми-техникалық 

прогреске белсене қатысу сияқты негізгі міндеттер осы үрдіс барысында шешілмек. Сол 

үшін, өзін-өзі бағалай білетін, шығармашылық деңгейі жоғары, жан-жақты тұлға 

қалыптастыра отырып, алған білімдерін өмірмен ұштастыруға бағыт беріп, оқушының  

танымдық құзырлығын дамытамыз. 
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Жеке тұлғаны қалыптастыру - тұрақты рухани байыту, даралыққа, интеллектке, ішкі 

және сыртқы жалпы және кәсіби мәдениетке үнемі жету үрдісі. Өз бойында осындай 

қасиеттерді дамыта алған тұлға ғана басқаларды тәрбиелеп-оқыта алады, жоғары нәтижеге 

жетудегі ұйымдастырушылық, адамгершілік және техникалық қабілеттерін дұрыс қолданады. 

Тірек сөздер: тұлға, мұғалім, кәсіби әрекет. 

 

Формирование личности — это постоянное духовное обогащение, все большее обретение 

индивидуальности, интеллигентности, внутренней и внешней общей и профессиональной 

культуры. Лишь при наличии этих качеств человек способен руководить деятельностью других 

людей, их воспитанием, обучением, созданием организационных, технических и морально-

психологических предпосылок для достижения высоких конечных результатов. 

Ключевые слова: личность, педагог, профессиональная деятельность. 

 

Formation of personality is a constant spiritual enrichment, an ever-growing attainment of 

individuality, intelligence, internal and external general and professional culture. Only with these qualities, 

can a person be able to direct the activities of other people, their upbringing, training, the creation of 

organizational, technical, moral and psychological prerequisites for achieving high end results. 

Key words: personality, teacher, professional activity 

 

Суть нынешних перемен в высшей школе — переход на подготовку компетентных, 

высококвалифицированных специалистов, способных принимать самостоятельные решения и 

руководить трудовыми коллективами по окончании вуза, то есть в полной мере готовых к 

профессионально-практической деятельности. 

В то же время процесс подготовки специалистов еще не вполне соответствует 

требованиям социально-экономического развития общества, остается низким удельный вес 

профессионально-практических занятий и общественно полезного труда, связанного с 

профилем подготовки специалистов. 

В настоящее время часть полученных знаний, не имеющих практического подкрепления, 

студенты усваивают формально и забывают еще до окончания учебы в вузе. По-прежнему 

методы и формы их подготовки, ориентированные преимущественно на закрепление знаний по 

учебным дисциплинам, не способствуют развитию профессионального мышления и 

формированию личности специалиста. В педагогике высшей школы остается неразрешенным 

противоречие между характером усвоения знаний по различным учебным дисциплинам и 

целостным характером будущей профессиональной деятельности студента. Эразм 

Роттердамский говорил: «Люди, поверьте мне, не рождаются, а формируются». 

Формирование личности будущего специалиста в вузе — сложный и многогранный 

процесс, успех которого обеспечивается прежде всего его организацией и планированием, 

созданием внешних и внутренних условий для развития и интенсивного проявления 

необходимых качеств, обогащения знаний, навыков и умений обучающихся. Особенно важны 

выработка активной гражданской позиции, придание социальной и профессиональной 

направленности жизненным устремлениям и мотивам поведения молодых людей. 
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Вместе с тем следует подчеркнуть, что практическая деятельность требует не просто 

набора отдельных качеств, знаний, навыков и умений, а их системного единства и гармоничного 

сочетания. 

Творческие начала, нешаблонность деятельности специалиста в значительной степени 

являются следствием самобытности, неповторимости его личности, самостоятельности, 

целостности индивидуальности, общественно-деловой активности. А это в полной мере 

отвечает задачам ускоренного развития общества в новых социально-экономических условиях. 

Для процесса формирования и развития личности настоящего знатока своего дела 

характерны приближение структуры личности к требованиям будущей практической дея-

тельности, усиление положительной мотивации к овладению профессией, формирование 

мировоззрения, интеллектуальных и волевых качеств, установок, притязаний и способов 

самоутверждения, соответствующих функциям, социальной и профессиональной роли 

специалиста. 

Формирование личности — это постоянное духовное обогащение, все большее 

обретение индивидуальности, интеллигентности, внутренней и внешней общей и 

профессиональной культуры. Лишь при наличии этих качеств человек способен руководить 

деятельностью других людей, их воспитанием, обучением, созданием организационных, тех-

нических и морально-психологических предпосылок для достижения высоких конечных 

результатов. 

«Интеллигентность включает в себя сложный комплекс нравственных качеств и свойств, 

где образование — лишь один из элементов. Строго говоря, интеллигентным может быть и 

рабочий, и продавец, и рядовой колхозник, если он порядочен и честен, добр и благожелателен к 

окружающим, если он умен и начитан и постоянно стремится к пополнению знаний. С другой 

стороны, увы, ныне не каждого доктора наук можно причислить к интеллигентам. Ибо на-

храпистость и научная недобросовестность, тяга к стяжательству, к сожалению, проникли ныне 

и в научную среду». (Бестужев-Лада И. Срочно требуются интеллигенты // Наука и жизнь. 1987. 

№ 5. С. 31.) Социологические исследования показывают, что многие студенты отмечают низкий 

уровень интеллигентности и общей культуры своих преподавателей. Естественно, что это 

сказывается и на уровне духовного развития и учащихся [1, С. 41]. 

Вместе с тем эффективность профессиональной деятельности выпускника вуза 

обеспечивается как приобретенными им знаниями, навыками и умениями, так и рядом необ-

ходимых личностных качеств. Если у молодого специалиста они недостаточно развиты, он 

встречается с рядом дополнительных трудностей в практической работе, процесс его 

социально-психологической и профессиональной адаптации замедляется. 

Для успешного формирования личности специалиста в вузе необходимо: 

1) целенаправленно организовывать эту работу с учетом профиля вуза, года обучения и т.д. 

От того, насколько четко представляет себе воспитатель, какие мировоззренческие, 

нравственные, культурные, эстетические и профессиональные качества необходимо форми-

ровать и совершенствовать у студентов, зависит деятельность будущих специалистов и степень 

ее соответствия запросам демократического общества; 

2) воздействовать на мотивацию студентов к получению выбранной ими профессии. 

Формирование личности студента в вузе зависит не только от содержания и форм 

учебных занятий, но и от личностных качеств преподавателей, их взаимоотношений со сту-

дентами, от деятельности студенческих коллективов, общественных организаций. Но именно в 

процессе учебной деятельности студентов и посредством ее достигаются основные цели 

подготовки специалистов; 

3) анализировать изменения уровня развития отдельных личностных качеств студентов, а 

также степени их профессиональной подготовленности, социальной активности и т.д. Как 

показывают исследования, при таком анализе важно определить следующие компоненты 

психики и поведения студентов: а) отношение к будущей профессии, учебе, понимание ее 

значения для успешной профессиональной деятельности, дисциплинированность, эрудиция, 

интеллигентность; б) знание особенностей будущей профессиональной деятельности, ее 
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требований к специалисту, принципов руководства трудовым коллективом и т.п.; в) уровень вла-

дения формами и методами организационно-воспитательной работы в трудовых коллективах; г) 

степень сознательной саморегуляции в сложных ситуациях; д) самооценка своего поведения, 

действий и качеств с точки зрения их соответствия требованиям общества; 

4) учитывать в учебно-воспитательном процессе индивидуальные, возрастные и 

социально-психологические особенности студентов, динамику их изменения, находить наибо-

лее адекватные способы воздействия на обучаемых. 

Индивидуальный подход способствует развитию творческих способностей будущих 

специалистов на основе их самостоятельной работы, активных форм и методов обучения, 

моделирования производственных ситуаций. При этом надо учитывать, что самопознание —

необходимое условие целесообразной организации человеком своей деятельности и 

взаимоотношений с другими людьми. Активизация самопознания, пробуждение и усиление 

интереса к собственной личности — условие целенаправленного ее самосовершенствования и 

самовоспитания. 

Показано, что профессиональное самопознание у студентов формируется на основе 

расширения знаний о необходимых им как будущим специалистам качествах, адекватной 

самооценки уровня их развития [2, С.232]. Наиболее типичные ошибки в самопознании— 

субъективизм, предвзятость, снисходительность к себе, недостаточная самокритичность. 

Практика и стажировка позволяют студентам выявить положительные стороны и 

недостатки в своей профессиональной подготовке, глубже осознать степень сложности 

обязанностей, связанных с будущей специальностью, значение и роль разного рода качеств — 

коммуникативных, организаторских способностей и др. 

Итак, целенаправленное формирование личности студентов требует от педагогов знания 

закономерностей развития необходимых качеств и личности в целом и соответствующей 

организации всего учебно-воспитательного процесса. 

Характеристика условий формирования личности студента 

Любое качество, черта характера, способности формируются и развиваются лишь в 

соответствующей деятельности. Именно в деятельности проявляется, развивается и форми-

руется личность. Как отмечал А.Н. Леонтьев, «исследование процесса порождения 

трансформаций личности человека в его деятельности, протекающей в конкретных социальных 

условиях, и является ключом к ее подлинному пониманию» [1]. 

Отечественные психологи считают, что воспитание, обучение, то есть работа по 

формированию личности, лишь предопределяют ее развитие. Поэтому ключ к управлению раз-

витием личности—организация ее деятельности. 

Анализ результатов многочисленных исследований позволяет выделить три группы 

условий успешного формирования личности студента в вузе, обеспечиваемые 1) самим 

учащимся; 2) преподавателями и руководителями вуза; 3) совместной деятельностью студентов 

и преподавателей. К условиям первой группы относятся следующие: 

• понимание студентами значимости своей будущей профессии и требований, которые 

она предъявляет к специалисту; 

• положительная мотивация к самоутверждению в студенческом коллективе; 

• активность на учебных занятиях; 

• целеустремленность в познавательной и практической деятельности в ходе учебного 

процесса; 

• правильная самооценка своих личностных качеств и степени подготовленности к 

будущей практической деятельности по окончании вуза; 

• стремление к совершенствованию профессиональных качеств и личности в целом; 

• активное участие в общественной работе; 

• благоприятная морально-психологическая атмосфера в студенческом коллективе 

(одобрение и поддержание коллективом духа товарищества, осуждение малодушия, неис-

полнительности, пассивности и т.п.). 
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Многолетняя практическая подготовка специалистов в вузах убедительно показывает, что 

чем активнее и инициативнее студенты на занятиях, при выполнении различных заданий, тем 

успешнее они овладевают необходимыми знаниями и навыками, тем интенсивнее у них 

формируются качества будущих специалистов. 

Условия второй группы: 

• четкое уяснение преподавательским и руководящим составом вуза современных 

требований к подготовке специалистов, изучение и объективная оценка уровня профессио-

нальной подготовленности студентов к труду по окончании вуза, степени сформированное у них 

соответствующих психических процессов, состояний, качеств; 

• планирование и организация учебно-воспитательного процесса с учетом указанных 

требований; 

• морально-психологическая мобилизация студентов на овладение знаниями в 

соответствии с учебными программами; 

• анализ хода учебного процесса, общественной и научной работы студентов; 

• побуждение студентов к непрерывному совершенствованию своих позитивных качеств, 

знаний, навыков и умений, необходимых для эффективной профессиональной деятельности по 

специальности; 

• тактичность во взаимоотношениях со студентами, учет в учебно-воспитательной работе 

их индивидуальных, возрастных и социальных особенностей, общение с ними на основе 

принципиальности, доброжелательности, демократизма; 

• психолого-педагогическая подготовка, личные качества, пример и авторитет 

преподавателей, руководителей, активистов. 

Прав был К. Д. Ушинский: «В воспитании все должно основываться на личности 

воспитателя, потому что воспитательная сила изливается только из живого источника челове-

ческой личности. Никакие уставы и программы, никакой искусственный организм заведения, 

как бы хитро он ни был придуман, не может заменить личности в деле воспитания». Для 

успешного формирования у студентов профессионально важных качеств преподавателю, 

руководителю необходимо анализировать особенности каждого из них, его уровень развития, 

строить свою работу так, чтобы учащиеся понимали важность самосовершенствования, яв-

ляющегося предметом коллективного внимания и оценки. 

К числу условий третьей группы, обусловленных совместной деятельностью студентов и 

преподавателей, следует отнести: 

• единство взглядов, установок, общее стремление к реализации учебных программ на 

высоком уровне, к максимальной результативности всех видов деятельности в вузе; 

• профессиональную направленность взаимодействия преподавателей и студентов; 

• положительные взаимоотношения между ними, взаимопонимание и взаимоуважение; 

• согласованность в действиях в соответствии с ролью и местом в системе воспитания и 

обучения в вузе; 

• коллективизм в деятельности, взаимопомощь; 

• ориентацию на высокую успеваемость. 

Общей психологической основой успешного формирования личности студентов является 

их положительное отношение к учебе, установленным порядкам в вузе, научно обоснованная 

организация их деятельности. 

Реализация названных выше условий основывается на комплексном подходе к 

воспитанию и обучению студентов. 

Формирование личности студента зависит, как мы уже говорили, от всей совокупности 

влияющих на него факторов: организации учебно-воспитательного процесса, личного примера 

преподавателя, руководителя, взаимоотношений в студенческом коллективе и т.д. 

Неправильно представлять такое формирование в какой-то последовательности: сегодня 

формируется, например, мировоззрение студента, завтра — воспитывается дисцип-

линированность и т.д. Будучи взаимосвязанными, качества человека составляют органическое 

единство, хотя, конечно, воспитатель должен в соответствии с целевой установкой находить 
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форму проведения занятий, развивающих качества, необходимые специалисту определенного 

профиля. В отличие от умений или навыков личные качества формируются не так быстро, не 

так заметно. Они являются результатом целенаправленного комплексного воздействия на сту-

дента в течение продолжительного времени с помощью тех или иных средств, методов, приемов 

и прежде всего за счет организации его деятельности. 

Информационно-коммуникационные технологии выступают сегодня как фактор 

социокультурной реальности, революционным образом воздействуя на экономическую и 

социальную сферу, науку и образование, культуру и образ жизни людей. Умение граждан 

пользоваться новыми информационными технологиями, на наш взгляд, напрямую связано с 

общим повышением уровня жизни. Поэтому, главным фактором, тормозящим этот процесс, 

является недоступность новых информационных технологий всем слоям населения в равной 

степени. Вместе с тем, необходимо понимать, что в настоящее время, а тем более в будущем, 

именно осмысление тех процессов в обществе, которые связаны с информатизацией, в 

значительной степени определяет состояние физического и духовного здоровья будущего 

поколения. 

Исследование социокультурных особенностей Интернет-коммуникаций показало, что на 

процесс формирования ценностных ориентации личности студента значительное влияние 

оказывают: познавательная деятельность, открывающая широкий доступ к общечеловеческим 

ценностям; различные виды общения, которые отличают анонимность, доступность и 

безопасность ролевого экспериментирования, возможность обратить взгляд на устройство 

своего мира; созидательная и игровая деятельность [3, с. 78]. 

 Таким образом, формирование личности специалиста с высшим образованием зависит 

от индивидуально-психологических, возрастных и социально-психологических особенностей 

студента, содержания и структуры профессионально важных его качеств и свойств, 

оптимального соотношения общей и специальной подготовки, его целеустремленности в 

совместной деятельности с преподавателями. Важнейшее условие успешного формирования 

личности студента — педагогическое мастерство преподавателей, их умение придавать 

необходимую направленность процессу обучения, творчески использовать воспитательные 

возможности изучения тех или иных дисциплин. 
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Мақалада соғыстан кейінгі кезеңде «ұлтшылдыққа» айыпталған қазақ 

интеллигенциясының тарихи тағдырларына объективті баға беріледі. 

Тірек сөздер: интеллигенция, ұлтшылдық, тарихи тағдыр 

 

В статье дается объективная оценка исторической судьбы казахской интеллигенции, 

обвиненной в послевоенный период в «национализме». 

Ключевые слова: интеллигенция, национализм, исторические судьбы 

         
In article is given objective estimation of the history fate to kazakh intellectuals, accused of 

postwar era in «nationism». 

Key words: intellectual, nationism, estimation of the history 

       

Зиялы қауымды қудалаудың саяси науқандары қазақ топырағында жаңғырып, 

негізінен ескі феодалдық қоғамды дәріптеуге буржуазияшыл үлтшылдыққа қарсы күресуге 

келіп тірелді. Осы бағытта ҚК(б)П ОК-нің 1947 жылғы 21 қаңтардағы «Қазақ КСР Ғылым 

академиясының Тіл және әдебиет институт   жұмысындағы    өрескел    саяси    қателіктер    

туралы»    [1]  қаулысының  негативтік рөлі зор болды. Дарынды зиялы қауым негізгі 

нысанаға алынып, көрінген  белсенді  ғалымсымақ  топырақ  шаша алатындай олар 

қорғансыз жағдайда қалды.              

Өз    кезегінде    республика    партия    үйымының    басшысы : Ж.Шаяхметов   

«үлтшылдық»   мәселесіне   ерекше   назар   аударды. «Соңғы жылдарда, -деді  ол 

өзінің Орталық Комитетінің VІІІ пленумында 1951 жылы  17  қазанда  жасаған   

баяндамасында, қазіргі тақырыпта жазылған бірқатар пьесалардың авторлары кеңес     

адамдарын   дөрекі,   мәдениеті   кем,   моральдық   бейнесі      төмен адамдар  етіп  

суреттейді. Мұның өзі кеңестік тұрмысты  өрескел бұрмалағандық болып табылады. 

Соңғы   жылдары   бізде   қазіргі   тақырыпқа бірде-бір опера жазылған   жоқ.   

Республикалық опера театры әзірге халықтың тарихы туралы музыкалық спектакльдер қоюмен 

ғана келеді. «Қыз-Жібек», «Ер Тарғын» сияқты бұрыңғы  дәуір туралы опералық шығарманы 

алатын болсақ, бұл шығармаларда біраз кемшіліктер және тарихи шындықты бұрмалаушылықтар 

бар және олар мықты өңдеуді керек етеді. 

Осыдан кейін қазіргі тақырыпқа пьеса жазбайтындар сынға 

алына бастады. Олардың қатарына М.Әуезов, Ғ.Мүсірепов, 

С.Мұқанов қойылды. Жоғарыда аталған пьесалармен қатар, «Қобыланды», «Қозы   

Көрпеш  -  Баян   Сұлу»,  «Ақан сері - Ақтоқты» пьесаларынан  идеялық кемшілік 

іздеп, оларды түбірінен қайта өңдеу қажеттігі айтыла бастады. 

Ал, енді қазақ музыкасы туралы мәселеге келсек, Ж.Шаяхметов Қазақстан 

Компартиясының V съезінде композитор А.Жұбановты жазықсыз айыптады. Оның 

халықтық дәстүрден бастау алған кемел шығармаларын республика басшысы түкке 

тұрмайтын, буржуазияшыл-ұлтшыл бағытта жазылған туындылар қатарына жатқызды. 

Ахмет Жұбановқа қарсы науқан осы съезден бұрын басталған еді. Бұған дейін оны 

Алматының Сталин аудандық партия комитеті партиядан шығарды, консерватория 
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директорлығынан, Композиторлар Одағына мүшеліктен босатты. Оның еңбектері- 

«Қазақ композиторларының өмірлері мен творчестволары», «Қазақ халқының 

музыка мәдениеті», «Орталық Қазақстанның музыка мәдениеті» феодалдық-

байшылдық дәстүрлерді дәріптейтін шығармалар қатарына жатқызылды. 

Тағы бір айта кетер нәрсе, 1946 жылы 26 тамызда БК(б)П 

Орталық Комитеті «Драмалық театрлар репертуары және оны 

жақсарту шаралары туралы» [2] қаулы қабылданды. Онда кейбір орын алған қателіктер атап 

көрсетіліп, қазақстандық Ә.Тәжібаевтың   «Біз қазақпыз» деген  шығармасы  саяси тұрғыдан   

қате пъеса ретінде сынға алынды. Авторға өткенді көксеуші, қазақ  халқының тарихын 

бұрмалаушы, хандар мен   феодалдар    өмірін   марапаттаушы   деген жала жабылды. 

Буржуазиялық-ұлтшылдыққа айыптау науқаны, әсіресе, Қазақстан Компартиясы 

Орталық Комитетінің 1947 жылғы «Қазақ КСР Ғылым академиясының Тіл және әдебиет 

институтының жұмысындағы саяси өрескел қателіктер туралы» [1] қаулысынан соң кең 

өрістеді. Онда Базар, Мұрат, Шортанбай, Шәңгерей, Ә.Қарашев, С.Торайғыров тәрізді 

Қазан төңкерісінен бұрынғы қазақ әдебиетінің өкілдерінің мұралары буржуазиялық-

ұлтшылдық, феодалдық-реакциялық сарындағы     шығармалар  ретінде сипатталды. Сонымен 

қатар, халық ауыз әдебиетінің кейбір нұсқаларын зерттеуші кейбір ғалымдар да қуғындала 

бастады. Енді космополитизм мен буржуазиялық-ұлтшылдық бір медальдың екі  

беті ретінде сынға алынатын болды. 

Осы ахуалды Қазақстан Компартиясының  Орталық Комитетінің 1948   

жылы   тамызда   қабылданған   «Қазақ   совет әдебиетінің жағдайы және одан әрі 

дамыту туралы» [1] шешімі,  ауырлата түсті. Алғаш Алматыда болған идеология 

қызметкерлерінің қалалық жиналысы, онан соң Қазақстан Компартиясы Орталық 

Комитетінің ІV съезі Қазақстан шекаралық республика болғандықтан, қырағылықты 

күшейте түсуге, буржуазиялық-ұлтшыл, шовинистік жау элементтерді дер кезінде әшкерелеуге, 

байлардан және феодалдардан қалған қалдықтарға қарсы күресуге шақырды. 

Осы бағыттағы Мәскеуден жасалған қысымға, тіптен, кезінде замандастары 

білімділігі, әдептілігі және мәдениеттілігі үшін аса құрметтеген республика партия үйымы 

Орталық Комитетінің  идеология жөніндегі хатшысы Ілияс Омаровтың өзі төтеп бере 

алмай, аталмыш жиында негізгі айыптау Ж.Шаяхметовты құптап сөйледі. 

«Панисламизмді, буржуазиялық-ұлтшылдықты және феодалдық-байшыл қалдықтарды» 

әшкерелей келіп, ол: «Батыстың ықпалы бізге Шығыстың алқызыл халатын киіп келуі 

мүмкін екенін ұмытпауымыз керек», - деп Таяу Шығыста болып жатқан «империалистік 

тіміскі әрекеттерден» жұртты сақтандырды. 

Қазақстан Компартиясының осы съезінен кейін 1949 жылғы 17 наурызда 

Б.Кенжебаевты, Т.Нұртазинді, Ә.Қоңыратбаевты, Е.Ысмайыловты айыптаған Қазақстан 

Жазушылар Одағының партия жиналысы болды. Онда С.Омаров, Ж.Саин, 

С.Мұқанов жоғарыда аталған кісілерді ұлтшылдар ретінде айыптауда белсенділік 

көрсетті. Сондай-ақ айыпталушылар қатарында Т.Ахтанов, Д.Әбілев, М.Ақынжанов, 

С.Адамбеков, Т.Жароков және басқалар да болды. Бүл кісілер ол кезде, әрине, өздеріне 

берілген партиялық тапсырманы орындаған еді. 

Осылайша өзара сынды өрістете тұрса да, Жазушылар Одағының төрағасы 

С.Мұқанов жоғары жаққа бәрібір жақпады.  Оны Ж.Шаяхметовтың республика партия 

ұйымы Орталық Комитетінің VІІІ съезіндегі (1951ж. 16-17 қазан) сөзінен байқауға 

болады. Мұнда ол былай деді: «...Жазушылар Одағының президиумы, оның 

председателі Мұқанов жолдас өз жұмыстарының тиісті нәтижесінде бола алмады. 

Мұқанов жолдас жазушылар ортасында большевиктік сын мен өзара сынды басқармай 

отыр: Жазушылар Одағында принципті творчестволық сын   мен   өзара   сынның   

орнына   тамыр-таныстық   қатынастар, қателіктер мен кемшіліктерді бүркеу 

орнаған [3].  

Жазушылардың біраз шығармаларының «халықтар достығын теріс баяндап, 

өрескел қателіктерге жол берілетіндігі» атап көрсетілумен болды. Мысалы, 



 

93 

«ХХІ ҒАСЫР: ҒЫЛЫМ МЕН ИННОВАЦИЯ»  

атты жас ғалымдар мен  білімгерлердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 

 

Қ.Әбдіқадыровтың мақта өсіруші, атақты звеношы Рыскүл Мақатоваға арналған «Келес 

қызы» деген повесінің «қазақтар мен өзбектердің достық қатынасын өрескел бұрмалап 

көрсететіндігі», С.Мұқановтың «Сырдария» романының «социалистік реализмнен 

ауытқығандығы», Қ.Аманжоловтың «Дауыл» деген өлеңдер жинағының «қайдағы бір 

ежелден келе жатқан, жападан жалғыз Қазақстанды жырлауы», Ә.Тәжібаевтың «Жас 

қазақ» деген өлеңіндегі «елеулі ұлтшылдық қателер», Қ.Бекқожиннің – «Мәриям 

Жагорқызы» поэмасындағы «тарихи шындықты өрескел бұрмалайтын қателер», 

С.Бегалиннің «Көксегеннің көргендері» әңгімесіндегі «колхозды елеусіз, артта қалған 

деп суреттеуі», Ә.Әбішевтің «Сахар әулеті» романының «басшы партия кадрлары бейнесін 

бұрмалап көрсетуі» өткір сынға алынады  [3]. 

Кейбір әдебиетшілер «қазақ халқына жат «батырлар», Алтын Орда   хандары   және   

Ноғайлы   кезеңдеріндегі   адамдар   болып  табылатын дастандарды дәріптеушілер» ретінде 

айыпталды. Бұған мұрындық болған жоғарыдағы Тіл және әдебиет институты туралы 

Қазақстан Компартиясы Орталық Комитетінің қаулысы ғана емес,   1944 жылы БК(б)П 

Орталық Комитеті қабылдаған Татар облыстық партия комитетінің жұмысы туралы 

қаулы [2] да еді. Осы соңғы   құжат   Едіге   туралы   дастанды   феодалдық-хандық  

Алтын Орданы дәріптеуші шығарма ретінде қаралады. Сондай-ақ Ноғайлы жырларына 

жататын «Ер Сайын», «Қарасай-Қази», «Орақ-Мамай»,  «Қазтуған батыр» тәрізді 

халықтық эпос үлгілері де осылайша өткір сынға алынды. «Ер Сайын» соғысты, 

тонауды дәріптеуші, халыққа жат, реакциялық шығарма ретінде сипатталса, «Шора 

батыр» жыры  «қанқұмарлықты, жыртқыштық пен қатігездікті», ал 

«Қобыланды батыр» «басқа халыққа жаулықты, панисламизм идеясын 

насихаттаушы» шығармалар ретінде айыпталды.                

Кезінде    1940   жылы   Л.Соболевтің   редакциясымен    «Дала әндері» деген 

жинаққа осындай жырлар кіріп, жарық көрген еді. Ал оған М.Әуезов «Қазақ эпосы 

және революцияға дейінгі фольклор» деп аталатын беташар мақала жазған болатын. 

Бүл мақала да енді жөнсіз айыпталды. М.Әуезовтың осындағы «...Богатырь - это  

носитель концентрированный в одном образе мощи коллектива, олицетворение 

своего рода...»  (Батыр - бұл коллектив қуаты мен өз руын көрсетушіні бір образға 

шоғырландырған адам- Қ.Ә.) деген пікірі  партиялық аппарат шенеуніктеріне мүлде 

ұнамады. 

1948 жылы Қазақ КСР Ғылым академиясының Тіл және әдебиет институты «Қазақ 

әдебиеті тарихының» 1-ші томын жарыққа шығарды. Оның бір бөлімін жазған 

Қ.Жұмалиевтің: «Қобыланды батыр патриотизмге, халықты сүюге шақыратын шығарма» - деп 

пікір айтуы оны буржуазияшыл- ұлтшылдар қатарына қосты да жіберді. Ал, Ә.Марғұлан болса 

өзінің докторлық диссертациясында «монғол басшылығы кезіндегі эпикалық поэмалардың 

реакциялық мәнін дәріптеуші» ретінде айыпталды. Әсіресе, ғалымның осы кезеңді Қазақстан 

тарихындағы «алтын ғасыр» деп бағалауы ресми орындарға тіптен де ұнамады. Академик А.Орлов 

өзінің «Казахский героический эпос» деген шығармасында Алтын Орда хандары Едіге мен 

Тоқтамысқа «сүйсінгені» және «қанқұмар, қатал Шора батырды, Ер сайынды, Қобыландыны 

көтермелегені» үшін жақпай қалды. Тіптен Шығыс тарихының ғұлама білгірі академик  В.Бартольд 

шығармалары да «зиянды» еңбектер қатарына жатқызылды.  

Бұл кезеңде, сондай-ақ, Кеңес Одағының батыры М.Ғабдуллин де өткір сыннан тыс 

қалмады. Оны өзінің «Қобыланды батыр» жырын зерттеуге арналған кандидаттық 

дисертациясында М.Әуезовтың, Қ. Жұмалиевтің және Ә.Марғұланның пікірін қолдағаны үшін 

айыпталды. 

Қазақ интеллигенциясын қуғындауда Кенесары Қасымұлының көтерілісі төңірегіндегі 

айтыстар үлкен рөл атқарды. Сәл шегініс жасап айта кеткен жөн, жалпы Кенесарыға көзқарас ұзақ 

жылдар бойы қайшылықты болып келді. 1939 жылы «Большевик Казахстана» журналы Кенесары 

қозғалысын реакциялық қозғалыс деп жариялаған болатын [4]. Бірақ соғыстың басталуына 

байланысты Қазақстан басшылығы өзінің көзқарасын өзгертті. 1944 жылы маусымның 18-інде 

«Социалистік Қазақстан» газеті Ұлы Отан соғысына аттанып бара жатқан жауынгерлерге арналған 



 

94 

Материалы  республиканской  научно-практической  конференции  молодых ученых  и  студентов  

«ХХІ ВЕК: НАУКА И ИННОВАЦИЯ»  

 

Ж. Шаяхметовтың мақаласын басып шығарды. Онда Республика басшысы  қызыл әскерлерге үлгі 

ретінде халық батырларын атай келе, олардың қатарында Кенесары мен Наурызбайды да  ауызға 

алды. Солай болса да, кейіннен біз әңгімелеп отырған кезеңде ұлтшылдықты айыптау науқаны 

өрістегенде республика басшысы өз пікірінен тайып кетті. «Мен, - деп атап көрсетті 1951 жылы 17 

қазанда болған республика Компартиясының пленумында Ж.Шаяхметов, - 1944 жылы Амангелді 

Имановтың қайтыс болуына 25 жыл толуына арналған «Социалистік Қазақстан» газетінде 

жариялаған мақаламда елеулі саяси қате жібердім. Қазақ жауынгерлерін неміс-фашистеріне қарсы 

күресуге шақыра отырып, мен оларды өздерінің даңқты бабаларына лайықты болуға үндедім, 

сөйтіп, Сырымның, Исатайдың, Махамбеттің, Амангелдінің есімдерімен қатар Абылайдың, 

Кенесары мен Наурызбайдың да атттарын атадым. Қазақ КСР Жоғарғы Кеңесінің сессиясында 1944 

жылғы сәуірдегі жасаған баяндамасында  Оңдасынов жолдас та осындай қате жіберді» [3]. 

Ж. Шаяхметовты мұндай «қателікке» ұрындырған біздің ойымызша, И. Сталиннің орыс 

батырларын құрметтеген 1941 жылғы 7 қарашадағы әскери парадтағы сөзі және Невский, Суворов, 

Ушаков, Нахимов, Хмельницкий атындағы ордендер тағайындауы болды [5]. 

1943 жылы маусым айында «Қазак КСР тарихы» жарық көрді. Оны дайындауға соғыс 

жағдайында Алматыға қоныс аударған А.М.Панкратова бастаған Ресейлік ғалымдар және М. 

Әуезов, С. Мұқанов, Ә. Мұстафин, Б. Кенжебаев, Е. Смайылов, Е. Бекмаханов тәрізді қазақ 

зиялылары қатысты.  

Кітаптың Кенесары қозғалысына байланысты тарауын Е.Бекмаханов жазды. Бұл көтеріліс 

патшаның отарлау саясатына қарсы бағытталған ұлт-азаттық қимыл ретінде бағаланды [6]. Бірақ, 

көп кешікпей-ақ, орталық партия комитетінің «Татар партия ұйымында бұқаралық-саяси және 

идеологиялық жұмысты жақсартудың жағдайы және шаралары туралы» (1944ж. 9тамыз) [2] және 

«Башкирия партия ұйымындағы үгіт-насихат жұмысының жағдайы және оны жақсарту шаралары 

туралы» (1945 ж. 27-қаңтар) [2] қаулылары буржуазиялық ұлтшылдыққа айыптау науқанының жаңа 

кезеңін бастап берді. Хан және төре тұқымынан шыққан тұлғалаларды көтермелеушілер енді 

буржуазиялық ұлтшылдар қатарына жатқызылды. Мұндай көзқарас жоғары да аталған 

А.Ждановтың сөзінен және 1947 жылы қабылданған «Тіл және әдебиет институтының жұмысы 

туралы» [1] қаулыдан соң тіптен орныға түсті. Мұндайда Кенесары партия жиналысында белгілі 

ғалым Есмағамбет Ысмайловқа «Кенесарыны дәріптеуші» деген кінә тағылды. «Ол жалған 

ақындарға Кенесарыны жырлауды тапсырды, ал бұл жыр әдейі жазылып алынып, өткен ғасыр 

фольклоры ретінде ұсынылды»,- деп атап көрсетті сөйлеушілер.  

Біраз кейінірек республика басшысы Ж. Шаяхметов Е. Ысмайловты «Кенесары Қасымовтың 

қазақ халқын азат ету жолындағы күресі туралы»  (1940ж.) деген монографиясында және «Қазақ 

әдебиеті тарихының» І томында (1948) Кенесарыны «ұлт–азаттық қозғалыстың көсемі деп 

дәләлдеуге тырысып, оны қырғыз халқына шабуылын ақтағысы келді» деп, Қ. Бекхожинді «Батыр 

Науан» атты поэмасында  «Кенесарының інісі, қарақшы Наурызбайды халық батыры деп көрсетті», 

ал соғыс кезінде «Кенесарыны еске түсіріп, қазақ халқын қан қақсатқан осы қанішер жендеттей  

болуға шақырды» деп М.Әуезовты «отызыншы жылдардың өзінде «Хан Кене» ұлтшылдық 

пьесасында, сондай-ақ, 1949 жылы «Әдебиет және искусство» журналында басылған «Ақындар 

ағысы» деген жаңа романында да Кенесарыны дәріптеді» деп, С. Мұқановты 1923 жылы 

«Жайлауда» деген поэмасында Кенесары мен Наурызбайды, ал 1942 жылы «Балуан Шолақ» 

повесінде «Кенесарыны «құрметті батыр» ретінде көтермеледі» - деп, Қ. Жұмалиевті 1943 жылғы 

«Батыр Мәлік деген мақаласында «Мәлік Ғабдуллиннің батырлығын халықтарды тұншықтырушы 

Едігенің, реакцияшыл Кенесары ханның және басқаларының қарақшылық зорлықтарынан 

туғызады»,- деп айыптады [3].  

Осылайша Сталиннің интеллигенцияға қарсы қолданылған идеологиялық терроры толассыз 

және құрбандық талғамайтын, барған сайын үдей түсетін қарқынмен жүргізілді.  
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Мақалада педагог тұлғасының деонтологиялық сипаттамасы беріледі, педагог-

дефектологтың кәсіби қызметіндегі әдеп ұстанымдары қарастырылады. 

Тірек сөздер: кәсіби қызмет, әдеп, кәсіби этика, педагог тұлғасы.  

 

В статье дается деонтологическая характеристика личности педагога, 

рассматриваются этические принципы профессиональной деятельности педагога-

дефектолога. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, этика, профессиональная этика, 

личность педагога. 

 

The article gives a deontological characteristic of the personality of the teacher, the ethical 

principles of professional activity of the teacher-defectologist. 

Key words: professional activity, ethics, professional ethics, personality of the teacher. 

 

Мораль, этика ұстанымдары мен ережелерін орындау қоғамдық парыздылыққа 

негізделген. Осыдан деонтология ұғымы шығады. Деонтологияны – жүріс-тұрыстағы, 

қылықтардағы, әрекеттердегі парыздылық туралы ілім, дейді. Парыз – адамға тән азаматтық 

борыш, қастерлі міндет. Деонтология жете зерттелмеген ілім. Педагогикалық деонтология 

мұғалімнің қызметіне байланысты парыздылық ұғымы туралы ғылым. Мұнда оқушы мен 

педагогтың арасындағы сенімділікті қатынастың кепілі бола алатын кәсіптік әдептің 

қағидалары, ережелері, нормалары, ұстанымдары қарастырылады. Педагогтың құзіреті басқа 

адамдарға, оладың идеяларына шыдамдылықты, тәлім-тәрбиелік іс-әрекет барысында алынған 

шешімдерге моральдық жауакершіліктің мөлшері ұшаң-теңіз болуын талап етеді. 

Осы проблемеға қатысты түрлі заман ойшылдарының пікірін зерделеу, педагогикалық 

зерттеулердің жетістіктерін қолдану болашақ педагог-дефектологтың кәсіби қызметіндегі 

әдепке дайындығының даму бағыттарын айқындауға мүмкіндік береді деген ойдамыз. 

Кәсіби этика жалпы этика сияқты жоспарлап ұйымдастырылмайды, ол адамның 

қызметімен байланысты күнделікті өмір сүру процесінде біртіндеп қалыптасады. 

Педагогтың кәсіби этикасы – бұл мұғалімнің теориялық білімдер жүйесі мен оларды 

белгілі педагогикалық жағдайларда қолдану, педагогтың құндылықтары, оның мәдениетінің 

интегративті көрсеткіштерінен (сөйлеуі, сөйлесу мәнері, өзіне және жұмысына қарым-

қатынасы, т.б.) тұратын көпфакторлы құбылыс.  
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Адамның белгілі бір кәсіпте кәсіпқойлығының қажетті құраушысы кәсіби этика болып 

табылады. Этиканы сақтау өмірдің әр саласында әр түрлі көрініске ие. Күнделікті өмірдің өз 

этикасы, әр қызметтің өз этикасы, белгілі бір ортаның өз этикасы, әр халықтың жеке этикасы 

және әрбір топта өздері ұстанатын жеке этика және этикет принциптері болады. Этикетті сақтау 

қызмет бабында өте маңызды мәнге ие болып табылады. 

Кәсіби қызметтегі әдепке дайындау – кәсіби іс-әрекетін жүзеге асыру қажеттілігі тууы 

кезінде өзінің парызын мойындау барысындағы болашақ педагогтың сана-сезімінің қалпы, 

сондай-ақ, өз идеялары мен сезімдерінде, наным-сенімдерінде, педагогикалық іс-әрекеттің ішкі 

уәжділігі мен іс жүзінде жүзеге асырылуы.  

Жаңа дәуір талабына сай мектеп оқушысына тәлім-тәрбие беруге (Сухомлинксий В.А. 

Асмолов А.Г., Гордин Л.А., Буева Л.П., Құнантаева К.Қ., Рогова Л.М., Недашковская М.А., 

Жампеисова Қ.Қ., Бейсенбаева А.А., Төлеубекова Р.К., т.б) және соған сай мұғалім дайындауға 

арналған (Азаров Ю.П., Фридман Л.М., Левитан К.М., Сластенин В.А., Хмель Н.Д., Құдайқұлов 

М.А., Сейтешев А.П., Әбілқасымова А.Е., Таубаева Ш.Т., Щуркова Н.Е., Мұқанова Б.И., 

Калюжный А.А., Ахметов Н.К., Сейталиева Қ.Б., Успанов К.С., Ахметова Г.К., Пралиев С.Ж., 

Меңлибекова Г.Ж., т.б) зерттеулердің құндылығы даусыз, бірақ педагог-дефектолог маманның 

кәсіби этика мәселелеріне, яғни болашақ маманның кәсіптік сана-сезімін  қалыптастыруға, 

дентологиялық дайындығын жүйелі  түрде іске асыруға аз көңіл бөлінген. Сондықтан кәсіби 

әдепті педагогтың кәсіби дайындығының компоненті ретінде анықтау қажеттілігі туындайды. 

Соған сәйкес педагог дайындығының негізін құраушы бөлігі ретінде оның (педагогтың) 

мамандығына деген көзқарасын сипаттайтын, кәсіпкерлік және азаматтық, этикалық-

дентологиялық позициясын білдіретін мінездемесін айқындау -педагогикалық ғылымда 

болашағы мол жаңа сала деп санаймыз. 

Болашақ мамандардың деонтологиялық даярлық мәселелерін алғаш көтергендердің бірі, 

Қазақстанда педагогикалық деонтология ілімінің негізін қалаушы - педагогика ғылымдарының 

докторы, профессор Г.М.Кертаева [1]. Ғалым–педагог өзінің еңбектерінде деонтология, 

педагогикалық деонтология, деонтологиялық даярлық ұғымдарына толық анықтама бере 

отырып, бұл ұғымдардың педагогикалық негізін қалаған.  

Педагогтың кәсіби этикасы, соның ішінде арнайы білім беру саласында  педагог-

дефектологтың кәсіби қызметінде этика ережелері маңызды орын алады. Педагог-дефектолог 

ерекше қажеттіліктері бар тұлғалармен жұмыс істейтіндіктен, аса үлкен дайындықпен қызмет 

атқаруы тиіс. Адамгершілік құндылықтар, адамға деген мейірімділік, оның жанын түсіну, көмек 

беруге ұмтылу, жұмысына адал болу және т.б. адамгершілік қасиеттері – оның басты этикалық 

құндылықтары болып табылады.  

Ерекше білім беру қажеттілігіне ие әрбір тұлға арнайы дайындығы бар педагог-

дефектологтың кәсіби қызметіне жүгінуге, педагогикалық көмек алуға құқылы. Адам 

құқықтары аймағында, негіз қалаушы халықаралық құжаттарға сәйкес, Қазақстан 

Республикасының Заңында мемлекеттің барлық балалары үшін білім алуда тең құқықтар 

принципі қарастырылады. Балалардың білім алуға құқықтары Қазақстан Республикасының 

Коституциясында - «ҚР бала құқықтары туралы», Қазақстан Республикасының Заңдарында - 

«Білім алу туралы», «Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және медициналық-

педагогикалық түзете қолдау туралы» және т.б. қарастырылған. Осы құжаттар негізінде 

мемлекет әр баланың ұлтына, дініне, денсаулық қалпына қарамастан тегін жалпы білім алу 

құқығын қамтиды. Мемлекет басшысының «Кедергісіз келешек» жобасында мүмкіндіктері 

шектеулі тұлғалардың өмірінің сапасын арттыруға, олардың әлеуметтік бейімделуіне көңіл 

бөлінген [2]. 

Ерекше білім беруге қажеттілігі бар балалар сапалы білім алуға құқығы бар. «Егер 

баланың әлеуетті даму аймағына бағдарланған операционалды қойылған мақсаттар оқушы 

алған білім нәтижелеріне сәйкес келсе, онда ол сапалы болып танылады» [3]. Яғни, ерекше 

білім беруге қажеттілігі бар оқушылармен күнделікті жұмыс істейтін мұғалім тек педагогика 

мен әдістеме саласында ғана емес, жас ерекшелігі мен педагогикалық психология туралы, 

оқушы әрекетін бақылай алу, оның жақын арадағы даму аймағын анықтау біліміне ие болуы 
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керек [4]. Осы орайда, педагогқа оқушылармен кері байланысты орнатуға мүмкіндік беретін 

интербелсенді оқыту әдістері көмектеседі. 

Педагог-дефектологтың кәсіби қызметіне  даярлау мазмұнына міндетті түрде дамуында 

ауытқуы бар балаларемен жұмыс істеу барысында оларды оқытудың анатомиялық-

физиологиялық негіздерін, даму мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық 

ерекшеліктерін, осы санаттағы балаларды оқытудың спецификалық әдістері мен тәсілдерін, 

жеке және топтық оқыту бағдарламаларын координациялау тәсілдерін меңгертуді қарастыратын 

кәсіби құзыреттіліктерді  қалыптастыру қажет. Соның барысында кәсіби құзыреттіліктің 

мотивациялық компонентін (өмірлік ұстанымның позитивтілігіне әсер ету, кәсіби 

қызығушылықтарын нақтылау және дамыту, т.б.) және тұлғалық компонентін (таңдаудың 

саналығы, тұлғалық қасиеттарін қалыптастыру және т.б.) дамытуға көп көңіл бөлу қажет.  

Біздің ойымызша, болашақ мамандардың кәсіби әдепке даярлығы келесі тұлғалық 

сапалармен сипатталады: 

- ізгілік, қамқоршылық, адалдық; 

- ықыластылық, қайырымдылық;  

- достық, жылы шырайлық (жайдарылық); 

- сабырлық, адамгершілік, көшбасшы болуға қабілеттілік; 

- сыпайылық, рақымдылық, кішіпейілдік;  

- жауапкершілік,  мамандығына деген қызығушылық; 

- мамандармен өзара әрекеттесуге қабілеттілік;  

- қимыл мұқияттылығы;  

- ұқыптылық пен іс-әрекеттегі жүйелілік 

- өзгелерді оқыта білу қабілеті;  

- басқа адамдарға қамқорлық жасау ептілігі;  

- жаңа идеяларды жүзеге асыру, өзіндік (дербес) пайымдау.  

Болашақ педагог-дефектологтардың кәсібіне байланысты ұғымдары мен 

қызығушылықтарын қалыптастырудың орны бөлек. Олардың мамандығына деген 

қызығушылықтары педагогикалық білімдерді меңгеріп,оны тәжірибеде шыңдауына бағытталуы 

барысында айқын көрінеді. Кәсіби даярлық ең алдымен өзін болашақ мамандық иесі ретінде 

сезінуі, осы еңбек әрекетіне байланысты қиындықтарды ұғынып,осы әрекетке сай бейімделіп өзінің 

дербес кәсіби жоспарын құрып,өз қабілеттерін жұмылдырудан бастау алады. Болашақ педагогтың 

кәсіби іс- әрекетіне даярлығының басты көрсеткіштері де осы дербес кәсіби қызығушылықтары 

мен ұғымдарының қалыптасуымен байланысты. Осы сипатталып жатқан маманның кәсіби сана-

сезімі жеке дара даму ерекшеліктері жеке шығармашылық қабілеті оның тұлғасының басты 

сапалық көрсеткіштері ретінде саналады. Кәсіби сана-сезім, кәсіби этика деңгейі кейін тұлғаның 

педагогикалық шеберлігінің қалыптасуының көрсеткіші әрі алғышарты болып табылады. 
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Мақалада педагог тұлғасының деонтологиялық сипаттамасы беріледі, педагогтың 

кәсіби қызметіндегі әдеп ұстанымдары негізінде педагогикалық қарым-қатынасты 

ұйымдастыру ерекшеліктері, кәсіби қызметтегі әдепке дайындау бойынша тәжірибелік-

экспериментік жұмыстар мазмұны беріледі 

Тірек сөздер: кәсіби қызмет, әдеп, кәсіби этика, педагог тұлғасы.  

 

В статье дается деонтологическая характеристика личности педагога, дается 

характеристика организации педагогического общения на основе этических принципов в 

профессиональной деятельности педагога, содержание опытно-экспериментальной работы по 

этической подготовке к профессиональной деятельности. 

Ключевые слова: профессиональная деятельность, этика, профессиональная этика, 

личность педагога. 

 

The article gives a deontological characteristic of the personality of the teacher, the 

characteristic of the organization of pedagogical communication on the basis of ethical principles in 

the professional activity of the teacher, the content of experimental work on ethical training for 

professional activity. 

Key words: professional activity, ethics, professional ethics, personality of the teacher. 

 

Педагогтың еңбек күрделілігі оның «адам-адам» мамандық (кәсіп) түріне жатқызуына 

байланысты. Педагогтік іс-әрекет – бұл бір адамның басқа адамға тікелей әрекет жасауы емес, 

олардың өзара әрекеттесуі. Сондықтан педагогтің әрекет объектісі педагогикалық үдеріс болып 

табылады, ал білім алушы әрекет жасау объектісінен әрекет субъектісіне ауысады. Осының 

негізінде педагогикалық кәсіп құндылықтары айқындалды:  

 білім алушының тұлғасын, оның құқығы мен бостандығын құрметтеу;  

 басқа сенімдерге, әлем мен дәстүрлерге деген көзқарастарына толеранттілілік білдіру;  

 мәдени алуан түрлілігіне ашықтығы; 

  икемділігі, бейімделу қабілеті, эмпатияға деген қабілеті;  

 тұлға құндылықтарын, тіл мен коммуникацияны түсіну;  

 өз бетімен білім алу, талдамалық және сыни ойлау дағдылары;  коммуникативтік және 

тілдік дағдылары; 

 ынтымақтастық дағдылары, дауларды шешу қабілеті. 

Деонтологияны педагогикалық іс-әрекетте қарастырсақ, оның басты элеметінің бірі деп 

этикалық ұстанымдарын қарастырамыз. 

Педагог – дефектологтың мамандандырылған қызметі дәстүрлі  мұғалімдік қызмет 

саласынан ауқымы кең. Ол әлеуметтік-педагогикалық, психотерапевтік, консультативтік-

диагностикалық және тағы басқа мүмкіншілігі шектеулі балалардың өміріне, арнаулы білім 

алуына бағытталған қызмет көрсетуімен сипатталады. Педагог-дефектологтың кәсіби 

қызметінде  жауапкершілік, ізгілік, өмір сүйгіштік, төзім, өз жұмысына беріктік, мүмкіндігі 

шектеулі адамдардың өмірлік қызығушылықтарына адалдық, тәрбиеленушілерге сүйіспеншілік, 

сыйластық, кәсіби адалдық сияқты қасиеттерді қажет етеді.  
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Педагог-дефектологтың кәсіби қызметінде этика қоғамдық борыштың құрамдас бөлігі 

бола тура, өзінің объективтік және субъективтік көрінісі бойынша адамгершілік сипатқа ие. 

Этиканың объективтік мазмұнының моральдік құндылығы оның мүмкіншілігі шектеулі 

балалардың қажеттіліктерін ескере отырып, тиісті түзету шараларын дұрыс ұйымдастыра 

алуымен тығыз байланысты.  

Арнайы білім беруде этика және деонтология мәселелері мыналарды қамтиды: 

1. Білім беру қызметтерін (әрекеттерін) қалыптастыруда шарттарды жасаумен 

байланысты мәселелер (экономикалық, саяси, әлеуметтік жалпы және басқалар); 

2. Қоғамға толыққанды ықпалдасу үшін қажетті білімнің толық көлемін алуда қол 

жетімділік және әлеуметтік әділеттілік; 

3. Мүмкіндігі шектеулі балаларды немесе тұлғаларды  диагностикалау, түзету және 

кәсіптік оңалту үдерісіндегі этикалық мәселелер; 

4. Көмек қолын сұраған кездегі мәселелер - жынысы мен жасы, әлеуметтік және 

ұлттық-этникалық қатынасы, діни сенімі, саяси көзқарасы негізінде кемсітуді болдырмау. 

Болашақ педагог кадрлардың ерекше қажеттілігі бар балалармен жұмыс жасау 

барысында кәсіби  этикасын қалыптастыруда І.Жансүгіров атындағы ЖМУ 5В010500 – 

«Дефектология», 5В010800 – «Дене шынықтыру және спорт» мамандықтарының модульдік оқу 

бағдарламалары негізге алынып, қарастырылды. 

5В010200 – «Бастауыш оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы  студенттеріне 

типтік оқу бағдарламасына сәйкес міндетті компонент ретінде «Инклюзивті білім беру» пәні 

және «Бастауыш  сынып  мұғалімінің  мүмкіндіктері  шектелген  балалармен жұмысын  

ұйымдастыру» атты элективті оқу пәні енгізілген. Сондай-ақ, 5В010200 – «Бастауыш оқыту 

педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы  модульдік оқу бағдарламасының жеке білім беру 

траекториясы ретінде «Инклюзивті білім беру педагогы» мамандануы бойынша студенттерді 

даярлау қолға алынған. Мамандану аясында болашақ бастауыш сынып мұғалімдері 

«Дефектология негіздері», «Коррекциялық педагогика», -«Психикалық дамуы тежелген 

балалармен жүргізілетін психологиялық педагогикалық», «Психикалық дамуы тежелген 

балаларды түзете дамыта оқыту», « Мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту және тәрбиелеу», 

«Мүмкіндігі шектеулі балаларды жалпы білім беретін мекемелерде инклюзивті оқыту» таңдау 

курстары бойынша дайындықтан өтеді. 

5В010500 – «Дефектология» мамандығы студенттеріне типтік оқу бағдарламасына 

сәйкес міндетті компонент ретінде «Инклюзивті білім беру» пәні және жалпы білім беретін 

мектепте инклюзивті білім беруді жүзеге асыру мақсатын ескере отырып оқу жоспарына 

«Мүмкіндігі шектеулі балаларды инклюзивті және интеграциялап оқытудың қазіргі мәселелері», 

«Түзете-дамыта оқытудағы ақпараттық-коммуникативтік технологиялар», «Психикалық дамуы 

тежелген балалармен жүргізілетін жұмыстың психологиялық-педагогикалық технологиялары», 

«Ақыл-ойы кем балаларды әлеуметтік бейімдеу», «Аутизмі бар балаларды оқыту және дамыту», 

« Психикалық дамуы тежелген балаларды түзете-дамыта оқыту», «Естуі қабілеті зақымдалған  

балаларды психологиялық-педагогикалық әлеуметтендіру», «Жалпы білім беретін және арнайы 

білім беретін мекемелердегі логопедтің әрекеті»,  «Жалпы білім беретін және арнайы білім 

беретін мекемелердегі дефектологтың әрекеті», «Бейіндік дене шынықтыру» сияқты оқу 

пәндері енгізілген. 

Сонымен, болашақ ұстаздың кәсіби қызметіндегі әдепке даярлығын қалыптастырудың 

теориялық жолдарын іске асыру мамандықтың оқу жоспарындағы пәндердің практикалық 

сабақтардың тақырыптық жоспары мен СОӨЖ, СӨЖ  мазмұнына зерттеу жұмысына сәйкес 

даярланған тапсырмаларды енгізу арқылы қамтамасыз етілді. Бұл негізінен бірнеше пәндердің 

СОӨЖ, СӨЖ тақырыптарына ендірілген қосымшалардан тұрады.  

Зерттелетін даярлықты қалыптастыруда қолданылған негізгі ұйымдастыру формалары 

дәріс сабақтары, семинар, практикалық сабақтар болды. Әсіресе проблемалық семинар, 

дөңгелек үстел, пікірталастар ұйымдастыру нәтижелі екендігін көрсетті. Ұйымдастыру 

формаларының ішінде студенттердің өзіндік жұмыстары мен студенттердің оқытушымен өздік 

жұмыстары негізгі орынды алады. Өйткені кәсіби қызметтегі әдепке даярлығын қамтитын 
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тақырыптардың көпшілігі курстардың СОӨЖ, СӨЖ тақырыптарына қосымшалар ретінде 

енгізілді. Студенттердің алған білімдері мен біліктіліктерін бағалау мен бақылау даярлыққа 

сәйкес тақырыптар бойынша сауалнама, психологиялық тесттер, сынақ тесттері, бақылау 

жұмыстары және т.б. арқылы жүргізіліп, сынақтан өткізілді. 

Қалыптастыру экспериментінің барлық кезеңдерінде болашақ педагог-дефектологтарды 

кәсіби қызметтегі әдепке  даярлау алдын-ала дайындалған жоспар бойынша оқу-тәрбие 

жұмыстары (тәрбие сағаттары, талқылау сұрақтары, портфолио, т.б.) тұрақты өткізіліп, 

жұмыстың тиімділігі әр іс-әрекеттің соңында  бағаланды.  

Зерттеу жұмысымыздың мақсат-міндеттеріне сәйкес болашақ педагогтарды инклюзивті 

білім беруге ұйымдастыруға даярлаудың мынадай жолдары анықталды: 

1. Өзара сыйластық, шыдамдылық және оптимизм негізінде «педагог-бала» өзара 

индивидуалды жүйеде әрекеттесу қабілетін қалыптастыру.  

2. Болашақ педагогтарда өнімді әрекет жағдайына бейімділікті қалыптастыру:  

- психологиялық бейімділік – даму мүмкіндігі шектеулі балаға пәнаралық өзара әрекетті 

ұйымдастыру мақсатында педагогикалық үдерістің барлық субъектілерімен («мектеп мұғалімі – 

арнайы педагог (дефектолог)», «мектеп мұғалімі – психолог», «мектеп мұғалімі – даму 

мүмкіндігі шектеулі баланың ата-анасы»және т.б.) өзара әрекеттесу, байланысу, сөйлесе алу 

қабілеті.  

- технологиялық бейімдік – жалпы педагогикалық қабілет (оқушылардың әрекеттерін 

дұрыс жоспарлау және ұйымдастыра алу), теориялық білімді нақты баланың мүмкіндіктері мен 

типологиялық ерекшеліктеріне айналдыра алу және т.б.  

- білім беру ұйымының әкімшілік-педагогикалық әрекет жүйесінде педагогтарды өзара 

нәтижелі әрекеттесуге бейімдеу.  

3. Педагогтарда даму мүмкіндігі шектеулі балалармен нәтижелі педагогикалық әрекетке 

әсер ететін тұлғаның кәсіби-маңызды сапаларын қалыптастыру: түрлі ерекшеліктерге 

қарамастан әрбір адамға құрмет, жанашырлық таныту және болашаққа оптимизммен қарау, т.б.  

Болашақ педагог-дефектологтарды кәсіби қызметтегі әдепке даярлау мазмұнына міндетті 

түрде дамуында ауытқуы бар балаларды оқытудың анатомиялық-физиологиялық негіздерін [1], 

даму мүмкіндігі шектеулі балалардың психологиялық ерекшеліктерін [2,3], осы санаттағы 

балаларды оқытудың спецификалық әдістері мен тәсілдерін [4], жеке және топтық оқыту 

бағдарламаларын координациялау тәсілдерін меңгертуді қарастыратын кәсіби құзыреттіліктерді 

қалыптастыруды енгізу керек. Соның барысында кәсіби құзыреттіліктің мотивациялық 

компонентін (өмірлік ұстанымның позитивтілігіне әсер ету, кәсіби қызығушылықтарын 

нақтылау және дамыту, т.б.) және тұлғалық компонентін (таңдаудың саналығы, тұлғалық 

қасиеттарін қалыптастыру және т.б.) дамытуға көп көңіл бөлу қажет.  
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Мақалада қазіргі арнайы білім берудің жағдайы және даму тенденциялары анықталды. 

Қазақстан Республикасындағы арнайы және инклюзвиті білім берудің жағдайы мен дамуы,  

арнайы және инклюзивті білім берудің тұжырымдамалық тәсілдерін жүзеге асыру 

тетіктері, арнайы білім берудің кешегісі мен бүгінгісіне салыстырмалы талдау жасалды. 

Тірек сөздер: мүмкіндігі шектеулі тұлға, тарихи кезең,  арнаулы білім беру жүйесі, 

дефектология.  

 

В статье раскрыты состояние и тенденции развития современного специального 

образования. Проведен сравнительный анализ состояния и развития Специального и 

инклюзивного образования в Республике Казахстан, механизмов реализации концептуальных 

подходов специального и инклюзивного образования, позднего и современного специального 

образования. 

Ключевые слова: человек с ограниченными возможностями, исторический период, 

система специального образования, дефектология. 

 

The article reveals the state and development trends of modern special education. A 

comparative analysis of the state and development of Special and inclusive education in the Republic 

of Kazakhstan, the mechanisms of implementation of conceptual approaches of special and inclusive 

education, late and modern special education. 

Key words: person with disabilities, historical period, system of special education, 

defectology. 

 

Ұлттық aрнaулы білім беру жүйесінің дaмуы бүкіл тaрихи кезеңінде  елдің әлеуметтік-

экономикaлық құрылымымен, мемлекет пен қоғaмның құндылық бaғдaрлaрымен, мемлекеттің 

дaмуындa aуытқулaры бaр бaлaлaрғa қaтысты сaясaтымен, білім беру сaлaсындaғы 

зaңнaмaсымен, дефектология ғылымының медицинa, психология мен педaгогикaның 

тоғысуындaғы білімнің ықпaлдaсу сaлaсы ретінде дaму деңгейімен, әлемдік тaрихи-

педaгогикaлық процеспен бaйлaнысты болып келеді.  

Осы уaқытқa дейін отaндық дефектологиядa aрнaулы білім берудің жекелеген 

бaғыттaрының (сурдопедaгогикa, тифлопедaгогикa, олигофренопедaгогикa, логопедия) тaрихы 

ғaнa зерттеліп келді және бaлaның қaлыптaн aуытқып дaмуының қaндaй дa бір формaлaры мен 

олaрды психологиялық-педaгогикaлық түзетудің әдістеріне ғылыми көзқaрaстaрдың қaлыптaсу 

тaрихы қaрaстырылды (A. Г. Бaсовa, A. Н. Грaборов, A. И. Дьячков, Х. С. Зaмский, В. П. 

Кaщенко, A. И. Скребицкий, В. A. Феоктистовa және т.б.). Отaндық aрнaулы білім беру 

жүйесінің дaмуы ешқaшaн ұлттық aрнaулы білім беру жүйесін әлемдік процестің контексіне 

енгізетін кешенді тaлдaу пәні болғaн емес. 

Көпшілік отaндық aрнaулы білім беру жүйесінің дaмуындaғы дaғдaрыс ретінде 

бaғaлaйтын жaңa кезеңде (90-шы жылдaрдa) мұндaй зерттеулер ерекше көкейкесті болғaндығы 

aнық. Қолғa aлынып, 70-ші жылдaры aяқтaлғaн дефектологияның жекелеген сaлaлaрындaғы 

тaрихи-педaгогикaлық зерттеулер қaзіргі зaмaнғы дaғдaрыстың жaғдaйын түсіндіре aлмaды әрі 

болжaмдық әлеуеті жоқ.  
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Қоғaмдық қaтынaстaрдың қaзіргі жaғдaйын Қaзaқстaндaғы мемлекеттіліктің тaрихи 

қaлыптaсуының aсa мaңызды бетбұрыстaрынaн бөлектеуге болмaйды. 

Әлсіз, aз қaмтaмaсыз етілген, бишaрa хaлге түскен, бойындa түрлі aуытқулaры бaр 

aдaмдaрды қорғaу, білім беру мен көмектесу проблемaлaры өндірістік күштер мен өндірістік 

қaтынaстaрдың экономикaлық жaғдaйынa ғaнa емес, сонымен бірге қоғaмның негізгі көмек 

күші ретіндегі дaму деңгейіне де бaйлaнысты әртүрлі сипaтқa ие болды. 

Қaзіргі уaқыттa тaрихи-педaгогикaлық бaғыт бұрынғышa педaгогикaлық ғылымның 

өзекті бaғыттaрының бірі болып қaлудa, өйткені педaгогикaлық ғылым мен прaктикaның 

зaмaнaуи проблемaлaрды шешу жолдaрын іздестіруіне бaйлaнысты ХХІ ғaсырдың бaсындaғы 

тaрихты қaйтa ой елегінен өткізу aйрықшa мaңызды. Соңғы онжылдықтa өткізіліп жaтқaн 

әлеуметтік-экономикaлық реформaлaр aясындa бойындa түрлі aуытқулaры бaр aдaмдaрды 

қолдaу мен aрнaулы білім беруге деген қызығушылық пен прaктикaлық қaжеттілік хaлықтың 

осы сaнaтының проблемaлaрын неғұрлым өткір түрде aйқындaп берді.  

Соңғы онжылдықтa Қaзaқстaндaғы білім беру жaғдaйы елеулі түрде өзгерді. Бұл, әрине, 

aрнaулы білім беру жүйесіне қaтысты. Білім беру сaпaсын aрттыру мaқсaтындa бірқaтaр 

құжaттaр қaбылдaнды: "Бaлa құқықтaры турaлы" БҰҰ Конвенциясынa, ҚР "Білім турaлы", 

"Қaзaқстaн Республикaсындaғы бaлaның құқықтaры турaлы", "Кемтaр бaлaлaрды әлеуметтік 

және медицинaлық - педaгогикaлық түзеу aрқылы қолдaу турaлы" зaңдaрынa және бaсқa 

нормaтивтік құқықтық құжaттaрғa сәйкес және осы ережелер негізінде жүзеге aсырылaды. 

Қaзaқстaндaғы aрнaулы білім беру ұзaқ тaрихы бaр, мәдени-тaрихи перспективaдa үнемі 

өзгеріп отырaтын күрделі процесс ретінде сипaттaлaды. Оны зерттеу тaрихи уaқыттың, тaрихи 

прaктикa мен тaнымның түрлі формaлaрын ескеруді тaлaп етеді.  

Aрнaулы білім берудің қaлыптaсуы мен дaму тaрихының мәселелерімен көптеген 

зерттеушілер шұғылдaнды [1]. Дaмуындa aуытқулaры бaр бaлaлaрды оқыту мен тәрбиелеу 

жүйесінің қaлыптaсуы мен дaмуынa aрнaлғaн тұңғыш зерттеулердің бірі ретінде Е.В. Герье мен 

Н.В. Чеховтың  «Aқыл-ойы кем бaлaлaрғa aрнaлғaн көмекші мектептер»  aтты еңбегін aтaуғa 

болaды. Бұл еңбек aқыл-ойы кем бaлaлaрғa aрнaлғaн aлғaшқы мекемелердің пaйдa болу 

мәселелеріне қaтысты болды. Бұдaн әрі aтaлғaн сaнaттaғы бaлaлaрды оқыту мен тәрбиелеуді 

ұйымдaстыру мәселелерін зерттеумен   Т.A. Влaсовa, И.И. Дaнюшевский, Ф.М. Новик  және т.б. 

шұғылдaнды. Aқыл-ойы кем бaлaлaрды оқытуды, тәрбиелеу мен дaмытуды ұйымдaстыру 

тaрихынa қaтысты неғұрлым жинaқтaушы еңбек бүгінгі тaңдa Х.С.Зaмскийдің «Aқыл-ойы кем 

бaлaлaр. Олaрды ежелгі кезеңдер мен ХХ ғaсырдың ортaсынa дейін зерттеу, тәрбиелеу мен 

оқыту тaрихы» aтты еңбегі болып тaбылaды. Л.Г. Бaсовa мен С.Ф. Егоровтың, Г.Н. Бaтовтың,  

К.Г. Дердиктің, Г.В. Кузнецовaның зерттеулерінде есту қaбілеттері бұзылғaн бaлaлaрғa aрнaулы 

білім беру жүйесінің қaлыптaсуы мен дaму мәселелері aшып көрсетілген.  В.A. Феоктистовa, 

А.Г. Литвак өзінің зерттеулерін соқырлaр мен әлсіз көретін aдaмдaрғa білім беру жүйесінің 

қaлыптaсуы мен дaмуынa aрнaйды. 

Қaзіргі зaмaнғы кезеңде aрнaулы білім берудің отaндық жүйесін зерттеу кешенді тaлдaу 

пәні ретінде қaрaстырылaды. Нaқ осындaй тұрғыдa келуді aлғaш рет Н.Н. Мaлофеев өзінің 

еңбектерінде негіздеген болaтын [2]. Aвтор бұл еңбектерінде отaндық aрнaулы білім беру 

жүйесін  дүниежүзілік aрнaулы білім беру жүйесінің бір бөлігі ретінде қaрaстырып, отaндық 

aрнaулы білім берудің қaлыптaсу және дaму процесіне тaлдaу жaсaйды.  

Осы және өзге де aвторлaрдың жұмыстaрын тaлдaу зерттеулердің бaсым бөлігі дaмуындa 

aуытқулaры бaр жекелеген сaнaттaғы aдaмдaрғa Ресейде aрнaулы білім беру жүйесінің қaлыптaсуы 

мен дaмуынa немесе aрнaулы білім берудің қaлыптaсуының социомәдени aспектілеріне қaтысты 

деп тұжырым жaсaуғa мүмкіндік береді. Aлaйдa, бұл еңбектердің қaдір-қaсиетін кемітпестен, 

олaрдa aтaлғaн проблемaны жaрия етуде негізінен aлғaндa шет aймaқтaр мен оның түпкірлеріндегі 

дaмуындa aуытқулaры бaр бaлaлaр мен жaсөспірімдердің жaғдaйлaры сөз етілмегендігін,  тек қaнa 

осы бaлaлaрғa елдің ортaлығындa aлғaшқы мекемелердің aшылуын сипaттaғaндығын aтaп 

өткеніміз жөн.  Әр түрлі кезеңдерде КСРО-ның бұрынғы одaқтaс республикaлaрындa, 

облыстaрындa, өлкелері мен жекелеген қaлaлaрындa aрнaулы білім берудің қaлыптaсуы мен дaму 

процесіне қaтысты зерттеулердің де пaйдa болғaндығын aтaп өтуіміз қaжет.  
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атты жас ғалымдар мен  білімгерлердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 

 

Отaндық aрнaулы білім беру мекемелері жүйесінің қaлыптaсу мен дaму тaрихы өте 

қысқa  әрі өзіне тән ерекшелігі бaр. Оның пaйдa болуы революцияғa дейінгі кезеңге, aл 

қaлыптaсуы ірі әлеуметтік сілкіністерге турa келеді, aл түбегейлі ресімделуі кеңестік кезеңде 

іске aсырылды. Осылaйшa, мемлекеттік aрнaулы білім беру жүйесінің тaрихы жaрты ғaсырдaн 

aстaм уaқытты, aл aрнaулы оқытудың жекелеген сaлaлaрындa (мәселен, психикaлық дaмуы 

тежелген бaлaлaрды оқыту) 20-25 жылды ғaнa қaмтиды.  

Сонымен қaтaр, жүйенің дaму процесі өзінің сипaты жaғынaн өте үдемелі әрі қaрқынды 

болды. Л.С. Выготскийдің [3] мәдени-тaрихи теориясының бaзaсындa aрнaулы психология мен 

педaгогикaның түрлі бaғыттaры бойыншa  теориялық негіздері жемісті әзірленді, aрнaулы білім 

берудің дифференциaлды жүйесі дaмытылды. 30-шы жылдaры жұмыс істеген естуі, көруі, 

интеллектісі бұзылғaн бaлaлaрғa aрнaлғaн оқу орындaрының үш типінен жүйе aрнaулы 

мектептердің 8 типіне (сaңырaу, нaшaр еститін, соқыр, нaшaр көретін, сөйлеуі, тірек-қимыл 

aппaрaты, интеллектісі бұзылғaн, психикaлық дaмуы тежелген бaлaлaр) және aрнaулы 

оқытудың 15 типіне (1991) жaқындaды. Қaлыптaн aуытқығaн бaлaлaрды мектепке дейін 

тәрбиелеу мен оқыту жүйесі ұйымдaстырылды. Көмекші мектептерді (aқыл-ойы кем бaлaлaрғa 

aрнaлғaн) қоспaғaндa, бітірушілерге жaлпы білім берудің белгілі бір деңгейімен сaлыстыруғa 

болaтын цензaлық білім берді, осының нәтижесінде олaрдың ортa aрнaулы оқу орындaры мен 

жоғaрғы оқу орындaрынa түсуін мүмкін болды. Aрнaулы білім беру мекемелер сaнының өсуі, 

ұлттық aрнaйы білім беру жүйесінің дифференциaлдық сипaты, aрнaулы білім берудің 

цензaлдығы, қaлыптaн aуытқығaн бaлaлaрдың белгілі бір сaнaттaрын оқытудың теориялық 

негіздерін әзірлеудің жоғaры деңгейі жүйенің нәтижелілігін, оны дaмытудың тaңдaлғaн 

бaғыттaрдың бaрaбaрлығы мен оптимистік болжaм жaсaудың тиімділігін позитивті бaғaлaу 

үшін aсa орынды негіз болып тaбылды. 

Қорытындылай келе, жаңа заманның педагогикалық жүйесі даму мүмкіндіктері шектеулі 

балалардың құқықтары мен мүмкіндіктеріне қоғамның қарым-қатынасының өзгеруіне қарай, 

қоғамның мүгедектерге деген бұрынғы қарым-қатынасына бағытталған алдыңғы білім беру 

жүйесін мойындамау ретінде пайда болады. Арнай білім берудің ұлттық жүйелерінің қазырғы 

заманғы [4] барлық даму үрдістерінің тереңде жатқан әлеуметтік-мәдени тамырлары мен белгілі 

«тарихи жасы» бар. Инклюзивтік білім беру Қазақстан Республикасы үшін жаңа жүйе екенін атап 

өткен дұрыс болады, бұнда оқушылар мен мұғалімдер ортақ мақсатта жұмыс жасайды — барлық 

балаларға бөлмей қолжетімді және сапалы білім береді. Қазырғы заманғы педагогикадағы 

интеграция үдерісінің дамуына білім берудің адам мен қоғамның дамуы үшін жағдай жасайтын 

әлеуметтік орта ретіндегі жаңа құндылықтарды мойындауы үлкен әсерін тигізді. 
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Мақалада қазіргі арнайы білім берудің жүйесінің дамуы инклюзивті білім берумен 

байланысты қарастырылады. Қазақстан Республикасындағы арнайы және инклюзвиті білім 

берудің жағдайы мен дамуы,  арнайы және инклюзивті білім берудің тұжырымдамалық 

тәсілдерін жүзеге асыру тетіктері сипатталады. 

Тірек сөздер: мүмкіндігі шектеулі тұлға, тарихи кезең,  арнаулы білім беру жүйесі, 

инклюзия.  

 

В статье рассматривается развитие современной системы специального образования в 

связи с инклюзивным образованием. Описываются условия и развитие специального и 

инклюзивного образования в Республике Казахстан, механизмы реализации концептуальных 

подходов специального и инклюзивного образования. 

Ключевые слова: человек с ограниченными возможностями, исторический период, 

система специального образования, инклюзия. 

 

The article deals with the development of modern system of special education in connection 

with inclusive education. The conditions and development of special and inclusive education in the 

Republic of Kazakhstan, mechanisms of implementation of conceptual approaches of special and 

inclusive education are described. 

Key words: person with disabilities, historical period, system of special education, inclusion. 

 

Инклюзивтік білім беру «қалыптандыру» тұжырымдамасына сүйенеді [1], оның негізінде 

келесі жағдайлар туралы ойлар жатыр: даму мүмкіндіктері шектеулі адамдардың өмірі мен 

тұрмысы өздері өмір сүріп жатқан қоғамның тұрмыс салты мен жағдайына мейлінше жақын 

болуы керек. Балаларға қатысты бұл келесілерді білдіреді: 

Даму мүмкіндіктері шектеулі баланың жалпыға ортақ қажеттіліктері бар, соның ішіндегі 

бастысы — сүйіспеншілікке және дамуға ынталандыратын жағдайға деген қажеттілік. 

Бала қалыпты өмірге барынша жақын келетін жағдайда өмір сүруі керек. 

Бала үшін ең жақсы жер – өзінің туған үйі, және жергілікті үкіметтің міндеті – даму 

мүмкіндіктері шектеулі баланың өз үйінде тәрбиеленуіне ықпал жасау. 

Барлық балалар оқи алады, демек, дамуындағы ауытқулардың қаншалықты ауыр 

болуына қарамастан, олардың бәріне білім алуға мүмкіндік берілуі тиіс. 

Білім берудегі инклюзивтік амалды жүзеге асыру арқылы өмір сүру сапасын жақсарту 

келесілерді білдіреді: 

бала мен ата-ана арасындағы байланыстарды сақтау және балаға өз отбасының 

күнделікті тыныс-тіршілігіне толық араласуына мүмкіндік беру; 

келешекте еңбек нарығында бәсекеге жарамды және әлеуметтік жинақы болуға 

мүмкіндік беретін сапалы білім алуды; 

қатарларымен және ересектермен әлеуметтік әрекет етудің оң тәжірибесін игеруді; 

қоғамдастықта әлеуметтік осал топқа жататын балалар мен ересектерге қолдау көрсету 

бойынша әлеуметтік дағдылар қалыптастыруды, бұл барлық қоғамды мейлінше орнықты және 

біртұтас етеді. 
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атты жас ғалымдар мен  білімгерлердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 

 

Жаңа типтегі инклюзивтік білім беру жүйесінің негізгі сипаттамасына келесілерді 

жатқызуға болады: 

– білім беру ұйымының нысаны және оқу орнының түрін еркін таңдауды; 

– аралас түрдегі білім беру ұйымдарын құру, онда даму мүмкіндіктері әртүрлі 

этиологияда шектелген балалар бірге оқи алады, соның ішінде қалыпты дамып келе жатқан 

қатарларымен де; 

– арнайы және қалыпты білім беру арасындағы шекараның өтімділігін қамтамасыз 

ететін, арнайы және жалпы білім берудің әрекеттесулерінің жаңа механизмі. 

Әлеуметтік-философиялық мағынадағы инклюзивтік білім беру қалыпты балалар мен 

мүмкіндіктері шектеулі балалардың бірігіп өмір сүру түрін білдіреді, оны қоғам және білім беру 

институттарының жүйелері қолдап, дамытып отыр. Бұл мәндегі инклюзивтік білім беру - әр бір 

оқушының білім алу түрін, орынын және тілін таңдау құқығы, білім беру ұйымында 

мүмкіндіктері шектеулі балалардың білім алуы мен дамуы үшін қажетті жағдайлар жасау және 

оларды жалпыға білім беру ұйымының оқу үдерісіне толық енгізу реттерінде қарастырылады. 

Инклюзивтік білім беру барлық оқушыларға балабақша, мектеп, институт ұжымдарының 

өміріне толық көлемде қатысуға мүмкіндік береді, ол барлық оқушылардың тең құқықтарын 

қамтамасыз етуге және олардың ұжым мен қоғам өміріне қатысуларын ынталандыруға 

қабілетті. 

Инклюзивтік білім беру негізінде келесі ережелер жатыр: 

1. Барлық адамдардың құқықтық теңдіктерінің қағидасы (олардың жеке қасиеттерін 

сақтаумен қатар ерекшеліктерін де ескеріп). 

2. Кемсітушіліктің кез-келген түрін болдырмау, демек, мүмкіндіктері шектеулі 

тұлғалардың білім алуға және әлеуметтік өмірге қатысуға байланысты кез-келген құқығын 

шектеуді. 

3. Мүмкіндіктері шектеулі тұлғалардың әлеуметтік - қоғамдық өмірдің барлық 

салаларындағы ерекше қажеттіліктерін қанағаттандырудағы ерекше құқықтарын мойындау, 

жекелегенде, білім алу (білім берудің арнайы жағдайлары, әлеуметтік инфроқұрылымдарға 

қолжетімділік және басқалар). 

4. Мүмкіндіктері шектеулі баланың табысты әлеуметтенуі үшін барлық қажетті 

жағдайды жасаудағы қоғамның міндеттері. 

5. Барлық балаларды жалпыға білім беретін мектептерге және мектепке дейінгі 

ұйымдарға қабылдау мүмкіндігі. 

Инклюзивтік білім беру англиялық зерттеушілермен [2] келесі түрде қабылданады: 

Инклюзивтік білім беру әрбір жекелеген оқушының мектептің академиялық және 

әлеуметтік өміріне қатысу дәрежесін ұлғайту үдерісі болып табылады, сонымен қатар 

оқушыларды мектеп ішінде өтетін барлық үдерістерден оқшаулау дәрежесін төмендету үдерісі. 

Инклюзивтік білім беру, жеке ерекшеліктері мен қажеттіліктері бар түрлі оқушыларды 

толық қабылдау үшін, мектептің мәдениетін, оның тәртіптерін, ішкі ережелері мен 

тәжірибелерін қайта құруға шақырады. 

Инклюзивтік білім беру тек мүмкіндіктері шектеулі балаларға ғана емес, мектептің 

барлық оқушыларына тікелей қатысты. 

Инклюзивтік білім беру мектепті тек оқушылар үшін ғана емес, сонымен қатар 

мұғалімдер мен қызметкерлер үшін де жетілдіруге бағытталады. 

Жекелеген оқушыларға білім беру ортасы мен үдерісіне жол беру ниеті, шешімі жалпы 

және тұжырымды көзқарасты талап ететін мәселелерді анықтауы мүмкін. 

Әр баланың өз үйінің жанындағы мектепте білім алуға құқығы бар. 

Балалардың саналуандығы мен бір-біріне ұқсамаулары шешуді қажет ететін мәселе емес, 

білім беру үдерісінде пайдалануға болатын маңызды қор. 

Инклюзивтік білім беру мектеп жұмыс жасайтын қоғам және мектеп арасындағы достық 

қарым-қатынасқа негізделген жақын, тығыз байланысты білдіреді. 

Инклюзивтік білім берудің негізгі ойы - білім беру жүйесіне енуге бала дайындалуға тиіс 

емес, кез-келген баланы енгізуге жүйенің өзі дайын болуы тиіс дегенді меңзейді. Бұл 
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инклюзивтік білім беру жалпыға білім беретін мектептер мен балабақшаларға ашылған есік 

қана емес, сонымен қатар білім беру нәтижесіне жауап беру екендігіне барлық мұғалімдер мен 

ата-аналардың түсіністікпен қараулары керек дегенді де білдіреді. Оның сапасы ұсынылып 

отырған білім беру қызметінің даму мүмкіндіктері шектеулі балалардың білім алу 

қажеттіліктеріне қаншалықты сәйкес келуіне тікелей байланысты. Инклюзивтік білім беру 

мүмкіндіктері шектеулі балалар жалпыға білім беру стандарттары аясында берілетін білімді 

дамуы қалыпты балалармен бір мезгілде меңгереді деп болжайтындықтан, бұндай көзқарас 

психофизикалық даму деңгейі жасына сәйкес немесе соған жақын келетін балаларға ғана 

қатысты болуы мүмкін. Н.Н. Малофеев [3] нұсқағандай, инклюзивті білім беруді мектепке 

дейінгі кезеңде ұйымдастыру мейлінше тиімді. Білім беру ұйымдары оларға дұрыс көңіл бөлуі 

үшін тиімді білім беру стратегияларын іздеу, оларды одан әрі тәжірибеге енгізу үшін үлгілеу 

және сипаттау қажет. 

ЮНЕСКО түсінігіндегі инклюзивтік көзқарас бұл: 

мектеп жасындағы барлық балалардың білім беру үдерісіне белсене қатысулары, барлық 

балалардың мектепте сапалы білім алуға тең мүмкіндіктері, 

барлық балалар үшін, олардың ерекшеліктеріне қарамастан, бірге оқу мүмкіндігі, 

балалар үшін бірге өмір сүруді үйрену мүмкіндігі, инклюзивтік қоғам мен оның әл-ауқатын 

дамыту үшін негіз . 

Сонымен, инклюзивтік көзқарас балалардың әртүрлі білім алу қажеттіліктерін түсінеді 

және осы қажеттіліктерге сәйкес білім беру үдерісіне толық қатысу бойынша қызмет көрсету, 

қоғам назарын аудару, білім берудегі бөлектеу мен кемсітуді жою дегенді меңзейді. Қалыпты 

оқушылар үшін инклюзивтік білім беру инклюзивтік сынып пен қалыпты сынып арасындағы 

еркін таңдауды білдіреді, алғашқы нұсқаны таңдаған жағдайда – ол үшін білім беру 

стандартында қарастырылған сапа мен қарқынды қамтамасыз етуді, оқушының инклюзивтік 

білім берудің бекітілген әлеуметтік ережелері мен тәртіптерін қабылдауы мен сақтауын 

білдіреді. Осы жағдайда «инклюзивтік білім беруге» ауысу жүзеге асырылады, демек балалар 

арасындағы айырмашылықтар бірін-бірі толықтырудың қоры ретінде қаралатын әлеуметтік 

қарым-қатынас түріне ауысу. 

Инклюзивтік амалдың артықшылықтары айқын: 

-Мүмкіндіктері шектеулі оқушының әлеуметтенуі үшін мейлінше қолайлы жағдайлар 

жасалады. 

-Әртүрлі ауытқулары бар балалардың сабақта және сабақтан тыс уақытта барынша тығыз 

араласуларына мүмкіндік жасалады. 

-Мұғалімдердің білімдері жетілдіріледі. 

-Балаларды оқыту мен тәрбиелеудің жаңа технологиялары жасалады және қабылданады. 

-Арнайы (түзету) ұйымдармен, әлеуметтік және медициналық мекемелермен 

ынтымақтастық орнатылады. 

Инклюзивтік білім беруді дамыту әдіснамасының негізгі бағыттарының арасында 

бөлінетіндері: 

– балалардың ерекшеліктеріне қарамастан олардың теңдігін қабылдауға қоғамды 

дайындау; инклюзивтік білім берудің мақсаттарын, міндеттерін және негізгі бағыттарын 

бұқаралық ақпарат құралдарында және білім беру ұйымдарының веб-парақшаларында кеңінен 

тарату; 

– әр баланың қабілетін дамытуда кемшілікке бағытталған көзқарастан оны қолдауға 

көшу; 

– барлық санаттағы оқушылардың білім алуға деген қызығушылықтары мен 

қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында, мектептегі білім беру мазмұнын түрлендіру; 

– әр баланың сапалы білім алуға тең қолжетімділілігін қамтамасыз ету үшін ақпараттық 

технологияларды пайдалану және қашықтықтан білім беруді жетілдіру; 

– педагог мамандарды инклюзивтік білім беру жағдайында жұмыс жасауға дайындау . 

Инклюзивті  білім  берудің  дамуы  инклюзивті  саясат  пен  тәжірибені жетілдірусіз және 

инклюзивті құндылықтарды жүйе деңгейіне толық, сондай-ақ олардың жеке институттары 
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деңгейіне ендірусіз мүмкін емес. Инклюзивті білім беру әр  адамды түрлі  жолдармен белсенді 

инклюзиялауды, дербестендірілген ықпалды және ерекше оқытуды қажет ететін тұлғаларға 

білім беру процесіндегі кедергілерді  жою  негізінде  оқыту  мен  оқу  ортасын  жетілдіру  

арқылы  тең мүмкіндіктер жасауды көздейді. 

Қорытындылай келе, жаңа заманның педагогикалық жүйесі даму мүмкіндіктері шектеулі 

балалардың құқықтары мен мүмкіндіктеріне қоғамның қарым-қатынасының өзгеруіне қарай, 

қоғамның мүгедектерге деген бұрынғы қарым-қатынасына бағытталған алдыңғы білім беру 

жүйесін мойындамау ретінде пайда болады. Арнай білім берудің ұлттық жүйелерінің қазырғы 

заманғы барлық даму үрдістерінің тереңде жатқан әлеуметтік-мәдени тамырлары мен белгілі 

«тарихи жасы» бар. Инклюзивтік білім беру Қазақстан Республикасы үшін жаңа жүйе екенін атап 

өткен дұрыс болады, бұнда оқушылар мен мұғалімдер ортақ мақсатта жұмыс жасайды — барлық 

балаларға бөлмей қолжетімді және сапалы білім береді. Қазырғы заманғы педагогикадағы 

интеграция үдерісінің дамуына білім берудің адам мен қоғамның дамуы үшін жағдай жасайтын 

әлеуметтік орта ретіндегі жаңа құндылықтарды мойындауы үлкен әсерін тигізді. 
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ТҰЛҒА ПРОБЛЕМАСЫНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ- ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕЛУІ 

 

Зиядан Қ. магистрант 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 

 

Жеке тұлғаның маңыздылығы оның қасиеттері мен іс-әрекеттерінде қоғамдық 

прогресс тенденцияларының, әлеуметтік белгілер мен қасиеттердің айқын және арнайы 

көрініс табуы арқылы, оның іс-әрекетіндегі шығармашылық қасиетінің деңгейі арқылы 

анықталады. 

Тірек сөздер: тұлға,факторлар, қасиет,құрылым 

 

Значимость личности определяется уровнем творческой самоэффективности личности, 

через конкретное выражение тенденций социального прогресса, социальных особенностей и 

атрибутов,  в их качествах и действиях. 

Ключевые слова: личность,факторы,свойства,структура  

 

The significance of the personality is determined by the level of the creative self-efficacy of the 

personality, through the concrete expression of the trends of social progress, social characteristics and 

attributes, in their qualities and actions. 

Key words: personality, factors, properties, structure 

 

Тұлға – бұл   қоғамдық-тарихи   дамудың  өнімі. Адамның   қоғамдық қатынастар 

жүйесінде алатын орны, оның орындайтын іс-әрекеті-бұл   оның   тұлғасының   қалыптасуын   

анықтайтын   жағдайлар. Тұлғаның қалыптасуы адамның мінездемесі үшін маңызды орын 

алады, яғни оның мінез-кұлык пен іс-әрекетінің жоғары саналы формаларын қамтамасыз етіп, 

оның ақиқатқа байланысты барлық қарым-қатынастарының бірлігін құрайды. 
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Тұлғаның қалыптасуы биологиялық және әлеуметтік факторларға байланысты екені 

мәлім. Сонымен қатар тұлғаның дамуында негізгі болып - нақтылы тарихи орта саналады.   

Тұлғаның   дамуы -  механизмді құрастыратын көптеген ішкі және сыртқы факторларға тәуелді 

болып келеді. 

Л.С.   Выготскийдің:   "баланың   психикасы   әлеуметтік табиғатқа...", - деген пікірі 

осыған негізделеді. Л.С. Выготскийдің айтуы бойынша, баланың   тұлғалық дамуы - оның 

дамуындағы әлеуметтік жағдайлармен байланысты[1]. 

Психологияда “жеке тұлға” деген ұғымның әр түрлі түсініктері бар: жеке тұлға – 

әлеуметтік қатынастар мен саналы іс-әрекеттің субъектісі ретіндегі индивид. Жеке тұлғаның ең 

маңызды белгілері: оның саналылығы, жауапкершілігі, бостандығы, қадір-қасиеті, даралығы. 

Жеке тұлғаның маңыздылығы оның қасиеттері мен іс-әрекеттерінде қоғамдық прогресс 

тенденцияларының, әлеуметтік белгілер мен қасиеттердің айқын және арнайы көрініс табуы 

арқылы, оның іс-әрекетіндегі шығармашылық қасиетінің деңгейі арқылы анықталады. 

Әрбір жеке тұлға қасиеттер жиынтығы арқылы әрбір тұлғаның басқа бір тұлғадан 

айырмашылығын, оның ешкімге ұқсамайтынын, өзіне тән ерекшелігі бар екенін сипаттайды. 

“Қасиет ұғымы философияда категория ретінде жалпы ғылымдар аясында түсіндіріледі. Қасиет-

зат, қатынас және солар арқылы анықталатын ұғым. Сапа заттың өзіндік сипатын, 

біртұтастығын бейнелесе, қасиет соның бір көрінісі,”-деп анықтама беріледі. 

Психология ғылымы қоғамдық ортадағы қасиеттің мән-мағынасын “индивидке тән 

психикалық іс-әрекет пен мінез-құлықтың білгілі бір сандық – сапалық деңгейін қамтамасыз 

етіп отыратын тұрақты түзіліс,”- деп түсіндіреді. Яғни қасиет сөзінің мән-мағынасы кең көлемді 

қамтитын болғандықтан, тұлғаның даму барысында өзіне тән мінез-құрылымдарымен 

сипатталаты анық. 

Әдетте, адамның мінезі мен темпераментінің ерекше белгілері шығармашылық іс-әрекеті 

мен қабілеттілігінің өзгешелігі арқылы ерекшеленеді. Ұжымдағы адамдардың тұлғалық 

қасиеттеріне төмендегіше сипаттама беруге болады                     

Тұлғаның даму құрылымы үш бөліктен тұрады. Біріншіден, тұлғаның ақыл-ойын дамыту 

арқылы санасын жетілдіру; екіншіден, мәдениетті және адамзаттық өркениетті тұлғаның 

бойына біртіндеп сіңіру; үшіншіден, жеке тұлғаны іс-әрекетке ендіру арқылы өзін-өзі 

тәрбиелеуге белсене қатыстыру. 

Жеке тұлғаның құндылық бағдарының әлеуметтік-адамгершілік аспектісі мен ұлттық 

мәдениеттің жеке тұлға бойында қалыптасу мәселелері прогресшіл халық ағартушылары 

Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев, Ж.Аймауытов,                                 А. Байтұрсынов, 

М.Жұмабаевтардың еңбектерінен көрініс тапқан. 

Тұлғалық қасиеттерді қалыптастырудың жолдары соңғы жылдары қазақстандық педагог-

ғалымдар: С.Қалиев[2], Ш.Майғаранова[3], К.Оразбекова[4], Р.К.Төлеубекова[5], т.б. жеке тұлға 

туралы түсініктер мен адамның тұлғалық ерекшеліктерін айқындаудың әдіснамалық негіздерін 

қоғамдық тәрбиенің даму заңдылықтарына, ұлттық мәдениет пен әлемдік мәдениеттің кірігу 

заңдылықтарына негіздей отырып,бүкіладамзат баласының қолы жеткен рухани-мәдени 

байлықтарды еркін  меңгерген  азамат тәрбиелеудің жолдарын ашып көрсете отырып, тұлғаның 

жеке бастық қасиетін жетілдіруді психологиялық аспектіде қарастырады. 

Сонымен тұлға - бұл біріншіден, әлеуметтік қатынас пен саналы әрекеттің субъектісі 

ретіндегі индивид. Екіншіден, бұл индивидтің жүйелі қасиеті, оның қоғамдық қатынасқа 

енуімен анықталып және де біріккен әрекет пен қарым-қатынаста қалыптасып отырады. Кеңес 

психологиясында адамды тұлға деп - қоғамның субъектісі ретінде оның қарым-қатынасқа түсу 

жүйесін сипаттайды. 

Басқа адамдар туралы адамның практикалық жалпылама қорытындылай алатын 

білімдері тұлғаның өзіне деген қатынасының басты қайнар көзі болып табылады. Бала өзінің 

анасы арқылы қоршаған ортадағы басқаларды анық бейнелей бастайды. Оның санасының 

жалпы дамуына адамдардың бейнесін білу белгілі рөл атқарады. Көргендерін жалпылау 

үрдісінде ғана, өзінің тұлғасы туралы жалпы білімдер негізінде өзіндік сана қалыптасады. 
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Қандай болсын, адамның өмірлік жағдайындағы әлеуметтік, еңбектегі, дербес өміріндегі 

өзгерістер, оның іс-әрекетіне ғана емес, сонымен бірге субъект ретінде өзіне деген қатынасына 

да әсер етеді. Сондықтан, өзін ұғыну тек қана психофизикалық тірі жан ғана емес, біріншіден 

еңбек етуші,  отбасының мүшесі, ұжымның өкілі ретінде тани білу. Сенімділіктің дамуымен 

бірге өнегелі дүиетаным қалыптасады, ол сенімді болуға жүйелі демеу болып, бүкіл 

қажеттіліктер мен талпыныстардың кешенін сапалы жылжытады. Дүниетаным дамуының 

ықпалымен түрткілердің ішінде өнегелілік мотивтері жетекші орынға ие болады. Мұндай 

мотивтердің орнығуы тұлғалық сапалардың тұрақтылығына алып келеді. Анықталу мен 

бағыттылық, адамға әрбір нақты ситуацияда өзіне тән өнегелілік сапаларды ұстануға 

жәрдемдеседі. 

Тұлғаның өзіндік санасын қалыптастыруда өзін бағалау және соның негізінде өзін реттеу 

өте маңызды іс-әрекет. 

Тұлғаның жан жақты дамуындағы маңызды мәселелердің бірі өзіндік сананы 

қалыптастыру. Өзіндік сананың басты құрамдастықтары - өзін бағалау және өзін-өзі реттеу, олар 

тұлғалық дамуда негізгі орын алады. Іс-әрекетте тұлғаның өзіне, өз қабілеттеріне байланысты 

өзін-өзі адекватты бағалау мүмкіндіктері қалыптасады. Бұл өзіне ылғи көзқараспен қарау, өз 

мүмкіндіктерін іс-әрекет нәтижесінде бағалау мен қажет қасиеттерін түзетуге жағдай туғызады. 

Психологиялық зерттеулер бойынша тұлғаның өзі туралы пікірін, әрі қарай іс-әрекетінің 

реттеушісі ретінде қарастыруға болады. 

Адекватты өзін-өзі бағалау мүмкіндіктері арқылы тұлға өз жетістіктерін шынайы 

бағалауды үйреніп өнегелік дамуға бағытталады. Тұлғаның өзіндік санасы өзіндік таным 

үрдісінің басты құрамдасы ретінде айналдағыларымен құнды қатынастарды және іс-әрекеттерді 

ұйымдастырып өз мінез-құлығын реттеуші ретінде қабылданады. 

Тұлғаның өзін «Мен» ретінде ұғыну, өзіндік санасының қалыптасуы, ортадағылармен 

біріге өзін-өзі ұғыну – іс-әрекеттінің өздігінен тәуелсіз саналы іске асырылуы және 

жеткіншектің өзін-өзі бағалау үрдісін қалыптасуы оқу іс-әрекетіне берілген баға, даралық 

сапалар, мінез-құлық басты болып танылады. 

Басқа қасиеттерімен салыстырғанда адамның өзіне деген қатынасы кейінірек 

қалыптасады. Іс-әрекет пен қылықтың кез келген түріне мұндай қатынастар ситуацияға, затқа 

және іс-әрекет құралдары мен басқа адамдарға қатынастарынан кейін болады. Көптеген қатынас 

объектілерінен кейін ғана сана өзіндік сананың объектісіне айналады. Өзін қылықтың субъектісі 

ретінде сезініп, өзіне қатынасы зейінділік немесе рефлексивтілік қасиетке айналу үшін көп 

тәжірибе жинақтау қажет. Тұлғаның құрылымын және оның тұтастығын қамтамасыз етіп 

жетілдіретін нақты осы аталған қасиеті. Олар өмірдің мақсатымен және іс-әрекетімен, құнды 

бағдарлығымен, нұсқаулармен тығыз байланысты, яғни өзін-өзі тану, өзін-өзі бақылау, өзін-өзі 

басқару және өзін-өзі ұйымдастыру міндеттерін атқарады. 

Зейінділікке қабілеттілігі өзін-өзі танумен тығыз байланысты. Басқаша айтқанда, «нақты 

мен ойлаймын, түсінемін және есіме түсіремін» деген қабілеттілігін білдіре, Мен-әрекеттенуші 

және Мен-рефлексияланған болып екіге бөлінеді. 

Адам өзін-өзі бақылауға жиі жүгінбейді, біріншіден, өйткені көптеген қылықтық актілер 

автоматты түрде басқарылады, екіншіден, адам, өзін-өзі бағалауына көбінесе қанағаттанбайды. 

Өзіндік сана қажет кезінде ғана орын алады, мысалы, ереже мен талаптың қылықпен 

сәйкес келмеген жайында, немесе өзіне зейін қою керек болса. Өзіндік сана – мәдени феномен 

ретінде өз қылықтарының тұрақтылығын сақтауға және индивидтің игерген әлеуметтік 

құндылықтарға жауапкершілік сезімін басынан кешіруге мүмкіндік береді. 

Адам психикалық сферасының өзінің «мен»-іне қабілетін және мінезі мен темпераментін 

- қылықтары арқылы өзгешелігін анықтайтын тұлғалық қасиеттерін атайды. Адамның басынан 

кешіретін ахуалдары мен күйлері, бар өмірінің психикалық мазмұны тұлғалық құрамына кіреді. 

Бірақ арнайы мағынасына, өзінің «мен»-іне қатынасы барлардың ішіне психикасында 

бейнеленіп ішкі өмірінің тарихына сезіміне әсер еткендерді ғана тән алады. 

Бастауыш мектеп кезеңінде оқушылар өзі туралы түсінік пен өзін-өзі бағалау негізінен 

үлкендердің, ең алдымен мұғалімдер мен ата-аналардың бағалаған пікірлеріне қарап құрылады.  
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Талқылауларға қатысу арқасында қалыптасатын жайлар көп: іс-қимылдардың 

адамгершілік мазмұнын, себептерін, мақсаттары мен салдарын саралай, салыстыра және 

бағалай білу, өзінің талқылауға қатысатын басқалардың да бағалауларының, пікірлерінің, 

дәлелдерінің дұрыстығы мен қателігін көріп, ұғына білу қалыптасады. Осының бәрі басқа 

адамды, өзін түсініп, дұрыс бағалау үшін керек. 
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бастауыш сынып мұғалімі, директордың оқу-тәрбие жөніндегі орынбасары, Талдықорған қ. 
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Мақалада  қоғам үшін  жаңартылған білім мазмұнының маңыздылығы қарастырылады. 

Автор бастауыш сынып мұғалімнің  қабілетіне, оның құзыреттілігіне байланысты, жаңашыл, 

икемді, өзгерісті тез қабылдай алатын, жан-жақты, жаңа педагогикалық инновациялық 

технологияларды меңгерудегі өз пайымадарын жасайды. 

Тірек сөздер: жаңартылған білім мазмұны, бастауыш сынып мұғалімі, стратегиялар, 

әдіс-тәсіл, инновациялық технология.   

          

В статье рассматривается значимость для общества содержания обновленной 

программы образования. Автор высказывает свое мнение о том, что учителя начльных классов 

при использовании новейших педагогических технологий раскроют свой потенциал 

соответственно уровню развития, возможностьям с учетом всесторонних и 

легковоспринимаемых изменений. 

Ключевые слова: содержание обновленной программы образования, учитель начальных 

классов, стратегии, методы и приемы, инновационная технология. 

          

Тhe article discusses the importance of learning in society. The author makes conclusions to ability 

of elementary school teachers for development of new innovatative pedagogical technologies. 

Key words: updated the content of education, teacher of primary school6strategy6 methods6 

innobative tehnologies. 

 

Елдін  өсіп-өркендеуі,  ғаламдық дүниеде өзіндік орын алуы оның ұлттық білім жүйесінің 

деңгейіне, даму бағытына байланысты. «Ұрпағы білімді халықтың болашағы бұлыңғыр болмайды» 

дегендей, жас ұрпаққа сапалы, мән-мағыналы, өнегелі тәрбие мен білім беру-бүгінгі күннің басты 

талабы.  
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атты жас ғалымдар мен  білімгерлердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 

 

Ұстаздардың алдында оқушыларға білім мен тәрбие беруде үлкен жауапкершілік тұр. Ұстаз 

әрбір оқушыны оқытып тәрбиелеуге байланысты мәселелерді өздігімен және шығармашылық 

ынтамен, жан-жақты іздене отырып жұмыс жасау керек. Жаңа, тез өзгермелі, білімді де білікті, тың 

серпіліске, өзгеруге дайын және жаңа талап межесінен көріне алатын   кәсіби шебер мұғалім 

болуымызды түсінуіміз қажет.  Жаңа заман мұғалімнен күнделікті оқушылармен  қарым-қатынас 

барысында әрбір жағдаят үстінде ерекше білім деңгейін көрсетуді және шығармашыл шешім 

қабылдай алуын талап  етіп отыр. Мұғалімдер, өз кезегінде, өзінің сабақ беруіне емес, 

оқушылардың оқу ептілігін дамытуға назар аударуымыз керек. Оқушылардың мектепте табысты 

оқуы ғана емес, өмірде де табысты болуы  мұғалімнің  қабілетіне, оның құзыреттілігіне 

байланысты екенін түсіндік.  Мұғалім оқушылар үшін қандай да бір пән бойынша білім беретін 

адам ғана емес, сондай-ақ олардың оқудағы еңбегін қызықты, тиімді ұйымдастыра  алатын, оларға 

үлгі болатын ерекше тұлға болуы керек. Оны қанағаттандыру үшін қазіргі заманның мұғалімі 

 жаңашыл, икемді, өзгерісті тез қабылдай алатын, жан-жақты, жаңа педагогикалық инновациялық 

технологияларды меңгерген болуы керек. 

 Заман ағымына қарай  педагогикалық теорияда және оқу-тәрбие үдерісінде айтарлықтай  

өзгерістер болып жатыр. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру 

 бағдарламасы-заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын  қанағаттандыратын тың 

бағдарлама. Білім берудегі жаңғырту мен инновациялық үрдістердің жалғасуына  ықпал етудің 

маңызды факторының бірі-мұғалімнің кәсіби шеберлігі. Солай бола тұра «кәсіби шебер» түсінігіне  

пәндік, дидактикалық, әдістемелік, психология-педагогикалық білім мен дағды ғана емес, 

педогогтің жеке тұлғалық потенциалы, кәсіби құндылықтары да жатады.  

Қазақстан Республикасының педагог қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға арналған  әр 

деңгейде    курс бағдарламалары,  білім беру жүйесінде педагогтар алдына жаңа міндеттер қойып, 

оларға  үн тастады  десек те болады.  Білім мазмұнын жаңарту тікелей шығармашылық ізденістегі 

мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. «Мұғалім көп әдісті білуге тырысуы керек. Оны өзіне 

сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде қолдануы керек»,-деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі 

заман талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне сай болуы керек. Өз ісінің шебері ғана 

жоғары жетістіктерге жетеді.   

Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең білетін, күнделікті сабақтағы тақырыпты толық қамтитын, 

оны  білім алушыға жеткізе алатын, әр түрлі деңгейдегі тапсырмаларды білу іскерлігі, оқытудың 

дәстүрлі және ғылыми жетілдірілген әдіс-амалдарын, құралдарын еркін меңгеретін, оқушылардың 

пәнге қызығушылығын арттыра отырып дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу бағытындағы 

тапсырмалар жүйесін ұсыну өмір талабы. Оқу жылы ішінде мектеп әкімшілігі мен пән мұғалімдері 

жаңа бағдарлама бойынша тынымсыз еңбек етуде.    Жаңартылған білім мазмұны «Мектепте не 

үшін оқу керек?» деген сұрақ аясында болып, білім мазмұны күтілетін нәтижеге және баланың 

бойындағы түрлі дағдыларды қалыптастыруға бағытталып отыр. Ал оның негізі бастауыш 

сыныптарда қаланбақ. Сондықтан да бастауыш сыныпта әр сабаққа әр түрлі тиімді әдіс-тәсілдерді 

қолдана отырып, оқушылардың білім сапасын арттыру ең басты мәселе. Мектеп жасына дейінгі 

және бастауыш сынып жасындағы балалардың эмоционалды, рухани-адамгершілік мәдениеті 

өзекті мәселелер қатарында тұр десе де болады. Эмоциялар балалардың өмірінде маңызды рөл 

атқарады. Адам өмір сүру барысында әр түрлі сезімдер мен эмоцияларды басынан өткізеді. Өмірдің 

әрбір оқиғасы эмоциямен (уайымдармен) бірлесе жүреді. Баланың мектепке келуі барысындағы іс-

әрекет мазмұнының күрделенуі мен эмоциогенді нысаналардың санының артуына байланысты 

оның эмоционалды аясына әсер етеді. Мектепке келген бала үшін эмоционалды реакциялардың 

басым көпшілігі ойын әрекеті мен қарым-қатынас барысында емес, ең алдымен оқу-таным әрекеті 

барысында, бағалауға қанағаттану мен айнала  қоршағандардың жақсы қарым-қатынасынан 

туындайды.   

Мектепке жаңа келген балаларда оқуға немқұрайлы қарау жағдайлары өте сирек кездеседі, 

бастауыш сынып балалары көпшілігі мұғалімнің бағалаулары мен пікірлеріне өте эмоционалды 

жауап береді. Бастауыш сынып пәндеріне арналған оқу бағдарламаларындағы оқу мақсаттары 

оқушылардан шынайы проблемаларды анықтап зерттей білуді талап етеді. Негізінен жаңартылған 

білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама. Жаңартылған білім берудің 
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маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын 

тұрғысынан ойлау, зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –ны қолдану, коммуникативті 

қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта жұмыс жасай білу. Жаңа білім беру бағдарламасы сыни 

тұрғыдан ойлауға, шығармашылықты қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті 

тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, бағалаудың тиімді 

стратегиялары) үйретеді. [1] Жаңартылған білім беру бағдарламасының ерекшелігі спиральді 

қағидатпен берілуі. [2] Оған оқу мақсаттарын зерделей отыра тапсырмаларды,  ықшам сабақтарды 

құрастыру барысында көз жеткіздік.  

Бастауыш сынып жасы – рухани-адамгершілік, эмоционалы-бағдарлы дамудағы аса қолайлы 

кезең болып табылады. Бастауыш сынып жасында бала бойына сіңген адамгершілік сапа-қасиеттер 

оның азамат болып қалыптасуының іргетасы екенін есте сақтаған жөн.Бастауыш сынып жасындағы 

баланы оқыту кезінде балалар ағзасының қарқынды биологиялық дамуы орын алады.  Осы кезеңде 

балада үнемі Отанға, елге, жерге құрмет, сүйіспеншілік сезімін тәрбиелеу керек [3].  Бұл ретте 

көркем шығарма оқу арқылы туған жер, табиғат, адамдардың еңбегін үлгі ретінде айтып, 

түсіндірген қажет.  

Мектепке келу барысында балаға: белгілі уақыт бойы сабақта отыру, ол жердің тәртібіне 

бағыну, оқу үлгерімі сияқты түрлі міндеттер жүктеледі. Бала осы жерде өз орнын іздейді.  Бұл 

жағдайда бастауыш сынып жасындағы бала білім алу қуанышын сезініп, өз қабілетіне сенімді 

болуы керек. Бала үшін жағымды жетістіктер қаншалықты көп болса, ол алда кездесетін 

қиындықтарды жеңе біледі.  Бала әр түрлі шығармадан, әсіресе ертегіні тыңдау барысында, 

аяушылық, қуаныш, көңілсіздік, ұят, ашулану, қорқыныш, таңқаларлық, өкініш сияқты сезімнің 

тұтас палитрасын сезініп,  қоршаған әлемді түсінеді. Мен өзімнің іс- тәжірибемде «Сын 

тұрғысынан ойлау технологиясын» пайдалана отырып, бағалаудың қалыптастырушы түрін кеңінен 

қолданамын. «Оқу мен жазу арқылы сын тұрғысынан ойлау»  бағдарламасының стратегияларын 

ұтымды пайдалану оқушылардың шығармашылық қасиетін анықтауда, күшейтуде, оқытудың 

тиімділігін, сапасын арттыруда ерекше маңызды. Бұл бағдарламаның мақсаты – барлық жастағы, 

соның ішінде бастауыш сынып оқушыларының кез келген тапсырманың мазмұнын  түсінуге сыни 

тұрғыдан қарап, ең керекті пікір, ұйғарым таңдауға, шешім қабылдауға,өзін-өзі бағалауға, бірін-бірі 

бағалауға үйрету. Оқушылардың білім деңгейін көтеруге, шығармашылыққа баулуға, ойларын еркін 

айтуға жетелеу. Сын тұрғысынан ойлау сынау емес, шыңдалған, бірін – бірі толықтырған ойлау. Ең 

бастысы жекелей, топта, сыныпта оқушылардың білім деңгейін көтеруге ретімен сұрыптап 

қолданған стратегиялардың қай–қайсысы болсын сабақтың сапасын арттыруда үлесі зор деп 

ойлаймын. Кезінде көне қытай ғұламасы Конфуций (Күн-цзы) былай деген екен: «Маған айтып 

берсең – ұмытып қаламын, көрсетсең – есте сақтармын, ал өзіме жасатсаң – үйренемін!»  деген 

пікірі дәлел бола алады.  Сондықтан  кез келген тиімді стратегияларды колдана отырып оқыту 

оқушылардың оқу үдерісіндегі белсенді әрекеттерін үйренудің негізгі  тәсілдері ретінде танылады. 

Ұстаздар түрлі белсенді әдістерді колдана отырып оқушыларды өзiне деген сенiмге тәрбиелеуге, 

танымның мәнiн түсiнуге көмектесуге, сыни ойлау дағдыларын дамытуға, өз пiкiрiне деген 

құқығын түсiнуiн артыруға ықпал етеді. Оқушылар тек тыңдаумен айналыспай, білім алуда 

белсенді әрекет етуі керек екенін көрсетеді. Белсенді оқу аясында көңілді білім алады. Дегенмен, 

әдістемелік  әдіс қандай болса да, оқушылардың өздерінің өмірлік тәжірибелері білім берудің негізгі 

көзі болып саналады. Оқушылар оқу процесінің барысында мынадай  қарым–қатынасқа түседі: 

-мұғаліммен (оқушылар мұғалімнің сұрағына жауап  берген кезде); 

-өзге балалармен  (бірге жұмыс істеу барысында); 

-шағын топтармен (3-5 баламен бірге жұмыс істегенде); 

-балалардың үлкен тобымен (көбіне пікірталас, сынып болып әлдебір мәселені талқылау 

барысында).  

Оқыту мен оқудың бұл тәсілі оқытудың  сындарлы тәсілімен  тығыз байланысты, себебі  

оқушылар  бірлесіп жұмыс істей отырып, пәндердің  аралығындағы мәселелерді  талқылайды, 

зерттейді. 

Жаңарту және критериалды бағалау жүйесін енгізу тұрғысынан  мұғалімдер өз шеберлігін 

көрсетіп отыр. Мұғалімдер әр сабақ соңында оқушыдан күтілетін нәтижелерін анықтайды, яғни 
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бүгінгі тақырыпқа деген  жаңаша түсінік  пайда болды ма, немесе  жоспар іске  асты ма деген 

сияқты, т.б. 

Оқушыларды заманауи әдіс –тәсілдермен оқытып, ой –өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп 

тәрбиелеу  қажеттілігі де осы себептен туындап отыр.  Оның үстіне білім берудің жүйесін 

қарқынды дамытқан бұл үрдістің  жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы  көңілді 

қуантады.  

Қорыта айтқанда, жаңа бағдарламаның мәні, баланың функционалдық сауаттылығын 

қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін өмірінде пайдалана білуі керек.   

Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін  

ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс істей алады. 
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В статье рассматриваются основные аспекты психологического сопровождения 

педагогической деятельности в рамках реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения. Раскрывается основная цель 

психологического сопровождения. Представлены результаты исследования, направленного на 

изучение особенностей сопровождения педагогической деятельности. 

Ключевые слова: психологическое сопровождение, педагогическая деятельность, 

психологическая служба, психолого-педагогическая компетентность педагогов. 

 

The article discusses the main aspects of the psychological support of educational activities in 

the framework of the implementation of the federal state educational standards of the second 

generation. The main purpose of psychological support is revealed. Presents the results of a study 

aimed at studying the features of accompaniment of pedagogical activity. 

Key words: psychological support, pedagogical activity, psychological service, psychological 

and pedagogical competence of teachers. 

 

Основной целью службы практической психологии муниципальной системы 

образования г. Ярославля является повышение эффективности образовательного процесса 

средствами психологической науки и практики. Достижение данной цели осуществляется путем 

решения поставленных перед службой задач, включающих в себя и такие, как: психологическое 

обеспечение эффективности взаимодействия субъектов образовательного процесса; содействие 

созданию условий личностного развития участников образовательного процесса; формирование 

системного представления о месте и роли психолога в образовании. Обозначенные выше цель и 

задачи определили основные направления деятельности службы практической психологии 
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муниципальной системы образования г. Ярославля, одним из которых является психологическое 

сопровождение педагогической деятельности.  

Педагогам и, как следствие, учащимся может помочь комплексная система 

психологического сопровождения педагогической деятельности, что, в свою очередь, 

накладывает огромную ответственность на психологов, занятых в этой сфере. 

Основная цель психологического сопровождения педагогической деятельности – это 

создание и поддержание развивающей среды, способствующей максимальному развитию 

личностного и творческого потенциала всех субъектов образовательного процесса.  

В последнее время все чаще отмечается низкий уровень профессиональной мотивации у 

педагогов общеобразовательных учреждений. Данный факт негативно влияет на эффективность 

образовательного процесса, приводит к снижению учебной мотивации у учащихся, и, 

соответственно, к снижению качества образования. 

Существует большое количество разнообразных подходов к повышению 

профессиональной мотивации. Часть из них ориентирована на  причины, которые лежат вне 

сферы компетенции психологической службы. Однако, причины, связанные с фрустрацией 

потребности  в психологической безопасности, в достижении успеха, в уважении, должны 

рассматриваться в качестве сферы приложения усилий специалистов психологической службы. 

Проводимые исследования в общеобразовательных школах г. Ярославля  доказывают, что 

снижение профессиональной мотивации связано с фрустрацией основных потребностей. 

Педагоги утверждают, что зарплата не соответствует их трудозатратам, личному вкладу, 

отсутствует перспектива роста оплаты труда, возможности материально себя обеспечить, 

отсутствует возможность  обратной связи с органами управления образованием, педагоги не 

ощущают уважения со стороны общества, практически все они отметили плохие условия труда. 

Ощущение собственной неуспешности в основной деятельности педагога - в обучении и 

воспитании детей - один из значимых факторов снижения профессиональной мотивации. Этот 

фактор выступает в качестве латентного, так как признание факта собственной неуспешности 

является трудным для педагога.  

Результаты исследования, проведенного с целью правильной организации 

психологического сопровождения педагогической деятельности доказывают, что в целом у 

педагогов отношение к ученикам положительное. Основные качества, которыми наделяют 

учителя учеников: шумные, раскрепощенные, «свои», приятные, доступные, интересные, 

любящие, умные. Однако, приоритетность таких качеств учеников как шумные и 

раскрепощенные говорит и о том, что дети воспринимаются учителями как неуправляемые, 

педагоги испытывают основную трудность — выстроить грамотное общение  с учениками.  

Неумение педагога грамотно выстроить педагогическое общение с классом на уроке, а 

также неумение обеспечить необходимый уровень заинтересованности учащихся для более 

эффективного усвоения, является определяющим в формировании фактора неуспешности. При 

отсутствии заинтересованности резко снижается эффективность усвоения учебного материала. 

Это доказывает тот факт, что, в первую очередь, сопровождать надо не детей, а педагогов: 

сопровождение ребенка осуществляется через сопровождение педагогов. 

Одним из главных факторов снижения учебной мотивации является нарушение 

взаимодействия в системе «учитель-ученик». В результате снижения мотивации учащийся 

начинает утрачивать связь с эталоном, что делает его деятельность бессмысленной. Одной из 

причин снижения мотивации учебной деятельности является формализация процесса 

оценивания. Это говорит о том, что психологам необходимо выстраивать  свою деятельность  с 

педагогами так, чтобы их работа была направлена на оптимизацию взаимодействия с 

учащимися и обеспечения адекватного оценивания учеников. 

Проблема учебной мотивации является одной из важнейших проблем организации 

учебного процесса. И психологическая служба, и психологи конкретных учебных заведений 

должны оказывать всестороннюю помощь педагогу в данном направлении.  

Психологическое сопровождение педагогической деятельности должно заключаться и в 

учете возрастных особенностей, организации правильной обратной связи, оптимизации и 
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повышения эффективности технологии урока, выявления психолого-педагогических 

особенностей проведения занятий. В свое время функция социально-психологического 

сопровождения была возложена на завуча, но как показывает практика, в настоящее время эта 

функция недостаточно реализуется или реализуется, чаще всего, формально: с учителем не 

работают по проблемам анализа и повышения эффективности урока. Педагогу не уделяется 

внимание, чтобы в полной мере обеспечить эффективное общение с учениками.  С целью 

оптимизации педагогического общения, психологического анализа уроков и повышения 

эффективности образовательного процесса в целом, данную функцию должен взять на себя 

психолог.  

Психологическое сопровождение педагогов предполагает целостный, и непрерывный 

комплекс мер, предусматривающий реализацию адекватных форм, методов, приемов 

взаимодействия с педагогами и включает в себя различные формы работы: психологическое 

консультирование, просвещение, семинары-практикумы, психолого-педагогические 

консилиумы, тренинговые занятия и т.д. Однако, такого рода обучение невозможно в полной 

мере реализовать в рамках курсов повышения квалификации, а возможно только на рабочем 

месте педагога: психолог должен сопровождать учителя, совершая психолого-педагогический 

анализ урока. Самый эффективный способ психологического сопровождения — психолого-

педагогический анализ урока с последующим разбором ситуации совместно с психологом. 

Обобщая вышесказанное, можно сделать выводы, что психологическое сопровождение 

способствует повышению психолого-педагогической компетентности педагогов; продуктивному 

взаимодействию; формированию активной позиции; росту групповой и индивидуальной 

мотивации; достижению как целей самореализации, самовыражения, так и общих целей, что, в 

конечном итоге, обусловливается личностными достижениями и достижениями учеников. А это 

в свою очередь подтверждает тот факт, что психологическое сопровождение педагогической 

деятельности является фактором эффективности повышения психологического благополучия в 

школе. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что в свете современных 

тенденций, внедрения  федеральных государственных образовательных стандартов 2-го 

поколения в педагогический процесс, психологическое сопровождение учителей позволяет 

педагогам преодолевать психологические барьеры, связанные с готовностью к нововведениям, 

развивать стилевые характеристики общения, позитивные взаимоотношения друг с другом, 

администрацией, родителями, детьми.  
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Әйелдер сәнді киімдерінің ансамблін қазақ ұлттық киімі негізінен этникалық, экономиялық 

және климаттық жағдайларға байланысты ескеріліп, ежелгі дәстүрлерге сай арнайы ою-

өрнектермен безендіріліп тігіледі. Ансамбльдің түрлері: хор, оркестр, халық аспаптық ансамблі, 

фортепьяно, көпшілік билері және көркем сөз оқу(тақпақ пен диалог). Қазақтарда ішкі, сырттық, 

сулық, бір киер, сәндік және кейбірінде салтанат-ғұрып киімдері болады. Әйелдер сәнді киімдерінің 

ансамблін қазақ ұлттық киімі соның ішіндегі сәндік және салтанат-ғұрып киімдеріне жатады. Ол 

дегеніміз - бас киімнің, бүрмелі көйлектің, камзолдың, таққан әшекейдің, тіпті етігіне дейін барлығы 

біркелкі, бір түсте, бір үлгіде талғаммен болып келуі. Бұл ансамбльде бірге, бір сахнада өнер 

көрсетіп тұрған адамдардың тұтастығын көрсетіп, көрерменге өнермен бірге қазақ ұлттық 

киімінің әдемілігін жеткізу.  

Тірек сөздер: ансамбль, этника, экономика, хор, оркестр, аспап, фортепьяно, диалог, талғам, 

камзол. 

 

Ансамбль женской модной одежды Казахская национальная одежда, в основном, отличается 

этническими, экономическими и климатическими условиями, украшается специальными 

орнаментами в соответствии с древними традициями. Виды ансамбля: хор, оркестр, народный 

инструментальный ансамбль, фортепьяно, публичные танцы и чтение художественных 

слов(стихотворение и диалог). У казахов есть внутреннее, внешнее, салфетное, одноместное, 

декоративное и в некоторых из них обрядовое. Ансамбль женской модной одежды относится к 

национальной одежде, в том числе и к декоративным и роскошным. Это означает, что головные 

уборы, блузные платья, камзолы, носки и даже сапожки все равны, в одном цвете, в одном образце 

вкуса. В этом ансамбле вместе с тем, демонстрируя сплоченность людей, выступающих на одной 

сцене, донести зрителю красоту Казахской национальной одежды вместе с искусством. 

 Ключевые слова: ансамбль, этника, экономика, хор, оркестр, инструмент, фортепьяно, 

диалог, элегантность, камзол. 

 

The ensemble of women's fashionable clothes the Kazakh national clothes, generally differs in ethnic, 

economic and climatic conditions, is decorated with special ornaments according to ancient traditions. Types 

of ensemble: choir, orchestra, folk instrumental ensemble, piano, public dances and reading of artistic 

words(poem and dialogue). The Kazakhs have internal, external, napkin, single, decorative and in some of 

them ritual. The ensemble of women's fashion refers to the national dress, including decorative and luxurious. 

This means that hats, blouse dresses, camisoles, socks and even boots are all equal, in one color, in one 

sample of taste. In this ensemble, at the same time, demonstrating the unity of people performing on the same 

stage, to convey to the viewer the beauty of the Kazakh national dress together with art.  

Key words: ensemble, ethnics, economy, choir, orchestra, instrument, piano, dialogue, elegance, 

camisole. 

 

Бірінші ансамбль дегеннің не мағына беретінін түсініп алайық. Ансамбль дегеніміз фр тілінен 

аударғанда тұтастық дегенді білдіреді! Яғни, біркелкілік, сахынада шығып, өнер көрсетіп жүрген 

ансамбльдерді көрсек барлығы біркелкі, бір түсте, бір үлгіде болып келеді! Мысалға алсақ «Гүлдер» 

ансамбльі. 
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Ән-би ансамблі -музыкалық және хореографиялық өнердің бірнеше түрінен құралған 

ұжым. Ол, негізінен, вокалдык орындаушылық (хор, ансамбль), аспаптық музыка (оркестр 

немесе халық аспаптар ансамблі, фортепьяно, т.б.), жеке және көпшілік билері, көркем сөз оқу 

(тақпақ пен диалогтар) сияқты орындаушылар тобын қамтиды. Ансамбль бағдарламасы ән-би, 

музыка аспаптық шығармасы мен әдеби жанрдан құралады. Ән-би ансамблінің өз алдына жеке 

көркем ұжым түрінде туып қалыптасуы мен өсіп дамуына 1928 ж. ұйымдастырылған Қызыл Тулы 

Кеңес Армиясы Ән-би ансамблі тікелей әсер етті. Осы ұжымның ізімен соғыс теңіз флоты, әскери 

округтер, т.б. және су келігі, кәсіподақ, мектеп, сондай-ақ, одақтас, автономық республикаларда 

КСРО халықтарының ән-би шығармашылығын насихаттайтын көптеген ансамбльдер (мыс., КСРО 

халықтарының Ән-би ансамблі, Грузин халықтарының Ән-би ансамблі., "Гүлдер" ансамблі, Қазақ 

Ән-би ансамблі Өзбекстанның "Бахор", Ән-би ансамблі Татарстанның Ән-би ансамблі және т.б.) 

құрылды. Көпшілік әні, осы заман композиторларының хор композициялары, халықтың ән-билері 

мен өлең тақпақтары Ән-би ансамблінің негізгі қоры болды. Осындай түрлі жанрлық 

туындыларының өзара тоғысуы арқылы Ән-би ансамблінің жүйелі композициясы қүралады. 

Кезінде Қазақстанда жоғары педагогика оқу орындары жанынан (Алматы, Атырау, Семей, т.б.) 

жөне көркем өнерпаздар үйірмелері негізінде құрылған "Сыр сұлуы" (Қызылорда), "Айгөлек" 

(Шығыс Қазақстан облысы), т.б. ансамбльдер жұмыс істеді. 

Қазақ ән-би ансамблі - вокалдық-хореографиялық ансамбль. 1955 жылы 

ұйымдастырылды. 1989 жылдан "Салтанат" деп аталды. Ансамбльді алғаш 

ұйымдастырушылар: режисер-хореограф Л.Д. Чернышева, композитор Б.Байқадамов, 

балетмейстер А.Бекбосынов, т.б. болды. Негізгі мақсаты - қазақтың ән және би өнерін, сондай-

ақ, әлем халықтарының, композиторларының шығармаларын насихаттау. Ансамбль 

репертуарында Қазақстан композиторлары М.Төлебаев, Б.Байқадамов, Л.Хамиди, 

С.Мұхамеджанов, Н.Тілендиев, Е.Рахмадиев, Ғ.Жұбанова, Б.Жұманиязовтың шығармалары 

және украин, чех, неміс, жапон, венгр, араб халықтарының ән-хорлары мен би сюиталары бар. 

Қазақ ән-би ансамблі Баку, Вильнюс, Киев, Санкт-Петербург, Мәскеу, Рига, Таллин, Тбилиси, 

АҚШ, Германия, Венгрия, т.б. шет елдерде гастрольдіқ сапарларда болып өнер көрсетті. 

Қазақстанның еңбек сіңірген ұжымы деген құрметті атақ берілді (1967). Әнші-орындаушылары 

С.Әлімходжаева, Ж.Бекболатов, Р. Галимниязова, Р. Есламғалиева, Р. Құрбанова, Ә. Ысмайлов, 

Р. Үмбетбаев, т.б. 

Қазақ халқының ұлттық киімдері – киім үлгілері. Этникалық, экономиялық және 

климаттық жағдайлар ескеріліп, ежелгі дәстүрлер бойынша тігіледі. Қазақтарда ішкі, сырттық, 

сулық, бір киер, сәндік және кейбірінде салтанат-ғұрып киімдері болады. Бір киер киім деп 

қымбат маталардан әшекейлеп тігілген, той-думандарға, жиындарға барғанда, жат елге сапарға 

шыққанда киетін сәнді киімдерді атаған. Қазақ салтында ер жігіт егеске түсерде, соғысқа 

барарда киімдердің ең жақсы, таңдаулысын киген. Ішкі киімдері: көйлек, дамбал, желетке, 

кәзекей; сырт киімдерге: шапан, күпі, кеудеше, тон, шидем; сулық киімдерге: шекпен, қаптал 

шапан, кебенек кенеп, сырттық жатады (қазақ Киім). Киім мәуітіден, жүн және жібек матадан, 

киізден, аң терісінен тігіледі. Қазақтар құланның, ақбөкеннің, жолбарыстың, жанаттың, 

бұлғынның, сусардың, ақ тышқанның терілерін ерекше қымбат бағалайды. Бұл аңдардың 

терілерінен тондар тігілді. Астарына құнды аң терісі салынған тон – ішік деп аталды. Осы аң 

терісіне сәйкес бұлғын ішік, жанат ішік, қасқыр ішік, күзен ішік болып бөлінеді. Ішіктердің 

сыртын шұға, мәуіті, үш топ барқыт, атлас, көк берен, манат, қырмызы, торғын, ләмбек сияқты 

бағалы ширақы маталармен тыстаған. Ішіктер кейде әдепті, оқалы, шет-шеті жұрындалған 

қайырма жағалы болып тігілген. 

Қазақ шапандары алдыңғы екі өңірі, артқы бой, екі жең және жағасын ойып пішіледі. 

Артқы бойдың екі жақ шеті алдыңғы өңірге қусырыларда оның екі жақ етегіне, бел мықынға 

жеткенше, екі үшкіл қойма қойылады. Оның етек жағы енді, бел жағы енсіз келеді (“шабу” деп 

атайды). Шапан жеңінің екі беті бір-ақ қиылады. Ұлы жүз қазақтарының шапандары көбінесе 

жолақты, сырмалы, етек-жеңдері ұзын, әшекейлі келсе,Орта жүз тұрғындарының шапандары 

көбінесе бір беткей матадан, сырусыз, сирек қабылып, етектері шалғайлы, жеңдері кең, 

жағалары шолақ оймалы немесе түймелі болған. Кіші жүздің шапандары да шалғайлы, жеңдері 
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ұзын және кең, жүн тартқан, бидайлаған қалың, қайырма жағалы болып тігілген. Қазақтар 

шапанға шабу, жең түптеріне ойынды, қолтырмаш қояды. 

Ішіне жабағы жүн салынып сырылған, суықта киетін сырттық – күпі, түйе жүнінен 

иірілген жіптен тоқылған жұмсақ сырттық – шекпен (тайлақ жүнінен тоқылса шидем шекпен), 

жеңсіз, киізден қаусырылған, сәндендірілген кебенек, астары қалыңдатылған қаптал шапан, 

сырмалы, шабулы, жұрынды түрлері болады. Иленген, әрі боялған (қарағай, қайың нілімен, 

өсімдік, қына, томар бояумен боялған) тон, сырты қымбат матамен тысталған ішіктің түрлері 

кең таралған. Тонды тебен инемен басып тігіп, немесе шалып тігіп, кестелеп, қаптама тон 

жасайды, етек жеңіне жұрын ұстайды. Жарғақ, тайжақы, қылқа, дақы деген киімдерді тай, 

құлын, лақтың терісінен жүнін сыртына қаратып тігеді. Шалбарды барқыт, ұлпа, пүліш, тібен, 

шибарқыт, шегрен, ләмбек, мәлескен, қырмызы, қамқа, бақисап, көк мәуіті сияқты ширақы 

маталардан, қой ешкі терілерінен тіккен. Шалбардың бауы ышқырға өткізіледі, атқа мініп-

түсуге ыңғайлы, кең балақ болып келеді. Жеңіл шапан мен бешпенттің етегін де ышқыр астынан 

жіберіп, шалбарлау, әсіресе, батырлар мен аңшыларға, балуандарға тән болған. 

Қазақ әйелдерінің ұлттық киімі, негізінен, көйлек, кимешек, жаулық, сәукеле, желек, 

тақия, камзол, кәзекей, кебіс-мәсі, көкірекшеден тұрады. Әшекей, ажар жағынан төрт топқа 

арналып тігіледі. Олар қыз киімдері, келіншек киімдері, орта жастағы әйелдер мен 

бәйбішелердің киімдері. Қыз киімдері кеуделері тар, қынамалы, жаға, жең, кеудесі, өңірі 

кестелі, әшекейлі келсе, жас ұлғайған сайын неғұрлым етекті, кең, мол қаусырмалы бола түседі. 

Қазақ халқының ұлттық киімдерінде тұрғындардың геогр., ру-тайпалық ерекшеліктері де 

көрінеді және ол көбіне бас киім мен шапаннан байқалады. Мысалы, 8 сай уақ тымақ, 3 құлақты 

керей тымақ; қаракесек, адай бөрік, арғын тымақ, қыпшақ тымақ, сырмалаған 6 сай найман 

тымақ, 4 сай жатаған тобықты тымағы (М.Әуезовтың айтуынша) болған. Аймақ ерекшелігіне 

қарай Жетісу, Арқа, қоңырат үлгісіндегі тымақтар деген атауларға бөлінеді. 

Еркектер мен әйелдер бас киімі әр түрлілігімен ерекше-ленді. Еркектердің ежелден келе 

жатқан дәстүрлі бас киімі – қалпақ жұқа ақ киізден тігілді. Бұлардың ақ киізден төбесі биік 

етіліп жасалғаны “ақ қалпақ”, ал жалпақ күнқағары жоғары бүктеліп қайырылғаны “айыр 

қалпақ” деп аталды. Көктем мен күзде қазақтар дөңгелек пішінді, төбесі биік, міндетті түрде аң 

терісімен жиектелген бөрік киген. Қыста киетін бас киім “тымақ” деп аталды. 

Қыздардың бөріктері алқалармен және төбесіне үкінің, көк құтанның немесе тотының 

үлпек қауырсындары тағылып сәндендіріледі. Қыздардың құндыз, кәмшат терісімен жиектелген 

бас киімдері “кәмшат бөрік” деп, алтынмен кестеленгені “алтын бөрік”, маржандармен 

әшекейленгені “қалмаржан бөрік” деп аталды. Барқыттан немесе қамқадан тігілген жаздық 

жеңіл бас киім – “тақия” үкінің үлпек қауырсынымен, күміс және алтын кестелермен 

әшекейленді. Әйелдердің бас киімдері арасынан неғұрлым өзіндік сән-салтанатымен 

ерекшеленетін қыздардың тұрмысқа шығардағы бас киімі – сәукеле болды. Төбесі үшкірленіп, 

биік етіліп тігілетін ол алтын және күміс тиындармен, інжу-маржандармен, алқалармен 

безендірілді. Алғашқы нәрестесі дүниеге келісімен жас әйел ақ матадан тігілетін бас киім – 

кимешек киген. Қазақ халқының ұлттық киімдеріндегі бас киімді былайша топтастыруға 

болады: 1) ерлер бас киімі: шыт, кепеш (құстаңдай, қолкесте, бізкесте түрлері бар), үшкүлдір, 

жекей, жапетер, тақия (зерлі, үкілі, оқалы, сырма, шошақ төбе, тікше, қатипа, т.б.), құлақшын, 

бөрік, жалбағай, қалпақ, құлақты тымақ, күлапара, қырпу (іштік бөрік); 2) әйелдер бас киімі: 

сәукеле, бөкебай, қарқара, кимешек, күндік, желек, шәлі (жібек, шілтер, оюлы түрі бар), 

бүркеніш, бергек, қасаба, тақия, шылауыш, жаулық. Қыста киетін бас киімдер қымбат, қалың 

матамен тысталады. 

Қазақ халқының ұлттық киімдерінің ішінде аяқ киім, соның ішінде етіктің биік өкше, 

жарма қоныш, тіремелі, көксуыр, саптама, жұмсақ табан, үшкіл тұмсық, шоңқайма түрлері 

қымбатқа түскен. Сонымен бірге сырма киіз, ішетік, мәсі, шоқай, бұйық (етік сыртынан киетін, 

жүні ішіне қараған, иленген теріден жасалған байпақ тәрізді аяқ киім) түрлері таралған. Орта 

Азия және Қытаймен арадағы сауда-саттықтың нәтижесінде қымбат бағалы жібек, мақта 

маталары алынып, киім тігуге қолданылды. 18 ғ-дан бастап орыстың фабрикалық арзан 

маталары көптеп айырбасқа түсуі қазақ ұлттық киім түрінің көбеюіне мүмкіндік туғызды. 
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Торғын, пайы, шағи, дүрия, бәтес, сусыма, лейлек, атлас, сұпы, шәйі тәрізді маталардан 

желбіршекті жұқа көйлектер тігіледі. 

Қайыстан, барқыттан, жүннен және жібектен жасалған белдіктер қазақ киімдерінің міндетті 

бір бөлшегі болды. Қайыс белдіктері әр түрлі өрнек, жапсырмалармен әшекейлендіріліп, асыл 

тастардан салынған көздер мен сүйек оюлы бастырмалармен әшекейлендірілді. Мұндай белдіктер 

“кісе” деп аталады. Жас жігіттердің белдіктерінде алқа, әлеміштер болды. Әйелдердің белдіктері 

жалпақ әрі сәнді, негізінен, жібек пен барқыттан тігілді. Әйелдер, сондай-ақ, белдеріне жұмсақ 

белбеу байлады. Әйелдердің әшекейлері алтыннан, күмістен, асыл тастардан әзірленді. Салмақты 

күміс білезіктерге алтын жалатылды, ою салынды. Сырғалар, негізінен, күміс сымдардан имек, 

жарқырауық тастар түзілген шығыршық түрінде жасалды, оның өзара күміс сыммен бекітілген төрт 

бұрышты қиықша, дөңгелек, жалпақ тілікті түрлері көбірек пайдаланылды. Шашқа салатын 

әшекейлер – өзара кіріккен шығыршықтармен біріктірілетін алқалар немесе теңгелер тізбегі 

түріндегі шашбаулар жасалды. Оның орт. алқалары түрлі түсті асыл тастармен безендірілді. Шашқа 

тағылатын әшекей қатарына аспалы шолпылар да жатады. Жүзіктер құйылып және нақышталып, 

сопақша, дөңгелек, көп қырлы қисында жасалды. Олар түрлі түсті асыл тастармен безендірілді. 

Қазақ зергерлері бұлардан басқа омырауша, өңір жиек, “бой тұмар”, белдіктерге ілгектер, 

сәукелеге арналған өрнекті тана–шылтыр, салмақты дөңгелек түймелер торсылдақ түйме, түйреуіш 

сияқты әшекей бұйымдар да жасаған. Әйелдер әшекейлерін әзірлеуде әр түрлі тәсілдер: құю, ою 

салу, нақыш қондыру, қалыптау, зерлеу, қараға бояу, інжу қадау, эмаль жағу қолданылды (қазақ 

Зергерлік өнер). Мұндай сәндік бұйымдар Қазақ халқының ұлттық киімдеріне ерекше әр берді. 

Қазақ халқының ұлттық киімдері үлгілерінің көшпелі тұрмыс пен құбылмалы ауа райына 

бейімделіп дамығаны, көрші халықтармен арадағы мәдени, шаруашылық байланыстар әсер 

еткендігі сөзсіз. 

Қазақ халқының қол өнері көне заман тарихымен бірге дамып, біте қайнасып келе жатқан 

бай қазына. Оның бір ұшығы туысқан Орта Азия халықтарының және орыс халқының қол өнерімен 

де ұштасып жатыр. Қол өнерінің басты бір саласы — киім тігу. Ерте заманнан күні бүгінге дейін 

өзінің қадір-қасиетін жоймай, қол өнерінің озық үлгісі ретінде ғана емес, әрі әсем, әрі 

ыңғайлылығымен де пайдаланудан қалмай келе жатқан қазақтың ұлттық киімдері әлі де аз емес. 

Олардың кейбіреулерін ескінің көзі қарттар күнделікті киіп жүрсе, енді біреулерін қыз ұзату, келін 

түсіру тойларында ойын-сауыққа пайдаланады (қалындыққа сәукеле кигізу) , сондай-ақ көпшілігі 

театрлардың арнаулы заказы бойынша тігіліп жүр. Алматыдағы «Қазақстан» магазинінде, облыс 

орталықтарында ұлттық киімдер (шапан, мәсі , бөрік, қамзол т. б.) сатылады. Қазақтың ұлттық 

киімдері - Еуразия даласын қоныс еткен көшпелі ел қазақтардың басқа халықтарға ұксамайтын 

киім үлілері табиғи ерекшеліктер мен көшпелі тіршілікке сәйкес қалыптасы. Қазақы киімнің барша 

сымбаты мен оюөрнегінде, әрбір әшекейінде халқымыздың тарихының, ой-дүниесінің қайталанбас 

көрінісі бар. Ол - біздің ұлттық мәдениетіміз. 

Әйелдердің киім-кешегі. Ғұрыптық салтқа негізделген, ұлттық нақыштағы ою-өрнектермен 

әшекейленген, әлеуметтік дәрежені көрсететін әйелдердің киімдері. Қазақ әйелдер киім-кешегі 

көшпелі тұрмыс пен ауа райына бейімделіп, шаруашылық пен мәдени ғұрыптық негізде болған. 

Әйел киімдерінің қазақ елінің бәріне мәлім ортақ түрлері: көйлек, кимешек, жаулық, 

сәукеле, желек, тақия, қамзол, көзекей, кебіс, мәсі, кәкірекше сияқты киімдер. Сондай-ақ, әшекей, 

ажар жағынан қыз киімдері, келіншек киімдері, орта жастағы әйелдер мен қарт бәйбішелердің 

киімдері деп жас ерекшеліктеріне қарай тігіледі. Қазақ қолөнер шеберлері киімге катысты әртүрлі 

әшекейді зерделей білген. Маусымдық, өлкелік, әлеуметтік және жас ерекшеліктеріне байланысты, 

сонымен қатар күнделікті тұрмыстық және сән-салтанатты киім-кешек түрлерін тігуде мата, басқа 

да қажетті заттарға үлкен мән берілген. 

Қазақтың ұлттық киімін сипатына қарай іштік, сырттық, сулық, бір киер, сәндік және 

кейбірінде салтанат ғұрып киімі деп бөледі. Бір киер киім деп қымбат маталардан әшекейлеп 

тігілген, той-думандарға, жиын топтарға барғанда, жат елге сапарға шыққанда киетін сәнді 

киімдерді атайды. Әйелдердің іштік киімдеріне көйлек, дамбал, желетке, қамзол, кәзекей; сырттық 

киімдеріне читан, күпі, кеудеше, тон, шидем; сулық киімдеріне қаптал шапан, кебенек, кенеп, 

сырттық жатады. 
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Мереке, той-думандарда, аста, дүбірлі жиындарда әжелер бастарына ақ кимешек, шылауыш, 

күндіктерін салып, үстілеріне ақ шағидан жалбырлы көйлек, жалаң бешпет, сыртынан оқалы 

шапан, түлкі ішіктерін киіп, белін жібек белбеумен буып, оюлы кебіс мәсі киіп төрден орын алған. 

Ал келіншектер, әйелдер бастарына кестелі кимешек шылауыш, түйреуіштерін тағып, сәукеле, 

қызыл желектерін салады, үстілеріне желбір көйлек, кестелі көйлек, кәзекей кестелі жекет, кестелі 

кәмзол, жанат ішіктерін киеді, жібек, кемер белбеу тағынады, құлақтарына алтын сырга, 

мойындарына алтын-күміс алқа тағып, білегіне білезік, саусақтарына жүзік салып, кестелі тізе қап, 

биік өкшелі көксауыр етік, қызыл етік, шеттік етік киеді. Сондай-ақ, қазақ қыздары мен 

бойжеткендері шаштарына шашбау тағып, құлаққа сырга, қолға білезік, сақина салып, 

мойындарына алтын- күміс алқалар тағып, қос етекті алты қиық, төрт қиық койлектерін киіп, 

кестелі тізе қап, аяқтарына оюлы қызыл, көк, қара былғары етік киеді. 

Қазақ әйелдерінің бас киімдері өзіндік ерекшелік- терімен өзгешеленеді және жасалуының 

өзіндік ғұрыптық, салттық негізі бар. Әйелдердің бас киімдері: бергек, бөрік, жаулық, желек, жырға, 

кимешек, күндік, орамал, қарқара, сәукеле, тақия, шәлі (жібек, шілтер, оюлы түрі бар) қасаба, 

бүркеніш, шылауыш және т.б. Қазақ әйелдерінің бас киімдері олардың жасы мен отбасыдағы 

жағдайына байланысты ерекшеленеді. Жаздыгүні қыздар түрлі-түсті жібек, барқыт, мақпалдан 

тігілген, төбесі жайпақ дөңгелек тақыя (тебетей) кисе, қыс маусымында ауқаттылар камшат бөрік 

киген. Бойжеткендер мен қыздар зере, тақия, төбетай, қарқара бөріктерінің төбесіне үкі таққан, себебі 

қазақ наным-сенімінде үкі құсы киелі саналады. Қыздардың тақиясы қызыл, күлгін, жасыл, т.б. бір 

түсті шұға, барқыт, мауыты сияқты кездемелерден, өңді маталардан қабатталып сырылып тігіледі. 
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Мақалада ХХ ғасырдын басындағы А. Байтұрсыновтың қазақ емлесін дамытуға қосқан 

үлесіне тоқталған. Сонымен бірге, араб әліпбиі қазақ халқының рухани өміріне, мәдениетіне, 

зиялы қауымның қалыптасуына да ықпал еткендігі жан-жақты қарастырылады. 

Тірек сөздер: емле, тарих, араб әліпбиі, кодекс, реформа, қазақ зиялылары. 

 

В статье описываеться как в начале ХХ века  А.Байтурсынов способствовал развитию 

казахской орфографии. Так же в статье подробно рассматривается, как  арабский алфавит 

влиял на духовную жизнь, на культуру казахского народа и на формирование казахской 

интеллигенции. 

Ключевые слова: орфография, арабскийалфавит, история, кодеск, реформа, казахская 

интеллигенция. 
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атты жас ғалымдар мен  білімгерлердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 

 

The article describes how in the early twentieth century A. Baitursynov contributed to the 

development of Kazakh spelling.The article also discusses in detail how the Arabic alphabet influenced 

the spiritual life, the culture of the Kazakh people and the formation of the Kazakh intelligentsia. 

Key words: spelling,arabic alphabet, history,the code, reform,Kazakh intelligentsia. 

 

ХХ ғасырдың  басында латын алфавиті енгізілгенге дейін өзге түркі халықтары сияқты 

қазақ халқы да төрт-бес ғасыр бойы араб алфавитін қолданып келгені анық. Сол кезде Кеңес 

үкіметі құрамындағы жиырмадан астам ұлттардың Х ғасырдан ХХ ғасырдың 30 жылдарына 

дейінгі бай мұраларының көпшілігі осы жазу арқылы жазылды. Біз мақаламызда ХХ ғасырдын 

басындағы Ахмет Байтұрсыновтың қазақ емлесін дамытуға қосқан үлесіне тоқталып 

өтеміз.Сонымен бірге, араб әліпбиі қазақ халқының рухани өміріне, мәдениетіне, зиялы 

қауымның қалыптасуына да ықпал етті.Әліпби баспа жұмысының жандануына игілікті қызмет 

етті. 1912 жылы А. Байтұрсынов араб әліпбиіне негізделген қазақ жазуына алғаш реформа 

жасады [1]. 

Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ халқының ХХ-шы ғасырдың басындағы ұлт-азаттық 

қозғалысы жетекшілерінің бірі, мемлекет қайраткері, ақын, публицист, қазақ тіл білімі мен 

әдебиеттану ғылымдарының негізін салушы ғалым, ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы. 

Ол 1920 жылы тамызда құрылған Қазақ АКСР үкіметінің құрамына еніп, 1920-1921 жылдары 

Қазақ АКСР халық ағарту комиссары қызметінде болды. 1922 жылы Өлкелік халық 

комиссариаты жанындағы Академиялық орталықтың, 1922-1925 жылдары Халық ағарту 

комиссариаты ғылыми-әдеби комиссиясының, Қазақ өлкесін зерттеу қоғамының төрағасы 

болып қызмет атқарды. А. Байтұрсынов түрлі мемлекеттік қызметке араласа жүріп, сонымен бір 

мезгілде өзінің жаны сүйген оқытушылық-ұстаздық жұмысынан да қол үзбеген. 1921-1925 

жылдары Орынбордағы, 1926-1928 жылдары Ташкенттегі Қазақ Халық ағарту институттарында 

қазақ тілі мен әдебиеті, мәдениет тарихы пәндерінен сабақ берді. 1928 жылы Алматыда ҚазПИ-

дің ашылуына байланысты ректордың шақыруымен осы оқу орнына профессор қызметіне 

ауысты. Ф.И. Голощекиннің тікелей нұсқауымен Алаш қозғалысы қайраткерлеріне қарсы 

жасалған қуғын-сүргін кезінде, 1929 жылы 2 маусымда 43 Алаш қозғалысы қайраткерлерімен 

бірге ол Алматыда тұтқынға алынып, осы жылдың соңына қарай тергеу үшін Мәскеудегі 

Бутырка абақтысына жөнелтілді. КСРО Халық комиссарлар кеңесі жанындағы ОГПУ 

«үштігінің» 1930 жылғы 4 сәуірдегі шешімімен Байтұрсыновқа «1921 жылы Орынборда 

контрреволюциялық ұйым құрды, ортаазиялық пантүрікшіл ұйымының басшысы Валидовпен 

байланыста болды, 1927 жылы қазақ даласында қарулы көтеріліс даярлау әрекетіне қатынасты» 

деген айыптар тағылды. Алғаш Архангельскіде, соңынан Томскіде 1929-1934 жылдары айдауда 

болған А.Байтұрсынов, көп кешікпей 1937 жылы РКФСР Қылмыстық Кодексінің 58-бабының 2, 

4 және 11 тармақтарына сәйкес ату жазасына кесілді [1, 283б.]. 

Тұтас буынның төл басы болған А.Байтұрсынов – қазақ ғылыми тарихында ұлттық 

әліпби жасап, жаңа үлгі ұсынған реорматор. Ахмет Байтұрсынов әліпбиі қазақ тілінің 

табиғатына бейімделген араб жазуы негізінде жасалды. Ол Қазақ Білімпаздарының тұңғыш 

съезінде (Орынбор, 1924), Түркітанушылардың бүкілодақтық 1-құрылтыйында (Баку, 1926) 

араб жазуындағы әліпбидің қажеттілігін, құндылығын жан-жақты тұжырыммен дәлелдеген 

ғылыми баяндама жасады. Бұл әліпби ұлттық жазудың қалыптасуындағы ірі мәдени жетістік 

болып табылады. 

Қаламгер оқу-ағарту ісі, оқулықтар жасау, әліппе, емле мәселелерімен қатар мәдениет 

пен әдебиет саласында, қоғамдық өмірде әлеуметтік мәні бар істермен айналысып, көп 

нәрселерге ұйтқы болды. Тереңнен ой қозғап, байсалды пікірлер айтты. А. Байтұрсыновтың бел 

шешіп кіріскен жұмысы көпшілік тарапынан қолдау тауып, оның қайраткерлік, ғалымдық, 

ағартушылық қызметтері мен дарыны, таланты өз заманында аса жоғары бағаланып, 

мойындалды да. Оның көптеген өзекті мәселелердің ішінен бөліп-жарып бірінші кезекке 

қойғаны жазу, оқу мәселесі болатын. А. Байтұрсынов жазудың адам өміріндегі маңызын түсіне 

келіп, қоғамның дамуы да, ғылым мен мәдениеттің өркендеуі де, техниканың алға басуы да 

жазуға, әріп меңгеруге, оқу-білімге байланысты екенін білді [2].Ғалым сауатсыз халықтың 
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болашағын ойлап, жаны күйзелді. Қазақ халқы тұтынып отырған араб алфавитінің теріс 

жақтарын, кемшілік тұстарын көріп, өзгеріс енгізуді қажет деп санайды. Ол туралы ойын 

«Қазақ білімпаздарының тұңғыш съезінде»  сөйлеген сөзінде айтады. «Осы күнгі жұрттардың 

бәрі де өзі шығарған әліпбиін тұтынып отырған жоқ. Бәрінікі де өзгеден алған әліпби. Европа 

жұрттарының тұтынған әліпбиінің түбі көне семит әліпбиі... Түркі әліпбиінің түбі де көне семит 

әліпбиі, оларда куфалықтар алған. Куфалықтардан араб өз тіліне үйлестіріп алған. Солардың 

қайсысы да бірінің әліпбиін бірі алғанда, тұрған қалпында алмаған». А. Байтұрсыновтың 

ойынша, жақсы әліпбидің мынадай қасиеттері болу керек: жақсы әліпби тілге шақ болу керек; 

Жақсы әліпби жазуға жеңіл болуға тиіс, әліпбидің әріп суреттері қиын болса, мүшелері көп 

болса, жазуды ұзақтатып, уақытты көп алады; әліпбидің жақсысы баспа ісіне қолайлы болуы 

тиіс; Жақсы әліпби үйренуге де қолайлы болуы тиіс. Жақсы әліпбиге лайық бұл төрт сипатқа 

келмейтін әліпбидің бәрі де кемшілікті әліпби болмақ [3]. 

Ахмет Байтұрсынов қазақ балаларының өз ана тілінде сауат ашуына көп күш жұмсады. 

Ауыл мектептерінде мұғалім бола жүріп, сол кезде ол көп нәрсені көңілге түйіп, көп нәрсені 

арман қылды. Ол қараңғы халықтың сауатсыздығын жою мақсатымен айналысып, сол мақсатты 

іске асыру жолында оған қажетті жайларды қарастырады, жан-жақты ойластырады. Жас 

ұрпақтың сауатын қазақша ашатын ұлттық жазу таңбасының керектігін ұғады. Оған дейінгі 

мұғалімдер баланы өз ыңғайларына қарай не орыс, не араб жазуларын пайдаланып, түрліше 

оқытатын. Сондықтан, ол оқу жүйесін бір қалыпқа келтіру мақсатымен, балаларды оқытуда, 

әріп үйретуде жеңіл болуы үшін жас ерекшеліктеріне, ой-өріс, сана-сезімдерінің қалыптасу 

ыңғайына қарай әліппе оқулық кітабын жазуды қолға алады. Ол үшін ең алдымен алфавиттегі 

әріптердің қолданылу ретін, жұмсалу орнын анықтауды мақсат етеді. Екінші орынға оқыту 

жүйесі мен мектеп, медресе, оқулық, т. б. мәселелерді қояды. Шамамен 1910 жылдан бастап, 

араб жазуы таза сол күйінде қазақ тілі үшін жайлы еместігін байқап, оны қазақ тілінің 

дыбыстық жүйесіне икемдеп, қайта түзетуді қолға алады. 1913 жылғы «Қазақ» газетінің № 35 

санында жарияланған “Жазу мәселесі» деген мақаласында А. Байтұрсынов дауысты 

дыбыстарды таңбалау жөнінде өз ұсыныстарын айтты. Ол өзінің айтқан пікірлерін Ғ. Мұса 

мырзаның айтқан пікірімен салыстыра отырып, араб графикасы негізіндегі қазақ жазуында о, у, 

ы, е әріптерінің қалай таңбалануы жөнінде өз концепциясын ұсынады.Араб жазуын қазақ тіліне 

лайықтап өзгерту үшін оған мынадай өзгерістер енгізу керек дейді:  

Біріншіден, егер дауысты  дыбыстар   жуан  айтылса, олардың      қатарындағы дауыссыз 

дыбыстар да жуан айтылады, егер дауысты дыбыстар жіңішке айтылса, олардың қатарындағы 

дауыссыз дыбыстар да жіңішке айтылады, яғни, дыбыстар үндестік заңына бағынсын деген 

пікірді білдіреді. 

Екіншіден, дауысты  дыбыстардың  жіңішке   айтылуы   үшін   жіңішкелік  белгісі 

«дәйекшені» енгізу, оны сөздің алдына қою, ол қазақ тілін көп әріптіліктен құтқарады. 

Үшіншіден, әрбір дауысты дыбыстың өз таңбасын белгілеу [4]. Аталған мақаласында 

Ахмет Байтұрсынов қазақ тіліне тән дыбыстардың әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, олардың 

жазылу ретін, орнын, ерекшеліктері мен айырмашылықтарын көрсетеді. Араб жазуының түркі 

тілдерінің дыбыстық жүйесіне сай келмейтін тұстарын, басы артық әріптерін алып тастау 

керектігін тәптіштеп түсіндіреді. Сондай-ақ ол араб жазуын мүлдем алып тастап, басқа 

алфавитті алуға қарсылығын білдіреді [4, 51 б.]. 

Сондай-ақ, 1910 жылдан бастап араб жазуын қазақ тіліне ықшамдап өзгерту жорлында 

еңбек еткен ағартушы ұстаз Ахмет Байтұрсыновтың әр жылдары жазған мақалалары мен 

оқулықтарын талдаған кезімізде оның араб жазуын қазақ тілінің дыбыстық жүйесіне сай етіп 

өзгерткенін, араб жазуында жоқ әріптердің таңбасын өзі ойлап тапқанын көреміз. Мұндағы А. 

Байтұрсыновтың жетістігі қазақ тіліндегі дыбыстардың жуан, жіңішкелігіне қарай бөлінуін дәл 

белгілеп, әрбір дауысты дыбысқа арнап арнайы таңба белгілеуінде. Сонымен, оның араб 

графикасы негізінде жасаған алфавитінде 24 әріп бар. Осы 24 әріптің ішінен 16 таңба дайын 

күйінде алынған. 8 таңбаны өзі қосқан [5].Сөйтіп, Ахмет Байтұрсынов жасаған араб алфавиті 

негізіндегі қазақ жазуы елімізде 1929 жылға дейін қолданылып келді. Ал басқа Ауғаныстан, 

Иран, Қытай, т. б. мемлекеттерде тұратын қазақ бауырларымыз күні бүгінге дейін осы жазуды 
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пайдаланып келеді. Байтұрсынов графикасының таза араб жазуынан басты айырмашылығы 

ондағы дыбыстар созылыңқы, қысқа деп бөлінбестен, әрқайсысы жеке әрі түрінде таңбаланады. 

Бұл графикада сол сияқты харакеттер, ташдид, сукун, уасла, таниун белгілері жоқ. Егер сөз 

ішінде бір дыбыс қосарланып келсе, екі рет қайталанып жазылады. А. Байтұрсыновтың 

алфавитке кіргізген бұл өзгерістері алфавитті көп жеңілдетті, оқуға, жазуға, көп оңай болды. 

А. Байтұрсынов әліпбиі туралы Ж. Қ. Тойшыбекова: «1912 жылы А. Байтұрсынов қазақ 

тіліне қолайсыз таза араб әрпін спецификалық қазақ дыбыстарын білдіре алатын әріптермен 

алмастыру арқылы алфавит құрастырып, оны «Жаңа емле» деп атады [6] –  деп жазады. А. 

Байтұрсынұлының қазақ жазуына икемдеген араб алфавиті мектеп оқытушылары және басқа да 

қазақтың, татардың зиялы азаматтары тарапынан қолдау тауып, күнделікті өмірде қолданыла 

бастады. Осы алфавитпен «Қазақ» газеті (1913-1918), көптеген көркем әдебиет шығармалары 

шығып тұрды. Алайда бұл алфавит ресми түрде тек 1924 жылы Орынбор қаласында өткен 

қазақ-қырғыз білімпаздарының тұңғыш съезінде ғана қабылданды. 

1925 жылы А. Байтұрсынов әдістемелік жаңалықтарды ескере отырып, қазақ бастауыш 

мектептеріне арналған «Жаңа Әліп-биді» ұсынды. Оқулық өз заманына лайық  «Әліппе» жасау 

ісінің озық үлгісі болды. Әліппеде сауат ашумен бірге балалардың ойы мен тілін дамыту, 

байланыстырып сөйлеу дағдыларын жоғары деңгейде қалыптастыру мәселелері дидактикалық 

және әдістемелік тұрғыдан жетік шешімін тапты. «Жаңа Әліп-биге»: а) баланың өз атынан 

баяндалатын мектеп өмірі жайлы әңгімелер; ә) балаларды адамгершілікке, ізгілікке, тазалыққа 

тәрбиелейтін әңгімелер мол енгізілді. Жалпы, А. Байтұрсынов отандық білім беру ісі тарихында 

оқушылардың ойы мен байланыстырып сөйлеуін дамыту жұмысына зор мән берген, осы 

мақсатқа жетудің жолын нақты тәжірибе жүзінде  дәлелдеген алғашқы қазақ ғалымы болды. 

Саяси себептердің салдарынан «Жаңа Әліп-би» 20-жылдардың аяғына дейін қолданылды. 

Мұнан кейін Т. Шонановтың «Жаңалық» (Әліппе, Қызылорда, 1929 ж.) және Т. Шонанов пен М. 

Жолдыбаевтың «Жаңа арна» (Қызылорда, 1927 ж.) әліппелері жарық көрді. 

Ахмет Байтұрсынұлының ұлылығы оның тек тұңғыш оқу құралын жазғанымен 

өлшенбесе керек, ең бастысы алғашқы оқулық тілінің терең халықтығында, сапалылығы мен 

біліктілігінде. «Біздің жасынан орысша  я ноғайша оқыған бауырларымыз сөздің жүйесін, 

қисынын нағыз қазақша келтіріп жаза алмайды. Яғни, қазақ сөзінің қисынын келтіріп, өз 

нақышында жазу үшін сол тілде сауатын ашып, дағдыланған абзал». Ғалым мұны көрегендікпен 

айтқан-ау. Қазіргі таңдағы тілдік жағдай бұған толық көзімізді жеткізіп отыр [7] –  деп баға 

береді А. Б. Салқынбай. 

А. Байтұрсынов халыққа ғылым-білімнің қажеттілігін түсіндірумен ғана шектелмей, 

білім беру ісін жолға қоюға күш салды. Байтұрсыновтың «Оқу құралы» (1912) – қазақша 

жазылған тұңғыш әліппелердің бірі. «Оқу құралы» қазіргі әдістеме тұрғысынан әлі күнге дейін 

маңызды оқулық ретінде бағаланады. «Тіл құрал» атты оқулығының фонетикаға арналған 

бөлімі 1915 жылы, морфологияға арналған бөлімі 1914 жылы, синтаксис бөлімі 1916 жылдан 

бастап жарық көрді. Оқулық қазіргі қазақ тілі оқулықтарының негізі болып қаланды. «Тіл 

құрал» - қазақ тіл білімінің тарау-тарау салаларының құрылымын жүйелеп, ғылыми негізін 

салған зерттеу. Оның тілдік ұғымдарға берген анықтамаларының ғылыми тереңдігі, дәлдігі 

қазіргі ғылым үшін өте маңызды. Ол тұңғыш төл грамматикалық терминдерді қалыптастырды. 

Мысалы, зат есім, сын есім, етістік, есімдік, одағай, үстеу, бастауыш, пысықтауыш, шылау, сөз 

таптары, сөйлем, құрмалас сөйлем, қаратпа сөз, т.б. жүздеген ұлттық терминдерді түзді. 

Сондай-ақ Байтұрсынов практикалық құрал ретінде «Тіл жұмсар», мұғалімдерге арналған 

«Баяншы» деген әдістемелік кітаптар жазды. Ол – қазақ тілін оқыту әдістемесінің іргетасын 

қалаған ғалым-ағартушы. 

А. Байтұрсыновтың ақын, аудармашы, ғалым-тілші, әдебиеттанушы ретіндегі ұлан-ғайыр 

еңбегі өз дәуірінде зор бағаға ие болды. 1923 жылы Байтұрсыновтың 50-жасқа толғаны 

Орынбор, Ташкент қалаларында салтанатты түрде аталды. Смағұл Сәдуақасов, Сәкен 

Сейфуллин, Мұхтар Әуезов, Міржақып Дулатов, Елдес Омаров сияқты замандастары 

баспасөзде мақалалар жариялап, Байтұрсыновтың қазақ халқына сіңірген еңбегін өте жоғары 

бағалады. Өмірі мен қызметіне, шығармашылығына ғылыми пікір-тұжырымдар айтылды. 
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Мұхтар Әуезов Байтұрсынов туралы «Ақаңның елу жылдық тойы» деген мақаласында 

«...Кешегі күндерге дейін бәріміз жетегінде келгенбіз. Қаламынан туған өсиеті, үлгісі әлі 

есімізден кеткен жоқ. Патша заманындағы хүкіметтік өр зорлыққа қарсы салған ұраны, 

ойымызға салған пікірі... әлі күнге дейін үйреніп қалған бесігіміздей көзімізге жылы ұшырайды, 

құлағымызға жайлы тиеді» деп жазды[8]. 1929 жылы шыққан «Әдебиет энциклопедиясында» 

(Мәскеу қ.) Байтұрсынов тұлғасына «аса көрнекті қазақ ақыны, журналисі және педагогі. Ол 

қазақ тілі емлесінің реформаторы және қазақ әдебиеті теориясының негізін салушы» деген 

ғылыми әділ баға берілді.  

Қорыта келгенде, бүгінгі таңда А.Байтұрсынов қазақ халқы үшін «рухани көсем» десек 

артық айтпаған болар едік.  

...Тән көмілер,көмілмес еткен ісім, 

Ойлайтындар мен емес бір күнгісін 

Жүрт ұқпаса, үқпасын жабықпаймын 

Ел бүгінгішіл, менікі-ертеңгі үшін,- деген өлең жолдары бізді болашаққа шақырып тұр. 
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Статья посвящена изучению и оценке современного состояния редкого эндемичного вида 

Ribes meyeri, произрастающего в условиях Жетысуского Алатау, для решения проблем сохранения in 

vitro популяций вида и рационального их использования. 

Ключевые слова: микроклональное размножение, сохранение, биоразнообразие, смородина 

Мейера. 

 

Мақала Жетісу Алатауының жағдайында өсіп келе жатқан Ribes meyeri сирек кездесетін 

эндемикалық түрлердің қазіргі жағдайын зерттеуге және бағалауға, түрдің in vitro популяцияларын 

сақтау және оларды ұтымды пайдалану мәселелерін шешуге арналған. 
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Тірек сөздер: микроклоналды кобею, сақтау, биоалуантүрлілігі, Мейер қарақаты. 

Annotation: The article is devoted to the study and assessment of the current state of the rare endemic 

species Ribes meyeri, growing under the conditions of Zhetysu Alatau, to solve the problems of preserving in 

vitro populations of the species and their rational use. 

Key words: microclonal reproduction, conservation, biodiversity, Meyer currant. 

 

Сохранение биоразнообразия растений - это одна из наиболее важных задач в сохранении 

природы. Это связано с тем, что биоразнообразие растений в мире сокращается быстрыми темпами. 

Большинство растений имеют огромное экономическое и культурное значение, обеспечение 

продовольствием, медикаментами, топливом, одеждой и жильем людей по всему миру. Растения 

также играют ключевую роль в поддержании экологического баланса Земли и стабильности ее 

экосистем. Актуальной проблемой является охрана и сохранение генофонда растений, особенно 

редких, эндемичных и находящихся под угрозой исчезновения.  

Ribes meyeri является редким растением, произрастающим в горах Алтая, Алатау, Тарбагатая и 

в Западном Китае. Смородина Мейера очень морозостойкое растение, неприхотливое к почвам. 

Уникальность смородины состоит в том, что она одновременно является источником витаминов, 

минеральных веществ, обладает антисептическими свойствами и средством очистки организма.  

Смородина Мейера - лиственный кустарник с желтыми, слегка опущенными или железистыми 

прямыми побегами, может достигать 100 - 200 см в высоту. Растут многокилометровыми кустовыми 

зарослями по склонам гор. Данный вид отличается обильным плодоношением и высокой 

засухоустойчивостью; пригодно для селекции и создания сортов, устойчивых к болезням; повышенным 

содержанием аскорбиновой кислоты (около 140 мг в 100 г ягод), высокой урожайностью. Вид 

заслуживает внимания как потенциальная коммерческая плодовая культура. Поэтому методы in vitro 

используются для решения проблем сохранения редких растений [1, 2]. 

Данный вид смородины в настоящее время является редким растением из-за самовольной 

хозяйственной деятельности населения, выпаса скота и т.д. В последние годы методы in vitro все чаще 

используются для решения проблем сохранения растений, находящихся под угрозой исчезновения.  

Поскольку доступный растительный материал для инициирования культуры является недостаточным 

и во многих случаях связан с такими неотъемлемыми проблемами, как низкая жизнеспособность и 

эндогенное загрязнение, очень важны надежные протоколы по методам умножения, укоренения и 

хранения [4]. 

В СССР работы по микроклональному размножению были начаты в 1944 году. В Казахстане 

(Алматы) работа по культуре тканей началась в 1975 году в Главном ботаническом саду.  

Основателями биотехнологической школы в Казахстане являются И. Р. Рахимбаев и М. А. 

Айтхожина. Уже на сегодняшний день имеются протоколы по микроклональному размножению 

многих эндемичных, редких растений Казахстана. В стране методы биотехнологии активно 

применяются для сохранения таких редких и эндемичных плодовых растений, как яблоня Сиверса, 

яблоня Недзвецкого, абрикоса обыкновенного и др. 

Традиционно различные сорта смородины размножаются в основном вегетативными 

методами - черенками, отводками, однако метод достаточно трудоемкий и длительный и 

эффективность данного способа размножения смородины зависит от погодных условий. Кроме того, 

эти методы не надежны для получения здорового растительного материала, особенно свободного от 

вирусов. Поэтому основным преимуществом микроклонального размножения растений смородины 

является получение генетически однородного, свободного от вирусов материала за короткий срок, то 

есть период размножения сокращается примерно до 4-х месяцев [5]. Микроклональное размножение 

позволяет производить большое количество побегов из относительно небольшого количество 

исходного растительного материала. Он особенно эффективен в случае новых разновидностей, когда 

клональный материал ограничен в поставке. 

Клональное размножение растений смородины преимущественно протекает в несколько 

этапов: 

1. выбор растения-донора, изолирование эксплантов (введение in vitro), получение хорошо   

растущей стерильной культуры; 
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2. собственно микроразмножение, когда достигается максимальное количество мериклонов in 

vitro; 

3. укоренение размноженных побегов in vitro;  

4. адаптация пробирочных растений к почвенным условиям и пересадка адаптированных 

растений из условий искусственного климата в условия естественного природного фона. 

Эффективность микроклонального размножения во многом зависит от состава питательной 

среды, регуляторов роста и вида самого растения [6, 7]. Исследований по культуре смородины in vitro 

гораздо меньше по сравнению с другими древесными видами плодовых растений. В настоящее время 

имеются протоколы микроклонального размножения различных сортов смородины, таких как черная, 

красная, золотистая смородина и т.д. [8, 9]. Наиболее часто метод микроклонального размножения 

используется для сортов смородины черной, имеются протоколы размножения для смородины 

красной, однако данный вид является более трудным в микроразмножении и эффективность метода 

остается довольно низкой и не удовлетворяет требованиям для более масштабного производства в 

коммерческих целях [10]. 

В качестве эксплантов отбираются пазушные или меристематические ткани различных 

ценных сортов смородины, так как они обладают лучшей приживаемостью. Также, на примере 

микроклонального размножения черной смородины, было отмечено, что использование 

сформировавшихся пазушных почек без нескольких кроющих чешуек более эффективно, нежели 

молодых, отобранных в фазу активного роста побегов [11, 12]. Экспланты могут отбираться как от 

растений, выращенных в естественных условиях, так и от тепличных растений. Однако экспланты, 

взятые от полевых растений, имеют более высокую степень загрязнения, поэтому важным этапом 

микроразмножения является стерилизация отобранных эксплантов. Также для черной смородины 

наиболее благоприятным временем для отбора эксплантов для введения в культуру в условия in vitro 

является осень и лето [13]. 

В настоящее время имеется большое количество методов стерилизации плодовых и ягодных 

культур. Если растение имеет тонкую легко повреждаемую оболочку, то воздействие стерилизующим 

объектом длится от 3 до 5 минут, для растений с более плотными тканями – 10-20 минут. При 

изучении различных способов стерилизации растительных объектов наилучшие результаты были 

получены в вариантах опыта с использованием сулемы и мертиолята Na [12]. Для собственно 

микроклонального размножения смородины черной используют питательную среду Мурасиге-Скуга, 

содержащую различные биологические вещества, а также регуляторы роста. Большую роль играет 

соотношение и концентрация цитокининов и ауксинов. Культуры выращивают при 22 ± 1°С при 16-

часовым ежедневным фотопериодом. 

Для увеличения побегов черной смородины перед этапом укоренения использовали 

чередование питательных сред с высокими (6-БАП 1 мг/л) и низкими концентрациями цитокининов, 

также в среду добавляли витаминно-минеральный комплекс «Компливит» [11]. Однако стоит 

отметить, что размер побегов при микроразмножении зависит не только от концентрации 

фитогормонов, но и от величины исходного изолированного экспланта, поэтому в различных 

исследованиях концентрация БАП варьирует от 0,2 до 2 мг/л. Так,  для сорта черной смородины 

Исток для увеличения эффективности микроразмножения концентрацию цитокинина БАП снизили в 

5 раз (0,2 мг/ л) [14], а для микроклонального размножения смородины красной оптимальной 

концентрацией БАП была 0,5 мг/л [15]. Для увеличения корнеобразования растений смородины in 

vitro в среду вводили регуляторы роста ауксиновой природы (ИУК, ИМК) и понижали концентрацию 

минеральных веществ. Для фазы укоренения оптимальной концентрацией IBA является 0,5 или 2 

мг/л. Этап корнеобразования длился около 10-11 дней.  

Акклиматизация пробирочных растения в условия еx vitro должно осуществляться с учетом 

сезона года. Высокая температура в середине лета снижает жизнеспособность растений [16]. На этапе 

адаптации регенерантов к нестерильным условиям, на примере черной смородины, рекомендован 

двухслойный субстрат, где слой стерильного субстрата толщиной 2-3 см расположен поверх 

нестерильного субстрата. 

В ходе реализации исследований проведена оценка современного состояния 

популяций редкого, эндемичного вида Ribes meyeri  на территории Жонгар-Алатауского 
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природного парка и анализ научной литературы по микроклональному размножению видов 

смородины. В дальнейшем будет произведен сбор растительного материала Ribes 

meyeri  (плоды, вегетирующие побеги, листья, цветки, корни) для фитохимического изучения  

и введения в культуру in vitro. Будут оптимизированы протоколы введения в культуру in 

vitro, микроклонального размножения и хладохранения, выявлен наиболее интенсивный 

состав питательной среды, влияющий на приобретение более выраженных жизнестойких 

характеристик  Ribes meyeri. На основании проведенных исследований будет создана 

коллекции in vitro асептических растений ценных видов и форм Ribes meyeri,  имеющих 

селекционное, лекарственное и пищевое значение. 
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For a long time the Southeast Asia was perceived as a distant periphery of world civilization. 

However in the history of XIX century, and especially since XX century till nowadays, this region has been 

recognized as of high priority for many countries. Therefore given article identifies main milestones and 

historical stages of relations between China and Southeast nations as well as economic foundations of the 

development of this region in general.  

Key words: territory, region, economy, development, ASEAN, cooperation, financial crisis 

 

Оңтүстік-Шығыс Азия аймағы ұзақ уақыт бойы әлемдік өркениеттің шалғай 

перифириясы ретінде қабылданды. Алайда ХІХ ғасырдың тарихында, әсіресе ХХ ғасырдан бастап 

бүгінгі күнге дейін бұл аймақ көптеген елдер үшін аса маңызды орынға ие. Сондықтан осы 

мақалада Қытай мен Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің арасындағы қарым-қатынастардың негізгі 

тарихи үрдістері мен кезеңдері қарастырылып, осы аймақтың дамуының экономикалық негіздері 

анықталған. 

Тірек сөздер: аумақ, экономика, даму, АСЕАН, ынтымақтастық, қаржы дағдарысы, 

аймақ. 

 

Долгое время Юго-Восточная Азия воспринималась как отдаленная периферия мировой 

цивилизации. Однако в истории XIX века, и особенно с XX века до наших дней, этот регион признан 

высокоприоритетным для многих стран. Поэтому в данной статье обозначены основные вехи и 

исторические этапы отношений стран Юго-Востока с Китаем, а также экономические основы 

развития данного региона в целом. 

Ключевые слова: территория, экономика, развитие, АСЕАН, сотрудничество, 

финансовый кризис, регион. 

 

Being at the junction of two greatest world civilizations, the Chinese and the Indian, nations of 

South-East Asia have experienced their influence for many centuries. We should keep in mind, however, 

that in those days there were no such states as Indonesia, Malaysia, India, Myanmar, Vietnam, Laos, 

Cambodia since all of them became parts of the western colonial empires in the XIX century. Accordingly 

it would be appropriate to speak about interstate relations among the PRC and Southeast Asian countries 

only after the year 1949 – the time when Chinese Communist Party united the country, which became the 

People's Republic of China, and states in the region of Southeast Asia began to gain independence 

simultaneously one by one. These relations were very complex and went through a number of 

modifications. During 1950s, if the USSR radically revised its attitude towards new independent countries 

in general and Southeast Asia, in particular, the Chinese leadership continued old line, generally negatively 

referring to the leadership of Southeast Asian nations. There was a number of reasons for China, taking 

such position: the announcement of the principles of neutrality and non-alignment by states of this region, 

even though joining the US led military-political bloc SEATO - South-East Asia Treaty Organization [1]. 

An exception could be the Republic of Vietnam, still this does not mean that China and Vietnam 

had good relations. The People’s Republic of China (PRC) attempted to occupy mountain areas in 

Vietnamese province of Cao Bang, and in 1974 expelled South Vietnamese border-guards from Paracel 

Islands and remained there. In the same year, China officially announced its claims to the Spratly 
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Archipelago, which was claimed by Vietnam too. The Sino-Vietnamese 30-day war (February-March) in 

1979 was officially accompanied with territorial claims on part of the lands of Vietnamese province called 

Lang Son. 

China's attitude toward Malaysia, which also gained independence in the early 1960s from British 

imperialism, was also determined by the prehistory. In 1950s pro-Communist guerrilla movement was 

emerged in Malaya, which was formally a British colony in that period. Practically all participants were 

local Chinese named “huaqiao”( 華僑 or  海外华人 as Overseas Chinese).  

What about Burma, it had suffered from civil war since 1948. Against the government was formed 

separatist movement gathered from ethnic minorities and the Communist Party of Burma.  By the way, 

Burma was the first non-socialist country that recognized the PRC as far back as in 1949. However, these 

relations remained complicated, taking stock that China's implicit support for Burmese Communists who 

conducted a guerrilla war against the government in Rangoon. When in 1967 Burmese authorities did not 

allow local Chinese youth to propagate Mao Zedong's ideas in country, Chinese propaganda accused and 

called the country's leader, General Ne Win, as "a fascist military dictator, an anti-Chinese lackey of American 

imperialism and Soviet revisionism" [2]. Relation with Singapore was not improved either, even though its 

premiere Lee Kuan Yew was an ethnic Chinese but also an anti-communist. Thailand especially did not 

evoke positive emotions for close partnership with China: the monarchy earlier cooperated with Japan, and 

then, along with Philippines and South Vietnam entered SEATO. 

China's relations with Indonesia got better in the first half of the 1960's. However, after well-known 

events of 1966, when the Communist Party of Indonesia, where, by the way, ethnic Chinese took a great 

share of country's population, it was liquidated by the military and at least 300,000 people were killed [3]. As 

a result Sino-Indonesian diplomatic relations, established in 1950, were restored just in the late 1980's.  

Initially, the Sino-Cambodian relations under King Sihanouk were externally positive. But after the 

pro-American military coup in 1970, PRC supported the Cambodian communists - the Khmer Rouge, headed 

by Pol Pot. Later, Pol Pot's regime carried out genocide in his country, killing over 2 million people (from the 

state’s 9 million population). But the PRC supported his regime, and when the Vietnamese troops responded 

to provocations on the border and entered Cambodia, China began its military invasion in Vietnam [4].  

Until 1980s, the PRC was in a politically hostile relations with most of the Southeast Asian countries. 

China was seen by most as inclined to impose communist ideology and support for military uprisings led by 

local communist parties against the governments of Southeast Asian countries, using local Chinese as their 

agents and planning to use armed forces to resolve border conflicts. Since 1978, China is gradually beginning 

to pursue a new policy of "good neighborly relations" for rapprochement with nations of this region, which 

main goal is to maintain stable friendly interrelation in order to create a peaceful environment for domestic 

economic development.  When Malaysia and the Philippines established diplomatic relations with China in 

1974 and 1975 respectively, China noted in a diplomatic statement that it would not interfere to the issues of 

ethnic Chinese abroad [5, 6]. However, political relations between parties have not undergone any obvious 

improvements, since the PRC has not completely stopped relations with Communist parties of these 

aforementioned states. Until early 1980s, China unofficially made promises to anti-communist governments 

in Southeast Asia not to support Communist parties in any case. Indeed, China gradually stopped such 

support based on communist ideology after 1970s, which in turn reduced suspicions towards China. 

The first outlines of China's new policy in South-East Asia emerged in 1997, when, on the initiative 

of Beijing, the so-called joint cooperation committee was formed to coordinate economic cooperation 

between the PRC and the ASEAN countries. Creation of such committee has become an important sign of 

mutual rapprochement, as ASEAN countries did not show any desire to somehow formalize their relations 

with the PRC, even by signing agreements in economic sphere since early 1990s. After China's proposal met 

with favorable response in ASEAN capitals, Beijing established five main directions of economic cooperation 

with ASEAN nations. China offered its neighbors to develop relations in the fields of agriculture, modern 

high technology, effective use of labor resources, including conditions for convergence of norms and rules of 

business functioning in ASEAN countries and in the PRC. The Chinese assistance was promised to expand 

mutual investment and participate in implementation of hydropower and meliorative projects in the Mekong 

River Basin. 
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Afterwards in August of 1997, when after collapse of the construction market in Thailand, the 

financial and economic crisis broke out, which quickly swept all ASEAN countries and showed the 

fragility of their economies. Having found themselves in an extremely critical situation: under conditions of 

devaluation of the national currency, drop in GDP and standard of living, they now had no choice but to 

grab the help given by China. A careful analysis showed that in fact the crisis emerged mostly because of 

an unbalanced economic policies of Southeast Asian countries: when unsecured loans, especially in the 

construction sector, eventually ruined their economy. 

On such a negative economic background, among political elites of ASEAN states, anti-

American and anti-Western ratio began to grow sharply (instead of anti-Chinese). The peak of these 

emotions was the events in Indonesia, when an anti-communist president Suharto did not wait for the 

IMF's promised aid to save his power and resigned in the wake of mass unrest. In response to these 

accusations in the press and in the whole political community, a version was immediately put forward 

that it is the West, and especially the United States, that withdraw funds from their national economies on 

purpose, because they wanted to stop economic growth of SEA countries and reduce their growing 

influence on the World and regional affairs. To confirm this version, its supporters cited data that "only in 

November-December 1997, more than 20% of foreign and about 12% of local capital from Asia were 

lost". In accordance with such events China announced that it will not reduce the RMB (Chinese: 

人民币\ Renmenbi, official currency of PRC) rate, so as not to completely undermine their already 

falling economies. The PRC expressed its readiness to provide direct financial assistance - to transfer $1 

billion to support the economies of countries and thereby compensate them for losses from the reluctance 

of Western countries to support them at a difficult time [7, p.14]. 

In September 1999, President of China Jiang Zemin arrived in Thailand to proclaim the model of 

partnership proposed by China with the ASEAN countries. Criticizing the "gunboat diplomacy" (i.e. 

military-political course of foreign policy) and "economic neo-colonialism" (implying the United States), 

he urged the Southeast Asian nations to create mutual trust via dialogue and collective security [8]. The 

Chinese leader offered to leave in the past grievances and distrust of the China's policy in the South China 

Sea, concentrating more on the idea of mutual economic integration. Officially, the goal of integration was 

formulated as the achievement of general prosperity, however the Chinese proposals on the formation of a 

free trade zone were aimed at gradually integrating Southeast Asian states into the Chinese market, closely 

linking China and the Southeast Asian nations economically, with other words turning the PRC into their 

main trading partner. This strategy was also well elobarated, as the Chinese authorities understood that: 

with all suspicions about their potential aggressiveness, the ASEAN countries for the sake of prospering 

and saving their economies, all equally will have to accept the Chinese proposals. Furhermore, they had to 

do due to some economic considerations: the bilateral trade of China and countries of the Association grew 

from 13 billion dollars in 1994 to 40 billion in 2000 [9]. 

If before the crisis of 1997-1998, 60% of all foreign direct investment in Asia came to Southeast 

Asia, then after the crisis, these figures began to apply to China (together with Hong Kong - 80%), while 

the share of ASEAN countries fell sharply and amounted to slightly more than 14% [10, p.77]. On the 

Chinese side, the purely economic benefits from trade relations with these countries were small, since 

China has consistently maintained a significant deficit in trade with them. However Beijing did not make 

special efforts to change this situation and achieve a surplus. Such surprising step for the PRC policy can 

only be explained with the case that additionally to economic issues, the Chinese "agenda" comprised 

from political issues regarding the formation of economic dependence of the Southeast Asian economies 

on China. 

Territorial disputes with Taiwan, Vietnam, the Philippines, Malaysia and Brunei in the South China 

Sea involved China in several regional conflicts throughout 1980s and 1990s, but these conflicts did not 

change over a serious military confrontation. Moreover, to confirm its peaceful intentions, China’s 

diplomacy in 2002 made a real breakthrough in the development of ties with ASEAN countries, when 

several agreements were signed that completely repositioned the whole complex of mutual relations. The 

most important document was a Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, proposed by 

the ASEAN Regional Forum for resolving the territorial issue [11]. In preparation of this declaration, 

Beijing demonstratively agreed with most of its neighbors’ formulations, including the provision that 
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conflicts in the South China Sea should be resolved exclusively by peaceful means, without the use of 

force.  

Beside aforementioned declaration, a whole series of joint documents were also adopted in the 

same year, like Joint Declaration on Cooperation in the Field of Non-traditional Security Issues, the 

Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation and a Memorandum of Understanding 

on Agricultural Cooperation. In the following year, the PRC joined the ASEAN Treaty of Friendship and 

Cooperation.Worth to note that these adopted documents, in turn, allowed on a completely new level to 

return to China’s proposal on the joint use of mineral resources located on the controversial water areas of 

the South China Sea. ASEAN also took ai substantial step towards Beijing, officially declaring at the Bali 

summit in 2003, that they agreed to establish a strategic partnership with Beijing [12]. 

But eventually plans for Chinese advancement in Southeast Asia as well as expansion of spheres of 

mutual cooperation and interaction have already became tarnished in 2004. The reasons for this were quite 

objective: as memories of the "traitorous" position of the West went away, hostility to America decreased 

and, in contrast the rapid increase of China’s presence and the danger for ASEAN countries to cross the line 

beyond, which the economic dependence grew into a political dependence, increased greatly. 

Worth to mention one fact that in 2004, there was a sharp deterioration of energy situation within 

PRC, whose economy, in order to keep high growth rates, needed the inflow of energy resources from 

abroad. The main flow of oil to China has traditionally come from the Middle East (50%) and from Africa 

(30%), but now in Beijing has come to decision that it is vital to take control over the fields much closer to 

Chinese borders and turn the South-East Asia into a new source of oil and gas production [13]. 

With an eye to achieve this, China began active acquisition of assets of national and foreign 

companies conducting operations in this region, and also proposed signing agreements in the development 

of oil and gas resources with the governments of  these states. In 2004 alone, Chinese companies: 

-bought up oil and gas assets in Indonesia for more than $1 billion  

-signed an agreement on oil and gas exploration and production on the terms of the Production 

Sharing Agreement (PSA) with Burma (Rakhine District)  

-gained the right to conduct geological exploration for oil and gas in Vietnamese province of 

Thaybin and for similar works on the continental shelf of the Philippines near the island of Palawan. 

However, the problem for China was that, despite all the efforts, it could not turn anti-Americanism 

and anti-Westernism, which dominated in Southeast Asian community in the early 2000s, into strong pro-

Chinese or East Asian regionalism. The result of numerous meetings, declarations and negotiations was 

that China almost in all ASEAN countries had quite influential support groups in business and significantly 

less influential in politics.  

For China, this struggle is very difficult, as we have seen above, it is spending huge amounts of 

money to gradually oust his opponent from South-East Asia and expand its positions there. In the sphere of 

economy, these efforts give a definite results, whereas in the sphere of politics and military-security, there 

has been no significant progress. At the same time, neither the financial crisis of 2008-2009, which 

seriously affected ASEAN countries, nor the weakening of American position in this region gave Beijing 

any chance to move forward. Even the free trade zone, which China and the ASEAN countries have 

successfully launched since January 1, 2010, remains today a purely economic project without any serious 

prospect of getting political development. 
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В статье представлены результаты эмпирического исследования компонентов 

гендерной идентичности в дошкольном возрасте. Охарактеризована гендерная идентичность 

мальчиков и девочек дошкольного возраста. Развитие гендерной идентичности в дошкольном 

возрасте происходит через идентификацию с родителями своего или противоположного пола, 

ее целостность определяется  престижностью родителя и эмоционального отношения к нему. 

При осуществлении социометрического выбора дошкольники в качестве предпочитаемых 

выбирают  вначале родителей и, далее, сверстников. 

Ключевые слова: дошкольники, гендерная идентичность, конструрование гендера.  

 

The article presents the results of an empirical study of the components of gender identity in 

preschool age. The gender identity of boys and girls of preschool age is characterized. The 

development of gender identity in preschool age occurs through identification with the parents of their 

own or the opposite sex, its integrity is determined by the prestige of the parent and the emotional 

relationship to him. In the implementation of sociometric choice, preschoolers as the preferred choose 

at the beginning of the parents, and then peers. 

Key words: preschoolers, gender identity, gender design  

 

Исследование сознания остается актуальной проблемой в психологической науке. 

Основоположник идеи идентичности Э. Эриксон [8, с.261], определял ее как «сумма 

внутреннего опыта, приобретенного на всех предшествующих стадиях», когда успешная 

идентификация приводила к успешному уравновешиванию базисных потребностей 

индивидуума с его возможностями и одаренностью. Таким образом, чувство эго-идентичности 
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представляет собой возросшую уверенность индивида в том, что его способность сохранять 

внутреннюю тождественность и целостность (психологическое значение эго) согласуется с 

оценкой его тождественности и целостности, данной другими. Появляющаяся интеграция в 

форме эго-идентичности - это больше, чем сумма идентификаций, приобретенных в детстве». 

Достижение гендерной идентичности как часть общей идентичности индивида 

способствует самореализации. Наоборот, кризисная идентичность, «ролевое смешение» 

приводит к нарушению социализации и невозможности определить целостность личности. 

Гендерная социализация  начинается с момента рождения ребенка, хотя ожидание 

рождения ребенка определенного пола также предвосхищает определенное отношение к нему 

родителей, В трансляции детям гендерных качеств значима роль стереотипов, выработанных в 

обществе и культуре, относительно мужчин и женщин.  

Таким образом, исследование гендерной идентичности имеет ряд особенностей. Так, в 

научной литературе не всегда есть дифференциация понятий полоролевая и гендерная 

идентичность, «слияние» данных понятий приводит к неточности в изучении указанной 

проблемы. 

 Изучение вопроса важно рассмотреть с дошкольного возраста, когда начинают 

складываться гендерные отношения, появляются первичные знания о себе как представителе 

определенного гендера. Отметим, что гендерная идентичность является базовой 

характеристикой личности, что подтверждается зарубежными и отечественными 

исследованиями [3]. М.Ю. Кузьмин отмечает, что гендерный компонент является одним из 

самых весомых в структуре идентичности младших школьников, подростков и юношей. [7, с.88] 

Существует несколько теорий, объясняющих природу гендера. Важно отметить, что в 

настоящее время большинство отечественных и зарубежных исследователей рассматривают 

теорию социального конструирования гендера. Согласно ей, гендерная идентичность - 

внутриличностный уровень гендерных отношений, детерминированный социальным 

взаимодействием. Так, гендерная идентичность - не интериоризированная индивидом готовая 

схема, а конструируемая им самим на протяжении длительного времени модель, которая 

опосредована социокультурным контекстом. В дошкольном возрасте основным социальным 

институтом выступает детский сад, который во многом моделирует систему взаимоотношений и 

гендерную идентичность, в том числе, как внутриличностный уровень гендерных отношений.  

Важно отметить, что понятие «гендерной идентичности» выходит за рамки бинарной 

модели «феминности и маскулинности». Собственная идентичность предполагает интеграцию 

других идентичностей, с которыми сталкивается индивид на протяжении жизни. Для 

дошкольников это, в первую очередь, идентичность с матерью и отцом. Подчеркнем, что в 

наших предыдущих исследованиях, распределение идет согласно следующим особенностям: 

девочки идентифицируют себя с матерью, мальчики – с отцом. Самоидентичность значимо чаще 

у девочек начинает встречаться к 4 классу. Естественно, встречается и «обратная» гендерная 

идентичность, - мальчиков с матерью, девочек – с отцом. Данная ситуация не связана с 

психосексуальными расстройствами, а, скорее, свидетельствует о большей значимости для 

ребенка фигуры родителя противоположного пола. Изучение компонентов гендерной 

идентичности дошкольников было осуществлено с помощью методик «Цветовая социометрия», 

«Идентификация ребенка с родителями» [2], тест для исследования межличностных отношений 

сказки Дюссе (Десперт). [1] Исследование проходило на базе МДОУ №234 г. Ярославля в 2017-

2018 гг., в исследовании приняли участие 104 ребенка, 51 девочка и 53 мальчика в возрасте от 

5,5 до 7 лет. В результате выявлено, что происходит содержательное наполнение конструкта 

гендерной идентичности дошкольника. Особенностью гендерной идентичности группы 

дошкольников является тот факт, что часть ответов детей неполные или отражают гендерные 

стереотипы. В наибольшей степени это проявилось в ответе на блок вопросов, касающихся 

материнства и отцовства. Методика «Цветовая социометрия» позволяет выявить следующие 

особенности взаимодействия дошкольника:  

- отношение ребенка к себе, самовосприятие;  

- явно предпочитаемые контакты, характеризующиеся согласованностью;  
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- предпочитаемые, но несколько противоречивые, нестабильные контакты;  

- ребенок испытывает антипатию, конфликтные отношения.  

Среди исследуемой выборки существует четкая дифференциация – группы мальчиков и 

девочек выбирают представителя своего пола, эмоциональная окрашенность носит 

положительный характер именно представителя своего пола. Можно отметить случай, когда 

был сделан взаимный выбор несколькими девочками мальчика и наоборот. Эта ситуация связана 

с тем, что мальчик на постоянной основе играет с группой девочек, выполняя их поручения, 

мальчики слабо принимают его в свои игры. Отметим, что этот мальчик является популярным в 

группе девочек, они относятся к нему с большой симпатией, выделяют в группе 

предпочитаемых.  

Особенностью самовосприятия мальчиков и девочек является выбор «традиционных» 

для их пола цветов. Так, большинство девочек при ответе на вопросе «Выбери цвет, который 

тебе больше всего нравится» выбирали «традиционные» розовые, малиновые, красные, 

сиреневые цвета, мальчики осуществляли более разнообразный выбор. При обозначении 

желаемых и избегаемых контактов ребята обоих полов обозначали антипатии холодными и 

более темными цветами.  

Самопределение девочек можно охарактеризовать как стремление к комфорту, 

стремлению произвести впечатление на окружающих, некоторую авторитарность в социальных 

отношениях, также необходимо отметить активность, веселость, нестабильность и склонность к 

активным действиям. Самовосприятие мальчиков значимо отличается по количеству выборов 

желтого (р≤0,05) и зеленого (р≤0,01) цветов, девочки предпочитают малиновый и розовый. 

Подобный цветовой выбор характерен для мальчиков и девочек.  Так, девочки выбирают теплые 

оттенки, мальчики – холодные. Для самоопределения мальчиков характерна попытка 

самоутвердиться, понравиться окружающим, стремление свои фантазии воплотить в жизнь, 

предпочтение перемен ради перемен. Для определения индивидов, которые вызывают симпатии 

у дошкольников обоих полов, как мальчики, так и девочки выбирают разнообразные цвета и 

выявить значимость различий не представляется возможным. Девочки наиболее часто при 

определении предпочитаемых лиц выбирали зеленый и красные цвета, что позволяет 

заключить: для этой группы дошкольников наиболее важным в значимом окружении выступает 

ощущение спокойствия, расслабленности, удовлетворенности от общения с этим человеком, а 

также тех людей, которые воплощает идеи, способные увлечь ребенка. Мальчики выбирали 

чаще других белый цвет – стремление найти понимание и поддержку у значимого человека.  

Продолжая интерпретировать данную методику, выделим общие черты в выборах 

мальчиков и девочек. Так, представители обоих полов в качестве «явно предпочитаемых» и 

«предпочитаемых» выбирают родителей, значимо реже – братьев и сестер (р≤0,05), а также 

друзей из группы. Отметим, что отношения с братьями и сестрами, идентичность с ними, не 

выступают для ребенка в качестве важнейшего паттерна идентичности, уступая по значимости 

отношениям с родителями. Девочки называли несколько чаще, чем мальчики представителей 

противоположного пола в качестве объекта дружбы.  

Игра девочек носит более спокойный характер, она имитирует жизненные ситуации и 

взаимоотношения в постоянных (семья) и стихийных (случай на вокзале, аэропорту, магазине и 

т.д.) группах. Сюжеты игровой деятельности мальчиков в большей степени абстрагированы по 

тематике: космическое путешествие, парк динозавров и т.д. Игровая деятельность мальчиков и 

девочек также различна. Мальчики активно осваивают не только горизонтальное, но и 

вертикальное пространство, игра более событийная, активная, требующая физической 

активности. В период исследования группы мальчиков и девочек крайне редко пересекались в 

содержании игры. Как правило, воссоединению способствовал воспитатель, в некоторых 

случаях инициаторами выступали девочки, приглашая мальчиков в свою игру на конкретные 

мужские роли.  

Кроме отмеченных особенностей, необходимо отметить тот факт, что во взаимодействии 

дошкольников можно заметить заигрывания и взаимные симпатии. Их проявления можно 

увидеть не всегда, но в этом случае, как мальчики, так и девочки проявляют активность.  
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Тест «Сказки» позволяет выявить ряд параметров, обеспечивающих взаимодействие 

ребенка со значимым окружением, такие как:  

- степень зависимости от родителей  

- ревность, обделенность  

- реакция на отнятие от груди, ревность к младшему брату (сестре)  

- агрессивность, чувство вины, самобичевание  

- скрытая агрессивность (к родителям), чувство вины  

- трудности мальчика в связи с развитием сексуальности  

- чувство собственности, «мое»  

- степень привязанности к родителям своего пола и соперничество с родителями 

противоположного пола (Эдипов комплекс)  

- тревожность, страх, невысказанные желания, ожидания  

- страшные сны в контексте с другими тестами.  

Анализируя содержание ответов можно выявить просоциальные и враждебные ответы на 

предложенную дошкольникам «сказку». В исследуемых группах не было выявлено критично 

враждебных ответов. Так, ребята положительно реагировали на зачитанные истории 

(диагностика проводилась индивидуально). Наибольшее количество негативных ответов было 

на сказку «Новость», которая косвенно указывает на наличие тревоги и ожиданий у ребенка. 

Отметим, что ответы мальчиков и девочек отличаются. Для девочек наиболее актуальной 

(вызвала максимальное количество комментариев) оказалась сказка «Птенец», где обсуждается 

зависимость от родителей. Мальчики обратили внимание на сказку «Песочный домик», которая 

поднимает проблему чувства собственности. Можно предположить, что содержание историй, 

заинтересовавшее дошкольников, представляется значимой составляющей для их 

идентичности. Так, девочки в психофизиологическом развитии опережают мальчиков, 

следовательно, зависимость, в целом взаимоотношения с родителями беспокоят их в большей 

степени. Вероятно, чувство собственности актуализируется в сознании мальчиков именно в детском 

саду, так как им практически постоянно, напрямую или как фоновое напоминают о необходимости 

уступать и делиться игрушками и прочим.  

В ходе исследования динамики развития гендерной идентичности на данном возрастном этапе 

был использован опросник А.И. Захарова [2, с.59-68], диагностирующий тип идентификации ребенка 

с родителями или самоидентификацию. Автор отмечает, что успешность собственной идентификации 

зависит от компетентности родителя того же пола в представлениях детей. При обработке результатов 

учитывались следующие показатели: идентификация ребенка со значимым для него родителем, 

компетентности и престижности родителей одного с ним пола и эмоциональные отношения с 

родителем одного с ним пола.  

Основной спецификой гендерного развития мальчиков является наличие внутреннего 

конфликта, связанного с противоречиями тех норм и ценностей, которые транслирует «женское» 

социальное окружение и собственными представлениями о «настоящем» мальчике [4, с. 107]. Нормы и 

ценности, которые предлагаются мальчикам в дошкольном возрасте конструируются таким образом, 

что представляют собой социально одобряемый вариант развития гендерного поведения [5, с.242].  

Мальчики и девочки идентифицируют себя с родителями своего пола, а ответы, 

свидетельствующих о расширении содержание самоидентичности в дошкольном возрасте 

представлены немногочисленными вариантами.  

На данном этапе родитель одного с ребенком пола выступает как образец поведения, что 

позволяет мальчику и девочке социализироваться в группе сверстников. Мальчики и девочки высоко 

оценивают компетентность и престижность родителей одного с ним пола. Однако существуют 

отличия между мальчиками и девочками. Так, после выбора родителя своего пола девочки 

предпочитают выбирать себя, тогда как мальчики «ставят» на второе место роль отца, что 

свидетельствует о значимости маскулинных ценностей и моделях поведения. Процесс 

самоидентификации в дошкольном возрасте формируется достаточно медленно и не обнаруживает 

значимых различий между представителями противоположного пола Одновременно показатели 

выбора матери, и отца имеют значимые различия у мальчиков и девочек.  
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Развитие самосознания приводит к тому, что дошкольники в большей степени начинают 

определять свои модели поведения как типичного мальчика или девочки. Самовосприятие мальчиков 

и девочек дошкольного возраста во многом определяется внешними условиями, начинают 

складываться отдельные компоненты гендерной идентичности. Развитие гендерной идентичности в 

дошкольном возрасте происходит через идентификацию с родителями своего или противоположного 

пола, ее гармоничность зависит от престижности родителя и эмоционально положительного 

отношения к нему. В самоопределении себя как мальчика или как девочки дошкольники 

дифференцируют содержание этих понятий. При использовании проективных методик, они 

демонстрируют не только социально ожидаемые характеристики, но и те, которые отражают их 

специфичность как представителя гендера. Однако формирования собственной гендерной 

идентичности требует большего времени и продолжается в школьном возрасте [4, 5].  
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Успешность продвижения трёхъязычного образования во многом обусловлена качеством его 

методического обеспечения. Ключевую позицию при этом занимает выбор оптимального метода 

обучения, в качестве которого выступает международно признанная технология интегрированного 

обучения языку и предмету, известная как технология CLIL. Обращено особое внимание на 

изучение и освоение данной технологии  будущими педагогами  в процессе их профессиональной 

подготовки.  В статье    вкратце    изложены    сущность    казахстанской     модели    трёхъязычного 
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образования и возможности  технологии  CLIL  в  продвижении  идей  трёхъязычия  в  

образовательном  процессе,  а также результаты социологического опроса среди студентов 

специальностей «Биология» и «Химия» ЖГУ им. И. Жансугурова,  имеющих непосредственное 

отношение к процессу внедрения трёхъязычного образования в Республике Казахстан. 

Ключевые слова: методика CLIL, обучение биологии, трёхъязычное образования, 

современные технологии. 

 

The success of the promotion of trilingual education is largely due to the quality of its 

methodological support. The key position is taken by the choice of the optimal teaching method, which 

is the internationally recognized technology of integrated language and subject teaching, known as the 

CLIL technology. Particular attention is paid to the study and development of this technology by future 

teachers in the process of their professional training. The article briefly describes the essence of the 

Kazakhstan model of trilingual education and the potential of CLIL technology in promoting the ideas 

of trilingualism in the educational process, as well as the results of a sociological survey among 

students of the specialties “Biology” and “Chemistry” at ZhSU named after I. Zhansugurov, which are 

directly related to the process of introducing trilingual education in the Republic of Kazakhstan. 

Key words: CLIL methodology, biology teaching, trilingual education, modern technologies. 

 

Обрaзовaние во всём мире всегдa было ведущим фaктором в рaзвитии цивилизовaнного 

обществa. Ведь в кaчестве вaжнейшей зaдaчи, стоящей перед человечеством XXI векa, 

стaновится переход от культуры войн и нaсилия к культуре мирa. В соответствии с 

Конституцией Республики Кaзaхстaн, зaконом «Об обрaзовaнии» плaномерно осуществляется 

рaботa по формировaнию условий для рaзвития нaционaльной модели кaзaхстaнской системы 

обрaзовaния. Глaвным стержнем нaционaльной модели обрaзовaния является непрерывность и 

преемственность её структурных звеньев. 

В нaстоящее время в Кaзaхстaне идёт стaновление новой системы обрaзовaния, 

ориентировaнной нa вхождение в мировое прострaнство. Этот процесс сопровождaется 

существенными изменениями в теории, прaктике педaгогического процессa. 

В Послaнии Президентa РК Н. A. Нaзaрбaевa нaроду Кaзaхстaнa «Стрaтегия «Кaзaхстaнa 

– 2050. Новый политический курс состоявшегося госудaрствa» отмечено: «Кaзaхстaн должен 

воспринимaться во всем мире кaк высокообрaзовaннaя стрaнa, нaселение которой пользуется 

тремя языкaми: кaзaхский язык – госудaрственный, русский язык кaк язык межнaционaльного 

общения и aнглийский язык – язык успешной интегрaции в глобaльную экономику» [1]. 

В современном обществе приоритетными стaновятся вопросы социaлизaции 

современного человекa в межнaционaльном и межкультурном прострaнстве. Влaдение 

aнглийским языком в нынешнее время, рaссмaтривaется кaк один из инструментов рaсширения 

профессионaльных знaний и возможностей. В связи с этим, появляются новые обрaзовaтельные 

технологии обучения aнглийскому языку. Одной из тaких технологий является предметно-

языковое интегрировaнное обучение CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

Методикa CLIL рaссмaтривaет изучение aнглийского языкa, кaк инструментa для 

изучения других предметов, нaпример, биологии, тaким обрaзом, формируя у учaщихся 

потребность в учебе, в знaнии биологических терминов нa aнглийском языке, что позволит им 

переосмыслить и рaзвить свои способности в коммуникaции. Нaиболее рaспрострaнённым 

является следующее определение: CLIL – это дидaктическaя методикa, которaя позволяет 

сформировaть у учaщихся лингвистические и коммуникaтивные компетенции нa не родном для 

них языке в том же учебном контексте, в котором у них происходит формировaние и рaзвитие 

обще-учебных знaний и умений. Сейчaс, в контекcте обновленного содержaния обрaзовaния, 

кaк рaз происходит переход к изучению предметов естественно-мaтемaтического циклa нa 

aнглийском языке. Кроме того, при определении основных принципов CLIL, выделяют четыре 

«С» методики, кaждaя из которых реaлизуется по-рaзному, в зaвисимости от возрaстa 

обучaющихся, социaльно-лингвистической среды и степени погружения в методику CLIL. Это 

тaкие методики: 
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• CONTENT (Содержание) — это знания, умения, навыки предметной области, которые 

прогрессируют; 

• COMMUNICATION (Общение) — это умение пользоваться иностранным языком при 

обучении; 

• СOGNITION (Познание) — это развитие познавательных и мыслительных 

способностей, которые формируют общие представления (конкретное или абстрактное); 

• CULTURE (Культура) — это представление себя как части культуры, а также принятие 

альтернативных культур [2]. 

Идея   использования   принципа   предметно-языкового   интегрированного  обучения   

возникла в результате возросших требований к уровню владения иностранным языком при 

ограниченном времени, отведенном на его изучение. Этот подход позволяет осуществлять 

обучение по двум предметам одновременно, хотя основное внимание может уделяться либо 

языку, либо неязыковому предмету. 

CLIL рассматривает изучение иностранного языка как инструмент для изучения других 

предметов. Изучение языка идет через какую-либо предметную область, т.е. урок CLIL — это 

урок не иностранного языка, а предметный урок на иностранном языке. Одновременно это 

способствует тому,  что у школьников происходит переосмысление потребностей и 

способностей в коммуникации на родном языке. 

Методика интегрированного обучения, как и вся дидактика, в настоящее время 

переживает сложный период. Изменились цели общего среднего образования, разрабатываются 

новые учебные планы и новые подходы в изучении дисциплин через интегрированные 

образовательные системы,  а обновление образования требует использования нетрадиционных 

методов и форм организации обучения. 

Сказанное выше обусловливает актуальность проблемы интеграции в обучении, которая 

предусматривает создание принципиально новой учебной информации с соответствующим 

содержанием учебного материала, учебно-методическим обеспечением, новыми технологиями. 

Среди принципов интегрированного обучения английскому языку и предметам 

естественно-математического цикла основными являются: 

• принцип использования богатого, с познавательной точки зрения, аутентичного 

учебного материала; 

• принцип активной поддержки и помощи учителя в процессе обучения; 

• принцип интенсивного и продуктивного владения вторым или иностранным языками; 

• принцип поликультурности; 

• принцип развития мыслительных навыков высшего порядка; 

• принцип устойчивого обучения. 

При соблюдении указанных принципов изучение языка становится более 

целенаправленным, так как язык используется для решения конкретных коммуникативных 

задач. Кроме того, обучающиеся имеют возможность лучше узнать и понять культуру 

изучаемого языка, что ведет к формированию социокультурной компетенции учащихся. 

Обучающийся пропускает через себя достаточно большой объем языкового материала, что 

представляет собой полноценное погружение в естественную языковую среду. 

Необходимо также отметить то, что работа над различными темами позволяет выучить 

специфические термины, определенные языковые конструкции, что способствует пополнению 

словарного запаса  обучающегося предметной  терминологией и  подготавливает его к 

дальнейшему изучению    и применению полученных знаний и умений.  

Таким образом, изучение иностранного языка и неязыкового предмета одновременно 

является дополнительным средством для достижения образовательных целей и имеет 

положительные стороны для изучения как иностранного языка, так и неязыкового предмета. 

Безусловно, такое изучение не может полностью заменить изучение соответствующего 

предмета на родном языке, однако оно может существенно его дополнить. Поэтому учебный 

материал по предмету должен быть  подобран  на  уровне  сложности  чуть  ниже  актуального  

уровня  знаний  учащихся  на этом предмете на родном языке. Выбор учебных материалов будет 
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зависеть от структуры и специфики предмета. При этом задания по обработке текста должны быть 

построены с акцентом на предметное содержание, вовлекая учащихся в процесс понимания, 

обсуждения главной мысли текста и проверки. Задания должны показывать особенности 

лингвистических форм, отрабатывать умение в их создании, употреблении, использовать различные 

виды проверки и оценки, стимулировать самостоятельную и творческую деятельность учащихся. Все 

задания должны иметь, прежде всего, коммуникативную направленность, т.е. развивать навыки 

устного и письменного общения на иностранном языке [3]. 

Технология CLIL для современного языкового образования Казахстана представляется в 

определенной степени инновационной. Поэтому актуальность ее изучения и применения не 

подлежит сомнению. Это подтверждается результатами исследования рабочих учебных планов и 

социологического опроса студентов специальностей «Химия» и «Биология» ЖГУ им. И. 

Жансугурова, а так же преподавателей ЕНЦ.. 

Как показал анализ, в рабочих учебных планах для студентов третьего и четвертого курсов 

бакалавриата не предусмотрены вопросы трёхъязычного образования и, в частности, методика 

обучения школьным предметам ЕНЦ («физика», «химия», «биология», «информатика») на 

английском языке. Из этого следует, что в ближайшие два года в школы Казахстана придут учителя, 

не владеющие соответствующей методикой, в том числе и технологией CLIL. 

Предполагая, что при изучении методики преподавания эти вопросы освещаются отдельными 

темами или разделами, а также, что помимо запланированных дисциплин имеются и другие 

источники, мы изучили информированность студентов о технологии CLIL. В опросе приняли участие 

136 студентов специальностей «Химия» и «Биология» ЖГУ им. И. Жансугурова. 

Анкета состояла из 8-ми вопросов: 

1. Как Вы относитесь к трёхъязычному образованию? 

2. Удовлетворены ли Вы качеством преподавания английского языка? 

3. Удовлетворены ли Вы качеством преподавания спецдисциплин на английском языке? 

4. Изучаются ли   Вами  особенности   преподавания   спецдисциплин   на   английском   языке 

в процессе изучения курса методики обучения специальности (к примеру, дисциплина «Методика 

преподавания биологии», «Методика преподавания химии»)? 

5. Знакомы ли вы с методикой CLIL? 

6. Если да, то назовите источник информации. 

7. Если да, то используется ли данная технология в преподавании? 

8. Что означает методика CLIL? 

Поскольку варианты ответов на них различные, мы их отразили в таблице 1. 

 

Таблица 1. Варианты ответов на вопросы анкеты для студентов 
№  

вопроса 

Варианты ответов 

А В С D E 

1 Поддерживаю Не поддерживаю Затрудняюсь 

ответить 

  

2 Да  Нет    

3 Да Нет    

4 Да Нет    

5 Да  Нет    

6 Преподаватель 

иностранного языка 

Преподаватель 

моего факультета 

Учителя школ Из 

интернета 

Другой 

источник 

(указать) 

7 Используется в 

преподавании 

спецдисциплин на 

английском языке 

Используется в 

преподавании 

английского языка 

Используется в 

преподавании 

других дисциплин 

  

8 Интегрированное 

обучение предмету и 

языку 

Дифференцирован

ное обучение 

языку 

   

 

Примечание. В таблице отражены только номера вопросов. 
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Результаты опроса показали, что отношение к трёхъязычному образованию у будущих 

педагогов еще не сформировалось. На наш взгляд, это следствие того, что в процессе 

подготовки к профессиональной  деятельности  вопросы   трёхъязычного  образования  

оставались  без   должного   внимания со стороны ППС вуза. Это коррелирует с ответами 

респондентов на 4-й вопрос анкеты «Изучаются  ли Вами особенности преподавания 

спецдисциплин на английском языке в процессе изучения курса методики обучения 

специальности (к примеру, дисциплина «Методика преподавания биологии», «Методика 

преподавания химии»)?», когда все респонденты дали отрицательный ответ. 

По второму вопросу подавляющее большинство респондентов высказали свою 

удовлетворенность качеством преподавания английского языка, в отличие от оценки качества 

преподавания спецдисциплин  на  английском  языке:  здесь   расхождение   оценки   

респондентов   незначительное,   что также подтверждается ответами студентов на 4-й и 5-й 

вопросы. Ответы на последний из них свидетельствуют о том, что подавляющее большинство 

студентов предвыпускных и выпускных курсов педагогических специальностей не знакомы с 

методикой CLIL. При этом незначительная доля респондентов  (2,9 %),  указавших,  что  

знакомы  с  методикой  CLIL,  отметила,  что  информацию   о данной технологии они получили 

от преподавателя иностранного языка. Наша убежденность, что эта информация носит 

абсолютно общий характер, подтверждается ответами респондентов на 7-й вопрос, в 

соответствии с которыми технология CLIL не используется в преподавании как курса 

английского языка, так и спецдисциплин. Соответственно, респонденты не смогли верно 

ответить на 8-й вопрос: «Что означает методика CLIL?». 
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В статье показаны проблемы духовно-нравственного воспитания. Дети - это будущее нашей 

страны. Будущее нашей страны зависит от нравственных  ценностей, которыми они наделены в 

школьные годы. Родителям, школе необходимо проводить воспитательную работу для того чтобы 

воспитать в каждом ребёнке духовно- нравственные ценности, такие, как  честность, верность, 

уважение к старшим, трудолюбие, патриотизм. Нужно воспитать гражданина и патриота, 

знающего и любящего свою Родину.  

Ключевые слова: нравственность,  младший школьник, духовно-нравственное воспитание, 

нравственные принципы, духовно-нравственные ценности. 
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Мақала оқушылардың рухани-адамгершілік тәрбиесіне арналған. Балалар - біздің еліміздің 

болашағы. Ата-аналар мен мектептер әр балада адалдық, адалдық, ақсақалдарға құрмет, 

еңбекқорлық, отансүйгіштік сияқты рухани және адамгершілік құндылықтарды дамыту үшін 

тәрбиелік жұмыс жүргізу керек. Отанын білетін және сүйетін азамат пен патриотты 

тәрбиелеу керек. 

Тірек сөздер: адамгершілік, жасөспірімдер, рухани және адамгершілік тәрбие, адамгершілік 

принциптері, рухани және адамгершілік құндылықтары. 

 

The article is devoted to the spiritual and moral education of younger students. Children are the 

future of our country. The future of our country depends on the moral values that they have in school years. 

Parents, schools need to conduct educational work in order to cultivate spiritual and moral values in each 

child, such as honesty, loyalty, respect for elders, diligence, patriotism. It is necessary to educate a citizen and 

a patriot who knows and loves his homeland. 

Key words: morality, younger schoolboy, spiritual and moral education, moral principles, spiritual 

and moral values. 

 

Душа  человека – это как сосуд, но чем он будет наполнен зависит от воспитания и образования, 

полученного человеком в семье и школе. Данный  вопрос является одной из главных  проблем, стоящих 

перед  каждым родителем, обществом и государством в целом. 

Особое духовное своеобразие Республики Казахстан – полиэтнокультурность, 

многоконфессиональность - и ее нравственные принципы, такие, как толерантность, доверие, традиция, 

открытость и  значительно актуализируют проблему духовно-нравственного воспитания детей и 

молодежи. Как подчеркнул Нурсултан Абишевич Назарбаев в своем Послании народу Казахстана от 27 

января 2012 (две тысячи двенадцатого) года, «Патриотизм, нормы морали и нравственности, 

межнациональное согласие и толерантность, физическое и духовное развитие, законопослушание. Эти 

ценности должны прививаться во всех учебных заведениях, независимо от формы собственности». 

Главной целью воспитательной деятельности учащихся является формирование личности, а 

личность и культура, как каждый из нас понимает, неразрывны связаны друг с другом. Всем известно, 

что культурный человек  - это человек, не только  образованный, а  человек, способный сохранить и 

развить в себе нравственные ценности семьи, общества и человечества, показывая их в повседневной 

жизни своим поведением, общением и т.д.  

Очень высоко оценивал нравственное воспитание Л.Н. Толстой: «Из всех наук, которые должен 

знать человек, главнейшая есть наука о том, как жить, делая как можно меньше зла и как можно больше 

добра». 

 После окончания школы дети уходят в большую жизнь, насыщенную радостью или 

печальными моментами. Способность радоваться жизни или  умение мужественно переносить 

трудности закладывается в раннем детстве. Дети чутки и восприимчивы ко всему, что их окружает. 

Достичь им нужно очень многого, чтобы стать добрыми к людям, надо научиться понимать других, 

проявлять сочувствие, честно признавать свои ошибки, быть трудолюбивыми, удивляться красоте 

окружающей природы, бережно относиться к ней. Конечно, трудно перечислить все нравственные 

качества которыми должен обладать  человек, но главное, что эти качества должны закладываться 

сегодня с раннего возраста. Именно поэтому возникла необходимость говорить как о проблемах 

духовно-нравственном воспитании, так и о колоссальной работе учителей начальных классов в данном 

направлении. 

Нравственное воспитание эффективно осуществляется только в том случае, когда 

взаимодействуют все системы целостного педагогического процесса, соответствующие нормам 

общечеловеческой морали. Результатом данного процесса является формирование нравственно цельной 

личности, подразумевающей наличие свободной нравственной воли, умения владеть собой, обретения 

внутренней свободы, овладение этическими нормами и т.д. Нравственность формируется в школе, 

дома, на каких-либо мероприятиях, а также  в повседневных отношениях и сложностях жизни, в 

которых ребенку приходится разбираться, делать выбор, принимать собственные решения, совершать 

поступки. Большое значение имеет нравственное пространство, в котором  формируется ребенок. 
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Нравственное воспитание важный компонент системы всестороннего развития личности. В 

современных условиях нужно проводить воспитательные мероприятие по  воспитанию у младших 

школьников потребности к освоению ценностей общечеловеческой и национальной культуры, к 

осознанию  общечеловеческих норм гуманизма. Мы должны воспитывать детей в духе солидарности, 

национального согласия, уважения и почитания культуры, традиций и языка   своего народа, других 

этносов. 

Традиционными источниками нравственности являются: 

1. Патриотизм, включающий в себя ценности: любовь к Казахстану; любовь к своей "малой 

Родине", любовь к своему народу;  

2. Социальная солидарность, включающая в себя: свобода личная и национальная, 

справедливость, милосердие, доброта, честь, честность, достоинство; 

3. Гражданственность, подразумевает - Правовое государство, Гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением, Закон и правопорядок,  межэтнический мир, свобода совести; 

4. Семья — Почитание родителей, любовь и верность, здоровье, достаток, забота о старших и 

младших, продолжение рода; 

5. Труд и творчество — творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

самостоятельность и решительность, трудолюбие, бережливость; 

6. Наука — Познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание; 

7. Искусство и литература включает в себя  ценности: красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие; 

9. Природа — жизнь, Родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое развитие; 

10. Человечество — мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс человечества, 

международное сотрудничество. 

Важно, чтобы младшие школьники получали представление и знания обо всей системе 

национальных ценностей, могли видеть, понимать и принимать духовно-нравственную культуру 

казахстанского общества во всем ее многообразии и национальном единстве. А для этого на учителей 

начальных классов и в целом всех преподавателей лежит большая ответственность в том, чтобы каждая 

из выше обозначенных групп базовых ценностей составляла целевую программу воспитания. 

Духовно-нравственное воспитание школьников включает в себя развитие в сфере личностных, 

общественных и государственных отношений. Конечно, есть недостатки и упущения в процессе 

нравственного воспитания, которые  наносят обществу непоправимый урон. На данный момент 

интеллектуальное развитие младших школьников не представляет сегодня такой проблемы, как ее 

нравственное становление. Это обуславливается тем, что обучение основам наук в наше время 

происходит достаточно четко, планово. Но нравственное воспитание молодого поколения сильно 

отстает. А ведь именно нравственность должна стоять на первом месте и за собой вести интеллект. 

Дети, пришедшие за парты уже не те, что были 50, 30, и даже 10, 15 лет назад. Они более, 

активны, любознательны и осведомлены, как им кажется, чуть ли не во всех областях жизни. Часто  у 

многих детей мы встречаем переоценку своей поверхностной информированности, пренебрежение к 

авторитету и мнению других, неуважение к старшему поколению, а также  неумение чувствовать и 

нежелание задумываться. Замечаем потребительское отношение ко всему, что их окружают. 

Характеризуя младшего школьника  сейчас, с грустью  отмечается, что: характеристики 

национальной и гражданской принадлежности являются для младших школьников малозначимыми. 

Ослабевает  влияние школьного образования на выбор нравственных образцов: учителя, 

литературные герои, знаменитые в истории соотечественники перестают выступать образцами для 

подражания. А кумирами в 21 веке у детей  становятся  бесчувственные роботы, которых они 

наблюдают в играх, а также эстрадные певцы, манекенщицы, герои зарубежных кинобоевиков: "Я хочу 

быть таким, как Рембо. Он хорошо обладает боевым искусством. Этот человек сметает всех, кто встает 

на его пути" вот слова младших школьников в нашем новом обществе. 

У некоторых  детей прослеживаются  образы их будущей жизни связанные  с овладением 

определенной профессией, которая  включает в себя смыслы бескорыстного несения блага другим, 

служения обществу. Явно заметна меркантилизация жизненных ориентаций, когда дети не задумываясь 

говорят о том, что они хотят стать банкирами, миллионерами, пиратами и т.д.  
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Вместе с тем имеются проявления негативного отношения к своему Отечеству ("хочу уехать 

жить в Америку"). Конечно, ничего плохого нет,  в том что ребёнок желает побывать в других странах и 

познать культуру, и быт других народов, но если бы это было просто мечта об увлекательном 

путешествии  по Миру, но к сожалению у многих детей это не так.  

В ком или в чём причина того что дети забыли "Что такое хорошо? А что такое плохо?".   

Возможно от того что современные родители мало уделяют времени  воспитанию ребёнка, так как 

большую часть времени проводят на работе, но надо не забывать, что мы в ответе за наше будущее, а 

наше будущее - это наши дети. Забросив сейчас на их интересы, на их воспитание в будущем мы 

рискуем столкнуться с абсолютным равнодушием со стороны молодого поколения по отношению к 

людям зрелого возраста. 

Начиная с азов начальной школы учителя,  пытаются пользоваться опытом и поддержкой 

родителей учащихся. На этом этапе преподаватели  рассматривают  ученика с различных сторон его 

развития и пытаются уделить внимание тем пробелам, которые проявляются через воспитание в семье. 

 И здесь  работа учителя  должна быть разнообразной, например: классные часы, экскурсии проведение 

семейных праздников в классе, конкурсов с привлечением родителей, выезд за город, а также нужно 

проводить просветительские семинары для родителей со стороны учителя. И, как признаются 

некоторые родители, им это необходимо.  

Надо отметить, что формирование нравственных понятий — это очень сложный и длительный 

процесс, который требует постоянных усилий учителя, систематической и планомерной работы по 

формированию чувств и сознания детей. Много нужно проделать работы , для того, чтобы воспитать в 

детях нравственное чувство. Но нужно помнить, что можно сколько угодно придумывать и 

организовывать для детей мероприятия, думая, что они несут воспитательный эффект, но так и не 

достичь от этого не какого эффекта, потому что ребёнок не научился «видеть» и «слышать» то доброе, 

что ему предлагают другие. Поэтому каждодневную жизнь школьников и развитие их отношений 

нужно организовывать так, чтобы они основывались на самых высоких нравственных нормах и 

требованиях. Из этого можно в очередной раз увидеть о необходимости  начиная с младшего школьного 

возраста детей учить умению анализировать ход и результаты совместной с другими деятельности. 

Для учащихся начальных классов в нравственном воспитании актуальным является 

формирование  гуманных отношений между детьми, а также воспитание у них действенных 

нравственных чувств. Поэтому необходимым условием формирования нравственной сферы ребенка 

становится организация совместной деятельности детей, способствующая развитию общения и 

взаимоотношений детей друг с другом, в процессе которых ребенок получает представления о другом 

человеке и о самом себе, о своих возможностях и способностях. 

Для развития и роста нашего будущего поколения необходимо, чтобы любая практическая 

отрасль учительства должна стать помощью для роста и развития души каждого ребенка в нашем 

государстве. Так как наше будущее поколение зависит от характера воспитанности и нравственных 

убеждений, при этом уровень знаний имеет далеко не первостепенное значение. Важная истина говорит 

о том, что если нет доброго воспитания, то рухнет даже могущественное государство. 

Духовно-нравственное воспитание, утверждение идеалов добра, милосердия и справедливости, 

- являются важнейшей миссией  общества. Такие ценности во все времена имели актуальный характер 

и формировали национальные традиции, и моральные устои. Сегодня они позволяют Казахстану 

сохранить свои исторические корни и культурно-духовную самостоятельность. 
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Мектеп оқушыларының білім сапасын көтеру бүгінгі таңда өркениетті елдер қатарына 

қосылудың, бәсекелестікке барынша лайықты болашағымызды тәрбиелеудің басты бағдарына 

айналып отыр. «Өркениеттің аса маңызды міндеті- адамды ойлай білуге үйрету»- дейді 

американдық ойшыл, өнертапқыш Томас Эдисон айтқандай білім алу мен  қызығушылығын 

арттыру оқушының өздігінен тиянақты білім алуға негіз қалайды. 

Ұстаз – білім тасымалдаушыдан білім әлеміне жол көрсетуші дәрежесіне көтеріліп, 

нағыз ұстаздық харекетті атқарушы болады. Бұл өзгеріс ұстаз еңбегінің мағынасын ерекше 

мазмұнмен толықтырады, мәртебесін асқақтатады.  

Американдық психолог, педагог Джон Дьюи «Негізгі дидактикалық мақсат білімді, 

материалды беру, түсіндіру емес, өздерінің тәжірибесі ретінде оқыту, тума қабілеттерінің 

дамуына жағдай жасау», А.И.Герцен «Оқуда баланың танымдық белсенділігі тым қажет, себебі, 

олар сабақта өз бетінше оқуға, өздері сұрай білуге, өз бетінше мәселені талқылай білуге тиіс» 

деген ұтымды пікірлер қалдырған. 

Қызығушылық – әр қырынан алып қарауға болатын күрделі ұғым. Қызығушылық - 

адамның затқа немесе шынайлық құбылысқа белсенді танымдық бағыттылығы, әдетте ол 

нысанды танымға немесе белгілі бір әрекетті меңгеруге оң сезімдік қатынастан көрінеді. 

Н.Ф.Добрынин: «Қызығушылық бұл зейіннің интенсификациясы ретінде анықталатын 

психикалық құбылыс», М.Ф. Беляев: «Белгілі нысанға сананың бағыттылығы», Л.А. Гордан мен 

С.Л. Рубинштейн; «Ойлау, эмоционалды белсенділік және ерік сияқты бірнеше психикалық 

үдерістердің біріккен қоспасы», Г.И.Щукина: «Адамның қоршаған әлемге, оның нысанына, 

құбылыстарына, үдерістеріне талғамды қатынасы»,М.В.Матюхина: «Объектінің ағза үшін 

өмірлік маңызды және эмоционалды тартымдылық күшіне байланысты талғамды 

қатынасы»,Ю.Н.Тюфанов: «Адам ерекше сезінетін қимылдың нақты себебі, субъектінің өз 

әрекетіне оң бағалық қатынасы адамның сезімге, ерікке, зейінге байланысты қажеттілігін 

қанағаттандыруда оның сыртқы жағдайларға таңдаулы қатынасы», Қ.Қабділрашид: 

«Ынтықтылық, алғырлық, тұрақтылық және білуге құмарлық тәрізді бөліктерден тұратын, 

белгілі бір нәрсеге зейін қою арқылы эмоция тудырып, жүзеге асатын жеке басқа тән 

ерекшелік» деп, түрліше сипаттамалар келтірілген. 

Қызығушылықтың негізі – адамның қажеттілігі. Қажеттілік адам өмірінің жеке 

жағдайларымен анықталады. 
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Мұғалім оқушының қызығушылығын туғызуда басты рөл атқарады.Біріншіден, 

оқушының мүддесіне сай жеке тұлғалық, өзіндік қызметін қалыптастырады, бұл істің 

келешектегі мәнін түсіндіріп береді.Ең бастысы ол танымдық қызығушылықты 

қалыптастыратын жұмысты ұйымдастырушы болмақ.Сонымен бірге, мұғалім жаңа мәселелерді 

шешетін қызмет мәнін жаңартып бала талғамының, білімінің артуына септігін тигізеді. 

Қызығушылықты тудырудың кейбір тәсілдері: 

 Қызықты бір оқиғаны сипаттап беріңіз; 

 Қандай да бір талқыланған нәтиже бойынша үйренушілердің пікірін білу үшін 

олардың қол көтеріп дауыс беруін сұраңыз; 

 Сұрақ қойыңыз; 

 Уәде беріңіз; 

 Үйренушілерді күлдіріңіз; 

 Даулы немесе басқалардың қөзқарасына қарама-қарсы пікір айтыңыз; 

 Әдеттен тыс мәліметтер келтіріңіз; 

 Көрнекіліктер мен үлестірмелі материалдарды қолданыңыз. 

Қызығушылық келесі әрекеттерден бәсеңдейді. 

1. Мұғалім өзін үйренушілерден тысқары ұстаса; 

2. Мұғалім үйренушілерді бәсең (пассив) тыңдаушылар қатарында ұстап, оларды сол 

күйде қалдырса; 

3. Мұғалім өз ұсыныстарының үйренушілер үшін міндетті түрде қажет болады деген ой 

мен пікірі; 

4. Мұғалімнің үйренушілерге сын айтуы, олардың кемшіліктерін бетіне басуы; 

5. Оқушылардың мұғалім қойған сұрақтарға жауап бере алмай, өздерін дымбілмес 

ретінде сезінуі.  

Танымдық қызығушылық – оқушының оқуға, білуге деген ынта-ықыласының, 

құштарлығының ерекше көрінісі. 

Танымдық қызығушылық балалық әуесқойлықтан басталады, алайда ол тез арада жарқ 

етеді де, солайша кенеттен сөніп қалады. Терең білім беруді мұндай әуесқойлық негізінде 

ұйымдастыруға болмайды. Баланың әуестігін ояту үшін тартымды бастау, әсерлі сюжет, 

оқиғаның күтпеген арнаға түсуі, мәселелік жағдай сияқты тәсілдер қолдану керек. Оқушыда 

білуге әуестік пайда болып, ол құмарлыққа ұласады. Оқушы бұдан әрі жаңалықты қабылдап, 

білімі молайған сайын қуаныш сезіміне бөленеді. Білген үстіне білгісі келіп, құмарлық 

танымдық қызығушылыққа ауысады. 

Зерттеушілер оқушылардың 20%-дан 50%-ға дейін мүлде танымдық қызығушылығы 

болмайтынын немесе танымдық қызығушылықтары болса да, олар кездейсоқ және көмескі 

болып келетінін айтады. Бірақ әр түрлі қызығушылықтың ішінде танымдық қызығушылық бар. 

Сократ оқыту барысында шәкірттердің танымдық қызығушылығы мен ізденімпаздығын 

арттырудың маңызы зор екенін айтып кеткен. 

Танымдық іс-әрекетке қызығушылықты оятуда келесі қызметтердің маңызы зор: оқудағы 

жетістікті қамтамасыз ету; оқушылардың артта қалуының алдын алу; «қауіп-қатер 

балаларының» диагностикасы; үлгермеушілікті болдырмау; оқу материалының мазмұны 

(тарихи саралау, өмір тәжірибесінен мысалдар, мемлекет стандарт шегінен асу т.б.); білім 

берудің әр түрлі формалары мен әдістері, жаңа педагогикалық технологияларды қолдану; 

мұғалімнің оқушыларға қатынасы, балалар қауымының қоғамдық пікірі, ақыл-ой қабілеті мен 

жалпы оқу білігін дамыту . 

Сонымен, танымдық қызығушылықты төмендегіше сипаттауға болады: 

 таным үрдісіндегі белсенділігі,білімге қызығушылығы; 

 өздігінен ізденушілік әрекет жасауға ынтасы; 

 оқу-танымдық қызметтегі негізгі түйінді мәселені анықтау білігі; 

 игерілген білімді талдай білуі; 

 өз іс-әрекетін бақылауы,бағалауы. 

Мектеп оқушысының оқу іс-әрекетін ұйымдастыруы – сыныптық жұмысымен қатар, оқу 
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пәні бойынша, оның сыныптан тыс және өзіндік жұмысын да қамтиды. Өзіндік жұмыс 

психологиялық талдау тұрғысынан неғұрлым қызықты тапсырма болып табылады. Бұрыннан 

белгілі болғандай, өзіндік жұмыс мектепте, жоғарғы оқу орнында оқытудың маңызды және кеңінен 

талқыланатын мәселелерінің бірі болып табылады. Мектепте және жоғары оқу орнында оқытудың 

қазіргі күнгі әдістемелерінде ол міндетті түрде оқытушының ұйымдастырушы рөлімен 

теңестіріледі. Дидактикада өзіндік жұмыс деп оқушылардың сыныптағы және сыныптан тыс 

немесе мұғалімнің қатысуынсыз, бірақ оның тапсырмалары бойынша, даралық және ұжымдық іс-

әрекетінің алуан түрлерін түсінеді.  

Сыныптан тыс өзіндік жұмыстың негізгі үш айырмашылығы тұжырымдалады:  

 оқушылардың оған өз еркімен қатысуы; 

 сабақтан тыс өткізу; 

 өз бетіншіліктің басымдылығы.  

   Оған қойылған талаптар: 

 сабақтағы және сабақтан тыс жұмыстардың байланысын; 

 өз еркімен алынған сынытан тыс тапсырмаларды орындауға міндеттілікті; сыныптан тыс 

сабақтардың мақсаттылығы мен үнемділігін; 

 оқушыларды толықтай қамту.  

Ұстаз шәкірттерінен білмейтінін сұрап, тақырып бойынша өзінің ойларын, түсінігін, 

толғаныстарын, дәлелдерін, сезімдерін, ұсыныстарын, тұжырымдарын, талдауларын келтіруге 

итермелейтін танымдық сұрақтар қоюы оқушының танымдық қызығушылығы мен өздігінен білім 

алуды қалыптастыру тұрғысынан өте тиімді әдіс болады. Сонымен қатар сыныптан тыс жұмыстар 

негізінде оқушылардыә пәнге деген қызығушылығын арттыратын кітап ұсынуға болады. 

Физика мен математика бағытындағы ең қызықты кітаптар. 

 Әдетте, физика мен математика ғылым есептерімен қызықты, ал, кітаптары адамды 

жалықтырады. Себебі ғылыми тілде жазылғандықтан. Ал, бұл кітаптар физика мен математика 

бағытындағы ең қызықты, оқуға жеңіл кітаптар. Барлық бағыттағы жандарға ғылым негізін 

қалыптастырады.  

✔Джон Дербишир "Простая одержимость"  

Бұл кітап көптен шешілмеген 7 мәселенің бірі Риман гипотезасының тарихы, шешу 

жолдары туралы жазылған. Кітап қарапайым түрде қызықты етіп жазылған. 

✔Митио Каку "Физика невозможного"  

   2008 жылы жазылған бестселлер бұрын мүмкін еместей көрінген ал, қазір қолданысқа 

кеңінен енген технологиялар туралы, телепортация, телепатия, робот туралы. 

✔Алберт Эйншейннің "Работы по теории относительности" кітабы 

"Біз физикадан оқулық жазбадық. Мұнда элементар физикалық фактілер мен теориялар жоқ. 

Жақында біздің ұмтылысымыз адам ойы мен әлемдер арасына жол ашады" деп басталатын бұл 

кітап салыстырмалылық теориясы бойынша ғылым ізденгендер туралы жазылған. 

✔Стивен Хокингтің "Три книги о пространсве и времени" кітабы 

Британдық ғалым Стивен Хокингтің үш ғылыми танымал бестселлері "Краткая форма 

времени" жинағы кеңістіктің дамуы туралы, "Черные дыра и молодые вселенные" жинағы, 

автобиографиялық, философиялық эссе түріндегі  "Теория всего" жинағы барлық бірыңғай 

физикалық теория туралы. 

✔Филип Болл "Критическая масса: как одни явления порождают другие"  

Жолда не үшін кептеліс туындайды? Неге барға бір және соған ұқсайтын адамдар барады? 

Қызық па?  

Британдық ғалым осы сияқты қызықты сұрақтардың жауабын физикалық заңдылық арқылы 

түсіндіргісі келген.  

✔Леонард Млодинов "(Не)совершенная случайность"  

Бһ  бұл кітап өмірдегі көптеген кездейсоқ жағдайлар бұл тек жарқын жақтар екенін, олар 

таңқаларлық теорияларды жасыратынын айта келе "Кездейсоқтық біздің өмірімізді қалай 

басқарады?" деген сұраққа жауап іздейді. 
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✔Джеймс Трефил "200 знаков мироздания"  

    Бұл энциклопедия соңғы 100 жылда халықпен әлемдік экономиканың өсуі кеңістік 

туралы біздің жинаған білімдерімізге тікелей қатысты екенін түсіндіреді 

✔Мартин Гарднер "Теория относительности для миллионов"  

   1914 жылы туылған Мартин философиялық факультетті аяқтаған, бірақ 

журналистикаға бет бұрған. Тәуелсіз журналист түрлі ертегілер, логиканы дамытатын 

басқатырғыштар жазған. Математикалық тапсырмаларды қоса жазған ол осы кітапты да 

жазады. 

✔Ричард Фейман "Вы, конечно, шутите, мистер Фейнман!"  

Атом бомбасын жасап шығарушы, кванттық электродинамикадағы еңбегі үшін Нобель 

сыйлығын алған Ричард кітапта өз өмірін, жетістіктерін бейнелейді.  

✔Маша Гессен "Совершенная строгость. Григорий Перельман. Гений и задача 

тысячелетия"  

Бұл кітап Григорий Перельманның өмірін ғана сипаттамай мыңжылдық 7 мәселенің 1 

шешімі туралы болатын. 2002 жылы Перельман Пуанкер гипотезасын дәлелдейді, бірақ, 

тағайындалған премиядан бас тартады. Журналист Маша Гессен Перельманнан сұхбат ала 

алмайды, тек оның ұстазы және қызметтесінен мәліметтер жинайды. 

Болашаққа үміт артқан мемлекет, ең алдымен білім сапасының іргетасын қалайды. 

Ертеңгі келер күннің бүгінгіден гөрі нұрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға апаратын 

құдыретті күш тек білімге ғана тән қасиет. Ұлы философ Конфуций: «Оқымай ойлану бос 

әрекет» деген, яғни білім ғана биікке жеткізеді. ХХІ ғасыр – тәуелсіз еліміздің дүниежүзілік 

өркениетке өрлеу ғасыры. Тәуелсіз туын көтерген жас мемлекетіміз білім саласында да өзіндік 

бағыт- бағдарын айқындап, әлемдік білім кеңістігіне шығуда жалпы білімнің жүйесі қоғам 

дамуымен бірге дамып, үнемі өзгеріп отырады. 

Әрбір оқушы  - еліміздің болашағы.Қазіргі білім берудегі басты мақсат - жас ұрпақтың 

білім деңгейін көтеру және жан - жақты дамыған жеке тұлға қалыптастыру. Қазіргі заманғы 

ғылыми - техникалық үрдістің қарқыны білім беру жүйесінің алдына үлкен мақсаттар мен жаңа 

міндеттер жүктейді. Бұл әр мұғалімнің шығармашылық ізденіспен жаңаша істеуін қажет етеді. 

Физика – оқушылардың ойлау қабілетін қалыптастыратын және дамытатын негізгі пән. 

Біз  оқушылардыңбілім алу мен танымдық қызығушылығын арттыру арқылы табиғат 

заңдылықтарын толығымен түсінуге ықпал жасаймыз. Физика пәнінде әртүрлі оқыту тәсілдері 

мен әдістемесінің  білім алу мен танымдық қызығушылығын арттыру  тұрғысынан жаңа 

қырларын  оқыту процесіне енгізу, қолдану  пәнді оқытуда оқушыға дүниенің заңдарын терең 

меңгертіп қана қоймай, оқушының ойын дамытып, эмоциясына, сезіміне қозғау салады, 

теориялық білімін практикада, күнделікті өмірде қолдануына жағдай жасайды. Соынмен қатар, 

оқушының білімді өздігінен игеру қабілеті қалыптасып, оқу процесінде оқушының рөлін 

белсенді етеді, жеке тұлғалық дамуына септігін тигізеді. . Өзіне қажетті мазмұн мен мәліметті 

ақпарат көзінен таңдап, өз бетінше ойланып, шешім қабылдауға дағдыланады. 
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Проблема нитратов активно обсуждается общественностью нашей страны. Они 

являются нормальными продуктами обмена азотистых веществ любого живого организма. 

Полученные результаты дают возможность проинформировать население о состоянии   

сельскохозяйственной продукции на наличие нитратов и предложить рекомендации по их 

уменьшению. 

Ключевые слова: нитрат, растения, овощи, удобрения 

 

Нитраттар мәселесі еліміздің жұртшылығымен белсенді талқылануда. Олар кез келген 

тірі ағзадағы азотты заттар алмасуының қалыпты өнімдері болып табылады. Алынған 

нәтижелер нитраттардың болуына ауыл шаруашылығы өнімдерінің жай-күйі туралы 

халықты хабардар етуге және оларды азайту жөнінде ұсыныстар ұсынуға мүмкіндік береді. 

Тірек сөздер: нитрат, өсімдіктер, көкөністер, тыңайтқыштар 

 

The problem of nitrates is actively discussed by the public of our country. They are normal by 

products of metabolism of nitrogenous substances of any living organism. The results provide an 

opportunity to inform the population about the state of agricultural products for the presence of 

nitrates and offer recommendations for their reduction. 

Key words: nitrate, plants, vegetables, fertilizers 

 

Овощи, наряду с фруктами, являются одним из основных источников витам,инов, 

микроэлементов, пектинов и органических кислот для человеческого организма. Однако именно 

с овощами в организм человека поступает наибольшее количество нитратов и нитритов. 

Нитраты -      соли азотной кислоты, которые накапливаются в продуктах и воде при избыточном 

содержании в почве азотных удобрений. Они используются в качестве азотных удобрений. В 

растения нитраты поступают через корневую систему и из воздуха через листья. Они могут 

накапливаться в избыточных количествах в растении, не угнетая его. Накопление нитратов 

зависит от биологических особенностей растения, формы и способа внесения удобрений, 

соблюдения сроков подкормки и сбора овощей. Содержание нитратов зависит также от 

погодных условий и увеличивается при недостаточном освещении, низких температурах, 

недостаточной влажности[ 1 с. 20]. .  

Под действием ферментов они последовательно превращаются в нитриты, нитроксил, 

свободный азот, гидроксиламин и аммиак. Аммиак используется для синтеза белков. Все 

превращения азота возможны только при наличии тепла, воды, энергии света, микроэлементов. 

Если хотя бы одно из условий не будет выполнено, растение не сможет полностью усвоить 

нитраты [2]. 

Определение содержания нитратов в пищевых продуктах крайне важно, т.к. нитриты, 

образующиеся из нитратов, в организме человека оказывают токсическое воздействие на 

печень, а синтезирующиеся из них нитрозоамины обладают канцерогенным действием. 

Определение содержания нитратов в овощах, фруктах (соке плодов) и зелени проводится с 

применением тест-системы «Нитрат-тест». Производитель - ЗАО "Крисмас+", Санкт-Петербург, 

Нитратоммер Green test Express. (Рисунок №1) [  с. 15].  
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Принцип действия: 

ТС «Нитрат-тест» основан на впитывании водного раствора гидрофильной основой с 

нанесенной на поверхность смеси реагентов: реактива Грисса и металлического цинка. В 

слабокислой среде (рН=3) в присутствии металлического цинка нитрат-ионы NO3-

 восстанавливаются до нитрит-ионов NO2-, которые затем, взаимодействуя с реактивом Грисса, 

образуют азосоединения, окрашенные в розовый цвет. Концентрацию нитрат-ионов определяют, 

сравнив окраску отработанного участка тест-полоски с образцами контрольной шкалы. 

         
Рисунок №1.Тест-система «Нитрат –тест», Нитратоммер Green test Express. 

 

Оценка результатов: 

За результат анализа принимают значение концентрации, соответствующее ближайшему 

по окраске образцу шкалы (при промежуточной окраске – соответствующий интервал 

концентраций).Концентрацию нитрат-ионов получают в мг/л, что для продуктов растительного 

происхождения равно их содержанию в мг/кг. 

Лабораторная работа.  

Тема: Определение содержания нитратов в овощах( картофель, лук, свекла) и фруктах 

(яблоко) г. Талдыкорган 

Цель работы: Оценка качества продуктов питания на основе сведений о содержании в 

них нитратов.  

Образцы исследования: продукты растительного происхождения, которые мы ежедневно 

используем в пищу: 

1. приобретенные на базаре в г. Талдыкорган  –  картофель, свекла, лук, яблоко. Сроки 

хранения продуктов – с 04.01.19 по 22.02.19; 

2. выращенные в домашних условиях в г. Талдыкорган  – картофель, свекла, лук. Сроки 

хранения продуктов – с 09.10.18 по 22.02.19. 

Дата и место проведения лабораторного исследования: 12 февраля 2019г. ЖГУ им. И. 

Жансугурова, Естественно- технический факультет, Аудитория 201а 

Оборудование:  ножницы,  пинцет,  нож,  чашка Петри,  перчатки, тест – система « 

Нитрат – тест» (Рис №2). 

Ход работы: 

1. Подготовили к тестированию овощи и фрукты. Картофель, лук, свеклу, яблоко 

промыли, подсушили и разделили на Образец №1( Рис. № 3) и Образец №2 ( Рис. №4); 

2. Описали внешний вид каждого из продуктов, разрезав его и получив выступивший сок:  

3. Образец №1 – Картофель (свежий, яркость окраски - среднего тона,  желтая; наличие 

пятен отсутствует; плесени не наблюдается), Свекла ( свежая, яркость окраски - сильно 

выражена, красная; наличие пятен присутствует; плесени не наблюдается), Лук ( свежий, 

яркость окраски – средняя ,желтая; наличие пятне отсутствует;  плесени не наблюдается),  

Яблоко ( свежее, яркость окраски -  усилена, ярко-желтая; наличие пятен отсутствует; плесени 

не наблюдается) (Рис.№5). 

4. Образец №2 – Картофель (свежий, яркость окраски – средняя, желтая; наличие пятен 

отсутствует;  плесени не наблюдается),  Свекла ( свежая, яркость окраски – средняя, бордовая; 

наличие пятен отсутствует;  плесени не наблюдается),  Лук ( свежий, яркость окраски – средняя, 

прозрачно- белая;  наличие пятен отсутствует; плесени не наблюдается) (Рис №6). 
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     Рис. №2 Оборудование для     Рис. №3. Продукты Образец №1      Рис. №4.Продукты Образец   

      исследовательской работы 

 

5. Извлекли индикаторную полоску из пакета. Отрезали от индикаторной полоски 

рабочий участок размером около 5х5 мм. Не снимая полимерного покрытия, опустили его в сок 

продукта на 5 – 10 с. Через 3 минуты сравнили окраску  Образца № 1, 2( Рисунок  №7,8) с 

контрольной шкалой  на обложке  Нитрат- теста.( Рисунок №9); 

 

         
Рисунок №5.                                               Рисунок №6 

Образец №1.Внешний вид продуктов               Образец №2. Внешний вид продукта 

 

         
Рис. №7. Индикаторная полоска Образец №1 

 

         
Рис. №8. Индикаторная полоска Образец №2. 
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Рис. №9. Контрольная шкала Нитрат- теста 

 

6. Полученные результаты записали в Таблицу «Содержание нитратов в продуктах 

растениеводства» (Таблицу №1) и подвели итоги лабораторной части.(Рис №10,11). 

      
Рис. №10.Выведение результатов исследования,  Рисунок №11. Выведение результатов исследования 

        

Таблица №1. Содержание нитратов в продуктах растениеводства 

Название 

продукта 

Концентрация нитратов 

мг/кг в приобретенных на 

базаре продуктах  

Концентрация нитратов мг/кг в 

продуктах, выращенных в 

домашних условиях  

ПДК, мг 

/ кг 

свекла  1000 800 1400 

картофель 100 50 250 

лук 5 3 80 

яблоко 15 - 60 

 

Основными источниками пищевых нитратов являются растительные продукты. Частота 

обнаружения нитратов в растительных продуктах довольно высока. Нитраты являются 

элементом минерального питания растения, поставляя им азот для синтеза белков. Поэтому 

безоговорочное приравнивание нитратов к химическим загрязнителям неправомерно. Но, с 

другой стороны, повышенное содержание нитратов может вызвать резкое ухудшение качества и 

питательной ценности овощей. Проблема токсичного накопления нитратного азота в 

сельскохозяйственной продукции и вредного воздействия его на человека и 

сельскохозяйственных животных на современном этапе является одной из наиболее острых и 

актуальных.  

Экспериментальные данные в лаборатории показывают, что содержание нитратов в 

разных частях исследуемых растений различно. Как выяснилось, в овощах и зелени, 

выращенных в домашних условиях наименьшее количество нитратов из-за совокупности 

экологических факторов в отличие от продуктов растениеводства, приобретенных на базаре [1]. 

При потреблении в повышенных количествах нитраты образуют более токсичные 

соединения: нитриты и нитрозамины, обладающие канцерогенной активностью и даже 

способствующие образованию раковых опухолей. Более всего страдают от нитратного 
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отравления дети первого года жизни, а у школьников наблюдаются нарушения деятельности 

желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой и центральной нервной системы. 

В процессе ознакомления с научной литературой мы выяснили, что бывает не только 

отравление нитратами при их большом превышении максимально допустимых норм в 

продуктах, но и различные расстройства и заболевания из-за частого их употребления с 

растительной пищей даже в небольших количествах. Разные овощи и фрукты накапливают 

нитраты в зависимости от времени сбора и от условий выращивания. В разных частях плода, 

корнеплода, клубней или как у капусты недоразвившейся почки, количество нитратов разное.  

Пути регуляции содержания нитратов в растениях включают комплекс агрохимических, 

технологических, селекционно-генетических и санитарно-гигиенических мероприятий. 

Снижение доз азотных удобрений до определенного количества (благодаря чему снизится 

уровень нитратов) может обеспечить урожай растений лишь на 5-10% ниже максимального.  

Сформулированы принципы рационального питания и предложены наиболее 

действенные и простые меры по снижению количества нитратов в продуктах растительного 

происхождения: 

1. зелень – петрушку, укроп, салат и др. – нужно ставить, как букет, в воду на прямой 

солнечный свет. В таких условиях нитраты в листьях в течение 2-3 часов полностью 

перерабатываются; 

2. можно снизить содержание нитратов, подавить образование нитритов и 

нейтрализовать их при кулинарной обработке; 

3. в процессе сушки продукта или упаривания жидкости зачастую происходит 

увеличение количества нитратов. Чтобы избежать образования нитритов, необходимо 

закладывать на хранение чистые сухие овощи без механических повреждении. На чистых 

овощах мало микроорганизмов, сухость ограничивает их перемещение, а отсутствие 

повреждений затрудняет получение ими питательных веществ, в том числе и нитратов, из 

клеток растений; 

4. перед употреблением высоконитратной пищи (капусты, огурцов) можно принять 

аскорбиновую кислоту или выпить фруктовый сок. Рекомендуется добавлять в продукты 

несколько сот миллиграммов на килограмм аскорбиновой кислоты (сто миллиграммов — это 

2—3 драже витамина С), что во многих случаях полностью предотвращает образование N-

нитрозодиметиламина; 

5.  не рекомендуется постоянно потреблять на закуску один и тот же овощ. Не следует 

ограничивать использование овощей и фруктов в питании из – за опасности нитратного 

отравления, так как это лишит необходимых витаминов.  За содержанием нитратов сейчас 

устанавливается строгий контроль в местах производства овощей и на торговых базах. 
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продуктов питания: учебник для вузов – Москва: ДеЛи принт , 2010 

2. Старт в науке научный журнал для школьников ISSN 2542-0186 Выпуск журнала №4 
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ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ МАЗМҰНЫ –  БОЛАШАҚТАҒЫ 

САПАЛЫ БІЛІМ КЕПІЛІ 

 

Құттығұлова Ә.Н.  магистрант 

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан Мемлекеттік университеті, Орал қ. 
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Ұсынылған баяндама «жаңартылған білім беру бағдарламасы» тақырыбы бойынша 

оқушылардың білімін кеңейтеді, жинақтайды және біріктіреді. Математикалық мәдениеттің 

жалпы деңгейін арттыруға және ой-өрісін кеңейтуге ықпал етеді. Оқу бағдарламасының 

жаңартылған мазмұны оқушыларға да, мұғалімдерге да өз білімдері мен дағдыларын 

дамытуға және жетілдіруге мүмкіндік береді. 

Тірек сөздер: мәдениет, кеңейту, деңгей, әсер ету, жаңартылған білім беру 

бағдарламасы, дағдылар. 

   

Предлагаемая доклад расширяет, обобщает и объединяет знания учащихся по теме 

«обновленная образовательная программа». Способствует повышению общего уровня 

математической культуры и расширению кругозора. Обновленное содержание учебной 

программы даст возможность развивать и совершенствовать свои знания и навыки как 

учащимся, так и учителям. 

Ключевые слова: культура, расширение, уровень, влияние, обновленная 

образовательная программа, навыки. 

 

The proposed report expands, summarizes and combines the knowledge of students on the topic 

"updated educational program". It helps to improve the General level of mathematical culture and 

broaden horizons. The updated content of the curriculum will provide an opportunity to develop and 

improve their knowledge and skills for both students and teachers. 

Key words: culture, expansion, level, influence, updated educational program, skills. 

 

Қазақстан Республикасында орта білім беру үдерісіне енген жаңартылған білім беру 

бағдарламасы заманауи ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама. Елімізде 

білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша көзқарас пайда болды. Осыған байланысты ұстаздар 

алдында оқытудың әдіс–тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны 

тиімді қолдана білу міндеті тұр. 

Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты–білім мазмұнының жаңаруымен қатар, 

критериалды бағалау жүйесін енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері мен әртүрлі құралдарын 

қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. 

Елбасы Н.Ә Назарбаев жылдар бойы білім және ғылым саласына ұдайы көңіл бөліп келеді. 

Биылғы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Қазақстан 

халқына Жолдауында да бұл мәселе назардан тыс қалған жоқ. «Ең алдымен, білім беру жүйесінің 

рөлі өзгеруге тиіс. Біздің міндетіміз – білім беруді экономикалық өсудің жаңа моделінің орталық 

буынына айналдыру. Оқыту бағдарламаларын оқушылардың сыни ойлау қабілетін және өз бетімен 

іздену дағдыларын дамытуға бағыттау қажет», –деген жолдар – соның дәлелі. 

Бүгінгі таңда елімізде білім беру мазмұны жаңа бағытқа бет бұрды. Елбасы Н.Назарбаев 

өз сөзінде: «Біз қазір «білім-ғылым–инновация» атты үштік үстемдік құратын 

постиндустриялық әлемге қарай бағыт алып барамыз», – деген болатын. Ендеше, еліміздің 

әлемдік үрдістерге енуі білім беру жүйесінің жаңа сапалық деңгейге өту қажеттілігін арттыруда 

екені түсінікті. Жаңартылған білім бағдарламасы 2016 – 2017 оқу жылында 1сынып, 2017 – 

2018 оқу жылында 2,5,7сыныптар, 2018 – 2018 оқу жылында 3,6,8 сыныптар жаңартылған білім 
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мазмұнына көшті. 2019 – 2020 оқу жылында 4,10 сыныптар жаңартыған білім мазмұнына 

көшеді [1]. 

Жаңартылған білім бағдарламасының ең бірінші ерекшелігі пән мазмұнының спиральді 

берілуі. Спиральділік қағидаты бойынша құрылған білім беру бағдарламасы Джером Брунердің 

«Білім беру үдерісі» (1960) атты еңбегінде қарастырылған танымдық теорияға негізделеді. 

Брунердің жұмысына негізделген спиральді білім беру бағдарламасының негізгі ерекшеліктері: 

 оқушы мектепте оқыған кезде тақырыпты немесе пәнді бірнеше рет қайталап оқиды, 

мұнда тақырыптар әртүрлі деңгейде қайталанады, кейде бір тоқсан аясында, кейде әр тоқсан сайын; 

 әрбір қайталап оқыған сайын тақырыптың немесе пәннің күрделілігі арта түседі, мұнда 

тақырыптар әрбір келесі деңгейде алдыңғыға қарағағанда анағұрлым күрделі әрі тереңдетіліп 

оқылуы тиіс;  

 жаңа білім алдыңғы біліммен тығыз байланысты және бұған дейін алынған ақпарат 

тұрғысынан қарастырылады, мұнда деңгей жоғарылаған сайын, тақырыптың күрделілігі артып 

отыруы керек. 

Екінші ерекшелігі Блум таксономиясының оқу мақсаттарының иерархиясы. Оқу үдерісінде 

білу, түсіну, қолдану, талдау, жинақтау, бағалау сатыларында оқушылар іс–әрекет етеді. 

Үшінші ерекшелігі ортақ тақырыптардың меңгерілуі. 5–7 сыныптарда математика, 

геометрия, физика пәндері бойынша ортақ тақырыптардың болуы. 

Төртінші ерекшелігі оқу мазмұнының ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа мерзімді  

жоспарларының құрылып, құрылған жоспарлардың жүйелі іске асуы. 

Ұзақ мерзімді жоспарлау Оқу бағдарламасы 

Пәннің мазмұны 

Орта мерзімді жоспарлау Жұмыс сызбасы 

Тізбектелген сабақтар 

Қысқа мерзімді жоспарлау Жеке, дербес сабақ 

Бүгінгі білім беруде оқушыны білімділік, іскерлік, шығармашылық әдістерге баулудың 

жолдарын іздестіре отырып, мұғалім – шәкірт арасында рухани және сезім бірлестігін 

айқындайды. Қазіргі кезде оған жететін жаңа педагогикалық технологиялар да баршылық. 

Соның бірі – критериалды бағалау жолдары. 

Критериалды бағалау – бұл білім берудің мақсаты мен мазмұнына негізделген 

оқушының оқу – танымдық құзырлығын қалыптастыруда алдын–ала белгіленген 

жетістіктермен салыстыру үрдісі. 

Тағы бір ерекшелігі оқытудағы жүйелі–әрекеттік ұсыным (оқушының білім алу үдерісіне 

белсенді қатысуы). Белсенді оқу — оқушының мұғалімді енжар тыңдап қана қоймай, белсенді 

жұмысқа тартылуын көздейтін оқыту және оқу әдістерінің бірі болып табылады.  

Оқушылардың пән бойынша үлгерімі екі тәсілмен бағаланады: қалыптастырушы бағалау 

және жиынтық бағалау. Қалыптастырушы бағалау күнделікті оқыту мен оқу үдерісінің 

ажырамас бөлігі болып табылады және тоқсан бойы жүйелі түрде жүргізіледі. 

Қалыптастырушы бағалау үздіксіз жүргізіле отырып, оқушылар мен мұғалім арасындағы кері 

байланысты қамтамасыз етеді және балл не, баға қоймастан оқу үдерісін түзетіп отыруға 

мүмкіндік береді. Қалыптастырушы бағалау – күнделікті сабақта қолданылатын, білім мен 

дағдыны меңгеру деңгейін анықтайтын бағалау. Қалыптастырушы бағалау білім беру үдерісінде 

мұғалім мен оқушы арасындағы өзара тығыз байланысты жүзеге асырады, оқушыға жаңа 

материалды меңгеруде тапсырмаларды қаншалықты дұрыс орындағанын білуге және оқытудағы 

мақсаттар мен міндеттерді орындауға мүмкіндік туғызады. Ал, жиынтық бағалау оқу 

бағдарламасынның бөлімдерін (ортақ тақырыптарын және белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу 

жылы, орта білім деңгейі) аяқтаған оқушының үлгерімі туралы ақпарат алу мақсатында балл 

және баға қою арқылы өткізіледі. 

Жаңартылған білім беру мазмұны – болашақтағы сапалы білім кепілі. Жаңартылған білім 

берудің төртінші ерекшелігі бойынша оқу мазмұнының ұзақ мерзімді, орта мерзімді, қысқа 

мерзімді жоспарлары құрылып, құрылған жоспарлардың жүйелі іске асуы мағызды. 

Жаңартылған бағдарлама бойынша жүргізілген курста дәріс, практикалық жұмвста мұғалімдер 
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атты жас ғалымдар мен  білімгерлердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 

 

жаңартылған білім беру бағдарламасының түйінді идеяларын түсініп, тың тәсілдермен таныса 

алды. Топтық жұмыстың да мән – мағынасын тез ұғып, жақсы нәтижелерге қолжеткізуге 

болатынын білді. Жұмыс түрлерін атап өтсем: «Топтастыру» , «Ойлан, жұптас, бөліс», 

«Ақпаратты жаңғырту», «Сұрақ – жауап», «Өз миынды сал», «Стоп-сұрақ» стратегияларын 

тиімді қолдану арқылы оқушылардың білімдерін бекітіп, білім деңгейін күнде бақылап, 

бағдарламаның түйінді идеясын барлық оқушылардың санасына сіңіруге болады деген 

ойдамын. Бүгінгі күні дамыған елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. Өйткені, 

қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының білім деңгейімен анықталады, 

сондықтан білім беру жүйесі заман талабына сәйкес дамуы тиіс. Осы орайда жаңартылған білім 

беру мазмұны бойынша қысқа мерзімді жоспар құрылып, сабақ өткізілді: [2] 
Сабақ: Мектеп: М.Маметова атындағы №27 физика-математика бағытындағы мектеп-лицейі 

Күні: Мұғалімніңаты-жөні: Құттығұлова Әйгерім Нұрланқызы 

Класс: 8  «в» Қатысқандар саны:16 Қатыспағандар саны:16 

Сабақ тақырыбы 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына 

сілтеме) 

Параллелограмның ауданы  

8.1.3.11 

параллелограммның, ромбтың ауданы формулаларын қорытып шығару және қолдану; 

 

 

Сабақтың мақсаттары Оқушылар: 

біледі:параллелограмм мен ромбтың ауданының формуласын. 

қолана алады:параллелограмм мен ромб аудандарының формулаларын қорытып шығарады 

және есеп шығарғанда қолдана алады. 

Бағалау критерийлері Оқушылар: 

біледі:параллелограмм мен ромбтың ауданының формуласын. 

қолана алады:параллелограмм мен ромб аудандарының формулаларын қорытып шығарады 

және есеп шығарғанда қолдана алады. 

Тілдік мақсаттар Оқушылар: 

 топта жұмыс істеу кезінде теориялық материалды ғылыми тілде негіздей алатын болады;  

 өзінің әрекетін сипаттап, қорытынды жасайтын болады; 

 ауызша өз жауабын ғылыми тілде еркін жеткізетін болады;  

Пәндік лексика және терминология: 

 параллелограммның ауданы ... көбейтіндісіне тең; 

 кез келген екі тең шамалас параллелограмм ...; 

 ауданның өлшем бірлігі ретінде ... 

Сөз тіркестері: параллелограмм,ромб, аудан,диагональ,бұрыштың синусы. 

Құндылықтарды 

дарыту 

Жұппен және топпен жұмыс жасау арқылы оқушылар өзін және өзгені құрметтеуді үйренеді.  

Пәнаралық байланыс Практикалық тапсырмаларды орындау арқылы шынайы өмірмен, алгебрамен байланыстыру. 

Ағылышн тілі пәнімен байланыстыру. 

АКТ қолдану 

дағдылары 

Ғаламтордан қажетті ақпаратты іздейді. 

Бастапқы білім  Ауданның өлшем бірлігі, тіктөртбұрыштың, шаршының ауданы. 

Саралау  Қолдау тұрғысынан жасалады: бір тапсырма беріледі, алайда оны орындауда оқушыларға 

әртүрлі қолдау жасалады Диалогта оқушылардың деңгейіне қарай әртүрлі сұрақтар 

қолданылады. 

Бағалау  Оқушылардың жұмысын бағалау, оларға сұрақтар қою,әңгімелесу, кері байланыс беру.  

Сабақ жоспары: 

Сабақтың 

жоспарланған уақыты 

Сабақтағы жоспарланған іс-әрекет 

 

Ресурстар 

Сабақтың басы 

2 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ұйымдастыру кезеңі. 

а) Оқушылармен амандасу, сыныпта жақсы көңіл-күй 

орнату. 

«Адамның алдында ақылға апаратын үш жол бар: 

Ұқсау жолы,бұл – ең жеңілі, 

Ойлау жолы,бұл –ең жақсысы, 

Жеке тәжірибе жолы,бұл- өте жауаптысы». 

Олай болса,біз сабақ барысында әрқайсымыз өзіміз таңдаған 

жолмен жұмыс жасап, бүгінгі сабаққа белсенді қатысу. 

ә). Топқа бөлу:  Параллелограмның қасиеттері және 

параллелограмның анықтамасы  бойынша топқа бөлу. 

 

 

№1 слайд 
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4 мин 

 

 

 

2 мин 

 

 

 

 

2 мин 

 

 

5 мин 

 

 

 

 

 

7 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сергіту сәті:  

The magic clocк 

5 минут 

 

6 мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сабақтың соңы 

7 мин 

б) Үй тапсырмасын тексеру. (ережелерді қайталау)   (№1 

слайд) 

«Миға шабуыл» (қайталау сұрақтары) 

1. Параллелограмм дегеніміз не? 

2. Параллелограмның  қасиеттері? 

3. Параллелограмның ауданы туралы бірінші теореманы  

тұжырымдаңыз?  

2. Сабақ тақырыбын жариялау. 

      Оқушылар слайд арқылы күннін жадын сұрақтар қою 

арқылы тауып, сабақтың тақырыбын осы арқылы анықтау. 

3. Оқу мақсаты мен бағалау критерийлерін оқушылармен 

бірге талқылау:  
-Сіздер бүгінгі сабақта не үйренулеріңіз керек? 

-Бағалау критерийлерімен келісесіздер ме? 

Топпен жұмыс 

Тапсырма №1. Параллелограмның ауданын табу.№3 есеп, 95 

бет. 

1.Мақсаты: Параллелограмның 

формулаларын қолданып,параллелогармның ауданын таба 

алады. 

Критерийлер: 

  -Параллелограмның ауданын берілгені бойынша      

  формуласын ажырата алады.  

Дескриптор:  

- параллелограмм ауданын есептеу үшін формуланы 

қолданады; 

- бұрыштың мәнін дұрыс табады; 

-параллелограмның ауданын есептейді. 

Сергіту сәті 

The magic clock: бұл кезде оқушыларға ағылшын тілінде 

ауызша есептеу беріледі. 

 

Жеке  жұмыс.  

«Паралеллограмның ауданы» тақырыбына 2 есеп 

беріледі. 

1.Мақсаты: Параллелограмм ауданы тақырыбын бойынша 

алған білімдерін қорытындылау. 

Критерийлер: 

  - параллелограмм мен ромб аудандарының формулаларын 

қорытып шығарады және есеп шығарғанда қолдана алады. 

Дескриптор:  

  - параллелограмм ауданын есептеу үшін формуланы 

қолданады; 

- параллелограмның ауданын дұрыс табады. 

Сабақты қорытындылау. Сабақ бойынша рефлексия: 

-Бүгінгі сабақтан не үйрендік? 

-Табысты жерлеріміз қандай болды? 

Алған білімді әрі қарай қалай дамытамыз? 

Үй тапсырмасы: 

 Оқулықтан №7 есеп. 

Рефлексия.  

Мен не білемін ...              Мен бүгін үйрендім …       

Мен не істей аламын ...    Мен үйреніп алдым …  

 

 

 

№2 слайд 

 

 

 

 

№3-4 слайд 

 

 

№5-6 слайд 

 

 

 

 

 

Оқулықпен жұмыс 

(СмирновВ.А., 

Тұяқов Е.А., 8-

сынып, геометрия 

оқулығы) 

Слайд №7-8 

 

Саралау –оқушыларға қалай 

көбірек қолдау көрсетуді 

жоспарлайсыз? Қабілеті 

жоғары оқушыларға қандай 

міндет қоюды жоспарлап 

отырсыз? 

Бағалау – оқушылардың материалды меңгеру 

деңгейін қалай тексеруд іжоспарлайсыз? 

Денсаулық және 

қауіпсіздік 

техникасының 

сақталуы 

Сабақта оқытудың саралау әдісі 

әр деңгейлі топтарға бөлу 

арқылы көрініс табады.  

Теориялық білімдерін бағалау кезінде оқушылар 

бірін бірі тексеру әдісін қолданады, сонымен бірге 

өздік жұмыстарын тексеруде өзін өзі бағалайды.  

Сынып топтық 

жұмысқа ыңғайлы 

түрде жабдықталды.  
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Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. Өйткені қазіргі 

заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен анықталады, 

сондықтан білім беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс. Аталмыш 

бағдарламаның мәні – баланың функционалды сауаттылығын қалыптастыру. Жаңартылған 

бағдарлама негізінде жұмыс істеп жатқан мұғалімдердің жаңаша көзқарасы қалыптасуда. 

Мұғалімдер оқытудың тиімді әдіс–тәсілдерін шебер қолданып, оқушының ішкі уәжін туғызып, 

белсенділігін көтере алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Ал, оқушының тұлға ретінде 

қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің 

барлық салаларында табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер 

тынымсыз еңбектенуі керек. 

Қорыта келе, мен, баяндаманы ақын Міржақып Дулатовтың «Жалғыз сүйеніш, жалғыз үміт 

– оқуда. Теңдікке жетсек те, жұрттығымызды сақтасақ та, дүниедегі сыбағалы орнымызды алсақ та, 

бір ғана оқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарқын жұлдыз – оқу. Надан жұрттың 

күні – қараң, келешегі — тұман» деген сөздерімен аяқтағым келіп отыр. ХХІ ғасыр – ғылым 

ғасыры. Мақсатты білім беру – тұлға дамуын жүзеге асыратын мәселе. Ал осы жалпы еуропалық 

стандартқа сай жаңа білім беру - жеке тұлғаның жан-жақты дамуына әкелетін бірден-бір жол! 

    

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1.  «Жаңартылған білім беру мазмұны аясында критериалды бағалауды жоспарлау және 

ұйымдастыру» 2017ж; 

2. Смирнов В.А., Тұяқов Е.А., 8-сынып, геометрия оқулығы,2018 ж. 

 

 

УДК 15.01.09. 

 

ИЗУЧЕНИЕ МОТИВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ 

 

Мамекова У.М. магистрант, Мамекова А.Т. докторант 

ЖГУ имени И. Жансугурова  г. Талдыкорган  

 

E-mail: mamekova_asem79@mail.ru 

 

Бұл мақалада мотивациялық әлеуетті зерттеу мәселесі қарастырылады, ол оқу іс-

әрекетінің жеке маңыздылығын ұғыну, болашақ кәсіптің нормалары мен құндылықтарын 

қабылдау және оларды меңгеруге мүдделілік, тұлғаның әлеуметтік және кәсіби маңызды 

қасиеттерін өзіндік дамыту, психикалық жай-күйдің өзін-өзі реттеу, оқу іс-әрекеті пәніне 

қызығушылығын эмоциялық күшейту тәсілдері мен тәсілдері. 

Тірек сөздер: мотивация, кәсіби өзін-өзі білім беру, өзін-өзі анықтау, өзін-өзі тану, 

әдістемелік бағыттар, басшы, менеджмент. 

 

В данной статье рассматривается проблема исследования мотивационного 

потенциала, которое представляет собой осознание личностной значимости учебной 

деятельности, принятие норм и ценностей будущей профессии и заинтересованность в их 

освоении,  саморазвитие социально и профессионально значимых качеств личности, 

саморегуляция психических состояний, способы и приемы эмоционального усиления интереса к 

предмету учебной деятельности 

Ключевые слова: мотивация, профессиональное самообразование, самоопределение, 

самоактуализация, методические направления, руководитель, менеджмент. 

 

The article deals with the problem of studying the motivational potential, which is the 

awareness of the personal importance of educational activities, the adoption of norms and values of 
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the future profession and the interest in their development, self-development of socially and 

professionally significant qualities of the individual, self-regulation of mental States, methods and 

techniques of emotional strengthening of interest in the subject of educational activity 

Key words: professional self-education, self-determination, self-actualization, methodical 

directions, Manager, management. 

 

Президент Республики Казахстан-Назарбаев Н.А. в своем Послании Народу, основываясь на 

Стратегии развития до 2030 года, поставил амбициозную цель-в течение 10 лет войти в число 50 

наиболее конкурентноспособных стран мира. Определены семь приоритетных направлений развития, 

осуществление которых будет способствовать решению этой задачи. Одним из этих ключевых 

приоритетов является развитие современного образования и науки [1 с.21]. 

Проблема исследования мотивационного потенциала студентов является одной из актуальных 

в психолого-педагогической науке. В основе развития мотивационной сферы, включающей в себя 

потребности, мотивы, направленность личности лежат мотивы, интересы, мировоззрения, убеждения 

[2 с.584].  Наиболее удачным периодом развития мотивационной сферы является юношеский возраст, 

точнее период обучения студента в вузе. 

В характеристике психологического склада личности, в изучении потребностно-

мотивационной сферы человека мотивы занимают одно из центральных мест. В психологической 

литературе под потребностью понимается движущая сила человеческой деятельности, поведения, 

которая стимулируется нуждой в объектах, необходимых для существования и развития будущего 

специалиста и выступает источником его активности.  

Для удовлетворения его потребности необходима актуализация в сознании студента 

конкретного предмета, способного удовлетворить появившиеся потребности и превратившегося в 

цель деятельности. Выбор цели осуществляется из того, насколько эта цель соответствует нормам, 

ценностям, мировоззрению студента. После выбора цели формируется конкретное желание ее 

достижения. 

Учебная деятельность окажется малоэффективной, если у студента не будет 

заинтересованности, внутренней мотивации в достижении поставленной цели, точне получения 

профессиональных знаний и умений. Эта заинтересованность выражается в мотивировании субъекта 

на соответствующую деятельность. Мотивация выполняет оценочную и компенсирующую роль. 

Формирование деятельности начинается с принятия ее личностью. Формирование деятельности 

начинается с принятия ее личностью. Возникает желание выполнить эту деятельность, которую 

стимулируют активность этой личности в соответствующем ее направлении.  

Мотивация пробуждает трудовую ее активность и влияет на формирование ее целей и путей ее 

достижения. Функция мотивирования является необходимым структурным элементом общей 

системы деятельности. Все побудительные источники активности личности объединяются понятием 

мотивационной сферы. Она включает потребности, интересы, стремления, убеждения, установки 

личности. Вместе с тем мотивирующей силой могут обладать также социальные нормы, правила, 

жизненные принципы, цели, ценности, система мировоззрения в целом. Важнейшим источником 

мотивов являются потребности, в которых отражается зависимость человека от условий 

существования и развития[4 с.46-48].   

  Студент в процессе овладения будущей профессией, должен руководствоваться сознанием 

своей полезности и необходимости. Эффект мотивирующих воздействий может быть высоким если 

проявить в общении со студентами ясность и искренность своих намерений, умение убеждать и 

настаивать на достижение поставленных целей. Надо заботиться, чтобы студенты умели средства 

обучения которые им необходимы 

Мотивационная включенность студента в учебную деятельность, как сложное психическое 

состояние, представляет осознание им личностной значимости учебной деятельности, принятие норм 

и ценностей будущей профессии и заинтересованность в их освоении,  сознательно принятого 

намерения саморазвития социально и профессионально значимых качеств личности, овладение 

навыками саморегуляции психических состояний, способов и приемов эмоционального усиления 

интереса к предмету учебной деятельности[3 с.27-31].   
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  От силы учебной мотивации студентов, в значительной мере зависят учебная 

активность студентов и успеваемость. В нашем исследовании мы решили познать 

мотивационную сферу студентов, установить реальное положение дел, адекватно познать 

учебную мотивацию студентов специальности «педагогика и психология» 

В данной статье мы провели опрос среди студентов 2-4 курсов специальности «педагогика и 

психология», «дошкольное обучение и воспитание» чтобы выявить уровень личной их 

заинтересованности в обучении., насколько они работают в плане саморазвития социально и 

профессионально значимых качеств, чего они ожидают от своей специальности, профессии. 

 
Студенты 

специальности 

«педагогика и 

психология» 

Обращаются ли 

Ваши знакомые 

к Вам за 

помощью как к 

будущему 

специалисту 

Умеете ли вы 

проводить 

психологические 

тренинги, игры, 

мозговые штурмы 

и др. 

Насколько это 

интересно для 

вас? 

Работаете ли Вы 

ежедневно над 

повышением 

своего 

профессионализм

а,читаете ли вы 

специальную 

литературу 

Наскольк

о  

Вы 

уверены 

в себе? 

Хотите ли 

Вы открыть 

собственны

й кабинет 

для решения 

профессион

альных 

проблем 

2 курс 25 % 30% 40% 90% 100% 

3 курс 49% 75% 88% 90% 100% 

4 курс 58% 78% 95% 95% 100% 

 

Выяснилось, что студенты заинтересованы в освоении своей будущей профессии, 

мечтают стать востребованными специалистами на рынке труда, но они не так уверенны в 

своих профессиональных способностях, в плане проведения психологических тренингов, 

дискуссий, затрудняются в плане проведения психодиагностических методик, также не все 

студенты работают в плане саморазвития, самоповышения объясняя это тем что не умеют 

рационально распределять и планировать свое время. 

Также мы провели опрос среди студентов данной специальности какие формы и методы 

обучения они хотели бы видеть в своей учебной деятельности. 
Формы проведения занятий 2 курс 3 курс 4 курс 

Запись лекций 5 % 10% 7% 

Игровые ситуации 80% 90% 90% 

Тренинги 88% 88% 90% 

Решение ситуационных задач 78% 95% 95% 

Коллоквиумы 15 % 20% 15% 

Контрольные работы 7% 10% 15% 

Производственная практика 78% 85% 90% 

Самостоятельная работа (рефераты, 

конспекты, эссе) 

25% 35% 40% 

Работа в группах 80% 85% 90% 

Микропреподавание 88% 90% 78% 

Подводя итог нашему исследованию, отметим что, придерживаясь учета интересов 

студенческой молодеж, мы сделаем учебный процесс более интересным и мобильным, что будет 

способствовать развитию мотивационного потенциала студентов 
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Бұл арнайы роботтар ақыл-есінің кемдігі бар адамдарды алмастыру үшін емес, 

керісінше қарт адамдарды күтуге, көмек көрсету мен қолдауға арналып жасалады. 

Зерттеулердің көрсеткіштері бойынша деменцияны емдеуде роботтардың артықшылықтары 

туралы қарама-қайшы тұжырымдалуда. Бұл ретте көптеген ғылыми зерттеулердің 

құндылығы немесе әдіснамалық сапасы жоқ десек те болады. Алайда, көптеген зерттеулер 

емделушілер үшін де, қамқоршылар үшін де оң нәтижелер береді деген үмітте.  

Роботтар стрессті және басқа да деменция симптомдарын жоюға көмектесетіні 

дәлелденсе де, адамды күту үшін күтушінің орнын толық алмастыра алмас. 

Төтенше жағдайларда көмек көрсету мүмкіндіктерімен, күтушілердің орнын алмастыра 

алатын  роботтарды құру үшін одан әрі зерттеулер мен әзірлемелер жүргізу қажет. 

Бұл мақалада роботтардың деменцияны емдеу барысына көмек бере алатынын және де 

болашақта күтушілердің рөлін атқара алатыны туралы талданылған. 

Тірек сөздер: мобильді қосымша; робот; жасанды интеллект; күтім;қадір-қасиет; 

мүмкіншілік; тәсіл. 

 

Эти специальные роботы создаются не для замены людей с умственной отсталостью, а 

для ухода, оказания помощи и поддержки пожилым людям. По данным исследований, существует 

противоречивая формулировка о преимуществах роботов в лечении деменции. При этом многие 

научные исследования не имеют ценности или методологического качества. Однако многие 

исследования уверены, что дают положительные результаты как для пациентов, так и для 

опекунов.  

Даже если будет доказано, что роботы помогут устранить стресс и другие симптомы 

деменции, он не может полностью заменить нянь для ухода за человеком. 

Необходимо проведение дальнейших исследований и разработок для создания роботов, 

способных заменить людей, с возможностями оказания помощи в чрезвычайных ситуациях. 

В данной статье проанализировано, что роботы могут помочь в процессе лечения 

деменции и в будущем могут сыграть роль медсестер.  

Ключевые слова: мобильное приложение; робот; искусственный интеллект; уход; 

достоинство; возможность; подход. 

 

These special robots are not created to replace people with mental retardation, but to care, help 

and support the elderly. According to studies, there is a controversial formulation about the benefits of 

robots in the treatment of dementia. However, many scientific studies have no value or methodological 

quality. However, many studies are confident that they provide positive results for both patients and 

caregivers.  

Even if it is proved that the robots will help to eliminate stress and other symptoms of dementia, it 

cannot completely replace nurses for the care of the person. 

It is necessary to conduct further research and development to create robots that can replace 

people with opportunities to assist in emergency situations. 

This article analyzes that robots can help in the treatment of dementia and in the future can play the 

role of nurses.  

Key words: mobile application; robot; artificial intelligence; care; dignity; opportunity; approach. 
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Келе  келе роботтар күнделікті өмірдің элементтерін көбірек жасай алатын болды, олар 

адам еңбегінің құнсыздануына немесе жалпы ауысу мүмкіндігіне қарамастан, процестердің 

тиімділігін оңай арттыра алады.  

Қазірдің өзінде роботтар дәрігерлерге операция жүргізу барысында пайдаланылады, 

және деменциямен өмір сүретіндерге күтім жасау үшін медициналық салада оларды пайдалану 

кеңейтіледі.  

Халықтың қартаюына және медициналық қызметкерлер санының болжамды түрде күрт 

қысқаруына байланысты 2030 жылға қарай әрбір егде адамға мұқтаждарға көмек көрсету үшін 

жаңаша тәсіл өте қажет. 

Деменция дегеніміз не?  

Деменция-мидың үдемелі күйлері анықтайтын термин. Деменцияның ең көп таралған 

түрлері Альцгеймер ауруы және басқа да тамырға байланысты деменциялар жатады [5].  

Деменцияның 200-ден астам түрлі анықталған, бірақ деменция адамның жеке басынан 

өткен оқиғаларға байланысты түрленуі мүмкін. Деменция әдетте 65 жастан асқан адамдарда 

пайда болады, бірақ кейбір психикалық күйзеліс жағдайында ол кез келген жастағы адамға әсер 

етуі мүмкін. 

Деменция белгілері: 

 Жадын жоғалтуы; 

 Шоғырлануды ұстап тұрудағы қиындықтар; 

 Уақыт пен орындарды шатастыру; 

 Көңіл-күйдің ауытқуы; 

 Дұрыс сөздерді табуға тырысуы; 

 Күнделікті міндеттермен және қызметпен күрес.                 

Бұл белгілер деменция миға және мидан дененің 

қалған бөліктеріне  хабарларды жіберу, қабылдау үшін 

жауапты ми нейрондарды зақымдайды. Бұл зақым болған 

жағдайда,  дене қалыпты жұмыс істей алмайды дегенді 

білдіреді.  

Дегенмен, деменция осы аурумен өмір сүретін адамға 

ғана әсер етпейді. Сондай-ақ  күтушілер де күрделі 

психикалық күйзеліс кезіндегі емделушіні күту 

ауыртпалығына байланысты айтарлықтай күйзеліске 

ұшырауы мүмкін [5].                                                      

Роботтар  тұлғаның ақылынан ауытқуы  

жағдайында қалай көмек көрсете алады? 

Роботтар күтушілерге бірнеше жолмен стресстен 

құтылуға көмектесе алады. Роботтар адамдарға төсектен 

тұруға және қайта жатуға көмектесуге және оларға дәрі 

қабылдауды еске салу үшін әзірленді.  Олар сондай-ақ 

адам айналасындағы қауіпсіздігін арттыра отыра, жеке өзі 

қатыса алмайтын қамқоршыларға жаңа технологиялардың 

көмегімен қадағалай алады. 

Деменциямен өмір сүретін адамдар арнайы күтім жасайтын мамандандырылған 

мекемелерге көшпей, сондай-ақ, және өзінің үйінде тәуелсіз ұзақ уақыт роботтардан күтім алып 

қалуға мүмкіндігі бар. Мысалы, SameDay Security компаниясы қарт адамдар мен ауру адамдарға 

үйде тәуелсіздікті сақтауға көмектесу үшін бірнеше ұсыныстар әзірледі. 

Осы ұсыныстарының  бірі – бұл білезік. Білезікке тағуға арналған құрылғы, ол 

пайдаланушының белсенділік деңгейі мен денсаулығын қадағалай отырып, онымен бірге жүретін 

мобильді қосымшасы дәрі қабылдау режимін ұстануға және жақын адамдарға, шұғыл көмек 

көрсету қызметтеріне дабыл сигналдарын жіберуге көмектесе алады. 

Екінші – Addison Care платформасы түрінде іске қосылған Virtual Caregiver by electronic 

caregiver атауын алған күрделі технология. Addison деп аталатын бұл медбике егде жастағы және 
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созылмалы науқас клиенттеріне емдеу жоспарын ұстануға және олардың денсаулығы мен 

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін әртүрлі мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге көмектесу үшін 

әзірленген 3D өлшемді анимациялық кейіпкер болып табылады. Бүкіл үй бойынша стратегиялық 

орындарда, яғни теледидар, планшет, телефон орналасқан 15-дюймдік мониторларда пайда болып 

отырады, ол өзінің "қамқорлығындағы" адамдармен екі жақты әңгіме жүргізеді және 

пайдаланушының жеке мұқтаждықтары мен оның емдеу жоспарлары үшін бағдарламаланады. 

Addison емделушісінің белсенділігін қадағалайды, оған дәрі-дәрмектерді қабылдау қажеттілігі 

туралы еске салады, олардың шын мәнінде дәрі-дәрмектерді қабылдағанын тексереді, нақты уақыт 

режимінде емделушісінің денсаулық жағдайының нашарлауы  немесе төмендеу қауіп-қатерінің 

пайда болмауын бақылайды. Addison денсаулық көрсеткіштерін өлшеп, өз емделушісінің 

табыстары үшін мадақтайды, өмірлік маңызды көрсеткіштерді жинақтап талдау жасай отырып, 

емделушіге үйде жағдайында  тексеру жүргізеді. Мобильді қосымшаны әзірлеушілер Addison — 

бұл өз пәтерінде немесе үйінде қалғысы келетін және медбике қызметтері үшін төлеуге тура келетін 

құнының аз бөлігі үшін өз бетінше өмір сүргісі келетін біздің тез қартайатын халыққа өте қажет деп 

санайды. Addison Care жүйесі жылдам және қарапайым енгізу үшін бапталған құрылғылардың 

күрделі жиынтығын пайдаланады және Bluetooth, ұялы байланыс, интернет, бұлтты есептеулер, 

машиналық оқыту, күрделі визуалды өлшеу, клиникалық интерфейстер, ауыз екі сөйлеу тілі, 

шындыққа жанасқан және динамикалық пайдаланушы интерфейсі сияқты технологияларды 

қолданады [6]. 

Науқас үшін әдеттегі орынды ауыстыру кері әсерін тигізуі мүмкін. Сонымен қатар, роботтар 

пациенттер үшін елеулі эмоционалдық артықшылықтарға ие болуы мүмкін және бірнеше 

зерттеулер бойынша депрессия жағдайы төмен деңгейде  болатынын дәлелдеді. 

Ақыл жоғалту кезіндегі қол жетімді  роботтардың түрлері 

NHS-да құрылған терапиялық жапон робот - тығыздағыш Paro baby. 

 Әлеуметтік және терапевтік мақсаттарға арналған роботтар сүйкімді жануарлар ретінде 

көрінуі мүмкін робот – итбалық немесе Сато немесе Ромео сияқты кішкентай гуманоидтар. Бұл 

имитациялық робот жануар Paro  пациенттерге жануарларға күтім жасауға немесе нақты 

жануардың бір түріне  қол жеткізу мүмкіндігі шектелген немесе тыйым салынған жағдайларда, 

мысалы, ауруханаларда немесе күтім жасау жөніндегі басқа да мекемелерде қол жеткізуге 

мүмкіндік береді. Paro стрессті азайту, өзара іс-қимылды ынталандыру, әлеуметтендіруді жақсарту 

және жалғыздықты азайту мақсатында әзірленді. Ол емделуішінің өз атын және өзара іс-қимыл 

түрлерін есте сақтай алады және осы ақпаратты пайдалана отырып, пайдаланушыға тиісті түрде 

жауап бере алады [1]. 

Роботы, предназначенные для социальных и терапевтических целей, могут выглядеть как 

милые животные – такие как паро, робот – тюлененок-или как маленькие гуманоиды-такие как 

Сато или Ромео. 

Есінен айырылған адамдар үшін роботтар жиі ұмытатын заттар туралы еске сала алады, 

мысалы, оларды дәрі-дәрмектерді қабылдауға және тамақ жеуге итермелейді, үй тұрмысындағы 

заттардың орналасуын көрсетеді және оларды пайдалануға көмектеседі.  Роботтар адамдарды 

ойындарға, биге және әнге тарту сияқты қарым-қатынас пен ойын-сауықты қамтамасыз ете алады. 

Роботтар өз бетінше өмір сүру үшін деменция бар адамдарды қолдай алады және теріс 

мінез-құлық және психологиялық симптомдарды азайтуға көмектеседі. 

Олар сондай-ақ қырағы көзді және көмек қолын қамтамасыз ету арқылы адами 

қамқоршыларға қолдау көрсете алады. Жағымды жануарлар сияқты көрінетін Роботтар үй 

жануарларын имитациялау арқылы нақты жануарлардың орнына пайдаланылуы мүмкін. Мысалы, 

мысық робот тағамға, суға немесе қоқыс жәшігіне мұқтаж емес, егер оны тым қатты қысса 

тырнақтарымен тырнамайды. 

Марио – деменция бар адамдарға серіктес болу үшін және іс-әрекеттерді жалғастыруға 

көмектесуге, олардың достарымен, отбасымен байланысын қолдауға ынталандыруға арналған робот.  

Марио ойын қосымшасы, жаңалықтар қосымшасы, музыкалық қосымшасы, сондай-ақ, 

пайдаланушылардың достарымен және отбасымен байланысын қолдайтын күнтізбе мен әлеуметтік 

желі мобильді бірқатар қосымшалары қамтиды. 
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 Барлық осы бағдарламалар дербестендірілген болуы мүмкін, және жалпы  робот Марио 

сынақтары оң нәтижелер көрсетуде. 

Марионы оның иесінің ақыл-есін белсенді сақтау үшін құрды.  

Эксперимент үшін ресми жауапты Энди Бледеннің айтуынша: «Олар ауа райы, уақыт 

және алдағы оқиғалар туралы ақпарат беріп қана қоймай, адамдармен өзара іс-қимыл жасау 

үшін роботты әзірлейді». Робот арқылы теледидарды қашықтан басқару құралы, кілттер, 

көзілдірік сияқты жеке заттарды іздеу үшін пайдалануға болатын сенсормен жабдықтады.  

Жаңа құрылғы оның кеудесінде сенсорлық экран арқылы фильмдерді, теледидар 

бағдарламаларын, музыканы ұсына алады. Бірақ ең маңыздысы, ол табиғи әңгімелесуге қатыса 

алады. Мысалы, Марио пациенттің отбасылық суреттерін көрсете алады, пікірталас үшін 

анықтамалық ақпаратты пайдалана отырып, отбасының әрбір мүшесі туралы әңгімелеуі мүмкін. 

Энди атап өткендей, мысалы, робот он жыл бұрын Рождествода жасалған суреттерді көрсете 

отырып сұрай алады: "Сіз бұл фотосурет қайда түскенін еске түсіре ала аласыз ба? Бұл адамдар 

кімдер? – деп сұрақ қойып жәнед де жауапты тыңдай алады [8]. 

Роботтардың ақыл-есінің кемшілігі бар адамдарды күтудегі  қандай кемшіліктері бар? 

Роботтарды пайдалану адам күтімінің орнын ауыстыру ретінде әзірленген және 

пайдаланылатын болса, күтімді бейнелейді деп қауіптену бар.  

Сондай-ақ, күтуші роботтардың көбеюі жұмыс секторындағы орындарын қысқартуға 

әкелетіні мүмкін деген алаңдаушылық бар екенідігі де  түсінікті. 

Дегенмен, күтуші роботтарды пайдалану, күтушілердің жеке аспектілеріне назар  

аударуына және тәрбиешілердің жұмысы неғұрлым жағымды болып, бос уақыты әлдеқайда 

ұзарар еді, өйткені жұмысқа деген қанағаттандырушылықтың жыл сайын төмендеуі, өз жұмыс 

орындарын тастап кетуінің нәтижелерін төмендетер еді. 

Деменция емдеуде роботтарды пайдаланудың оң нәтижелерін бағалайтын зерттеулерге 

келетін болсақ, олардың көпшілігі әдіснамалық кемшіліктерге ие болды және әрбір зерттеу оң 

нәтижелер туралы хабарлады.  

Бұдан басқа, топтық және жеке өзара іс-қимылдарға арналған роботтарды емдеу 

процессіне енгізу өте әртүрлі нәтижелер көрсетіп отыр, оң реакциялар жеке өзара іс-

қимылдарға қарағанда топтық жағдайларда жиі кездесті. 
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Мақалада болашақ бастауыш сынып мұғалімінің кәсіби құзіреттіліктерін 

қалыптастыру мәселесі қарастырылған. Қоғам жаңаруының динамикалық үрдістері 

жағдайындағы педагогикалық теория мен тәжірибені дамыту қажеттілігі  

анықталады.Педагогикалық кадрларды дайындауда Қазақстандағы білім беру саласындағы 

өзгерістер талданады. 

Тірек сөздер: бастауыш сынып, кәсіби құзіреттілік, оқыту процесі, жаңартылған білім беру.  

 

В статье рассмотрен вопрос формирования профессиональных компетенций будущего 

учителя начальных классов. Определяется необходимость развития педагогической теории и 

практики в условиях динамических тенденций модернизации общества.Анализируются 

изменения в сфере образования в Казахстане в подготовке педагогических кадров. 

Ключевые слова: начальный класс, профессиональная компетентность, процесс 

обучения, обновленное образование. 

 

In the article the question of formation of professional competence of future teacher of initial 

classes. The necessity of development of pedagogical theory and practice in the conditions of dynamic 

tendencies of modernization of society is defined.The changes in the sphere of education in Kazakhstan 

in the training of teachers are analyzed. 

Key words: primary class, professional competence, learning process, updated education. 

 

Қазақстанның дамуының қазіргі кезеңінде білім берудің рөлі оның демократиялық және 

құқықтық мемлекетке, нарықтық экономикаға көшу міндеттерімен, елдің экономикалық және 

қоғамдық дамудың әлемдік тенденцияларынан қалып қою қаупін жою қажеттілігімен анықталады. 

Әрі жаһандық, әрі көпмәдени білім беру мәселелерінің, Еуропалық әлемдік білім беру кеңістігіне 

интеграция мәселелерінің ел үшін маңызы зор. Қазақстанның білім беру жүйесі алдыңғы қатарлы 

елдердің білім жүйесімен бәсекелесуге қабілеті бар. Бұл ретте жүргізіліп жатқан білім беру 

саясатын жұртшылық жағынан қолдау қажет, үкіметтің бұл сала үшін жауапкершілігі мен белсенді 

рөлін қалпына келтіру керек, білім беруді терең әрі жан-жақты жетілдіру үшін қажетті ресурстар 

дайындап, оларды тиімді пайдаланудың механизмдерін жасау қажет. 

Қазақстанның білім беру саясаты білім беру саласында жалпы ұлттық мүддені көздеп, 

оны әлемдік қоғамдастыққа көрсете отырып, білім беру жүйесінде мынадай елеулі өзгерістердің 

болуын қажет ететін әлемдік даму тенденцияларын да ескереді: 

-қоғамның даму қарқынының өсуі, саяси және әлеуметтік таңдау мүмкіндіктерінің 

кеңеюі, бұл азаматтардың мұндай таңдауға даярлығының деңгейін өсіруді қажет етеді; 

-постиндустриалдық, ақпараттық қауымдастыққа көшу, мәдениаралық өзара әрекеттестік 

ауқымының айтарлықтай кеңеюі, осыған байланысты тіл табысу мен толеранттық факторлары 

ерекше маңыздылыққа ие болады; 

-халықаралық қауымдастық шеңберінде ынтымақтастықтың нәтижесінде шешілетін 

жаһандық мәселелердің пайда болуы мен өсуі, бұл жас ұрпақтан заманға сай ойлаудың 

қалыптасуын қажет етеді; 

-экономиканық динамикалық дамуы, бәсекелестіктің өсуі, біліксіз немесе жартылай 

білікті еңбек өрісінің тарылуы, жұмыспен қамту саласындағы терең құрылымдық өзгерістер, 
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бұлар жұмысшылардың кәсіби біліктілігін көтеруі мен қайта дайындығын, кәсіби 

жеделәрекеттіліктің өсуін талап етеді; 

-адами капиталдың маңыздылығының артуы, дамыған елдерде ол ұлттық байлықтың 70-

80% құрайды, бұл өз алдына, жастарға да, ересектерге де интенсивті, дамудың алдында жүретін 

білім беруді қамтамасыз етеді [1]. 

Қазіргі заманғы Қазақстанның педагогикалық білім беру жүйесі дүниедегі ең 

қатарлылардың бірі болып саналады. Ол кәсіби іс-әрекетті қалыптастыру процесінің 

технологиялық бағыттылығымен мықты, оның негізгі мазмұны дайын білімді, дайын 

ұйғарымдарды меңгеру болып табылады. 

Мұғалімді дайындау, ең алдымен, әрбір педагог-маманның бойында жеке тұлғаны 

қалыптастыруды талап етеді. Бұл ұзақ та күрделі процесс. Алайда, оның негізі педагогикалық 

оқу орнында қаланады.  

Жалпы білім беретін мектеп, соның ішінде бастауыш буыны да, қазіргі жаһандық 

өзгерістер дәуірінде әлеуметтік-мәдени қатынастардың гуманизациялануының, жеке тұлғаның 

жаңа өмірлік мақсат-ниеттерінің қалыптасуының маңызды факторы болуы қажет. Дамып келе 

жатқан қоғамға таңдау жағдайында өз бетінше мүмкін нәтижесін болжай отырып, жауапты 

шешім қабылдай алатын, ынтымақтастыққа қабілетті, жедел әрекеттілігімен, қарқынды өсуімен, 

конструктивтілігімен ерекшеленетін, елдің және бүкіл әлемнің тағдыры үшін жауапкершілік 

сезімі жоғары заманға сай білімі бар, адамгершілігі мол, іскер адамдар қажет. 

Студенттерді педагогикалық жоғары оқу орнындағы оқыту процесінде кәсіби 

құзіреттілігін қалыптастыру мәселесі өз шешімін күтуде. Оның теориялық негіздерін жасағанда, 

феноменін толыққанды қарастыруда ғана шешіледі, өйткені кәсібилік ұғымының өзі, негізінен, 

қарамақайшы тенденциялардан (өзінөзі дамыту және өзінөзі сақтау, пәндік және әлеуметтік 

нормалардың, сондайақ еңбек процесі мен нәтижесінің сәйкеспеуі, түрлі міндеттердің 

қалыптасуының үйлестірілмеуі, студенттерде кәсіби қызметтің операциялық және 

мотивациялық салаларының даму қарқындылығының ұйғарылмауы, кәсіби қызмет құрылымы 

мен жекелеген ісәрекеттердің меңгерілуінің біркелкі болмауы) тұрады.   

Қазіргі заман мектеп мұғалімінің кәсібипедагогикалық іс-әрекетті көп функциялды, оны 

жүзеге асыруда әрқашан шығармашылық әдістәсілді талап етеді. Сондықтан оның 

педагогикалық жоғары оқу орындарында қалыптасуы басты назарда. Құрылымының 

компоненттері (ұйымдастырушылық, құрылымдық, танымшылдық, коммуникативтік, жобалық, 

ақпараттық, дамытушылық, бағыттаушылық, жұмылдырушылық, зерттеу), оның қызметі 

(ұйымдастырушылық, құрылымдық, танымшылдық, коммуникативтік, жобалық, ғылыми-

зерттеу, эвристикалық), педагогикалық қабілеттері (дидактикалық, коммуникативтік, 

ұйымдастырушылық, академиялық, өктемшілдік) арқылы педагогикалық қызметті сипаттауға 

қатысты іргелі жұмыстар қатары бар. Осыдан мұғалімнің кәсібипедагогикалық қызметінің 

тұлғалық бейнесін көруге болады.     

Кәсіби педагогикалық қызмет түрлі жағдайлардың анализін, әртүрлі педагогикалық 

міндеттердің шешімін көрсетеді. Кәсібипедагогикалық іс-әрекеттің қалыптасуы дәрежесі 

жинақталған педагогикалық дағдылар ауқымында анықталады.  

 Болашақ мұғалім меңгеруі тиіс педагогикалық дағдылар жүйесін бұдан да күрделі етіп 

көрсетуге болады, егер бұл жүйеден жалпы педагогикалық дағдылар жүйесін бөліп алып, шектесек, 

онда олардың мазмұны: диагностика және мақсаттылық; педагогикалық міндеттер шешімін 

жоспарлау; оқутәрбие жұмысының практикалық шешімі; педагогикалық міндеттер шешімінің 

қорытындыларын талдау [2]. Аталған кезеңдердің ортақ құрылымы болмағандықтан, тағы ˝п˝ 

педагогикалық дағдылардың ішкі жүйесі пайда болады.      

 Сондықтан тағы бір мәселе  педагогикалық дағдыларды қалыптастыруда қолданылатын 

педагогикалық міндеттерді шеше білу тәсілі сияқты түрлі тәсілдерді бағалау мәселесі туындайды. 

 Жасалған талдауды кеңіте келе, кәсібипедагогикалық іс-әрекет жеке тұлғалар арасында 

күрделі қарымқатынастар жасалатын әлеуметтік салаға жатады, мұның нәтижесі жалпы адамзат 

мәдениеті мен тәжірбиесіне сүйеніп, тұрақсыз жағдайда өмір сүре білетін, құнды адами қасиеттері 

қалыптасқан жеке тұлға болып табылады.     
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Кәсіби педагогикалық іс-әрекетке дайындау педагогикалық жоғары оқу орындарының 

мақсатты түрде жүргізетін жұмыстары. ЖОО дайындау процесі өз қызметін шығармашылық 

пен көзқараспен атқара білетін педагогтың жеке тұлғасының қалыптасуымен анықталады.    

Адамзат өмірінде ғылым мен тәжірибеде жеке тұлғаның іс-әрекеттік мәселесі және оның 

санасы қатты толғандырады. Іс-әрекет, жеке тұлға, сана категориялары өзара тығыз қарым-

қатынаста әрі өзара байланыста болады. Бізді қызықтыратын жеке тұлға өмір сүретін шындықтан 

алатынымыз оның жеке санасы, ал  жеке тұлғаның ерекшеліктері жеке сананың адамзат қоғамында 

және табиғатта тұлғаның өмір сүру формасы ретінде көрініс табатыны сөзсіз. 

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін  кәсіби қызметтегі құзіреттілігін [3,4] 

қалыптастыруда біз кәсіби стандартты негізге алдық. 

 «Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы білім 

бағдарламаларын қалыптастыруға, оның ішінде білім ұйымдарының қызметкерлерін оқытуға, 

білім ұйымдарының бітірушілері мен қызметкерлерін сертификаттауға арналған «Педагог» 

кәсіби стандарт қолданысқа енгізген. 

Қолданыстағы кәсіби стандартта үш жалпы көрсеткіштентен «білім», «іскерлік пен 

дағдылар», «тұлғалық және кәсіби құзыреттіліктер» тұратын мамандық карточкасы белгіленген. 

Мұнда  педагогтің атқаратын еңбек қызметінің күрделілігі ескеріледі:  

1) «іскерлік пен дағдылар» көрсеткішінде дербестік дәрежесі көрсетілген;  

2) «тұлғалық және кәсіби құзыреттілік» көрсеткішінде жауапкершілік дәрежесі 

көрсетілген;  

3) «білім» көрсеткішінде педагог мамандығының күрделілік дәрежесі көрсетілген. 

Педагог еңбегінің күрделілігі оның «адам-адам» мамандығымен байланысты. 

Педагогикалық қызмет – бұл адамның бір-біреуіне ықпалы емес, олардың өзара әрекеттесуі. 

Сондықтан педагог қызметінің объектісі педагогикалық үдеріс болып саналады, ал білім алушы 

ықпал жасау объектісінен қызмет субъектісіне ауысады.  

Кәсіби стандартта бес еңбек қызметі белгіленген:  

1) оқыту;  

2) тәрбиелеу;  

3) әдістемелік; 

 4)зерттеушілік;  

5) әлеуметтік-коммуникативтік.  

Педагогтің қызметі бұл құндылықтарсыз тұлғаның психикалық және дене дамуына, жас 

ұрпақтың рухани-адамгершілік саулығы үшін де қауіпті. Кәсіби стандарттың тұжырымдамалық 

негізгі деңгейінде заманауи педагогтің үлгісі бейнеленген.  

Стандартта педагогтың мынадай еңбек қызметтері көрсетілген: 

икалық этика ережелерін сақтайды; 

 

 білім алушылармен қарым-қатынаста демократиялық стильді ұстанады;  

 жоғары әлеуметтік құндылықтарға, гуманистік педагогика идеяларға берілгендігін 

білдіреді; 

ми және ұлттық құндылықтарының біріккен жүйесіне баулиды;  

 

аз ұлт балалары, дарынды балалар, денсаулығы шектеулі балалар) педагогикалық қолдау 

көрсетеді;  

 

 

Педагогтың еңбек күрделілігі оның «адам-адам» мамандық (кәсіп) түріне жатқызуына 

байланысты. Педагогтік іс-әрекет – бұл бір адамның басқа адамға тікелей әрекет жасауы емес, 

олардың өзара әрекеттесуі. Сондықтан педагогтің әрекет объектісі педагогикалық үдеріс болып 

табылады, ал білім алушы әрекет жасау объектісінен әрекет субъектісіне ауысады. Осының 

негізінде педагогикалық кәсіп құндылықтары айқындалды:  
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ени алуан түрлілігіне ашықтығы; 

 

 

және тілдік дағдылары; 

ымақтастық дағдылары, дауларды шешу қабілеті. 

Қазақстанның қазіргі даму кезеңінде жаһандық әлем мен әлем ғылымымен тығыз 

байланыстағы білім беру елдің әлеуметтік-мәдени, экономикалық өсуінің, халық 

шаруашылығының тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін көтеретін қуатты қозғаушы күш болып 

отыр, мұндай білім беру елдің ұлттық қауіпсіздігі мен халықтың, әрбір азаматтың әл-ауқатының 

маңызды факторы болады. 

Жеке тұлғаның артықшылығын, ұлттық мәдениеттер мен әр түрлі конфессиялар теңдігін, 

әлеуметтік теңсіздікті жоюды басшылыққа ала отырып, білім беру потенциалын ел қоғамының 

бірігуі үшін, бірегей әлеуметтік-мәдени кеңістігін сақтау үшін, этноұлттық шиеленіс пен әлеуметтік 

кикілжіңдерді жеңу үшін, сондай-ақ, Еуропалық және әлемдік білім беру кеңістігіне шығу үшін 

пайдалану қажет. Көпұлтты қазақстандық мектепке ана тілін сақтау мен дамыту, қазақстандық сана-

сезім мен бірегейлікті қалыптастыру ісінде көп еңбек ету қажет. Жаңартылған білім беру ұлтты, 

оның генқорын сақтауда, азаматтық-құқықтық, кәсіби және тұрмыстық мәдениеті бар Қазақстан 

қоғамының тұрақты әрі динамикалық дамуын қамтамасыз етуде ерекше рөл атқару керек. 
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Мақалада ХХ ғасырдың алғашқы ширегінен бастау алған қазақ романының беталысы 

мен уақыттың тигізген әсері қарастырылған.  Сонымен қатар роман кейіпкерлерін сомдауда 

тарихи жағдай  туғызған ұстанымдар туралы зерттеу жүргізілді. Тәуелсіздік кезеңіне дейінгі 

аралықты қамтыған қазақ романы зерттеудің негізгі нысаны болды. 

Тірек сөздер: роман, кейіпкер, қоғам, кеңестік дәуір, адам, қаһарман, қаламгер 

 

В статье рассматривается влияние времени и тенденции казахского романа ХХ века. 

Вместе с этим провендено исследовательская работа по созданию образа главных героев с 
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«ХХІ ВЕК: НАУКА И ИННОВАЦИЯ»  

 

историческойточки зрение. Основной формой исследования является казахский роман до 

приняти независимости. 

Ключевые слова: роман, герой, общество, человек, герой, литератор 

 

The article discusses the influence of time and tendencies of the Kazakh novel of the twentieth 

century. At the same time, research work was done to create the image of the main characters from a 

historical point of view. The main form of the study is the Kazakh novel before independence. 

Key words: novel, hero, society, man, hero, writer 

 

 ХХ ғасыр басында қазақ әдебиетіне ренесанс туғызған роман жанрының уақыт 

шеңберіндегі ауқымы көлемді. Тарихы бай елдің өткенін тануға талпынған кейінгі ұрпағы 

аңызға бергісіз тарихи жағдайлар мен сол жағдайдың тууына себепкер болған тұлғаларды 

көркем шындық тұрғысынан пайымдауға ұмтылыс жасауы мәңгілікті аңсаған мұраттан туса 

керек. Тарихта сақтар, ғұндар, түркілер деп тізбектеле созылған рулар мен тайпалық одақтар 

қазақ деген этнонимнің қалыптасуына  түрткі болды. Яғни біздің жыл санауымыздан бұрын 

басталып бүгінге жеткен тарих керуеніндегі дәуір таңбасын көркемдік шындық тұрғысынан 

танытуға әдебиеттегі  өзге жанрлардан  гөрі романның өресі жетті.  

Біз сөз ететін «адам» мәселесін көркемдік тұрғыда таразылау әдебиеттің еншісіндегі 

негізгі мәселе. Себебі әдебиеттің «обьектісі – өмір, предметі адам екені» [1, 77]    әдебиеттану 

ғылымында айтылып келе жатқан тұжырым. Романмен қоса әдебиеттің барлық жанрының 

арқауы «адам, адамның әсемдігі мен асылдығы жөнінде, адам рухының керемет күші мен 

қасиеті жайлы» [1, 77]   болмақ. «Адам тағдыры  - жазушы үшін шығарма арқауы ғана емес, 

өмірді танудың өзгеше тәсілі» [1, 77] де, себебі шығарма кейіпкерлері, олардың өмір сүру 

дағдысы, ұлы мұрат-аңсарлары, психологиялық мінез-құлқы оқырманын қызықтырмай 

қоймайды.   Шынымен де, әлем әдебиетінің кез-келген үздік туындыларын алсақ, адамзат 

еншісіне жазылған рухани әлемге, құдылықтарға негізделетіні анық. Сондықтан әдеби жанр 

қатарындағы роман -  эстетикалық ғылым, образды философия, көркем психология ретінде 

адам өмірін  нысана ете отырып көркем шындыққа беттейді. Бұл арнаның күрделілігі «өмір 

дағдысы да, адамдар қасиеті де әралуан болғандығында» [2, 123] және оқиға, құбылыстың бір 

жағын ғана емес, әр қабатын, түрлі әсер көріністерді салыстыра топшылауында. Көркем 

прозаның қуаты санаға сан ғасыр бұрын тарих қойнауына кеткен оқиғаны иесімен, иесін 

ортасымен, ортасын қоғамымен, қоғамын дәуірімен табыстырып, көз алдымызға әкеледі. 

Шығармадағы мінез-құлық, сезім, парасат – пайымдар да оқырман әлеуетіне жат емес. «Жақсы 

шығарма – тірі организм. Ол да аты-жөні, туған жері, мінез-құлқы бар адам тәрізді» [2, 213] 

екендігін шоқтығы биік шығармалар дәлелдеп келеді. Себебі шығарманың күретамыры адам 

тағдыры. Сонымен қатар өнер туындысы ретінде ақыл жетімдігі мен сезім мүгедектігінен емес, 

адам бойындағы асыл қасиеттер мен сұлу сипаттардан түзілетіндігінде. Мәселен, «Абай 

жолын» Абайдың тұлғалық әлеуетінсіз елестетудің өзі қиын. Романға жан бітірген асылын да, 

роман ретіндегі сұлу мүсінін де Абай образынан іздейтініміз анық.  

ХХ ғасырдың алғашқы ширегінде пайда болған қазақ романы аталған кезеңнің 

әлеуметтік мәселесін қозғады. Бай тарихымыздың еншісіндегі ұлы есімдерге яғни дайын тұрған 

қаһармандарға назар аударуға уақыт мұрша бермеді. Қазақ романындағы алғашқы кейіпкер 

проблемасы хандарымен, батырларымен, билерімен яғни ұлы қаһармандарымен байланысты 

болмады. Қазақ жазушысы дәуір талабына қарай кейіпкер жасаудың қамына кіріскен. Ғасырға 

жуық аралықты қамтыған прозалық шығарма туралы Марал Ысқақбай: «Кеңес үкіметінің 

алғашқы жылдарында әдебиетіміз тап тартысы, әлеуметтік теңсіздік, әйел теңдігі сияқты дәуір 

қайшылығын көбірек суреттесе, 30-жылдары колхоздастыру, отырықшылық, кәмпеске жайы 

басты тақырыпқа айналды; 40 жылдары екінші дүниежүзілік  соғыс  және халық 

шаруашылығын қайта қалпына келтіру мәселелері алға шықты; 50-60 жылдары әдебиетімізге 

өндіріс тақырыбы кірді» [3]деп қисындайды. Осы негізде дәуір туғызған адам проблемасын, 

кейіпкер болмысын айқындауға болады. 
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Әлем әдебиетіне тән өркениет өрісі қазақ әдебиетін де шарпып өтті.  Адамзат 

түсінігіндегі «Адам ата мен Хауа анадан» басталатын жыныстық ерекшелік, өзгешелік, екеуара 

бәсекелестік мәселесіне  ден қою барша ұлт әдебиеті аттап кетпеген тақырып еді. Тек мұнда 

«орыстық жасампаздық» жасаған жасандылық бой көрсетті. Біздің түсінігімізде ислам 

өркениеті қанат жайған кез-келген өңірде әйел затына немқұрайлы қарау қарау жоқтың қасы. 

Оның үстінде қазақтың ғасырлар бойы қалыптасқан салтында қызды қонақ деп, әйел затына 

АНА деп қарау түсінігі қалыптасқан еді. Сондықтан болар батырлық эпостарда батырдың 

анасы, жары, қарындасы аяулы жандардың қатарынан болғаны. Тек бұл жерде ХХ ғасыр 

басындағы қазақ қоғамы туралы шындықтан да бойымызды аулақ сала алмаймыз. Дүмшелікке 

ұрынған ұлтта «әйелге» байланысты пікірдің, көзқарастың қандайлық деңгейде болатыны 

айтпаса да түсінікті. Оның үстіне М.Әуезов айтқандай «әйелдің басындағы сасық тұман 

айықпай, халыққа адамшылықтың бақытты күні күліп қарамайды. Ал, «қазақ, мешел болып 

қалам демесең, тағылымыңды, бесігіңді түзе! Оны түзейімін десең, әйелдің халін түзе» деуі де 

көп дүниені аңғартады. Қаламгерлер мұраты да әйел затының «халін түзеуге» бағытталды. 

Орыс ғалымы Белинскийден айналасындағылар «Евгений Онегиндер бізді қайда апара 

жатыр?» деп сауал тастағанда, «революцияға» деп бір-ақ  ауыз сөзбен жауап берген екен. 

Аталған кезеңдегі қазақ қоғамы да іштей төңкеріс жасаудың қамына кіріскен еді. Тарих 

көшінде қағыс-қалып, көзге ілінбей келген «әйел тағдыры» бодандық қамытын киген, ой 

бостандығына шектеу қойыла бастаған қазақ қоғамында  нысанаға бірден ілініп, қым-қуыт 

қиындығымен әдебиет аллеясына келіп қосылды. Бұл кейіпкерлердің қоғамға қозғау салғаны 

анық. Алғашқы жиырма жылдықта пайда болған Ғайшалар мен Қамарлар кейіннен Ботакөздер 

мен Раушандардың өмірге келуіне түрткі болды.  Әйел  тақырыбындағы жазылған ұлы әңгіме 

санатындағы шығармалардағы нәзікжанды алғашқы қаһармандар қайраңға отырып,  

құрбандыққа айналғанымен кейіннен туған образдар кемел кейіпкерлерге айналып шыға келді. 

Көптеген ғалымдар тілге тиек еткендей қазақ қоғамындағы адам проблемасын  «санасы оянған 

қазақ қыздарының типтік бейнесін» жасаудан бастады. Белгібай Шалабаев  айтқандай заманы 

туғызған мүмкіндікті  пайдалана отырып дегендеріне қол жеткізген «батыл да өжет.. өз 

бастарының бостандығы үшін күресе біледі, өз мақсаттарына жету жолында қандай 

ауыртпалық пен соққыларға болсын ерлікпен төтеп беруге  әзір.  Оларды тізе бүктіру  қиын.... 

қазақ әдебиетінде дәуір тудырған жаңа образ». [4, 30]Қазақ романындағы «адам» проблемасы 

осылай басталғанды. Бір өкініштісі байы қайырымсыз, биі әділетсіз, батыры қарақшыға 

айналған қазақ қоғамын жасау патшалық ресейдің де, кеңестік идеологияның негізгі нысанына 

айналды. Сұлтанмахмұт айтқан ағарту ісіндегі «Қараңғылық», қазақтың діліне, мәдениетіне, 

әдебиетіне де қаратыла айтыла бастады.  Ал сол қараңғылықтан алып  шығатын «Прометей 

алауының» рөлін кім сомдағанын айтпасада түсінікті. Шоқанды Достаевскийсіз, Абайды 

Михаэлссіз айта алмадық.   

Кеңестік кезең әдебиеті қоғамдағы идеологиялық қаруға айналып, саясаттың сызып 

берген шеңберінен ауытқымауға дағдыланды. Кеңестік дәуір өз тақырыбын ұсынды, кеңестік 

қаламгер өз идеясымен бөлісті. Композиция мен сюжетті айтпағанда шығарманың фабуласынан 

ақ дәуір таңбасын аңғаруға болады. Яғни адам проблемасы да ғылыми танымды айтпағанда, 

көркем шындықтың  өзінде  де түрлі пайымдауларға ұрынды. Көркем шығарманың  адам 

тәрбиелеудегі қуаты орасан болғандықтан, шығармада өмір сүрген адам арқылы  қоғамды 

тәрбиелеу басты ұстанымға айналды. Кеңестік дәуірдің алғашқы кезеңінің өзінде көркем 

әдебиетте «таптық докторина, “социалистік гуманизмге” негізделген «жаңа адам» бейнесін 

жасау» [м.т. оспангалиева, м.с. амангельдина 3] қадамы жасалды. Қазіргі оқырмандардың 

кеңестік кезеңде туған шығармаларды оқығанда  екіұдайы пікірге қалып, пікір білдіруде 

қателіктерге бой алдыруының  себебі де осында. Соған қоса заманауи көзқарас пен ішкі түйсік 

кеңестік кезең кейіпкерінің бойындағы рухани потенциал мен ойлау ұстанымдарындағы 

қайшылықтар бүгінгі мұқтаждыққа жауап бере алмайтындығында болып отыр. Дегенмен дәл 

қазір осылай пікір білдіргенімізбен «Әрине, кеңестік кезеңде басты мәселе кеңес әдебиетінің 

даму жолы, Лениана, жаңа адам бейнесі, замандас тұлғасы, социалистік реализм принциптері 

төңірегінен табылды. Бұл жағдайлардың өз кезеңі үшін көкейкестілігін жоққа шығара 
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алмаймыз» [5] деген пікірімен келісеміз. Бұған қоса кеңестік « әдебиеттің ғылымнан 

айырмашылығы да әрбір оқиғаны  - бұрын-соңды болып көрмеген нәрседей: әрбір адамды  - 

ешкімге ұқсамайтын ерекше жан етіп, сезіммен зерттеуінде» [ 4, 6] 30-жылдарда туған  

С.Сейфуллиннің «Тар жол тайғақ кешу», І.Жансүгіровтің  «Жолдастар», Б.Майлиннің  «Азамат 

Азаматич», С.Мұқановтың «Ботагөз» романдарындағы басты қаһармандардан  «....жаңа өмірді 

жасаған революцияшыл»  [Б.Шалабаев 52] адамдар тобын көреміз. Сол кезең үшін бұл топтың 

маңыздылығы да осында еді. «Тар жол тайғақ кешуде» кеңестік кезең адамдарының бірегей 

бейнесі жасалғаны сөзсіз. Социалистік қоғам жасау стратегиясы мықтап қолға алынған 

әдебиеттің «кеңестік адам» жасау шеберлігі ерекше болды. Өмірі кедейлікпен кестеленген, 

кеңестік тәрбиемен дестеленген кейіпкерлер «совет әдебиетін», «совет жазушысын» 

қалыптастырды. Кеңестік ұстаныммен қарайтын болсақ, «революция ісіне саналы түрде 

келген» [4, 16] жазушылар «совет адамының» әлеуетін айқындады.  А.Ақболатовтың «ХХІ 

ғасырдағы қазақ романдарын жоғары мектепте оқыту әдістемесі» диссертациялық зерттеуінде  

«Жағымды» және «жағымсыз» кейіпкерлердің оппозициялық талдануы арқылы кеңес 

заманының геройы туындап шығатын әдіс сол кездегі ең тиімді әдіс болып саналды» деуі біздің 

ойымызды қуаттайды. Нәтижесінде кеңестік дәуір туғызған, советтік идеямен сомдалған 

кейіпкер тұлғасы қалыптасты. Персонаждың тұлғалық әлеуеті барынша социалистік қоғам 

құруға  бейім, сол кезеңнің сойылын соғатын, саяси құрылысқа бейім қасиеттермен 

ерекшеленді. Заманауи әдебиетте өзінің құндылығын жоғалтпаған, оқырманының көкейінде 

жүрген кеңестік кезең қаһармандары да жоқ емес. Бұл шығарма кейіпкерінің, жазушылық 

шеберліктің өн бойындағы тұлғалық әлеует құндылығының қабаттаса өрілуінде деп білеміз.  

Әдебиет туғызған түрлі санаттағы кейіпкер немесе көркем бейне,  образ немесе 

персонаж, қаһарман немесе тұлға өз оқырманын тауып, адамдық келбетіне әсер етіп, рухани 

дәруменіне айналуының да мәні осында жатыр. 

ХХ ғасырдың 30 жылдарында кеңестік қоғам өзінің дайын шаблонын қаламгерлерге 

ұсынды. Ұсынып қана қойған жоқ, сол қалыптан шықпауға мәжбүрледі. Социалистік реализм 

доктринасының ұстанымы қазақ романы туған кезеңдегі сыншыл реализмнен әлдеқайда қатаң 

болды. Соның нәтижесінде қазақ әдебиеті тарихында өзгеше қалыптағы, өзіндік ұстанымы бар,  

кеңестік қоғам жолында құрбандыққа баратын персонаждар пайда болды. Конфуцийдің ілімі 

мен қазақтың көнеден келе жатқан әдебін бұзып, бала әкеге қарсы тұрды. Дос қасына, бай сараңға, 

батыр қарақшыға айналды. Бұған  қоса ..«ұлт әдебиетімен тығыз байланыста зерделеуге толық 

мүмкіндік бермеген саяси талаптағы әдіснамалық қиындықтарды, дәстүр мен жалғастықтың 

күретамырын тұтастықта танудағы жекелеген дарындар мұрасына тыйым салынуы сынды 

кедергілерді өткергенін де ескеруіміз керек». [5] Мұндай кедергілердің  мұраты ұлттың  өзегіне 

айналған мүдде мен рухани тұтастықтан уақыт еншісіне жазылған  мүмкіншілік арқылы айыру еді.  

Ұлы отан соғысы әдебиетімізге ерлік, батырлық,  отан қорғау тақырыбын ұсына отырып, 

қаһарман жасауда бір ізбен келе жатқан танымға, соны өзгерістер әкелді. Еңбек адамымен қоса отан 

алдында борышын тұла бойымен сезіне білетін, құрбандыққа баратын көзсіз ерлік иелерін көркем 

шындықпен көрсете білді. Жауының алдында бас имеген жауынгер халықтың ұрпағы екенін 

дәлелдеген қаһармандарымыз оқырманының жүрегіне жол тартты. 

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы көркем шындық Отанға, атамекенге деген сағыныш, ерлік, 

батырлыққа арналған өлеңдерге, Баубек Бұлқышевтың «Өмір мен өлім туралы» деген әңгімесінен 

бастау алатан әңгіме жанрына, оқиғаға негізделген эпикалық жанрдың орта көлемді түрі Қасым 

Аманжоловтың «Абдолла», Диқан Әбіловтің «Майданбек», Мәриям Хакімжанованың «Мәншүк», 

Қапан Сатыбалдиннің «Әлия», Ілияс Есенберлиннің «Айша», Нұрлыбек Баймұратовтың «Ер 

Төлеген» поэмаларына арқау болған тарихи өзек роман жанрына сүрлеу салды. Баубек Бұлқышовтың 

«Шығыс ұлына хат» атты шығармасында «Менің бұл жазғандарым болашақта біздің осы ұлы 

күресімізді зерттеушілердің қолына түсіп, үлкен істердің кішкене бір тетігіне тиянақ болуға жараса, 

менде одан басқа арман да жоқ; ол зерттеушілер біз осы арпалыста жүргенде қайғыра да, жылай да, 

қуана да, күле де, кектене де білгенімізді ұғынса болды» - деп аяқтаған еді.  Осы мұраттың  өрісін 

кеңейтуде романның қосқан үлесі басым болды. Тарихи шындықты көркемдеген роман жанры 

екінші дүниежүзілік соғыс кейіпкерлерін яғни Ғ.Мүсірепов «Қазақ солдаты» арқылы Қайырғали 
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Смағұловтың прототипі Қайроштың, Ә.Нұрпейісов «Курляндиясындағы» Есей мен Қожақтың, Т. 

Ахтанов «Шырағың сөнбесін» арқылы Қасымбек пен Нәзираның, «Қаһарлы күндеріндегі»  

Ержанның, Ә.Нұршайықовтың «Ақиқат пен аңызындағы» Бауыржан атамыздың тұлғасымен, 

адамдық болмысымен, күш-жігерімен, ар-намысымен оқырманын қауыштырды. Қазақтың өткені 

жаугершілік заман батырлары туралы қазақ прозасындағы толғақ ұлы отан соғысы жайлы жазылған 

шығармалар арқылы өрбіді. Екінші жағынан аталған шығармалар кейінгі кезеңде өрісі кеңейген 

тарихи тақырыптағы шығармалардың тууына ықпал еткені сөзсіз.  

ХХ ғасырдың екінші ширегіндегі тың игеру науқаны да қазақ әдебиетіне өз әсерін тигізді. 

Мұнда да еңбек адамының  образын сомдауды қолға алынды. Отызыншы жылдардағы еңбек 

адамының көркем бейнесінен айырмашылығы кесек тұлғалар мен кесек әрекеттен туындаған 

образдардың тұлғалық әлеуеті де шымырланған, дамыған. Жазушы шеберлігінің биік белесті 

бағындыруы, сын мен ізденістің іргесінің кеңеюі әсер еткені анық. «1957 жылы жеке адамның басына 

табыну қалдықтарын жою туралы Орталық партия Комитетінің қаулысынан соң жұрт қоғамда біраз 

жаңалықтар болар деп күткен еді. Идеологиялық шылбыр едәуір босаңсып, еркіндік  белгілері нышан 

берді. Бұл әдебиет пен өнерге біраз оң ықпалын тигізді» – деген әдебиетші-ғалым М.Базарбаев тың  

игеру тұсындағы әдебиеттің жаңғыру кезеңіне ұласқанын айтады. 

Тың және тыңайған жерлерді жаппай игеру тақырыбы советтік тарихи әдебиетте кең орын 

алды. 60 жылдардың екінші жартысынан кейін «Тың эпопеясының» тарихың зерттеудің жаңа дәуірі 

басталды [6]. Бұл да әдебиетке өзіндік әсерін тигізді. Қазақ даласындағы колхоздастыру мен 

өндірістің қалыптасуының шарықтау шегі текті шығармалар бой көрсетті. Ғ.Мұстафиннің 

«Қарағандысы», З.Шашкиннің «Теміртауы», Ш.Мұртазаның «Қарамаржаны»  өз кейіпкерлерін 

ұсынды.  

50 жылдардағы «Абай жолы» эпопеясының дүниеге келуі «үзеңгі қағысқан бірқатар 

жазушылардың тарихи тақырыпқа үдере ойысуына» себепкер болды. Кеңестік дәуірдің әлеуметтік 

картинасын танытатын шығармалардың қатарына ұлт зиялыларын қаһарман ретінде қайта 

жаңғыртқан тарихи тақырыптағы романдар хан мен биді, батыр мен ақынды халқымен қайта 

қауыштырды.  «Тұлғаны тұншықтыру – империялық саясаттың тұтқасына айналса да» [7, 57], уақыт 

қазақ халқын тұлғасыз тұлдыр қалудан сақтады. 

Қорыта айтқанда романның өн бойында бір ғана жаратылыс иесі өмір сүреді. Ол – ғұмырын 

күреске толы күндермен өткізген, бірі биікті аңсаған, бірі билікті аңсаған, екіншісі адамзатқа ортақ 

саналы сезім жолында жандарын қатерге тігіп, көзсіз ерлікке барғандар, ал үшіншісі адамдық 

межеден түспес үшін адалдықты жанына серік еткендер мен пешенесін пенделіктің пиғылымен 

лайлаған адамдар тобы. Жер Ана төсінде адамға төтеп беретін адам ғана екендігі, адам үшін құпия 

адамзат әлемі болып қалатыны жаратылыс қалыптастырған аксиома. Гоголше айтар болсақ, адамның 

жаны мен жүрегіндегі көзге ілінбес көп иірімдерді тану, табу және жазу қиынның қиыны. Әр дәуір өз 

қаһарманын туғызады, өз кейіпкерін сомдайды.  
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ЭКОНОМИКАНЫ ЖАҢҒЫРТУ КЕЗЕҢІНДЕ ӨҢІРЛІК АЗЫҚ-ТҮЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН 

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Мұздыбаева А.С. магистрант 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 

 

Мақала азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатындағы агроөнеркәсіптік кешенді 

мемлекеттік реттеудің жетілдіру мәселелеріне арналған. Ауыл шаруашылығы өнімдерін 

мемлекеттік реттеудің қажеттілігі негізделеді, мемлекет өзінің азаматтары алдында өмір 

сүруге қолайлы жағдай жасауға, азық-түлік қауіпсіздігі мен басқа да ауыл шаруашылық 

тауарларын қамтамасыз етуге жауапты. Мақалада агроөнеркәсіптік кешенді мемлекеттік 

реттеуді жетілдірудің түсінігі мен мақсаттары және азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз 

етудің мәселелері мен оларды шешу жолдары зерттеледі. 

Мақалада мемлекеттің әлеуметтік қызметінің негізгі маңызды элементтерінің бірі – 

азық-түлік саясаты қарастырылады. Автор қазіргі Қазақстандағы азық-түлік қауіпсіздігінің 

жағдайын зерттейді. Заңнамалық актілерді ғылыми талдаудың негізінде автор қазіргі 

Қазақстандағы азық-түлік қауіпсіздігінің заңнамалық қамтамасыз етілуінің арнайы белгілерін 

айқындайды. Азық-түлік аясындағы Қазақстан Республикасының ұлттық мүддесі талданды. 

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етумен байланысты негізгі тәуекелдер мен қауіптер 

қарастырылған. Ұсынылған мақаланың мәселесін баяндау үшін, автор азық-түлік қауіпсіздігінің 

мәселелерін реттейтін нормативтік-құқықтық актілердің әдістерінің талдамасын, 

салыстырмалы тарихи және басқа да ғылыми зерттеулердің әдістемелерін кеңінен қолданады. 

Қазіргі Қазақстандағы азық-түлік қауіпсіздігінің жағдайын талдай отырып, автор қорытындыға 

келеді, бүгінгі күні зерттеу аясындағы дәлме – дәл шешімді талап ететін шынайы мәселелер 

қатары бар. Автор, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету әлеуметтік мемлекет саясатының 

бөлінбейтін бөлігі деген қорытындыға келеді. 

Тірек сөздер: мемлекеттік реттеу, агроөнеркәсіптік кешен, азық-түлік қауіпсіздігі, 

құқықтық қамтамасыз ету, мемлекет қызметтері. 

 

Статья посвящена проблемам совершенствования государственного регулирования 

агропромышленного комплекса в целях обеспечения продовольственной безопасности. 

Необходимость государственного регулирования сельскохозяйственного производства 

обусловливается тем, что государство ответственно перед своими гражданами за создание им 

нормальных условий для жизни, обеспечение продовольствием и другими сельскохозяйственными 

товарами. В статье исследуется понятие и цели и совершенствование государственное 

регулирования агропромышленного комплекса, проблемы обеспечения продовольственной 

безопасности и пути решения данных проблем. В статье рассматривается один из важнейших 

элементов социальной функции государства – продовольственная политика. Автор исследует 

состояние продовольственной безопасности в современном Казахстане. На основе научного анализа 

законодательных актов автор выявляет специфические черты законодательного обеспечения 

продовольственной безопасности в современном Казахстане. Проанализированы национальные 

интересы Республики Казахстан в продовольственной сфере. Рассмотрены основные угрозы и риски, 

связанные с обеспечением продовольственной безопасности. Для освещения проблемы, заявленной в 

статье, автором широко использованы методы анализа нормативно-правовых актов, которые 

регулируют вопросы продовольственной безопасности, сравнительный исторический и другие 

методы научного исследования. Проанализировав состояние продовольственной безопасности в 

современной Казахстана, автор пришел к выводу, что на сегодняшний день в исследуемой сфере 

существует ряд серьезных проблем, требующих адекватного решения. Автор приходит к выводу, 

что обеспечение продовольственной безопасности является неотъемлемой чертой политики 

социального государства.  
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Ключевые слова: государственное регулирование, агропромышленный комплекс, 

продовольственная безопасность, правовое обеспечение, функции государства.  

 

Тhe article is devoted to the problems of improving the state regulation of agriculture in order to 

ensure food security. The need for state regulation of agricultural production is due to the fact that the state is 

responsible to its citizens for creating normal living conditions for them, providing food and other 

agricultural products. The article examines the concept and objectives and improvement of state regulation of 

agriculture, the problem of food security and ways to solve these problems. The article deals with one of the 

most important elements of the social function of the state – food policy. The author examines the state of food 

security in modern Kazakhstan. On the basis of scientific analysis of legislative acts the author reveals the 

specific features of the legislative provision of food security in modern Kazakhstan. The national interests of 

the Republic of Kazakhstan in the food sector are analyzed. The main threats and risks associated with food 

security are considered. To highlight the problem stated in the article, the author widely used methods of 

analysis of normative legal acts that regulate food security, comparative historical and other methods of 

scientific research. Having analyzed the state of food security in modern Kazakhstan, the author came to the 

conclusion that today in the field under study there are a number of serious problems that require adequate 

solutions. The author comes to the conclusion that food security is an integral feature of the policy of the 

social state.  

Key words: state regulation, agro-industrial complex, food security, legal support, functions of the 

state. 

 

Соңғы жылдары бүкіл әлем елдерінде табиғи-минералды шикізат ресурстарымен қатар, азық-

түліктің де жетіспеушілігі сезіле түсті. Бұл дүниежүзіндегі адам санының өсу қарқынына әлемде 

өнірілетін азық-түлік өнімдері көлемінің сай келмеуімен түсіндіріледі. Мұндай жағдай бірінші 

кезекте, қолайсыз географиялық аймақта орналасқан даму деңгейі жөнінен артта қалған елдерге ауыр 

тиіп отыр. Жаһандық проблемалардың құрылымы және олардың иерархиялық тізбегі туралы пікірлер 

әрқилы, дегенмен ресейлік және отандық экономикалық әдебиетте келесі бес жаһандық проблемалар 

жиірек аталады: 1) ядролық соғысты болдырмау және қарусыздану; 2) қоршаған ортаны қорғау 

немесе экологиялық мәселе; 3) демографиялық жағдай; 4) шикізаттық немесе энергетикалық; 5) азық-

түлік қауіпсіздігі мәселесі. Өз кезегінде, Қазақстан да әлемдік қоғамдастықтың бір мүшесі ретінде 

мұндай мәселелерден қалыс қала алмайды. Өмірлік маңызы бар азық-түлік тауарларының 

жетіспеушілігі мен олардың бағасының тым жоғары болуы халықтың әлеуметтік топтар мен таптарға 

жіктелуі, заңсыз көші-қон секілді жаһандық маңызы бар проблемаларды туындатады. 

Азық-түлік қауіпсізігін қамтамасыз ету әлемнің кез  келген мемлекеті үшін маңызды мәселеге 

айналды. Ол бүгін ғана емес, адамзат қоғамының кез келген даму үрдісінің негізі ретінде қашан да 

маңызды болды және оның жетіспеушілігін еңсеру, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету көптеген 

экономистердің, соның ішінде экономикалық теория классиктерінің де зерттеу тақырыбына арқау 

болған. Мәселен, физиократтар мектебінің өкілдері ауыл шаруашылығы саласын азық-түлік 

қауіпсіздігін қамтамасыздандырудың, сондай-ақ одан  басқа  да қажеттіліктердің негізі ретінде 

қарастырған. «Тек қана орнықты ауыл шаруашылығының ұдайы өндірісі барлық мамандықтардың 

негізі болып табылады. Ол сауданы, халықтың әлауқатын гүлдендіреді, өндірісті қозғалысқа 

келтіреді, ұлттың өсуін қолдайды» деген байламы соның дәлелі [1]. Ал К. Маркс «Ең өркениетті 

халықтар да және дамымай қалған жабайылар да басқа нәрсені ойламас бұрын, ең алдымен өздерін 

тамақпен қамтамасыз етуі тиіс» деген болатын [2]. 

Біріккен Ұлттар Ұйымы таратқан мәліметке сүйенсек, 2025 жылы Жер шарын мекендеген 

халық саны 8 млрд-тан асып жығылмақ. Демек, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесін 

қазірден қарастырмасақ, жағдай одан ары шиеленісе беретіні сөзсіз. Бүгінде ауыл шаруашылығы 

өнімдерін өсіріп-өндіретін елдер ең алдымен, ішкі рынокты азықтүлік тауарларымен қамтамасыз 

етуге мүдделі. Егер, ауыл шаруашылығы саласының қашанда табиғи-климаттық факторларға тәуелді 

екенін ескерсек, бұл мақсаттың сол елдер үшін маңыздылығын бағалау қиынға түспейді. Осы 

мақсатты жүзеге асыру үшін астық, күріш, какао, шай, кофе, жүгері, қант т.б азық-түлік өнімдерін 

өндірушілер жыл сайын аталған өнімдер экспортына шектеу енгізуде. 
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Қазіргі таңда, Жер бетіндегі 7 млрд-тан астам халықтың 1,5 млрд-ы азық-түліктің 

жетіспеушілігін сезініп отыр. Олардың көпшілігі ауыл шаруашылығы өнімін өсіруге қолайлы елдерде 

тұрады. Орталық Азиядағы елдердің барлығы дерлік дәнді-дақыл өсіруге қолайлы Қазақстанның 

астығына тәуелді. Егер көрші елдерде ұзақ уақыт бойы аштық салдарынан әлеуметтік тұрақсыздық 

орын алса, көп кешікпей оның зардаптары Қазақстанға да келіп жетеді. Егер еске түсіретін болсақ, 

2007 жылы әлемдік қаржы дағдарысымен бірге азық-түлік дағдарысы да орын алды. Алайда, шет 

мемлекеттерге көп көлемде астық экспорттағанымызен, кейбір азық-түлік өнімдерін сырттан 

импорттауға мәжбүрміз [3]. 

Елдің азық-түлік қауіпсіздігі тұтыну тауарларының 80% өндірген жағдайда немесе сыртқы 

сауда балансында оң сальдо әкелетін өнім өндірісіне маманданған жағдайда ғана толық қамтамасыз 

етіледі. Елдің азық-түлік қауіпсізідігін қамтамасыз етуде агроөнркәсіптік кешен салаларын тұрақты 

әрі болашақты бағдарлау негізінде дамыту маңызды саналады. Осы орайда, Қазақстан Президенті өз 

Жолдауында «АӨК туралы айрықша айтқым келеді, өнің дамуы арқасын-  да біз бір мезгілде еліміз 

үшін аса маңызды екі міндетті – азық-түлік қауіпсізідігін қамтамасыз етуді және экспортты 

әртараптандыруды шешеміз», – деп ерекше атап көрсетті. Бүгінгі таңда Қазақстан бірқатар азық-түлік 

өнімдерін алыс, жақын шет елдерге экспорттайды, алайда сонымен бір уақытта көптеген азық-түлік 

тауарларын импорттайды. Оның себептері әртүрлі, ол азық-түлік өнімі елде мүлде өндірілмейді 

немесе өте аз мөлшерде өндіріліп, ішкі нарықты толық қамтамасыз ете алмайды. Сонымен бірге, «... 

аштық пен тамақ жетіспеушілігі үлестік салмағы бойынша (5%-дан төмен) халықаралық ресми 

статистикаға сәйкес Қазақстан ең әл-ауқатты елдер қатарында, соның ішінде жер ресурстарының 

егістікке жарамды алқаптары бойынша мейлінше қамтамасыздардырылған ел болып табылады». 

Жалпы алғанда, азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуді талдау үшін келесідей көрсеткіштер 

қолданылады: 

жан басына шаққанда азық-түліктің өндірісі; 

жан басына шаққанда азық түліктің тұтынылуы; 

азық-түлік импортының құрылымы; 

жан басына шаққанда импорттық азық-түліктің тұтынылуы; 

жылына бір адамға есептегенде республика тұрғындарының негізгі азық-түлікпен өзін-өзі 

қамтамасыз етуінің деңгейі. 

Ал азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы сарапшыларының пікірі бойынша 

халықаралық азық-түлік қауіпсіздігінің негізгі көрсеткіштері келесі астық өнімін жинауға дейін 

сақталатын астықтың осы жылға өту қорларының көлемі және жан басына шаққандағы астық 

өндірісінің деңгейі болып табылады. 

Азық-түлік проблемасы бүкіл әлемнің мемлекет жетекшілерінің, экономистерінің, экологтары 

мен кәсіпкерлерінің назарын өзіне аударуда. Азық-түлік тауарларының жетіспеушілігі ең біріншіден, 

оның бағасын көтереді. Бұл заңды экономикалық құбылыс. Тапшы нәрсенің әрқашан да құны жоғары 

болады. Біріккен Ұлттар Ұйымы, Бүкіләлемдік Банк, Халықаралық Валюта Қоры, Бүкіләлемдік азық-

түлік бағдарламасы және Азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымы 2008 жылы әлемдік 

қауымдастықты азық-түлік дағдарысы күтіп тұрғанынан хабардар етті. 2008 жылдың өзінде астықтың 

әлемдік бағасы 181%, ал басқа азық-түлік өнімдерінің бағасы – 83%-ға артқан. Сарапшылардың 

пікірінше, ауыл шаруашылығы азық-түлік өнімдеріне баға әлі де жоғары деңгейде қала бермек. 

ЮНЕСКО-ның мәліметіне сүйенсек, азық-түліктің жеке түрлері бойынша мысалы, соя – 87%, астық – 

130%, күріш – 20%-ға қымбаттаған. Бұл құбылыс, тек қана күріш өндірісінің өсу қарқынынан, оны 

тұтыну қарқынының артуымен емес, Қытай, Үндістан, Вьетнам, Индонезия және Египет секілді ірі 

өндірушілердің ішкі тұтыну көлемінің өсуі мен күріш экспортын шектеу шараларымен байланысты. 

Азық-түлікке бағаның өсуі ғаламшардағы ашыққандар санын 75-100 млн. адамға арттырды. Барынша 

ауыр жағдай Солтүстік Кореяда қалыптасып отыр, мұнда халықаралық азық-түліктік көмекке 6,5 млн 

адам мұқтаж болды. Азық-түлік проблемасы Оңтүстік Азия мен Африканың дамушы едерінің ғана 

дамуын қиындатқан жоқ, сонымен бірге дамыған елдерге де теріс әсер етті. 

Елімізде өндірілетін, сонымен бірге, шетелден әкелінетін және өткізілетін азық-түлік тауарлары 

сапасының Қазақстан Республикасының тамақ өнімдерінің қауіпсіздігі туралы заңнамасында 

белгіленген талаптарға сәйкес болуы тиіс. 
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Заңға сәйкес мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың азық-түлік 

қауіпсіздігінің жай-күйін нашарлататын, азық-түлік тауарларына бағаның негізсіз көтерілуін, азық-

түліктің ішкі ресурстарының төмендеуін арзандататын, азық-түлік тауарларын Қазақстан 

Республикасының шегінен тысқары жерлерге заңсыз әкетуге ықпал ететін, сапасыз және халық үшін 

қауіпті азық-түлік тауарларын ішкі нарыққа әкелуге ықпал ететін шешімдер қабылдауына және іс-

әрекеттер жасауына жол берілмейді [4]. 

2013 – 2020 жылдарға арналған «Агробизнес-2020»  бағдарламасы тиімді орындалған 

жағдайда күтiлетiн нәтижелерге келсек, мемлекеттiк реттеудiң тиiмдi шараларын пайдалану, АӨК 

бизнесiн дамыту үшiн қолайлы жүйелi жағдайлар жасау, қамтамасыз етушi инфрақұрылымды 

дамыту, секторға тартылатын орташа жылдық инвестицияларды екi есе арттыру, өнiмдiлiктi өсiру 

нәтижесiнде бағдарламаның негiзгi нысаналы индикаторларына қол жеткiзіледі. АӨК субъектiлерiн 

субсидиялау есебiнен 2020 жылға қарай ауыл шаруашылығын мемлекеттiк қолдау көлемiн 4,5 есе 

арттыру мақсаты көзделіп отыр. Бағдарламада көзделген iс-шараларды қаржыландыру 

мемлекетіміздің заңнамасына сәйкес тиiстi қаржы жылына арналған республикалық және жергiлiктi 

бюджеттердi бекiту кезiнде нақтыланатын болады [5]. 

Қазақстандық астықтың экспорттық әлеуетін ұлғайту мақсатында 2020 жылға дейін астықты 

батыс бағытында тиеп-жөнелту қуаты ұлғайтылатын болады. 

Қытайдың өсіп келе жатқан халқын және тұтыну құрылымының бидайдан жасалған өнімдерді 

тұтынудың ұлғаюына қарай өзгеруін ескерсек, Қытай нарығы Қазақстан үшін барынша 

перспективалы болып табылады. Сонымен бірге Қытай Қазақстан астығын Оңтүстік Шығыс Азия 

елдеріне және осы бағыттағы басқа да елдерге экспорттау үшін транзиттік мемлекет болуға 

қызығушылық танытады. Осыған байланысты, астық экспортын ынталандыру үшін шығыс 

бағыттағы астық терминалының құрылысы жүргізілетін болады [6]. 

Осыған байланысты, 2015 – 2020 жылдар кезеңінде мемлекеттік астық сақтау 

қуаттылықтарын кемінде 2 млн. тоннаға дейін жеткізген және ұстаған, Қор табысты жұмыс істеген 

жағдайда 3 млн. тоннаға дейін жеткізген жөн болмақ [7]. 

Қазіргі уақытта Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп төндірушілер 

- ретіндегі ішкі қатерлерге төмендегілер жатады: 

- егін алқаптарының қысқаруы және астық жинаудың төмендеуі; 

- ауыл шаруашылық малдарының қысқаруы; 

- ауыл шаруашылық өнімін сақтау және өңдеу салаларының дамымағандығы; 

- ауыл шаруашылық өндірушілеріне несиелеудің тиімді механизмінің болмауы; 

- жер ресурстарының тозуы, топырақтың құнарлығының төмендеуі және тұздануы; 

- импорттық азық-түлік пен ауылшаруашылық технологияларына тәуелділіктің өсуі; 

- табиғи апаттарға: жер сілкінісі, қуаңшылық, су тасқыны және т.б. жағдайларға дайындықтың 

болмауы; 

- агроном кадрларды дайындау сапасының төмендігі; 

- ауыл жастарының қалаға массалық ағылуы, бұл ауылдың демографиялық дағдарысына алып 

келеді. 

Зерттеуші ғалымдар «егер мемлекет 25 пайыз азық-түлікті сырттан алатын болса, бұл ел азық-

түлік қауіпсіздігінен айырылады» деп тұжырымдайды. Ал, Қазақстан жағдайында қарастыратын 

болсақ, бізде 40 пайызға жуық сүтті, 29 пайыз етті және 43 пайыз көкөністерді сырттан әкеледі. Азық-

түлік қоры мол деп есептелетін Ресейдің өзі тамақ өнімдерінің 40 пайызға жуығын шетелден 

тасымалдайды. Ауылшаруашылығының шикізаттық сипаты азық-түлік қауіпсіздігіне кедергі 

келтіреді. Елдегі ауылшаруашылық өнімдерінің 80 пайызы шикізат күйінде шығарылады және дайын 

өнім шығару деңгейі төмен. Әлемдік тәжірибеде азық-түлік қауіпсіздігіне байланысты көптеген 

шаралар жүргізіледі және олардың құқығын қорғайтын заңдар қабылданған. Сонымен қатар, дамыған 

елдерде азық-түлікпен қамтамасыз ету бағытында әр жылда 40 млрд. доллар қаржы бөлінеді [8]. 

Қазақстанның азық-түліктен тәуелділігінің өсуі, елдің экономикалық қауіпсіздігінің 

әлсізденуіне әкелуі мүмкін, өйткені азық-түлікті сатып алуға қаржы шығындары елдің алтын-валюта 

резервтеріне ауыртпалықты арттырады, бұл ұлттық валюта бағамына қатер төндіреді және 

инфляциялық күтудің деңгейі белгісіз. 
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Қазақстанның азық-түліктік қамтамасыз ету дәрежесі, тек қана өндірілген өнім санымен 

ғана емес, халықтың негізгі массасының төлем қабілеттілігінің деңгейімен де анықталады. 

Азық-түлік қауіпсіздігінің үш деңгейі бар. Біріншіден, әр мемлекетте қолжетімділік болуы 

тиіс, яғни өнім мемлекеттің өзінде өндірілуі керек немесе ондай жағдай болмаса шетелден 

әкелінуі қажет. Екіншіден, азық-түлікті халықтың сатып алуға мүмкіншілігі болуы керек. Басқаша 

айтқанда, азаматтың өз қаражатына азық-түлік қоржынын нарықтық бағамен алуға шамасы келуі 

тиіс. Ал үшінші деңгейде азық-түлік сапасы жоғары болуы қажет. Бұл ретте, зертханалық 

тексерістерді өткізу сынды мемлекеттің арнайы жүйесі болғаны маңызды. Біздің мемлекетіміз 

бүгінгі күні өзін-өзі азық-түлікпен қамтамасыз етіп отыр. 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауынан - әлемдік халық 

саны өсуінің жоғары қарқыны азық-түлік проблемасын күрт шиеленістіріп отыр. Бүгіннің өзінде 

әлемде миллиондаған адам аштыққа ұшырап, миллиардқа жуық адам тағамның ұдайы 

жетіспеушілігін бастан кешіруде. Тамақ өнімдерін өндіруде революциялық өзгерістер жасамаса, 

осынау үрейлі цифрлар тек өсе түспек. Біз үшін бұл сын-қатер астарында орасан зор мүмкіндіктер 

бар. Біз қазірдің өзінде астық дақылдарын аса ірі экспорттаушылар қатарына ендік. Бізде аса ірі 

экологиялық таза аумақтар бар және экологиялық таза тағам өнімдерін шығара аламыз. Ауыл 

шаруашылығы өнеркәсібінде сапалы секіріс жасау толықтай қолымыздағы нәрсе. Бұл үшін бізге 

жаңа тұрпаттағы мемлекеттік ой-сана қажет болады [9]. 

Азық-түлік қауіпсіздігі қай елдің болмасын тәуелсіздігінің, еркін дамуы мен халқының әл-

ауқатының артуының кепілі болып табылады. Бүгінгі таңда ауыл шаруашылығын мемлекеттік 

қолдау арқылы еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған бірқатар 

жұмыcтар атқарылуда. Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру, қайта өңдеу өнеркәсібі 

экономиканың негізгі бір саласы ғана емес, сонымен бірге ол – азық-түлік қауіпсіздігінің де 

кепілі. Сондықтан да бүгінде жүзеге асырылып жатқан мемлекеттік аграрлық саясатқа ерекше 

назар аударып, оның алдағы уақыттағы даму көрсеткіштері мен негіздерінің қалай көш 

түзейтініне болжам жасай отырып, заман талабына сай стратегиялық бағыттарына қажетті 

өзгерістерді ізденіп, енгізуіміз керек. Азық-түлікпен қамтамасыз етудің бірден бір бағыты – ауыл 

шаруашылығында кәсіпкерлікті өрістету, шаруа қожалықтарын кеңінен дамыту. Технологияның 

жедел игерілмеуі салдарынан шикізаттың уақытылы өңделмеуі, жыл бойы жанталасқан шаруалар 

еңбегінің зая кетіп отырғанының бір көрінісі. Сондай-ақ, бұл жерде тікелей жеткізу жүйесінің 

дамымауы, яғни сатушы мен тұтынушы арасындағы тікелей сауда жасау жүйесінің жоқтығы да – 

жиналған өнімнің бекер жарамсыз болып, желге ұшуына себеп. Сондықтан да азық-түлік 

қауіпсіздігін қамтамасыз етуде орны ерекше аталатын агросекторды жан-жақты жоспарлай 

отырып, дамытудың маңызы мол [10]. 

Қазақстандағы азық-түлік қауіпсіздігін арттыру үшін төмендегі шаралар жасалуы қажет: 

- Қазақстанда азық-түлік саласына терең талдау жасап, әр өнім түрі бойынша елімізде 

өндірілу, сырттан әкеліну көрсеткіштерін есептеу. Бұл ретте азық-түлік түрлерінің өзіндік құны 

мен бәсекеге қабілеттілігі шарттарын ескеру керек; 

- Талдау қорытындысы бойынша әрбір салаға бөлінетін қаржы, әкімшілік, жер, кадр 

ресурстары мәселелеріне қатысты нақты шешімдер қабылдау және оны орындауда жауапты 

тұлғаларды бекіту; 

- Ішкі нарықты қамтамасыз ету үшін өндірілетін азық-түлік түрлерінің тек қоймаларда 

есеп беру үшін сақтап қоймай, жоғары сапалы болуын қамтамасыз ету; 

- Азық-түлік сапасына зерттеулер жүргізіп, белгілі бір жүйеге келтіру; 

- Әр облыс, әр қалада азық-түлік қауіпсіздігі бойынша шағын аймақтық кластерлер құру. 

 

  ӘДЕБИЕТТЕР: 
1. Шеденов Ө.Қ, Ядгаров Я.С, Досқалиев С.Ә. Экономика ілімдерінің тарихы: Оқу 

құралы. – Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 313 б. 

2. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинение. – М.: Политические литературы. – Т.9. – 320 с. 

 



 

177 

«ХХІ ҒАСЫР: ҒЫЛЫМ МЕН ИННОВАЦИЯ»  

атты жас ғалымдар мен  білімгерлердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 

 

3. Елемесов Р., Оңдаш А.О. Введение в экономическую глобалистику: 

продовольственная проблема // Вестник КазНУ, Серия Международные отношения и 

международное право. – №1 (69). – 2015. – С. 198-205. 

4. Сақтаева А.А. Бәсекеге қабілеттілікті жоғарылатудың негізгі тәсілдері мен механизмдері // 

«Саясат- POLICY». -№4, Алматы, 2009. 

5. Қазақстан Республикасының агроөнеркәсiптiк кешенiн тұрақты дамытудың 2006-2010 

жылдарға арналған тұжырымдамасы. http://kz.government.kz  

6. Тойбаев Ә.: Азық-түлік қауіпсіздігі ең өзекті мәселеге айналып келеді. 17.01.2014 // 

Егемен казақстан газеті. 

7. Айтуғанова З.Ш. Қазақстандағы азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелері. // 

Л.Н. Гумилев ЕҰУ Хабаршысы №5(84) 2011. 

8. Қазақстан – 2050: Азық-түлік қауіпсіздігі. 20 Наурыз 2013.: Нұрлы Көксу газеті 

9. Евниев А. Қазақстанда азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуді жақсарту үшін шағын 

аймақтық кластерлер құру қажет. Қазақстанның Агроөнеркәсіптік кешені іскерлік кеңесінің төрағасы 

Сұхбат. Астана. 4 наурыз 2013, BNews.kz. 

10. Мамыров Н.Қ, Акчура Ф. Қазақстандағы адам дамуы: оқулық. – Алматы: aimas Printhouse, 

– 412 б. 

 

 

ХҒТАР: 03,20 

  

АҒАРТУШЫ ПЕДАГОГ Н. ҚҰЛЖАНОВАНЫҢ «МЕКТЕПТЕН БҰРЫҢҒЫ ТӘРБИЕ» 

ЕҢБЕГІНДЕГІ МАЗМҰНДЫҚ САПАЛАР 

 

Мұқатаева Ш.А. магистрант 

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университет, Семей қ. 

 

Е-mail: shukmukaman@mail.ru 

 

Мақалада Назипа Құлжанованың білім беру қызметі баяндалған, сонымен қатар 

дидактикалық оқытудың педагогикалық, педагогикалық және тәлімгерлік мақсаттары үшін 

маңызды болып табылатын екі оқу-әдістемелік құралдың мазмұны талданады. 

Тірек сөздер: отандық тарих, алаш қайраткерлері, ағартушылық, реформа, тәрбие, 

педагогика, дидактика, балалар физиологиясы, инновация 

 

В статье представлена учебная деятельность Назипы Кульжановой, а также 

проанализировано содержание двух учебно-методических пособий, имеющих жизненно важное 

значение для преподавания, педагогических и наставнических целей дидактического обучения.  

Ключевое слово:  отечественная история,  алашординцы, образование, реформа,  

педагогика, детская физиология, инновация 

 

The article presents the educational activities of Nazipa Kulzhanova, and also analyzes the 

content of two educational and methodological manuals, which are vital for teaching, pedagogical and 

mentoring goals of didactic training.  

Key word: history, Alashorda, education, reform, kindergarten, pedagogy, didactics, children's 

physiology, innovation 

 

Нәзипа Құлжанова – қазақ тарихында өзінің саяси-қоғамдық қайраткерлігімен көзге 

түскен қазақ қыздарының бірі. Ол өз алдына жеке келелі, әрі мазмұнды тақырып. Ал Назипа 

Құлжанованың ағартушылық, ұстаздық, педагогтық-тәлімгерлік қызметі бөлек  толағай дүние 

десек артық болмас. Қазақтың дара мінез, қайтпас қайсар қызы болашақ үшін, өскелең ұрпақ  
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XIX ғасырдың аяғымен - XX ғасырдың бас кезінде Қазақстан территориясында бірқатар 

зайырлы мектептер, одан кейін орыс-қазақ мектептері, жаңа үлгідегі мектептер, халыққа білім беру 

орталықтарының ашылуы замана талабына сай заңды құбылыс болатын. Қазақ тарихына пайымды 

түрде зерделей назар аударсақ, мәселен Қабылдинов З.Е., Қайыпбаева А.Т. Қазақстан тарихы (XVIII 

ғасыр — 1914 жыл) жалпы білім беретін мектептің 8-сыныбына арналған оқулығында нақты тарихи 

дерек келтірілген. Ол еңбекте «XX ғасырдың бас кезінде дәстүрлі мектептер мен медреселер 

қоғамның өскелең талаптарын қанағаттандырудан қалды. Мұсылман мектептерін реформалау 

қозғалысы басталды. ... XX ғасырдың бас кезінен бастап жаңа әдістемелік мектептер пайда бола 

бастады. ... Ал 1857 жылы осындай мектеп Омбыда да ашылды. 1861 жылы Троицкіде, басқа да 

қалаларда орыс-қазақ мектептері ашылды. ... [1, 145]. Аталмыш нақты дерек қазақ қоғамындағы 

ағартушылық қызметтің жаңа бір сапалы бағытын айқындап берсе, ал біз үшін өткен ғасыр басында 

аса маңызды, жауапты реформалардың басталғандығын куәландырады.  

Осы аталған аталған деректі  ескере отырып  Нәзипа Құлжанованың өмір сүрген сәтті 

маңызды (өзі білім алған уақыты), ал педагогтық мерзімі (1905 жылы Семей қаласындағы 

оқытушылар семинариясынан басталған  ұстаздық қызмет) аса жауапты болашақ ұрпақ қамына 

арналған байқаумызға болады.  

Нәзипа Құлжанованың дидактикалық оқыту қажеттілігіне  аса қажет екі оқу-әдістемелік 

құралы бар. Бірі  «Мектептен бұрынғы тәрбие» [2,383] болса, екіншісі «Ана мен бала тәрбиесі» 

[3,116].  

Бірден еңбектерді талдамас бұрын автор бұл тақырыптарға қай қырынан, қандай себептерден 

келді соған көз жүгіртсек. Отандық профессор Серғазы Қалиұлының  Нәзипа Құлжанова – мектепке 

дейінгі педагогиканың негізін салушы ғалым, көрнекті ағартушы, қоғам қайраткері» атты 

мақаласында мынадай құнды дерек келтірілген. Мақалда «Кеңес үкіметінің алғашқы жылдарында 

(1920-1930ж.ж) Қазақстанда мектепке дейінгі мекемелер (балабақша, балалар яслилерін) ашу аса 

күрделі де қиын мәселе болатын. Оның себебі: Біріншіден, мектепке дейінгі мекемелерді ашу үшін 

орасан мол қаржы керек еді... Екіншіден, балаларға арналған жиһаз, ойыншықтар шығаратын өндіріс 

орындары жоқ болатын. Сондықтан, оларды шет елдерден қымбатқа сатып алуға тура келді. 

Үшіншіден, мектепке дейінгі мекемелерде қызмет ететін маман кадрлар тапшытын... Төртіншіден, 

мектепке дейінгі мекеме қызметкерлеріне қажетті оқу-әдістемелік құралдар жетпейтін. Міне, осы 

проблемаларды шешу ісімен алғашқы Кеңес үкіметінің басшыларымен бірлесе отырып А.Оразбаева, 

Н.Құлжанова, Ш.Шонанова, С.Есова сияқты көрнекті педагог қоғам қайраткерлері айналысты. Олар 

бұл істегі батыс елдерінің педагог қайраткерлері К.Цеткина, Н.К.Крупская, Е.Тасова, т.б. іс-

тәжірибелерінен үйренді. [4,5]. Демек Н.Құлжанованың қолына қалам ұстап, педагогикалық 

мақсаттағы оқу-әдістемелік құралын жазуға себеп, автор көрсеткендей, оқу-әдістемелік құралдардың 

жетіспейтіндігі түрткі болса, екіншіден қазақ тіліне орайластырылған еңбек жазу басты міндет 

болған.  

Нәзипа Құлжанованың Мектептен бұрынғы тәрбие: Н.Алмединген кітабының ізімен. 

Қазақстан оқу комиссариатының тәрбие бөлімінің тапсыруымен жазылып, 1923 жылы – Орынбор: 

Қазақстан мемлекет баспасында жарыққа шыққан екен. Сөзбасын (алғысөзін) Алаш қайраткерлерінің 

бірі Ахмет Байтұрсынов жазған [2,18]. Ахмет Байтұрсыновтың сөзбасына сәлден кейін талдармыз. 

Ал Н.Альмединген деген кім? Осыған үңілсек. 

Наталья Альмединген-Тумим (1855—1908) — кеңіс педагогы, тарихшы, мектепке дейіңгі 

тәрбие  ісінің көрнекті кайраткері ресей офицері, редактор, журналист, баспагер, педагог  Алексей 

Николфавич Альмедингеннің қызы. Алексей Альмединген өзі де бала тәрбиесі мен оқыту ісіне аса 

қатты көңіл аударған адам болған. Оның тәрбие мен оқуға қатысты «Читальня народной школы», ал 

1905 жылығы ауыл мектептеріне арналған «Солнышко» атты мерзімдік журналдары жарық көріп 

отырған [5,485].      

Наталья Алексеевна мектепке дейіңгі тәрбие  ісі мен оқытуға қатысы көп еңбектер жазды. Ал 

Нәзипа Құлжанова осылардың қайсын үлгі етіп алған, бұл бізге әзірге жұмбақ. Ал еңбекте 

«Н.Алмединген кітабының ізімен» деген сөз тайға таңба басқандай анық көрсетілген. Қарастырып, 

зерттеп көрсек! 
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Н.Алмедингеннің негізі еңбектері «Дошкольное дело» (1922ж.), «Грамотное письмо: 

материал для сознательного списывания в классе» (1923ж.), «Дошкольные учреждения и 

внешний мир: (работа с семьей и населением)» (1923ж.), «Портфель дошкольного работника» 

(1923ж.), «Семилетка: книжка для чтения в дошк. кл. и в кл.» (1923ж.), «Читай выразительно!: 

пособие по толковому чтению для класса» (1923ж.), «Что такое дошкольное воспитание: 

составлено по поручению Совета Пед. ин-та дошкольные образования» (1923ж.), «В помощь 

дошкольному работнику» (1925ж.), История дошкольной педагогики: хрестоматия» (1940ж.) [5, 

485]. Егер Нәзипа Құлжанованың «Мектептен бұрынғы тәрбие» еңбегі 1923 жылы жазылған 

болса, онда автор (Н.Құлжанова) Н.Алмедингеннің («В помощь дошкольному работнику» 

(1925ж.), История дошкольной педагогики: хрестоматия» (1940ж.)) соңғы екі еңбегін 

қолданбанған болып шығады. Ал  «Грамотное письмо: материал для сознательного списывания 

в классе» (1923ж.), «Семилетка: книжка для чтения в дошк. кл. и в кл.» (1923ж.), «Читай 

выразительно!: пособие по толковому чтению для класса» (1923ж.) еңбектері мектеп жасына 

арналған еңбектер, демек Н. Құлжанованың тақырыбына сай келмейді. Ал «Дошкольное дело» 

1922 жылы жазылған, қалған үшеуі 1923 жылдары жазылған. Автор осы еңбектерді толық 

пайдалануы мүмкін. Алайда осы қалған төрт еңбектің бірі мектепке дейіңгі педагогикалық 

институт Кеңесінің тапсырысы бойынша жазылған. Ол еңбек «Что такое дошкольное 

воспитание» деп аталады. Демек автор   Н.Алмедингеннің  «Что такое дошкольное воспитание» 

еңбегін қолданған  болып шығады. Бірақ бұл жерде қисынға келмейтін дүние бар. Екі еңбекте 

бірдей 1923 жылы жарық көрген, тура құдды арнайы ойластырылғандай. Біздің 

пайымдауымызша, Наталья Альмединген-Тумим мектепке дейіңгі педагогикалық институт 

Кеңесінің тапсырыс бергені сияқты, Нәзипа Құлжановаға Қазақстан оқу комиссариатының 

тәрбие бөлімінен арнайы тапсырма берілген. Сондай-ақ құнды кітаптын қысқаша таныстыру 

мұқабасында «Н.Алмединген кітабының ізімен» сөзі және бар. Қорыта келе, біз ойлаймыз 

халық ағарту комиссариаты орталықтан барлық өз ішіндегі одақтас республикаларға бірдей 

тапсырма берген. Ал педагогика төңірегіндегі  осы мектепке дейіңгі тәрбие мәселесіне кең, әрі 

толық көлемді еңбек жазу Нәзипа Құлжанованың еншісіне бұйырған. Бұйырған дейміз-ау, 

Нәзипа Құлжанова осы еңбекті жазуға бірден-бір лайық адам болған. Әдетте көлемді еңбек 

жазу міндетті жүктелгенде, айналаға қарап, бұл дүниені кім індете кең зерттей алды деп қарау, 

әр уақытта ғылым мен білім төңірегіндегі заңды құбылыс болатын. Ал осы маңызды, әрі 

жауапты істі ұстаз, педагог, ағартушы  Нәзипа Құлжанова аса абыроймен атқарған. 

Кітап жазып, оны басып шығару ісіндегі алғысөз жазу (сөзбасын жазу) аса жауапты 

жұмыс. Ал өзіңіз жазған еңбекке  алғысөз жаздырту (сөзбасын жазу) автордың өзіне деген 

сенімді батылдығы, ал ол  сенімді батылдықты Ахмет Байтұрсыновке ұсынсаңыз ол екі-үш есе 

артқан батырлық іс деп қабылдар едік. Ұлттық жазудың реформаторы, ағартушы, педагог, 

Алаш-Орда өкіметінің мүшесі, әрі көсемі саналған Ахмет Байтұрсыновке алғысөз жазу 

ұсынысын жасау қарапайым адамның қолынан келе бермес.  Сонымен бірге Нәзипа Құлжанова 

ондай маңызды ұсыныс жасамаған болар. Керісінше, еңбекті жазуға Ахмет Байтұрсыновтың өзі 

қолқа салған тәрізді. Себебі кітапты жазу тапсырмасы жоғарыдан, Қазақстан оқу 

комиссариатының тәрбие бөлімінен келген. Ал ол Ахмет Байтұрсыновтың алдынан, әрі ақыл-ой 

тезінен өтпеуі мүмкін емес. Сөзсіз таңдау Нәзипа  түскен. Осы жерде тағы да Нәзипа 

Құлжанованың ағартушылық қырымен мен  кемеңгер біліктігі айқындалып шығатыны сөзсіз 

көрініп тұр. 

Ахмет Байтұрсынов сөзбасының бастапқы жағында өзі де бала тәрбиесінің майталман 

іскері екенін көрсете келе, қорытынды ретінде автордың тапсырманы толық, әрі сенімді 

орындағанын жазады. Сөзіміздің дәлелі ретінде Ахмет Байтұрсыновтың  Нәзипа Құлжанованың 

«Мектептен бұрынғы тәрбие» еңбегіндегі сөзбасынан үзінді келтірейік. «Жазушының 

(Н.Құлжанова) мақсаты- тәрбие туралы кітап шығару емес, бала тәрбиесіне ойын бөлетін 

адамдарға бала тәрбиесінің  бағдарынан хабар беру екендігі кітап мазмұнынан көрініп тұр. 

Жазушының ойы – мәдени жұрттардың балалары қандай орындарда тәрбие алады, осыны ғана 

көрсету болған. Ол ойын жазушы орындап шыққан» [2,21].  
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Енді Нәзипа Құлжанованың «Мектептен бұрынғы тәрбие» еңбегіндегі бірқатар 

мазмұндық сапаларға тоқталсақ.  

Құнды еңбек «Күллі жер жүзінде», «Мектеп жасына толмаған бала», «Міне, мәселен үш 

жасар бала», «Мектеп жасына толмаған балаға тәрбие неге керек?» оның ішінде «Мектеп 

жасына толмаған бала не үйренеді?», «Үлкендердің мектеп жасына толмаған баланы таныған 

түрі» болса одан бөлек тараулар ретінде «Еңбекшілер баласының тұрмыс жайы», «Мектептен 

бұрынғы тәрбиені Росиядағы түрі», «Балабақша деген не?» оның ішінде он бір арнайы қысқаша 

түсініктеме бөлімдері бар [2,383].  

Осы аталған бөлімдердің барлығы қазіргі уақытта аса маңызды саналатын Қазақстан 

Республикасының мектепке дейінгі білім беру жүйесін жетілдіру стратегиясының басты 

қажеттілігі ретінде қабылданған «мектепке дейінгі оқыту және  тәрбиелеу» деп аталатын  пән 

мен ғылымға толық негіздеме деп айтсақ артық болмас. Мәселен автордың «Мектеп жасына 

толмаған бала» деген тарауда баланың үлкендерден бөлек өсіп жетілуі жеке-дара қарастырып 

отыру керек деп пайымдап, оған арнайы мысалдар келтірді. Жаңа өсіп келе жатқан баланы 

үлкендер есебіне жатқызбай, олардың өсу физиологиясына назар аудау керек екендігін, сол өсіп 

жетілуге байланысты арнайы білімдерді ғана қолдану керек екендігін жазып көрсетеді. Автор 

бұл тұрғыдан алғанда пікірлер мен пайымдауларды өз ойын шығармай, сол дәуірдің ең озық 

тәжірбиелерінен үлгі ретінде алып отырған. Сөзіміздің дәлелі түрінде «Оқымыстылар өсіп келе 

жатқан баланың жастырын айырып-айырып тексеріп отырып, өсу-ілгерілеу заңдарын 

қарастырып, баланың зейін-зеректігіне салмақтап мағына бере бастады. Сөйтіп баланың балаша 

еркімен өз жөнімен өсіп ілгерілеу табиғатына лайықтап, кішкене балаларға тәрбие беретін 

орындар жасала және сондай дұрыс тәрбиенің жолдары қарастырла бастады» [2,75].  

Қазіргі уақыттағы шет ел мен отандық ғылымдардың мектепке дейінгі оқыту және  

тәрбиелеу мәселесәнде мына бір құнды пікір қалыптасқан. Нақты айрта болсақ, «ХХІ-ғасыр 

білімділер ғасыры болғандықтан бүгінгі таңда заманымызға сай зерделі,ой-өрісі жоғары, жан-

жақты дамыған ұрпақ қалыптастыру мемлекетіміздің алға қойған аса маңызды міндеті болып 

тұр.Тәрбие мен білімнің алғашқы дәні – мектепке дейінгі тәрбие ошағында беріледі.Бала 

денсаулығының мықты болып,қозғалыс,дене құрылысының дұрыс жетілуі мектепке дейінгі 

кезеңде қалыптасады. Білім беру реформасы – Қазақстанның бәсекеге қамтамасыз етуге 

мүмкіндік беретін аса маңызды құралдарының бірі. Бізге экономикалық және құқықтық жаңару 

қажеттіліктеріне сай келетін осы заманғы білім беру жүйесі қажет. Ал, білім беру жүйесінің 

басты міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 

негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін 

қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ізгілендіру 

болып табылады. Бала тәрбиесі әрқашанда күнделікті өмірдің ең басты да жауапты мәселесі 

ретінде қарастырылып келген. Ал қазіргі қоғамда ұрпақты жан-жақты дамыту,оны жеке тұлға 

ретінде жетілдіру ісіне айрықша көңіл бөлініп,бүкіл тәрбие мен білім беру мазмұнын жаңарту 

көзделуде» [6,5]. 

Зерделей қарап отырсақ, осы уақыттағы біз үшін мемлекеттік маңызға ие болып отырған 

дүниелерді бір ғасыр бұрын Назипа Құлжанова кең түрде қарастырған. Сонымен бірге автор өз 

еңбегінде, әрбір тақырыптарға объективті тұрғыдан тоқталып, әр қайсына жеке-жеке талдап 

көрсетеді. Ол жөнінде Нәзипа Құлжановның мақалалар, очерктер, педагогикалық ой-пайымдар, 

аудармаларын құрастырған филология ғылымдарынығ докторы, профессер Серік Негимовтың 

пікірін келтірсек. «Асылы Назипа Құлжанова- ұлттық педагогика ғылымының қалыптасуы мен 

дамуына үлес қосқан салиқалы, зерделі зерттеуші. Бұған  «Мектептен бұрынғы тәрбие» 

туындысы толық дәлел. Баланы қалайша тәрбиелеп өсіруді, табиғи қылыпын бұзбай, мінсіз 

баулуды, ортасының әсер-ықпалын, қалайша дұрыс, жатық сөйлеуін, көркем мінез, келісті әдет 

дарыту, икем-бейімін арттыру, баланың саулығы, сезім мүшелерінің ақаусыз дамуы, жаратылыс  

дүниесін еркін қызықтауы зейін-зердесінің тәрбиесі жан-жақты, терең, әсерлі баяндалады» деп 

өзің әділ бағасынын береді [2,9]. 

Одан әрі авторың өз зерттеуіндегі мына тексті ұсынсақ, «Бала өне бойы еркін ұнатқан 

нәрселерін шұқылап отырып, бұрап сындырып, мұшелеп танып, қайта салыстырып, соны өзі 
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жасамақа болады, һәм жасайдыда. Бұл –баланың  тағы бір артықша қасиеті, зерттеп тану 

құмарлығы. Бұл жан-жақтағы жайнаған дүниені танытып, өз де жасауға кірісу үшін 

жаратылыстың әуелден құйған құмарлығы» [2,80]    

Қорытынды ретінде отандық профессор Серғазы Қалиұлының сөзімен тәмамдасақ деп 

ойлаймыз. «Нәзипа Құлжанованың мектепке дейінгі тәрбие туралы жазған еңбегінің құндылығы – 

біріншіден, оның Қазақстан топырағындағы тұңғыш мектепке дейінгі педагогика ғылымының 

негізін салушы педагог-ғалым болуымен ерекшеленсе, екіншіден,Н.Құлжанова мектепке дейінгі 

педагогиканы биология, медицина ғылымдарының жетістіктерімен байланыстыра қарастырады, 

үшіншіден, ол қазақ этнопедагогикасын әлем елдерінің этнопедагогикасымен үндестіре зерттеді, 

төртіншіден, Н.Құлжанованың еңбектерінде Қазан төңкерісінің қарсаңындағы көшпелі қазақ елінің 

тұрмысы, сол уақыттағы ауыл мен қала өмірінің шындығынан алынған нақты көріністер айқын 

бедерленген. Ана мен бала тәрбиесі, әсіресе баланы мектепке дайындау жайында әдістемелік 

құралдар ана тілімізде күні бүгінге дейін тапшылық етуде. Олай болса, бұдан 94 жыл бұрын 

жазылған Нәзипа Құлжанованың еңбектері күні бүгінге дейін өзінің құндылығына қылау түсірмес 

аса құнды еңбек екені даусыз» [4,5].  

Қазақ зиялыларынан А.Байтұрсынов, Ж.Аймауытов, М.Дулатов , Н.Құлжанова, М.Жұмабаев 

және т.б ойынның бала өміріндегі басты іс-әрекет екендігін атап көрсеткен. Ойынның тәрбиелік 

негіздерін адам баласының саналы ғұмыры басталғаннан әр кезеңде әр түрлі пікір айтып,өз 

ұрпақтарын тәрбиелеп,білім беруде іске асыру мәселесін үзбей айтып келеді.  
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРНЫНДА БІЛІМ САПАСЫН АРТТЫРУДА ИННОВАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ПАЙДАЛАНА БІЛУ 

  
Нурболдина М.А. магистрант  

І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған қ. 

 

Мақала жоғары оқу орнында білім сапасын арттыруда инновациялық технологияларды 

пайдалана білу және  инновациялық технологияларды белсендіруді ұйымдастыру және 

басқаруды дамыту үрдісі қарастырылған. Оқытудың инновациялық технологиясы  – 

педагогтың білім алушылармен амал әрекеттерді таңдауы  оның нәтижесінде білімгерлердің 

оқуға  деген мотивациясы түбегейлі артады. Инновациялық технологияны білім беруде 

педагогикалық жаңалық пен динамикалық бірліктің нәтижесінде педагогикалық 

қауымдастықтың меңгеруі мен тәжірибеде  ғылыми негізделген оқытуды тиімді қолдану 

мақулданған.  
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Тірек сөздер: технология, инновация, терминология, әдіс, әдістеме, оқыту 

технологиялары, зерттеу, ғылым, интеграция, талдау  және т.б.   

 

В статье рассматриваются  вопросы развития управления и организации активизации 

инновационных технологий и использования инновационных технологий в повышении качества 

образования в вузе. Инновационные технологии обучения-выбор педагогом действий с 

обучающимися, в результате чего кардинально повысится мотивация студентов к обучению. В 

результате динамического единства и педагогического новизны в образовании предполагается 

эффективное использование научно-обоснованного обучения на практике и овладение 

педагогическим сообществом. 

Ключевые слова: технология, инновация, терминология, метод, методика, технологии 

обучения, исследования, наука, интеграция, анализ и т. д.  

 

In article questions of development of management and organization of activization of 

innovative technologies and use of innovative technologies in improvement of quality of education in 

higher education institution are considered. Innovative technologies of training choice by the teacher 

of actions with students therefore the motivation of students to training will cardinally increase. As a 

result of dynamic unity and pedagogical novelty in education effective use of scientifically based 

training at practice and mastering pedagogical community is supposed. 

Key words: technology, innovation, terminology, method, methodology, learning technologies, 

research, science, integration, analysis. 

 

Педагогикалық қызметке ынтасы жоғары, білім беру саласындағы үнемі жаңарып 

отыратын өзгерістерге икемді, жаңа технологияларды оқу-тәрбие үрдісінде қолдана алатын 

мұғалім ғана қоғамдағы өзгерістерге бейім оқушының жеке тұлғасын қалыптастыруда түйінді 

тұлға болып табылады. Бүгінгі таңда білім берудегі басты міндет әртүрлі әдіс-тәсілдерді, жаңа 

технологияларды қолдана отырып оқушының пәнге деген қызығуларын арттыру және білім 

сапасын жақсарту. 

Елбасының жолдауында «Білім беру жүйесі реформасының орталық буыны осы заманғы 

білім беру үрдістерін, ақпараттық технологияларды жаппай енгізу, бұл кезеңде назарды 

оқушылардың біліктілігін арттыруына аудару қажет» дегеніндей, біз инновациялық оқытуды 

тәжірибемізге енгізіп, ойлау қабілеті дамыған, өз бетінше шешім қабылдай білетін білімді 

ұрпақты тәрбиелейміз. 

«Инновация» термині ғылымға ХІХ ғасырда енді. ХХ ғасырдың екінщі жартысында 

инновация әлеуметтік өзгерістердің жалпы үрдістерінің сатысы ретінде қаралып, оның негізігі 

элементтері атап көрсетілді: «жаңашылдық», «жаңашыл», «бағалаушылар». Үрдістің сындарлы, 

өзгермелі мерзімін қандай да бір жаңа енгізілмелерге сәйкес «бағалаушылардың» іс-

әрекетіндегі өзгерістер айқындайды. 

Жаңашылдық – нағыз құрал, ал инновация осы құралды меңгеру үрдісі. Сауатты түрде 

таңдап алынған жаңашылдық барынша мүмкін дәрежеде жаңа енгізілімнің табысқа жетуіне 

кепілдеме беруі тиіс. Инновациялық үрдіс деп жаңалықты жасау, меңгеру, пайдалану және 

тарату бойынша жүргізілетін кешенді іс-әрекетті айтады. Бүгінгі жағдайда жаңа ғылыми, 

тәжірибелік білімді жасау және оларды меңгеру мен іске асыруды инновациялық тұрғыдан 

қарастыруға болады. 

Педагогикалық технология оқу үрдісімен, яғни мұғалім мен оқушының іс-әрекетімен, 

оның құрылысымен, құралдармен, әдістері және түрлерімен түбегейлі байланысқан. Жаңа 

технологияны меңгеру мүғалімнен асқан шеберлікті, арнайы дайындық пен ізденісті, 

сауаттыдықты қажет етеді. Инновациялық оқыту білімді тереңдетумен қатар оқушыны оқу 

әрекетіне жетелеп, олардың оқуға деген ынтасын оятады. Бұл жаңа технологиялар шығармашыл 

қабілеттің дамуына жағдай туғызады. Әр мұғалім қазіргі жаһандану саясатына сәйкес жаңа 

технологияны өз ыңғайына, пәніне лайықтап пайдалануға тиіс [1].  
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Инновациялық технология – белсендіруді ұйымдастыру және басқаруды дамыту үрдісі. 

Оқытудың инновациялық технологиясы  – педагогтың білім алушылармен амал әрекеттерді 

таңдауы  оның нәтижесінде білімгерлердің оқуға  деген мотивациясы түбегейлі артады. 

Инновациялық технологияны білім беруде педагогикалық жаңалық пен динамикалық бірліктің 

нәтижесінде педагогикалық қауымдастықтың меңгеруі мен тәжірибеде  ғылыми негізделген 

оқытуды тиімді қолдануы. Білім берудегі инновация құрылымы жағынан кешенді әрекет болып 

табылады. Атап айтсақ: туындының дүниеге келуі, оны менгеріп, жаңалықты таратып тәжірибеге 

енгізу, педагогикалық жаңалық құру, оны педагогикалық бірлестіктің игеруі, тәжірибеге енгізілуі 

мен қолдануы. Инновациялық үрдіс жаңалықты ашудан бастап, тәжірибеге енгізіп, жүзеге асыруға 

дейін жүреді. Инновациялық технологияларға: тұлғалық-бағдарлы, интеграциялық, 

ақпараттық,  қашықтан оқыту, дамыта оқыту, модульдік оқыту жатады. Осылардың ішінен 

интеграциялық және ақпараттық технологияларға тоқталып өтуді жөн көрдік. 

Әлемдік білім беру кеңістігінің интеграциясы - біркелкі білім кеңістігін құру мақсатында 

әлемдік білім жүйесінің жақындасу үрдісі болып табылады. І. Жансүгіров атындағы 

мемлекеттік университетте  бірнеше мамандықтар бойынша бакалавриат, магистратура, 

докторантурадан мемлекеттік жалпыға міндетті стандарттар, типтік оқу жоспарлары мен 

бағдарламалары, оқу-әдістемелік кешендер мен электрондық  оқулықтар даярланып, 

педагогикалық үдерісіне енгізіліп отыр [2].  Университетте 21 мамандық бойынша магистрлар 

дайындалады. Интеграция жинақтау ұғымымен барабар, бірақ жинақтау жекеден жалпыға 

өтудің логикалық үрдісі ретінде анықталса, ал интерациялау жаңа сапаның пайда болуымен 

сипатталады. Сонымен, интеграциялық технология дегеніміз -  мазмұнның бірігуі, ортақ 

бағытты тауып, оны мазмұн жағынан жаңалау болып табылады, яғни пәндік білімді 

жақындастырудың жалпы негізін табуға көмектеседі. Бұған бүгінгі жоғары оқу орнындағы 

бейнелеу өнері мен еңбекке баулу әдістемелерін интеграциялап, көркем еңбек деген пән ретінде 

алынуы дәлел болады. Интеграциялық оқыту технологиясын басқа пәндерде тіл және әдебиет 

т.б. пәндерді оқытуда пайдалану тиімді. 

Ақпараттардың қазіргі заманғы жаңа рөліне байланысты қоғамды ақпараттандыру 

процесі әлемдік ғылыми-техникалық прогрестің маңызды бағыттарының біріне айналып 

отыр. Бүгінгі таңда республикамызда білім беруді ақпараттандырудың негізгі мақсаты – бұл 

қазіргі ақпараттық технологияның бірі ретінде мультимедиалық технологияларды қолдану 

негізінде  біртұтас біліми  ақпараттық орта құру арқылы ұлттық білім сапасын арттыруды 

көздеп отыр [3].  

Педагогикалық технология оқу үрдісімен, яғни мұғалім мен оқушының іс-әрекетімен, 

оның құрылысымен, құралдармен, әдістері және түрлерімен түбегейлі байланысқан. Жаңа 

технологияны меңгеру оқытушыдан асқан шеберлікті, арнайы дайындық пен ізденісті, 

сауаттыдықты қажет етеді. Инновациялық оқыту білімді тереңдетумен қатар оқушыны оқу 

әрекетіне жетелеп, олардың оқуға деген ынтасын оятады. Бұл жаңа технологиялар шығармашыл 

қабілеттің дамуына жағдай туғызады. Әр мұғалім қазіргі жаһандану саясатына сәйкес жаңа 

технологияны өз ыңғайына, пәніне лайықтап пайдалануға тиіс. Сабақты тартымды өткізу және 

оқушылардың оқуға деген қызығуын арттыру үшін әр сабақты түрлендіріп, арттыруы шарт. Ол 

үшін тек бір технологиямен шектеліп қалмай, әр түрлі технологияның сан қилы элементтерін 

пайдалану артық етпесі анық. Сабақта мәселелік оқыту технологиясының басты мақсаты –

оқушыны өз бетімен ізденуге үйрету, олардың танымдылығы мен шығармашылық 

икемділіктерін дамыту. Ерекшелігі: оқу материалында баланы қызықтыратындай құпиясы бар 

мәселе туғызу. Инновация көпсалалы,кең қолданыста. Педагогика ғылымында өзіндік 

категориясы болмаса да, зерттеуші ғалымдар білім беру жүйесіне жаңалық енгізу деп қолданып 

жүр. Инновация ұғымы ең алғаш мәдениет танушылардың зерттеулеріне енді, ал қазір барлық 

салада кеңінен қолданылады.  

Ақпараттық өркениетілік  ғасыры компьютерлік сауаттылықтан ақпараттық 

сауаттылыққа  көшуді талап  етеді. Соның нәтижесінде ақпараттық  мәдениеттілікке көшу 

мақсаты жүзеге асырылады. Оқыту үрдісін ақпараттандырудың басты міндеті жеке тұлғаның 

ақпараттық мәдениетін қалыптастыру. Ақпараттық мәдениет – ерекше ойлау, қазіргі ақпараттық 
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қоғам талаптарына сай болуды қажет етеді. Оқыту үдерісін ақпараттандырудың басты міндеті 

жеке тұлғаның ақпараттық мәдениетін қалыптастыру. 

Ақпараттық мәдениет – компьютерлік сауаттылық, ақпараттық қарым-қатынас, диалогтік 

режим қабілетін меңгеру, қажетті ақпаратты іздестіруді тиімді іске асыру болып 

табылады. Сондықтан жоғары оқу орнында білім берудің бүгінгі таңдағы мақсаты бәсекеге 

қабілетті, ұлттық мәдениетті, әртүрлі бағыттағы білімді меңгеруге дайын, ақпараттық кеңістікте 

икемді әрі тез қимылдайтын, жаңа ақпараттық технологияларды меңгерген, құзыретті тұлғаны 

тәрбиелеуді көздейді [4].  
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технологиясы 

(Н.А.Оразахынова); 

-Бейнетехнология. 

Студенттерге оқытудың инновациялық технологияларын:  телеконференция, 

электрондық пошта,  электрондық оқулық, мультимедиа жүйелерін меңгертуге тура келеді. 

Оқытудың кредиттік жүйесі бойынша студенттердің дербес, жеке, ұжымдық жұмыстарын 

көбейте отырып оқыту үдерісінің ұйымдастыру формалары өзгереді. Бүгінгі ақпараттық 

технологияларды оқыту үрдісіне енгізу оқытушының қызметін түбегейлі өзгертеді, себебі ол әрі 

зерттеуші, әрі программист, ұйымдастырушы, кеңесші болып, студенттердің білімді қабылдап 

қана қоймай, оларды түрлі жағдаяттарда дербес шешім қабылдауға үйретеді. 

Ақпараттық технологияларды оқыту үдерісіне енгізудің тиімділігі: 

     оқыту үдерісін студенттердің даярлық деңгейіне, қабілетіне, өзіндік 

ерекшеліктеріне, қызығушылықтарын, қажеттіктеріне қарай өткізу мүмкіндігі; 

     студенттердің танымдық әрекетінің дербестікке, ізденіске қарай бейімделуі; 

     студенттердің өздігінен білім алуға ынтасын  арттыру, жетілдіру мүмкіндігі; 
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     оқытудағы пәнаралық байланыстардың күшеюі, құбылыстар мен уақиғаларды 

кешенді оқыту; 

     оқыту үдерісі икемділігінің артуы, оны тәжірибеде қолдана білуге дайын болуы; 

     студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастырудың формалары мен әдістерінің 

өзгеру  мүмкіндігі.   

Ақпараттық технологияның құрамды бөлігі ретінде мультимедиа технологиясын 

қарастырамыз. 

Мультимедиа ақпараттық жаңалықтардың қайнар көзі ретіндегі ғылыми білім 

мен  инновациялық шешімдердің рөлінің жоғарылауына ықпал етеді, технологиялық өсу  мен 

жаңа интеллектуалдық технологиялардың құрылу мүмкіндіктерін қарастырады. Мультимедиа 

технология ретінде ақпараттық қоғамның әлемдік мәдени үрдіске еркін кірігуіне жол ашады, 

өзін-өзі реттеудің сан  түрлі және ең әсерлі формалары  мен  әдістерін табуға ықпал етеді. 

Педагогика ғылымында мультимедиа технологияларының зерттелуін зерделей келе,  жалпы 

ережелерін бөліп көрсетуге мүмкіндік туғызылды: 

-  студенттердің мультимедиалық технологияларды пайдалану жүйесін меңгеруі; 

-  студенттердің  мультимедиалық  технологияларды пайдалануды жүзеге асыру 

механизмін білуі; 

-  дәстүрлі және интерактивті әдістерді үйлестіре білуі; 

-  жұмыстардың сипатына қарай мультимедиалық  технологияларды өз қалауымен таңдай 

алуы. 

Аталған  мүмкіндіктерді ескере отырып І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік 

университетінде материалдық базасы түрлі ақпарат көздеріне, электрондық оқулық жасауды 

оқыту барысында қажетті компьютерлік техникаға қол жетерліктей етіп жабдықталып, 

мультимедиалық. Университетте студенттерінің кәсіби дайындығын күшейту үшін арнайы 

курсты таңдау пәндерінің оқу бағдарламасын, силлабусын, оқу-әдістемелік кешендермен, 

дидактикалық және әдістемелік материалмен қамтамасыз ету, іс жүзінде электрондық оқулық 

жасауға және пайдалануға оқыту үдерісін тиімді өткізуге мүмкіндік беретін арнайы оқу 

құралдарымен қамтамасыз етуге бағдарланып отыр [5]. 

Барлық мамандықтарда дәріс беретін ізденушілер ғылыми-зерттеу жұмысы бойынша 

мультимедиа технологиясын пайдаланып, оқытушы мен студенттің бірлескен жұмысында және 

студенттердің өзіндік жұмыстарын ізденімпаздықпен орындауға бағыт бере отырып, диплом 

жұмысын электрондық оқулық дайындауға дейін жеткізді. Студенттердің өзіндік жұмысында 

мультимедиа технологияларын пайдаланудың басты ерекшелігі оның құндылыққа бағытталған 

жүйесінде екенін ескеріліп жасалған электрондық оқулықтарда студенттің өзіндік жұмысына 

бағыт беретін үлгісі оларды кәсіби бағытта даярлаудың, жоғары оқу орнының оқыту 

мақсатының және пәнді оқыту мақсатының талаптарына сәйкестігі ескерілді. 

Студенттердің  мультимедиалық технологияларды  пайдалану арқылы орындаған 

тапсырмаларының нәтижесіне байланысты қосымша материалдарды алу 

көздерімен  қамтамасыз етілуін қадағалау қажет. Ақпарат көздерін алуға мультимедиалық 

технологиялардың басқа ақпарат құралдарынан артықшылығы басым болып отыр.  
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В статье рассматривается вопрос о применении интегрированного менеджмента в 

формацевтической отрасли. На основе изучения материалов по проблеме дано определение 

понятий «интегрированная система менеджмента», «интегрированный процесс», 

«фармацевтическая отрасль», описаны особенности менеджмента в фармацевтической 

отрасли, выявлены достоинства интегрированной системы менеджмента.  

Ключевые слова: менеджмент, интегрированная система менеджмента, 

фармацевтическая отрасль.  

 

Мақалада формацевтикалық салада интеграцияланған менеджментті қолдану туралы 

мәселе қарастырылады. Мәселе бойынша материалдарды зерделеу негізінде 

"интеграцияланған менеджмент жүйесі", "интеграцияланған процесс", "фармацевтикалық 

сала" ұғымдарының анықтамасы берілді, фармацевтика саласындағы менеджменттің 

ерекшеліктері сипатталды, интеграцияланған менеджмент жүйесінің артықшылықтары 

анықталды. 

Тірек сөздер: менеджмент, интеграцияланған менеджмент жүйесі, фармацевтика 

саласы. 

 

The article discusses the question of the application of integrated management in the 

pharmaceutical industry. Based on the study of materials on the problem, the definition of the concepts 

of "integrated management system", "integrated process", "pharmaceutical industry", describes the 

features of management in the pharmaceutical industry, identified the advantages of an integrated 

management system.  

Key words: management, integrated management system, pharmaceutical industry. 

 

В современных условиях экономического развития страны формирование стратегии 

развития отрасли должно быть ориентировано на повышение конкурентноспособности и 

базироваться на современных методах и подходах. Одним из таких подходов является 

применение интегрированных систем менеджмента. 

Под интегрированной системой менеджмента понимают часть общей системы 

менеджмента, элементы которой отвечают, в том числе, комплексу требований двух или более 

международных стандартов в области управления, функционирующей как единое целое, 

направленной на достижение общих целей организации [1]. В качестве элементов 

интегрированной системы наиболее часто используются стандарты на системы менеджмента 

в области качества, экологии, охраны труда, информационной безопасности. Предпосылками 

интеграции систем менеджмента и появления интегрированных систем менеджмента являются: 

глобализация экономики; соблюдение баланса интересов заинтересованных сторон; широкое 

применение  международно-признанных стандартов на системы менеджмента, внедрение двух 

и более систем менеджмента [2]. 

В настоящее время создание интегрированных систем менеджмента рассматривается как 

одно из перспективных направлений в области совершенствования управления, обусловленное 

следующими причинами:  

 



 

187 

«ХХІ ҒАСЫР: ҒЫЛЫМ МЕН ИННОВАЦИЯ»  

атты жас ғалымдар мен  білімгерлердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 

 

-  широкое применение международных стандартов на системы менеджмента, внедрение 

одновременно нескольких систем менеджмента, отвечающих потребностям бизнеса;  

-  необходимость соблюдения баланса в  удовлетворении требований заинтересованных 

сторон как базового условия устойчивого развития;  

- глобализация мировой экономики [1].  

Авторы  статьи  «Интегрированные системы менеджмента: предпосылки создания на 

российских предприятиях», изучая проблему с разных аспектов, отмечают, что  

интегрированная система менеджмента - это переход от автономной, локальной системы 

менеджмента, направленной на достижение конкретных целей в одной из сфер деятельности 

предприятия, к системе менеджмента организации, обеспечивающей устойчивое развитие 

отдельных предприятий и, соответственно, страны [1].  

В книге «Интегрированные системы менеджмента» интегрированная система 

менеджмента определяется как система, имеющая интегрированные процессы, общую 

деятельность по оценке рисков. Понятие интегрированных процессов формулируется как 

«процессы системы менеджмента, интегрированные в значительной степени, то есть, более, чем 

на 70% и имеющие общего владельца процесса для всех систем» [3]. 

В свете реализации государственной программы индустриально-инновационного 

развития в Казахстане развиваются базовые отрасли экономики, в том числе и 

фармацевтическая отрасль. 

Фармацевтическая отрасль – это отрасль экономики, занимающаяся разработкой, 

производством и дистрибуцией лекарственных препаратов [4]. То есть отрасль фармацевтики 

представляет собой совокупность организаций, деятельность которых связана с исследованием, 

разработкой, производством и продажей медикаментов. Обеспечивая широкие слои населения 

лекарственными средствами, применяемых как в профилактических, так и в лечебных целях, 

фармацевтическая промышленность во взаимосвязи с системой здравоохранения играет одну из 

ведущих ролей в построении основ для стабильного развития государства. Поэтому 

фармацевтическая промышленность требует особой тщательной и точной проработки и 

контроля качества в  производстве, продаже лекарственных препаратов, начиная от строгих 

требований в отношении сырья, и заканчивая условиями хранения готовых лекарственных 

препаратов и пищевых добавок, попадающих к пациентам с аптечных полок.  

Технологический прогресс, инновации в области научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, а также растущий спрос на фармацевтические препараты и 

пищевые добавки способствуют тому, что фармацевтика является сейчас одним из наиболее 

динамично развивающихся секторов рынка. Данная отрасль имеет множество особенностей, 

касающихся нормативных требований к качеству. Успешность фармацевтического 

производства определяют его персонал, инфраструктура, производственная среда и 

менеджмент предприятия. Поэтому на сегодня ключевым является вопрос формирования в 

фармацевтической отрасли эффективных систем управления, позволяющих умело вовлекать 

персонал во все аспекты трудовой деятельности, обеспечивать контроль всех процессов, 

минимизировать непродуктивные расходы финансов, материалов и времени, заботиться об 

улучшении работы на всех уровнях и во всех управлениях. 

Одним из рациональных подходов для решения данных вопросов является, как было 

отмечено выше, создание интегрированных систем менеджмента, объединяющих в себе как 

принципы менеджмента в общем, так и локальные принципы, касающиеся отраслевых, 

специфичных требований. Подходы к менеджменту должны ориентироваться на 

общемировые нормы и правила. Такие нормы, прежде всего, предусматривают 

определенную переориентацию взглядов на стратегическую политику и цели деятельности 

организаций, внедрение современных международных стандартов по управлению 

организацией.  

Анализ практики содействия внедрению новых подходов, методов и средств 

менеджмента показывает, что целями внедрений современных инструментов управления 

являются повышение имиджа как в глазах потенциальных потребителей, так и в среде 
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конкурентов; минимизация непроизводительных потери, уменьшение количества 

несоответствий, повышение дисциплины коллектива, улучшение репутации производства . 

Менеджмент в фармацевтической отрасли сложен и многогранен и имеет свои 

специфические особенности, обусловленные многоаспектностью и социально-экономическим 

характером отрасли. Здесь можно говорить об управлении в широком понимании: управление 

поиском, разработкой или созданием, исследованием, производством, стандартизацией, 

хранением и реализацией лекарственных препаратов. Кроме лекарственных средств, предметом 

деятельности фармацевтических и аптечных предприятий являются также биологические 

пищевые добавки, изделия медицинского назначения, детское питание, парфюмерно-

косметические средства, индивидуальные диагностические приборы, предметы ухода за 

больными, санитарно-гигиенические средства, минеральные воды и т.п. Особенность 

менеджмента фармацевтических предприятий связана с совмещением функций лекарственного 

обеспечения с научной, производственной, контрольно-аналитической, коммерческой, 

медицинской, информационной, контрольной и вспомогательными функциями. Например, в 

аптечных предприятиях широко применяются приемы торгового менеджмента в сочетании со 

знаниями организационно-правовых вопросов работы аптек, технологии лекарств, 

фармацевтического анализа и контроля, фармакологии, фармакотерапии, фармацевтической 

опеки, фармацевтической этики и деонтологии, психологии и др.  

Создание интегрированной системы менеджмента позволяет использовать единую 

методологию и формализованное описание процессов, что существенно унифицирует 

менеджмент компании, создает основу для эффективного решения стратегических и 

политических вопросов.  

К числу достоинств таких систем В. Ф. Сопин, Е. В. Приймак [5] относят:  

1. согласованность действий внутри организации;  

2. число внутренних и внешних связей в интегрированной системе меньше, чем сум-

марное число этих связей в нескольких системах;  

3. объем документов в интегрированной системе значительно меньше, чем суммарный 

объем документов в нескольких параллельных системах;  

4. более высокая степень вовлеченности персонала в улучшение деятельности 

организации;  

5. способность интегрированной системы учитывать баланс интересов внешних сторон 

организации выше, чем при наличии параллельных систем;  

6. затраты на разработку, функционирование и сертификацию интегрированной системы 

ниже, чем суммарные затраты при нескольких системах менеджмента.  

Следовательно, интегрированная система увязывает в единое целое взаимодействующие 

и взаимосвязанные процессы, составляющие суть деятельности предприятий, направляя работу 

подразделений на достижение главной цели бизнеса - получение прибыли путем 

удовлетворения ожиданий потребителей. При этом обеспечивается эффективное управление 

экологическими аспектами и качеством, персоналом и ресурсами, финансами и информацией, 

процессами и сроками, рисками и безопасностью, и как результат – повышается 

конкурентоспособность выпускаемой продукции и компании в целом. Объективное 

подтверждение соответствия интегрированной системы фармацевтической отрасли 

требованиям международных стандартов на системы менеджмента может стать одним из 

условий успешного продвижения на международных рынках, повысить предсказуемость 

бизнес-процессов компаний и доверие к ней со стороны инвесторов, кредитных и страховых 

компаний вследствие ее отнесения к категории наименьшего риска. Следует отметить, что 

внедрение современных принципов менеджмента качества будет эффективным при условиях 

корректного понимания основ этой методологии.  

Таким образом, систему интегрированного менеджмента предприятий 

фармацевтического профиля можно понимать как комплекс процессов, с грамотно 

документированным определением их взаимосвязей и взаимодействия, формулированием 

показателей результативности и методов их мониторинга, условий анализа и политикой 
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постоянного улучшения. Каждый из процессов этой системы должен управляться с учетом 

современных принципов менеджмента качества, а также быть согласованным с 

соответствующими требованиями правил GMP (надлежащей производственной практики) и 

отвечать действующим нормативным и законодательным требованиям [6]. Один из главных 

концептуальных вопросов в этом направлении — создание рационального алгоритма 

выполнения всех необходимых требований.  
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Мақалада дәстүрлі және инновациялық тәсілдер негізінде бастауыш мектепте музыка 

сабағын ұйымдастыру мәселелері қарастырылады. Музыка сабағының ерекшелігі өнер сабағы 

ретінде ашылады. Нәтижеге бағытталған музыка сабағын жобалауға көңіл бөлінеді. Музыка 

сабағының заманауи талаптарға сай құрал-жабдықтарына сипаттама беріледі. Сонымен 

қатар бастауыш сынып оқушыларының оқу іс-әрекетінің нәтижелерін бағалау түрлеріне де 

назар аударылды. 

Тірек сөздер: музыка, сабақ, сабақты ұйымдастыру, сабақ жоспары, бағалау. 

 

В статье рассматриваются проблемы организации урока музыки в начальной школе на 

основе взаимодействия традиционных и инновационных подходов. Раскрывается специфика 

урока музыки как урока искусства. Уделяется внимание проектированию урока музыки, 

ориентированного на результат. Дается характеристика оборудования урока музыки, 

отвечающего современным требованиям. Также внимание уделено видам оценивания 

результатов учебной деятельности младших школьников. 

Ключевые слова: музыка, урок, организация урока, план урока, оценивание.  
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The article deals with the problems of organization of music lessons in primary school on the 

basis of the interaction of traditional and innovative approaches. The specificity of the music lesson as 

an art lesson is revealed. Attention is paid to the design of the music lesson, result-oriented. The 

characteristic of the music lesson equipment meeting the modern requirements is given. Attention is 

also paid to the types of evaluation of the results of educational activities of primary school children. 

Key words: music, lesson, lesson organization, lesson plan, assessment. 

 

Бүгінгі күні орта білім мазмұнын жаңарту жағдайында білім берудің барлық жүйесі 

ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен тәжірибе жетістіктері негізінде жеке 

тұлғаның дамуына, мемлекеттің дене және рухани дамыған азаматын қалыптастыруға, бәсекеге 

қабілетті адами капиталды дамытуға бағытталған [1]. Осының барлығы білім беру процесінің 

мазмұнына, сыни ойлау қабілетін дамытуға және ақпаратты өз бетінше іздеу дағдыларын 

дамытуға бағытталған оқу бағдарламаларының мазмұнына жаңаша қарауды талап етеді [2]. 

Жаңа педагогикалық технологияларды тиімді пайдаланатын, қазіргі заманғы ғылым мен 

тәжірибенің деңгейін көрсететін, сондай-ақ өз бетінше білім алуға, оларды өңдеу мен нақты 

жағдайларда қолдануға ықпал ететін оқу процесін ұйымдастыру да жаңартылған тәсілдерді 

талап етеді. Бастауыш мектептегі тұтас білім беру үдерісінің бір бөлігі болып табылатын 

заманауи музыка сабағы да ерекше назар аударуды талап етеді. Оның мазмұны мектептегі білім 

беру стандарттарына бағдарланады және мазмұнын меңгеру жолдары мен тәсілдерін 

анықтайтын музыка бағдарламасы негізінде жүзеге асырылады.  

Дидактикада музыка сабағы – бұл мұғалім нақты белгіленген уақыт ішінде 

оқушылардың (сыныптың) ұжымдық танымдық, музыкалық және өзге де қызметін олардың 

әрқайсысының ерекшеліктерін ескере отырып басқаратын педагогикалық процесті 

ұйымдастырудың нысаны деп анықталады [3]. Музыка сабақтары барысында оқушылар 

"Музыка" пәнінің негіздерін меңгеруі керек, сабақта оқушылардың танымдық қабілеттері мен 

рухани күштерін тәрбиелеп дамыту жүргізіледі [3]. Сабақта музыкалық білім берудің 

мақсаттары мен міндеттері жүзеге асырылады; оқушылардың жалпы бастауыш білім берудің 

мемлекеттік стандартында көзделген музыка бойынша білім беру бағдарламасының 

мазмұнының міндетті минимумын меңгеруі қамтамасыз етіледі. 

Алғашқы сабақтан бастап музыка өнерін түсіну музыканы сауатты, мәнерлеп, 

эмоционалды түрде орындау мен қабылдау дағдыларын дамытудан басталады, олар – 

тыңдалымда, хормен ән айтуда, музыкалық аспаптарда бірлесе отырып музыка ойнауда, 

пластикалық интонациялауда, музыкалық-ритмикалық қозғалыстарда қолданылады. Осылайша, 

музыканы тыңдау және орындау ептілігі қалыптасады, бейнелі ойы, қиялы мен интуициясы 

қалыптасады – өнермен қарым-қатынасқа түсу негізінде өзін-өзі тану үдерісі басталады.  

Музыка сабағы – бұл музыкалық тәрбие сабағы. Музыка сабағының ерекшелігі - ол 

балалардың музыкалық қызметінің әр түрін (музыкалық қабылдау, музыкалық орындаушылық, 

музыкалық-шығармашылық қызмет, музыкалық-танымдық қызмет) біріктіреді. Бастауыш 

мектепте музыка сабағының мазмұны мен құрылымы оқушылардың жас ерекшеліктеріне 

байланысты болады. Сабақтың мақсатына байланысты музыкалық қызмет түрлерін ауыстырып 

отыру қажет. 

Педагог-ғалымдар бастауыш мектептегі музыка сабағында оқушылардың оқу іс-әрекетін 

ұйымдастырудың үш түрін бөледі: 

1. жеке жұмыс – бұл әр оқушының оқу мүмкіндіктеріне сәйкес таңдалған тапсырманы 

орындау бойынша оқушылардың өзіндік оқу қызметі (карточкалар бойынша, тақтада, 

оқулықпен жұмыс істеу; кестені толтыру; синквейн жазу, музыка туралы эссе жазу, музыкалық 

шығарманың көркем бейнесімен үндес картиналар);  

2. оқытуды ұйымдастырудың топтық түрі - бірдей немесе сараланған тапсырмалары бар 

нақты оқу міндеттерін шешу үшін топтар бойынша жұмыс.  Топтық форма оқу материалын 

меңгерудің тиімділігіне ықпал етеді, топ ішіндегі оқушылардың өзара қарым-қатынасына 

жағымды әсер етеді, жеке тұлғалық оң қасиеттерін дамытады; 
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3. әңгімелесу, талқылау, салыстыру және т. б. түріндегі барлық оқушылар үшін бірдей 

тапсырмалар орындау бойынша оқу жұмысын ұйымдастырудың фронталды формасы. 

Мұғалімнен сынып жұмысын ұйымдастыра білуі, барлық оқушыларды тыңдап, олардың 

жауаптарын дұрыс түзете білуі талап етіледі. 

Музыка сабағының дидактикалық бірлік және музыкалық оқытудың негізгі түрі ретінде 

өзіндік ерекшеліктері бар: 

 музыка сабағы – бұл өнер сабағы; 

 сабақта ойлану жағдайын тудыру, проблемалық жағдайлардың шешімін бірлесіп іздеу 

арқылы музыканы қабылдау, орындау және шығаруда ынтымақтастық жүзеге асырылады; 

 музыка сабағының құрылымы вариативті; 

 оқушылардың оқу-танымдық іс-әрекеті эмоционалды болады; 

 сабаққа музыканың тембралық, жанрлық түрлілігін, инновациялық технологиялардың 

мүмкіндіктерін, арнайы бағдарламалық қамтамасыз етуді көрсетуге мүмкіндік беретін арнайы 

жабдық қажет; 

 сынып және үй тапсырмаларын орындаудың шығармашылық сипаты; 

 сабақтың кіріктірілген сипаты мен пәнаралық байланыстардың болуы (бейнелеу өнері, 

тарих, әдебиет, дүниетану, дене шынықтыру) [4].  

Мектепте білім беруді жаңғырту, оның мақсаттарын, міндеттерін, мазмұнын реформалау 

музыка сабағын жобалаудың жаңа тәсілдерінің қажеттілігін өзектендірді. Музыка сабағын 

жобалау қойылған мақсатқа сәйкес "Музыка" бағдарламасының оқу материалдарын меңгеруге 

бағытталған педагогикалық үдеріс субъектілерінің – мұғалім мен оқушылардың өзара әрекеттер 

жүйесін алдын ала әзірлеу бойынша қызмет болып табылады. Педагогикалық жобалау 

әзірленген іс-әрекеттер жоспары негізінде мұғалім мен оқушылардың қызметін реттеуге 

мүмкіндік береді. 

Орта білім беру мазмұнын жаңарту аясында "Музыка" пәні бойынша бірқатар сабақтар 

сериясының орта мерзімді жоспарлары құрылады. Олар өзара қисынды байланыста және жалпы 

тақырыптармен, мақсаттармен, міндеттермен және күтілетін оқу нәтижелерімен біріктірілген 

болады. Сондай-ақ нақты бір сабақтың қысқа мерзімді жоспары жасалады. Орта мерзімді және 

қысқа мерзімді жоспарларды әзірлеу мұғалімге нақты сабақтың мақсатын "Музыка" пәнін 

оқыту мақсаттарымен өзара байланыста көруге мүмкіндік береді. 

Музыка сабағын ұйымдастыруда құрал-жабдықтар, оларды шебер қолдану ерекше 

маңызды болады. Қазіргі заманғы музыка сабағының құрал-жабдықтарына: 

 музыкалық аспап, электрондық фортепиано, синтезатор, мысалы, "Yamaha", "Casio" 

және т. б.; 

 техникалық құралдар – музыкалық орталық, компьютер, топтарда жұмыс істеуге 

арналған ноутбуктер, DVD проектор, бейнекамера, фотоаппарат; 

 Movie Maker, Audacity бағдарламалық қамтамасыз ету; 

 аудиотека (CD-диск, шағын диск, музыкалық шығармалар жинағы); 

 халық және балалар музыкалық аспаптары; 

 көрнекі құралдар, көрнекі-дидактикалық құралдар кіреді [4]. 

Сонымен сабақтағы іс-әрекет, сабақ мазмұны, мұғалімнің сыртқы келбеті мен ішкі жан 

дүниесі, оның балалар мен өнерге деген сүйіспеншілігі; сыныпты эстетикалық және мақсатты 

безендіру және жабдықтау - барлығының тәрбиелік мәні болу керек.  

Жаңартылған білім беру мазмұнының тиімділігі бастауыш сыныптарының барлық 

пәндері бірдей тақырып негізінде өрби отыра беріледі. Оқытудың небір жаңа әдіс-тәсілдері 

құндылыққа, тұлғаға, іс-әрекетке бағытталған. Осы білімнің ортақ қорытындысы «Музыка» 

пәнін меңгеру нәтижелері критериалды бағалау жүйесін  қолдану арқылы жүзеге асырылады. 

Яғни оқу жетістіктерін өлшеудің және оқыту мәселелерін диагностикалаудың, кері 

байланысты жүзеге асырудың, білім беру процесіне қатысушыларға білім берудің жайы, 

проблемалары мен жетістіктері туралы хабардар етудің негізгі құралы бағалау болып табылады. 

Қазіргі жеке тұлғаға бағытталған білім беруде оқу үдерісін дараландыруға, оқушылардың оқу 
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мотивациясы мен оқу дербестігін арттыруға ықпал ететін оқу қызметінің нәтижелерін 

бағалаудың жаңа тәсілдері қалыптасты, бұл бағалаудың қалыптастырушы және жиынтық 

түрлері. 

Қалыптастырушы бағалау күнделікті сабақта немесе үйде оқу жұмысын орындауда 

оқушылардың білімді меңгеруінің және дағдыларының қалыптасуының ағымдағы деңгейін 

анықтайды, мұғалім мен білім алушы арасындағы кері байланысты қамтамасыз етеді, 

оқушыларға жаңа материалды зерделеу кезінде тапсырмаларды қаншалықты дұрыс 

орындағанын және оқу мақсаттарына жететінін түсінуге мүмкіндік береді. Егер мұғалім оқыту 

мақсаттарына сәйкес бағалау критерийлерін нақты құрастырса, оқыту мақсаттары мен бағалау 

критерийлеріне сәйкес тапсырмалар құрастырса, оларға дескрипторлар құрастырса; 

оқушылармен кері байланыс орнатса, онда қалыптастырушы бағалау тиімді болады. 

Жиынтық бағалау оқушылардың білім мазмұнын қаншалықты тиімді меңгергенін және 

белгілі бір бөлім/ тақырып және тоқсан шеңберінде оқыту мақсаттарына сәйкес дағдыларды 

игергенін бағалау арқылы қалыптастырушы бағалауды толықтырады. Бағалаудың бұл түрі 

белгілі бір оқу кезеңі (тоқсан, оқу жылы, орта білім деңгейі) аяқталғаннан кейін балл мен 

бағалар қою арқылы өткізіледі. 

Бағалаудың маңызды функциясы – оқушылардың музыка сабағында белсенділігін қолдау, 

ынталандыру болады. 

2 сынып сабағына арналған қысқа мерзімді жоспар үзіндісін келтірейік. 

 

Сабақтың тақырыбы Сүйікті әуендерім 

Осы сабақта қол 

жеткізілетін оқу 

мақсаттары (оқу 

бағдарламасына сілтеме) 

2.1.1.1 тыңдалған музыкалық шығарманың көңіл- күйін, мазмұнын,  

ырғақ, екпінін, динамикасын анықтау 

2.2.2.1 Дауысты және муз-қ аспаптарды қолдану арқылы музыкалық 

фразалар (2-4 такт) шығару 

2.3.1.1 Өз шығармашылық жұмысын көрсету және бағалай білу. 

Сабақтың мақсаттары Барлығы.  

 «Б. Тоқжановтың «бөбегім» күйін тыңдайды 

 Соль, ми, до ноталарының дыбысталуын талқылайды. 

«Бала уату» қазақтың халық әнін үйренеді. Жалғастырады. 

Көпшілігі:  

 «Бөбегім» әнін тыңдайды, салыстырады.  

 Соль, ми, до ноталарының дыбысталуын талқылайды. 

Кейбірі: Тыңдаған әнді талқылайды. Әуен шығаруға тырысады. 

Талдауға тырысады. Жалпы түсінеді. 

Бағалау критерийлері: *Берілген тақырыпқа соль-ми ноталарын пайдаланып, әуенді келесі 

бір нұсқа бойыншы шығарады.(ойыншық атауына, таныс өлеңге) 

*әннің ырғағын шулы муз-қ аспаптардың көмегімен, орындайды. 

Өз жұмыстарын таныстыра және бағалай біледі. 

Тілдік  мақсаттар 

көңіл күй - настроение -

mood 

Оқушылар: 

 Музыканы талдау және талқылау барысында, сәйке терминдерді 

қолданады. 

 Өз жұмысына талдау жасайды. 

Талқылауға арналған сұрақтар: 

 .Музыка сіздің қандай сезіміңізді оятады? 

 Егерде... мен өз жұмысымды жақсартар едім... т.б 

Құндылықтарды дарыту Классикалық музыканы тыңдауға үйрету. 

Оқушыларды ұлттық музыкаға  құрмет көрсетуіне тәрбиелеу.  

Пәнаралық байланыс «Хореография», «әдебиеттік оқу» сабағы 

АКТ қолдану дағдылары Аудиожазба , таныстырылым. 
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Осылайша, жаңа технологияларды тиімді енгізетін, жаңа талаптарға бейімделген заманауи 

музыка сабағы жеке тұлғаны дамытуға, шығармашылыққа тәрбиелеуге, ақпараттық өрісте 

дербестік дағдысын қалыптастыруға, әртүрлі әлеуметтік және кәсіби мәселелерді қойып, шеше 

білуге, өз бетінше ойлауға, білім алуға және қолдануға, жаңа байланыстар мен мәдени байланыстар 

үшін ашық болуға бағытталған бастауыш сынып оқушыларын музыкалық тәрбиелеуді 

ұйымдастыру формасы болады. 
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Мақалада футбол командасының психологиялық климатына әсер етудің ықтимал 

жолдары қарастырылады. 

Тірек сөздер: топ, психологиялық ахуал, күйзеліс, жаттықтырушы, әсер ету 

 

В статье рассматривается возможные способы оказания влияния на психологический 

климат в футбольной команде. 

Ключевые слова: команда, психологический климат, стресс, тренер, спорт, влияние.  

            

 The article discusses possible ways to influence the psychological climate in the football 

team. 

Key words: team, psychological climate, stress, coach, sport, influence. 

 

В командных видах спорта огромное значение имеет психологическая составляющая. 

Команда – это малая группа с количеством ее членов от 10 - 25 и находящихся в постоянном 

взаимодействии между собой и напряжении. Сложная система взаимоотношений тренер-

команда, как показывает практика, является важнейшим фактором для достижения желаемого 

результата. И положительным он будет в большей степени при слаженном взаимодействии 

этой системы и умением справляться со стрессовыми ситуациями. 

В настоящее время спорт немыслим без максимальных физических нагрузок, 

постоянных переживаний за свой успех или неуспех, т.е. игроки испытывают постоянный 

стресс. Определение этой реакции организма дал еще Уолтер Кэннон, а Ганс Селье описал 

стресс как: « Стресс есть неспецифический ответ организма на любое предъявление ему 



 

194 

Материалы  республиканской  научно-практической  конференции  молодых ученых  и  студентов  

«ХХІ ВЕК: НАУКА И ИННОВАЦИЯ»  

 

требования». Другими словами это состояние повышенного напряжения, финальной стадией 

которого может стать утрата адаптации, упадок сил и истощение [1]. 

Зачастую, соперничающие, спортивные коллективы имеют приблизительно равные 

физические кондиции и решающую роль в их противостоянии отводят психологической 

устойчивости как личности, так и коллектива в целом. 

Как вывести команду на высокий и стабильный уровень? 

Почему была проиграна игра? 

Как создать в команде оптимальный психологический климат? 

Эти вопросы часто задают тренеры. 

Современный спорт можно охарактеризовать тем, что тренировки и соревнования 

проходят на фоне сильных эмоциональных и психических перегрузок, а так же на фоне 

напряженной умственной деятельности [2]. Спортсмену необходимо научиться абсолютно четко 

контролировать и регулировать свои чувства и мысли, чтобы с максимальной эффективностью 

использовать свои способности и умения. Это достаточно сложно осуществить в условиях 

эмоционального и психического перенапряжения. Здесь в борьбу вступает стресс - это как 

второй соперник. Кто может контролировать свои мысли и чувства тот и выйдет победителем. В 

спорте необходима полная концентрация внимания при выполнении каждого элемента, иначе 

любой вероятный успех сводится к минимуму. Это один из основных факторов, который мешает 

игрокам хорошо и стабильно играть на максимуме своих возможностей. Но как стать 

психологически готовым или научиться контролировать все, что происходит в собственном 

сознании?! 

Помимо психолога вопросы, связанные с контролем и реализацией максимальных 

возможностей спортивного коллектива в условиях стресса лежат непосредственно на 

спортсменах и тренере. Задача последнего помочь своим подопечным в сложной ситуации. 

Необходимо научить их контролировать стресс и делать это на том уровне, который будет 

способствовать раскрытию максимальных способностей команды в целом. 

Для достижения этой цели надо уметь поддерживать стресс на таком уровне, который 

необходим для реализации потенциала игрока или команды, важно уметь контролировать его 

уровень, применяя следующие методы: 

• Расслабление - техника, состоящая в том, чтобы отпустить свой ум и свое тело. 

• Визуализация - использование в качестве инструмента психологической работы 

воображение. 

• Контроль над своими мыслями. 

• Планирование и анализ. 

Для максимального эффекта от этих методов, необходимо их сделать частью своего 

спортивного образа жизни. Их сочетание позволит достигнуть полной психологической 

подготовленности [3]. 

Но опытному педагогу для получения положительных результатов необходимо 

учитывать все особенности малого спортивного коллектива. 

Проанализировав взаимоотношения в командах разного уровня, можно с уверенностью 

утверждать, что результат напрямую зависит от слаженности коллектива и взаимоотношений 

внутри системы. Воспитательная роль педагога должна базироваться, прежде всего, на его 

личном профессионализме и авторитете, а завоевать его можно только при условии совпадения 

мировоззрений и убеждений тренера с его поведением. 

Опыт и знания педагога в новейших достижениях позволяют обучать с перспективой, 

передавать информацию, обеспечивающую обучаемым опережающий способ 

профессионального мышления. 

Его поведение отличается тактом, он умеет слушать и слышать. В повседневной жизни, 

на основе конструктивной критики и самокритики, он в состоянии адекватно оценивать свою и 

чужую деятельность. Он требователен и целеустремлен, в противном случае, если тренер не 

будет добиваться выполнения поставленных задач от учеников, это будет восприниматься ими 

как мягкотелость и неумение руководить. 
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Выделяют три стиля руководства командой: авторитарный, демократический и 

либеральный. Под их влиянием может меняться и личность спортсмена, и эффективность 

взаимодействия, и взаимоотношения внутри спортивного коллектива. 

Создать оптимальный психологический климат в команде - вот одна из основных задач 

педагога. Во время работы тренер сталкивается с различными видами психологического 

климата и естественно возникает необходимость в его изменении. Необходимо наладить 

контакты внутри системы, максимально использовать возможности каждого игрока[4].. 

И реализовать это можно, как и через непосредственно соревновательно-тренировочную 

деятельность: -изменение цели; - состава команды; 

-перераспределение функций игроков; 

-изменение игровых комбинаций и их темпа и ритма и т.д. 

Так и через систему межличностных отношений, т.е.: 

-создание объединяющих мероприятий вне спортивной деятельности; 

-частоты контактов между спортсменами; 

-изменение группового настроения путем введения разнообразных стимулов. 

Таким образом, перед тренером ставится сложная задача - развить и правильно направить 

личностные качества всех членов команды для достижения общей цели. Ведь успешно 

выступающая команда - это в первую очередь психологически правильно сплоченный коллектив, 

где с учетом индивидуальных качеств каждого спортсмена создан благоприятный климат. 

А признаками достижения идеальной атмосферы в коллективе будут являться: 

сплоченность, доверие друг другу и тренеру, зрелость ее структуры, определенность лидерских 

позиций. 

И формируется она под влиянием общегрупповых эмоций, которые возникают 

вследствие достижения командой каких либо результатов в совместной деятельности и не 

только в спортивной области. Т.е. педагогу необходимо создать такую благоприятную 

атмосферу, в которой будут царить доверие, взаимовыручка и взаимопонимание. Хороший 

психологический климат помогает более быстрому продвижению команды к общей цели, 

преодолению трудностей, умению находить компромиссные решения в конфликтных ситуациях 

и как следствие более высокие показатели личной и командной удовлетворенности. Повысить 

сыгранность команды за счет оптимизации социально-психологического климата - это конечный 

результат реализации рассматриваемой компетентности тренера [5]. 

Только многогранный подход педагога к подготовке команды, обладание и использование 

им системы знаний и умений, постоянное совершенствование их и не только в области 

педагогики, физиологии, анатомии, теории и методики, но и в последнее время выходящей на 

первый план психологии может привести к успеху спортивный коллектив. 
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Мақалада мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік-мәдени ортаға бейімдеу 

мәселелері  қаралады. Мүмкіндігі шектеулі баланы қоғамға енгізудің қиындығы, тұлғаны 

әлеуметтендірудегі қоғамның рөлі анықталады. Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды  қоғамға 

қосудағы интеграция мен инклюзивті білім беру талданады. 

Тірек сөздер: мүмкіндігі шектеулі бала, әлеуметтік бейімдеу,  арнайы мекеме, 

интеграция, инклюзивті білім  беру. 

 

В статье рассматриваются вопросы адаптации детей с ограниченными 

возможностями к социально-культурной среде. Определяется сложность внедрения ребенка с 

ограниченными возможностями в общество, роль общества в социализации личности. 

Анализируется интеграция и инклюзивное образование в интеграции лиц с ограниченными 

возможностями в общество. 

 Ключевые слова: ребенок с ограниченными возможностями, социальная адаптация, 

специальное учреждение, интеграция, инклюзивное образование. 

 

The article deals with the issues of adaptation of children with disabilities to the socio-cultural 

environment. The complexity of the introduction of a child with disabilities in society, the role of 

society in the socialization of the individual. Integration and inclusive education in the integration of 

persons with disabilities into society is analyzed. 

 Key words: child with disabilities, social adaptation, special institution, integration, inclusive 

education. 

 

Кез келген қоғамда, даму дәрежесі қаншалықты жоғары болғанына қарамастан, 

әлеуметтік қиындықтар болып тұрады. Осындай себептердің салдарынан, қазіргі кезде 

әлеуметтік көмекке мұқтаж болып отырған мүмкіндігі шектеулі балалар күннен күнге көбеюде. 

Әрине, мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп, әлеуметтік тұрмысқа баулуда, ата-ана 

мейірімімен қатар, мұғалім және мамандар тарапынан шексіз, мейірімділіктің қажеттілігі бірден 

айқын байқалады. Бұл жұмыста үлкен жауапкершілік, төзімділік, тәжірибе қажет.  

Қазіргі озық технология заманында мүмкіндігі шектеулі балаларды заман талабына сай, 

түрлі әлеуметтік жағдайлардан адаспай, дұрыс жол таба алатын, еңбеққор азамат етіп қалай 

әзірлеп шығаруға болады деген сұрақ осы салада қызмет атқарып келе жатқан мамандарды 

шығармашылық жұмыстар мен инновациялық технология әдіс тәсілдерін іздеуге итермелейді. 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік психологиялық түзету арқылы қолдаудың маңызы 

зор. Себебі, тұрмыс тіршілігіндегі шектелуді жою үшін жағдай жасауды қамтамасыз етіп, оларға 

басқа азаматтармен бірдей қоғам өміріне қатысу мүмкіндіктерін жасау керек деп ойлаймыз. 

Біздің Отанымызда да осы салаға байланысты арнайы сауықтыру орталықтары да жұмыс жасап 

келеді. Қазіргі уақытта республикалық арнайы түзету мекемелерінде мүмкіндігі шектеулі 

балалар мен жасөспірімдер тәрбиеленуде. Осы топқа жататын арнайы мектептерде сырқаттары 

және басқа себептерге байланысты оқуға мүмкіншіліктері жоқ оқушылардың жалпы орта 

мектептерде білім алуы қиыншылық туғызады. Осы себепті әлеуметтік тәрбиенің мәселелерін 

көре білу, сезіну және шешу жолдарын қарастыру, мүмкіндігі шектеулі баланы әлеуметтендіруге 
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қолайлы шарт жасау және қатарға қосу мен тәрбиелеуді жүзеге асыруды міндет етіп алға қою 

керек.  

Дамуларында ауытқулары бар адамдардың қоғамға әлеуметтенуі қоғамның бұл 

адамдарға деген қарым-қатынасына, айналадағылардың мүгедектердің ерекшеліктері мен 

өмірлері туралы ақпараттануларына байланысты. Тарихи тәжірибе көрсеткендей,  кез-келген 

елдің дамудың жаңа жолына аяқ басуы, даму мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға қатысты 

мемлекеттік саясат қағидаларын қайта қараумен қатар жүреді. 

Ата Заңымыз Конституцияда көрсетілгендей, адамның ең маңызды игілігі жеке басының 

бостандығы мен құқықтары.  

Қазақстан Республикасында 2000 жылдардан бастап білім беру саясатында [1] ерекше 

қажеттілігі бар балаларға қатысты жаңа бағыттар қалыптасуда, балаларды әлеуметтендіру, 

тәрбиелеу, білім беру, әлеуметтік қолдау және бейімдеудің тиімді жолдарын белсенді іздеу 

жүргізілуде.  Жалпы білім беру жүйесіне ерекше қажеттілігі бар балаларды дені сау 

құрдастарымен білім беру ортасына кіріктіру бойынша процестер енгізіле бастады.  

2002 жылы алғаш рет посткеңестік кеңістікте Қазақстан Республикасының «Мүмкіндігі 

шектеулі балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзету арқылы қолдау 

туралы» Заңы [2] күшіне енді, онда тек арнайы білімге ғана емес, олардың қоғамдағы орнына да 

басқа көзқарасты көрсететін, осы санаттағы балалардың құқығын қорғауға қағида түрінде жаңа 

- инклюзивті – тәсіл бекітілген. Заң әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзетулік 

қолдаудың формалары мен әдістерін анықтайды, мүмкіндігі шектеулі балаларға тиімді көмек 

жүйесін құруға, олардың тәрбиесіне, оқуына, еңбектік және кәсіптік дайындығына, бала 

мүгедектігінің алдын-алуға байланысты  мәселелерді шешуге  бағытталған.  

Қазіргі таңда, еліміздегі мүмкіншілігі шектеулі балалар санының көбеюі деңсаулық 

сақтау, білім және әлеуметтік қорғау салаларының осы мәселеге көңіл бөлуін талап етіп отыр. 

Жылдан жылға мүмкіншілігі шектеулі балаларға деген қоғамның көзқарасы өзгеріп, оларды 

қоғамның бір мүшесі ретінде қарауға бет бұрып келеді. Үкіметіміздің мүмкіндігі шектеулі 

балаларға арналған көптеген көмектерінің ішінде үйде әлеуметтік көмек беру ерекше орын 

алады. Үйде әлеуметтік көмек беру барлық мүгедек балаларға емес, олардың ішінде өз-өзіне 

қызмет етуі төмен, қозғалысы нашар, үйде оқитын, үйде тәрбиеленетін және ешқандай 

бағдарламамен оқуға жарамсыз балалар мен жасөпірімдерге көрсетіледі. Осы орайда педагог-

психологтың міндеті мүмкіндігі шектеулі балалардың жан айқайын қоғамға жеткізу, яғни бала 

ағзасындағы ауытқулар мен бөгеттердің себеп-салдарын анықтап, олардың отбасындағы қарым-

қатынастарын дамытып, дені сау баламен араласауына жағдай туғызу болып табылады. 

Тәрбиелеу барысында, жас ерекшеліктерін ескере отырып, балаларды шешім қабылдай алуға, 

өзін-өзі қамтамасыз етуге, еңбекке, тәртіп мәдениетіне, ұжымда еңбек ете алатындай деңгейге 

бейімдеу қажет.  

Мүмкіндігі шектеулі баланы қоғамға енгізудің қиындығы, бір жағынан бала дамуындағы 

дене және психологиялық ауытқулары болса, екінші жағынан әлеуметтік жүйенің дұрыс 

қалыптаспағандығы, мүмкіндігі шектеулі баланың қалыпты өмір сүруіне кедергі келтіреді. 

Әлеуметтенудің мәні адамның қоғамға бейімделіп, жекеленуі болып табылады. Тұлғаны 

әлеуметтендіруде тек қана қоғам емес, ең бірінші әрбір адам белсенді рөл атқаруы тиіс [3]. 

Мүгедек бала еркіндікті, әлеуметтік интеграцияны қамтамасыз ететін ортада толыққанды және 

лайықты өмір сүруіне көмектесетін ерекше күтім, білім және қажетті дайындық алуға құқылы. 

Бейімделу ― бұл жеке тұлғаның әлеуметтік құрылымдарға енуі. Мүмкіндігі шектеулі 

балаларды әлеуметтік ортаға енгізудің негізгі бір факторы, ортаны мүмкіндігі шектеулі баланы 

қабылдауға дайындау. Мүмкіндігі шектеулі баланы әлеуметтік ортаға енгізудің екі жолы бар. 

Бірінші жолы, мүмкіндігі шектеулі баланы қоршаған ортаға бейімдеу. Бұл жолдың кемшілігі ― 

біржақтылығы. Бұл жолмен керекті нәтижеге жету мүмкін емес, әлеуметтену процесі екі 

жақтылы болуы керек. Бұл дайындық процесінде интеграцияның объектісі ғана емес, сонымен 

қатар белсенді субъектісі болу керек. Екінші жолы ― мүмкіндігі шектеулі баланы әлеуметтік 

ортаға енгізу дайындығымен бірге, әлеуметтік ортаны мүмкіндігі шектеулі баланы қабылдауға 

дайындау. Негізгі факторы да осы.  
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Адамзаттың саяси, экономикалық және мәдени өміріндегі маңызды өзгерулер мен қайта 

құрылуы қоғамның даму тарихында мүмкіндігі шектеулі тұдғалардың әлеуметтік ортадағы  

орнына өзгерістер әкелді: 

1. оқыту мен тәрбиелеудің дәстүрлі, өктем түрінен гуманистік, тұлғаға бағытталған 

түріне ауысу, 

2. білім беру жүйесінде даму мүмкіндіктері шектеулі балалардың негізгі құқықтары мен 

еркіндіктерін сақтауға бағытталған әлеуметтік жағдайлар, оларды қоршаған ортаның түрлі 

байланыстары мен қарым-қатынастарына және дендері сау қатарларымен біріге әрекет ету 

үдерісіне енгізу белсенді түрде дами бастайды, 

3. әр адамның тұлғалық қасиетін бірегей және қайталанбас құндылық ретінде 

қабылдауды бейнелейтін педагогикалық жаңа ойлау барған сайын орныға бастайды, 

4. психофизикалық бұзылулар адамның сезуге, уайымдауға, әлеуметтік тәжірибені 

меңгеруге қабілеттілігін жоққа шығара алмайтындығы мейлінше терең мойындалады, 

5. қоғам біртіндеп адамзаттың парызы - әрбір адамның дамуы үшін жағдайлар жасау - 

деген ойға келе бастайды, оның негізгісі, өзінің барлық мүшелеріне өмірден өзінің орынын 

табуға және қоғамның толыққанды мүшесі болуға мүмкіндік беретін, сапалы білім беру болып 

табылады. Бұл қоғам мен мемлекеттің мүмкіндіктері шектеулі балаларға қарым-қатынастарын 

өзгертуге алып келді, бұл олардың қалыпты дамып келе жатқан қатарларымен тең жағдайда 

білім алу құқықтарын қамтамасыз етуге сайып келеді. 

Әлемнің көптеген дамыған елдерінде  (АҚШ, Ұлыбритания, Швеция, Германия, 

скандинавия елдері) ерекше қажеттілігі бар балаларға білім беруді дамытудың негізгі үдерісі 

кіріктірілген (инклюзивті) білім беру болып табылады. Жалпы білім беру процесіне тартылған 

балаларға арнайы қосымша жағдай жасалады, оқытуды жеңілдететін көмек және қолдау 

көрсетіледі.   

Елдердің әрқайсысы білім берудің жан-жақты, кіріктірілген моделін құруды мәлімдейтін 

жеке кіріктіру моделдерін жүзеге асырады. 

  Соңғы жылдары шет елдерде «кіріктіру» түсінігінің орнына «енгізу» (inclusion) түсінігі  

пайда болды. «Инклюзивті білім беру» түсінігі  ерекше қажеттілігі бар оқушыларды өз 

құрдастары оқитын мектептерде оқыту формасын ұсынады. Енгізу ерекшелікке және 

нәсілшілдік, жынысына қарай басқадан артықшылығына және т.б. сенімділік сияқты әлеуметтік 

ауруларға қарсы күресті білдіреді. Енгізу оған мұқтаж болған, қандай формада болмасын оған 

қажетті қолдау кепілділігін қамтамасыз етуді білдіреді.  

Азаматтық қоғам, өз кезегінде, қоғамдық қатынастар жүйесінде ізгілік пен 

толеранттылықты бекітуге мүмкіндік беретін адамдарды қорғау құқығы бойынша әлеуетті 

жүзеге асыра алады.  

Екінші жағынан, қоғам қабылдау стереотипін психологиялық сияқты материалды-

техникалық (пандустардың, көтергіштердің, жабдықталған туалеттердің, жарықтық және 

дыбыстық сигналдардың, Брайл шрифіндегі жазбалар, естімейтін және жартылай естімейтіндер 

үшін ұжымдық және жеке қолдануға арналған дауыс күшейткіш құралдары, көрмейтіндерге 

арналған оқыту кешендері және т.б. болуы,) жағынан да дайын болуы қажет.  

Қазақстан Республикасы өзінің тәуелсіздігін жариялағаннан бері білім алу қажеттіліктері 

ерекше балалардың сапалы білім алуларын қамтамасыз ету бағытындағы елеулі іс-шаралар 

жүзеге асырылуда. Кең таралған арнайы (түзету), интернаттық оқу ұйымдарының орындарына 

жаңа, әлемнің көптеген жетекші елдерінде қолдау тапқан, әр балаға қажетті барлық 

жағдайларды жасай отырып, оның тұрғылықты орнындағы жалпыға білім беру мекмесінде 

білім алу құқығын қамтамасыз ететін, білім берудің инклюзивтік түрі келді.  

Арнайы білім беру саласына, балаларды дендері сау қатарларының білім алу ортасына 

кіріктіру бойынша, инновациялық үдерістер кеңінен енгізіле бастады . Мүмкіндіктері шектеулі 

балаларды әлеуметтік бейімдеу және қоғамға кіріктіру үшін тиімді жағдайлар жасаудағы 

инновациялық бағыттарды үйрену жұмыстары жетілдіруде . 

Қазақстан Республикасы үшін мүмкіндіктері шектеулі балалар дәстүрлі білім беру 

жүйесінде арнайы (түзету) білім беру мекемелерінде, үйде немесе арнайы мектеп-
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интернаттарда білім алды. Елімізде арнайы білім беру ұйымдарының (арнайы (түзету) 

мектептері мен мектепке дейінгі ұйымдары, оңалту орталықтары, психологиялық-

педагогикалық түзету кабинеттері және басқалар) желісі қалыптасқанына қарамастан, 

Республикада соңғы онжылдықта объективті және субъективті себептермен қоғамның 

мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға қарым-қатынасы мейлінше өзгерді.  

Қорыта келе, жылдан жылға мүмкіншілігі шектеулі балаларға деген қоғамның көзқарасы 

өзгеріп, оларды қоғамның бір мүшесі ретінде қарауға бет бұрып келеді. Үкіметіміздің мүмкіндігі 

шектеулі балаларға арналған көптеген көмектерінің ішінде үйде әлеуметтік көмек беру, мүмкіндігі 

шектеулі балалармен әлеуметтік жұмыстарды ұйымдастыру ерекше орын алады. Үйде әлеуметтік 

көмек беру барлық мүгедек балаларға емес, олардың ішінде өз-өзіне қызмет етуі төмен, қозғалысы 

нашар, үйде оқитын, үйде тәрбиеленетін және ешқандай бағдарламамен оқуға жарамсыз балалар 

мен жасөпірімдерге көрсетіледі. Қазіргі қоғамда әр баланың даму үшін білім алуға деген жеке 

қажеттілігі мен қабілетін ескеретін қолайлы жағдай жасау қажеттілігі түсіністік тапты.  
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Ақпараттық технологиялар дамыған қоғам дәуірінде кез-келген адаммен дұрыс тіл 

табысу, керекті мағлұматты дұрыс жеткізе білу немесе айтылған ойды толық түсіне алу өте 

маңызды. Шынайы өмірде табысқа, көздеген мақсатқа қол жеткізуге қажет  құралдардың бірі – 

коммуникативтік дағдылар. Аталған дағдыларды оқушылардың бойында ең алдымен өзінің 

қарым-қатынасымен үлгі бола отырып,  сабақ беру барысында қазіргі білім беру жүйесіндегі 

талаптарға сай тиімді әдістерді пайдаланып қалыптастыру ұстаздың біліктілігіне байланысты. 

Өйткені мектеп қабырғасы – оқушылардың тек сапалы білім алуын ғана емес, сондай-ақ жан-

жақты қалыптасқан, тәрбиелі тұлға болуына ықпал ететін ерекше орын. 

Мақалада коммуникативтік дағдыларының маңыздылығы, мектеп оқушыларын тілдік 

қарым-қатынас орнату арқылы тұлға ретінде қалыптастырудағы педагогтың рөлі, аталған 

дағдылар мен қабілеттердің оқушы бойынан көрініс табуының қандай нәтижеге жеткізетіні 

туралы баяндалады. 

Тірек сөздер: коммуникативтік дағдылар, тілдік қарым-қатынас, педагог, оқушы, тұлға 

                                             

В век бурного развития информационных технологий очень важным качеством является 

умение найти общий язык с любым человеком, довести до собеседника нужные сведения, 

также, в свою очередь, понять его мысль. Один из инструментов достижения поставленных 

целей, достижения успеха в реальном мире – это коммуникативные навыки. Формирование 

данных навыков у учеников напрямую связано с примером использования этих навыков во время 

проведения уроков, в соответствии с требованиями в современной сфере образования и 
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подбором подходящих методов и приемов, а также уровнем грамотности  самого 

преподавателя. Ведь школа – это не только источник качественных знаний, но и вместе с тем, 

место, оказывающее особое влияние на формирование всестороннее развитие и воспитание 

личности.             

В данной статье рассматривается важность развития коммуникативнных навыков, 

роль педагога в формировании личности посредством языкового общения и отражение данных 

навыков и способностей учеников в виде достижения конкретных результатов. 

Ключевые слова: коммуникативные навыки, языковое общение, педагог, ученик, 

личность 

 

At present rapid development of information technology it is very important to communicate 

accurately and clearly, to have a good rapport with any person, to pass the necessary information or 

to understand the interlocutor properly. Communication skills are one of the tools for achieving goals 

and success in the real life. The formation of these skills in students is directly related to the teacher’s 

use of communicative skills during the lessons in accordance with the requirements in modern 

education system and the selection of appropriate methods and techniques, as well as the level of 

teacher’s competence. In this term, school is not only a source of quality knowledge, but also a place 

that has a special impact on the formation of comprehensive development and education of the 

individual. 

This article considers the importance of the communication skills development of school 

children, the teacher’s role in personality formation through communication competence and the 

reflection of students’ skills and abilities in the form of achieving specific results. 

Key words: communication skills, language communication, teacher, student, personality 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-

ауқатынының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» атты Жолдауында «Ойлау негіздері, 

ақыл-ой мен шығармашылық қабілеттер, жаңа дағдылар сонау бала кезден қалыптасады. Білім 

беру ісінде 4К моделіне: креативтілік, сыни ойлауды, коммуникативтілікті дамытуға және 

командада жұмыс істей білуге басты назар аударылуда» дей келе, өскелең ұрпақтың білімі мен 

тәрбиесінің маңыздылығына ерекше мән берді [1] . 

Заман талабына сай қабылданған жаңартылған білім беру бағдарламасының 

ерешеліктерінің бірі – оқушылардың коммуникативтік дағдыларын дамыту. Тіл білімі 

терминдерінің сөздігінде «Коммуникация» (латын тілінен аударғанда байланысу, қатынасу) 

адамдардың танымдық, еңбек процесінде қатынас жасау, пікір алысу, ой бөлісуі, олардың бір-

бірімен әрекет жасауының айрықша формасы болып табылады» деген анықтама беріледі.  

Ғалым Ф.Ш. Оразбаева «коммуникация» термині туралы былай тұжырымдайды: 

«коммуникация» сөзінің негізгі мазмұны жалпы қарым-қатынас, араласу, хабарласу, байланыс 

деген сияқты мағыналарды білдіре келіп, адамдардың тіл арқылы сөйлесу процесін, тілдесу 

ерекшеліктерін, тілдік әлеуметтік мәні мен қоғамдық қызметін, адамдар арасындағы қарым-

қатынасты, өзара түсінушілікті көрсетеді»[2].  

Баланың коммуникативтік дағдыларының дүниеге келгеннен күннен бастап қалыптаса 

бастайды. Айналасындағы адамдармен вербалды емес, яғни сөйлемей-ақ қарым-қатынасқа 

түскен бала үлкендердің сөзін естіп, түрлі ақпаратты қабылдайды. Баланың тілі шыққан кезде 

коммуникативті дағдыларды қалыптастыруда ата-анасының жауапкершілігі мен қоршаған 

ортаның ықпалы  арта түседі. Ал  мектеп табалдырығын аттаған оқушының жаңа ортаға 

бейімделіп, айналасындағылармен қарым-қатынас орнатуында педагогтың рөлі зор. Мұғалімнің 

педагогикалық қарым-қатынас процесінде маңыздылығына С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский, 

К.Д. Ушинский және т.б. кеңес педагогикасының классиктері ерекше мән берді. Оқытушы 

мамандығын әр түрлі мінезді, әр түрлі темпераментті адамдар меңгеретіндіктен, қарым-қатынас 

стилі де әр түрлі болып келеді. Қарым-қатынас стилі ұғымына В.А. Кан-Калик: «Қарым-қатынас 

стилі деп біз педагог пен оқушының әлеуметтік-психологиялық арақатынасының жеке-

типологиялық ерекшеліктерін айтамыз: а) мұғалімнің қатысымдық мүмкіндіктері; ә) педагог 
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пен оқушының өзара қарым-қатынасының қалыптасуы; б) педагогтің шығармашылық тұлғасы; 

в) оқушы ұжымының ерекшеліктері» деген анықтама береді[3]. 

Педагогикалық тұрғыдан қарағанда, тәрбиеленушіге нәтижелі ықпал ету үшін 

тәрбиеленушінің мұғалімді қабылдауымен қатар, мұғалімнің де тәрбиеленушіні қабылдауы 

қажет. Педагог міндетті түрде ықпал ету объектісін, сондай-ақ оған қатысты жасалған 

ықпалдың нәтижесін де көруі керек. Мұғалім көп жағдайда өзінің сәтті ұйымдастырылған іс-

әрекеттерінің тәрбиеленушіге  жақсы ықпал ететініне сөзсіз сене отырып, баланың бағынуы, 

баланың келісімі, эмоциялы іс-әрекеті міндетті түрде ескеруі керек. Яғни мұғалім үшін кері 

байланысты түсініп, қабылдау да өте маңызды. Педагогикалық қарым-қатынас – мұғалім мен 

оқушының рухани баюы сипатындағы нәтижеге тек қана мұғалім оқушыға өзінің дәрежесіндей 

тең қарағанда ғана жетуге болады. Бұл қарым қатынас: 

1. біріншіден, мұғалім оқушының рухани дүниесіне ерекше құрметпен қарап, оның 

еркіндігін мойындап, оның келісу-келіспеу құқына және іс-әрекетті таңдау құқына ие екендігін 

танытуы; 

2. екіншіден, оқушының дүниеге деген көзқарасын түсініп, оның түрлі эмоциялық жай-

күйіне (қайғы, қуаныш) ортақ болу; 

3. үшіншіден, әр оқушының өзіне тән жеке қасиеттері мен ерекшеліктерін қабылдай білу. 

Жоғарыдағыларды ескере келе, қарым-қатынас дегеніміз – басқа біреудің жан дүниесіне, 

«мен» ұғымына ену деуге болады[4]. 

Бұл тұрғыда тек білім берумен ғана шектелмейтін, эмоционалдық қызығушылық, өзара 

әрекеттесу арқылы оқушылармен оңай қарым-қатынас орнату мұғалімнің өзінің 

коммуникативтілік қабілеттеріне байланысты. Оқушы мен мұғалімнің тікелей-қарым-

қатынасынан тұратын коммуникативтік әдістің негізгі мақсаты – оқушыларды сабақ барысында 

тілдесім (сөйлеу, тыңдау, жазу, оқу) әрекетіне баулу, күнделікті өмірде кездесетін түрлі 

жағдайяттарды тілдік қарым-қатынас арқылы шешуге үйрету, әрбір адамның өзіндік 

ерекшеліктерін ескере отырып, олармен мәдениетті түрде қарым-қатынас орната білу.   Мұғалім 

оқушы бойында қазіргі заман мәдениетіне сай мінез қалыптасуына жауапты екендігін сезіне 

отырып, беделділік және өзіне деген сенімділік сияқты қасиеттерді оқушы бойына сіңіре білуі 

керек. Басқаны тыңдай білу, оны құрметтей білуді де оқушы мұғалімнен үйренеді. Оқушыға 

деген мұғалімнің табиғилық, шынайылық және әдептілік қарым-қатынасы оның тарапынан да 

осындай іс-әрекеттердің пайда болуына әсер етеді. Тіпті мұғалім әзіл айтса да, басқаның 

көңіліне келмеу жағын ойластыруы тиіс. Басқа адамның тілінде сөйлей білу, оқушының 

деңгейіне түсіп қана қоймай, оны өзінің деңгейіне дейін көтере алу мұғалімнің қарым-қатынас 

орнату шеберлігінің көрінісі. 

Мектеп оқушысының коммуникативтік дағдыларын қалыптастыруда мұғалім өзінің 

кәсіби  әрекеті арқылы үлгі көрсете білсе, екіншіден, кәсіби шеберлігі арқылы осы дағдыларды 

сабақ беру барысында қалыптастыра білген жөн. Бұл мақсатқа жету үшін қолданылатын 

оқушылардың коммуникативтік дағдыларын қалыптастыруға арналған түрлі жаттығулар мен 

тапсырмалар кешені мынадай міндеттерді қамтуы тиіс: 

1. Тілдесім әрекетінің әр түрін (оқылым, жазылым, тыңдалым және айтылым) меңгерту; 

2. Тапсырмалардың оқушылар деңгейіне сай болуы; 

3. Тапсырмалардың өзара байланыста, бір жүйеде болуы; 

4. Қарапайымнан күрделіге қарай өзгеруі; 

5. Оқушының жеке қабілеттері мен қатысымдық дербестігін дамыту; 

6. Оқушылардың өзара коммуникативтік байланыс орнатуына ықпал ету; 

7. Білімді жетілдіру [5]. 

Тілдік дағдыларды қалыптастыруда, яғни айтылым, тыңдалым, жазылым, оқылымға 

үйрету барысында алдымен көрсету және модельдеу өте тиімді. Сөздерді дұрыс айту, ақпаратты 

дұрыс қабылдау үшін қалай айту жөнінде мұғалім үлгісін көрсеткен жағдайда оқушы орындай 

алады. Сонымен қатар дүниетану, жаратылыстану сабақтарында оқушы қарапайым түсініктерді 

нақты ұғыну үшін өзінің тәжірибесі арқылы үйренуі өте маңызды. Яғни зерделеу және зерттеу 

арқылы мәселе көтеру, зерттеу бағытын болжамдау мен сұрау оқушыны ынталандырады. Бұл 
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оқушылардың тәжірибе жасауы арқылы түсінігінің қалыптасуына жол ашады. Оқушының жаңа 

білім алуымен қатар бұрынғы білімі тереңдейді. Белсенді оқу стратегияларын қолдануда 

оқушының түсiнуі, тереңдiк деңгейi оның алдына қойған мақсатына мәтiн негiзiнен не туралы 

екендiгiн, яғни оның негiзгi мағынасын егжей-тегжейiне жете түсiнуге байланысты [6]. 

Оқушыларға қажет коммуникативтік дағдыларға оңай тіл табысу, сөйлеушінің сөзін ден 

қойып тыңдау, сұрақ қою, кері байланыста болу, келісімге келу, өз ойын білдіру, т.б. сияқтылар 

жатады. Ал бұл коммуникативтік дағдыларды дұрыс меңгерудің тиімді тұстары/нәтижесі  

мынадай: 

1. Оқушының білімді игеруі жеңілдейді. Біріншіден, білім алу, үйрену үдерісі кезінде 

оқушы өзін жалғыз сезінбейді. Мұғалім берген тапсырманы өзі сияқты сыныптастарымен 

бірлесе отырып орындау барысында оқушы өзін топтың бір мүшесі  екендігінін, мәселені 

шешуге өзінің де үлес қосып жатқанын түсінеді. Екіншіден, сабаққа қатысты түсініксіз 

сұрақтарды  мұғалімнен қысылмай сұрайды және өз ойын еркін жеткізе білуді үйренеді. 

2. Оқушылар өзара жақсы достық қарым-қатынаста болады. Сыныптастарымен жақсы 

қарым-қатынаста болу мектептен қалмауға себеп болады. Сабақ барысында коммуникативтік 

дағдыларды қалыптастыруға бағытталған түрлі әрекеттер оқушылар арасындағы достықтың, 

әріптестіктің нығаюына септігін тигізеді. Ол үшін мұғалім екеуара немесе топтық 

тапсырмаларды ұйымдастыруда оқушылар құрамын жиі өзгертіп, ауыстырып отыруы қажет.  

3. Болашақта өз мамандығының шебері болуға дағдыланады. Қазіргі заманда нарық 

талабына сай маман болу үшін білімді болу жеткіліксіз. Біліммен қоса, адамгершілік, іскерлік 

сипаттарға ие болудың маңызы зор. Білікті маман бойындағы коммуникативтік дағдылар кез келген 

кәсіби ортада жоғары бағаланады. Өйткені ондай маман әріптестерімен, тұтынушылармен, 

басшылықпен адекватты қарым-қатынас орната отырып, нәтижелі қызмет етеді. 

4. Шынайы өмірлік жағдаяттарда өзін-өзі дұрыс ұстайды және әлеуметтік ортаға оңай 

бейімделеді. Мысалы, сабақ кезінде  

5. Өзін-өзі ұстау мәдениеті қалыптасады. Әр адамның жеке пікіріне, көзқарасына 

құрметпен қарау, сөйлеушінің сөзін бөлмеу, қарсылықты пікірді, келіспейтіндігін сыпайы түрде 

жеткізу, қандай-да бір даулы мәселені ақылмен шеше білу сияқты сипаттар кез-келген білімді 

адамның тәрбиелілігі мен ішкі мәдениетін көрсетеді. Мұндай сипаттар тек сабақ кезінде ғана 

емес, күнделікті, шынайы өмірде де аса маңызды. 

Қорыта айтсақ, коммуникативтік дағдылар оқушының әлеуметтенуіне, тұлға болып 

қалыптасуына қажетті маңызды шарттардың бірі. Оларды мектеп кезінен, білім беру үдерісі 

барысында заманауи ғылым мен тәжірибе жетістіктері негізінде шеберлікпен қалыптастыру – 

жаңартылған білім беру бағдарламасының талабы әрі мұғалімнің міндеті.   

Бұл міндетті жүзеге асыру оқушыны іс-әрекетті атқарушы объектіден жеке тұлғаның өз ісін өзі 

басқаруға, орындауға қабілетті субьектіге көшіру арқылы мүмкін болады. Осылайша, 

нәтижелерге негізделген білім беру моделі жүзеге асырылады. Нәтижесінде оқушылардың 

тілдесу, қарым-қатынас орнату дағдылары дамиды, өз бетімен білм үйрену, зерттеу, зерделеуге 

машықтанады, сапалы білімге қол жеткізіліп, мәдениетті тұлға ретінде қалыптасады.  
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Мақалада «Рухани жаңғыру» реформалық бағдарламасының маңызды аспектілері, 

бағдарлама аясында атқарылатын міндеттері   қарастырылды. 

Тірек сөздер: «Рухани жаңғыру», бағдарлама, мамандар даярлау, білімді, бәсекеге 

қабілетті, жастар. 

 

В статье рассматриваются некоторые аспекты программной  статьи «Рухани 

жаңғыру», задачи, стоящие  в сфере высшего образования, в свете  выполнения  данной 

программы. 

Ключевые слова: «Рухани жаңғыру», программа, подготовка специалистов, 

конкурентоспособная, образованная, молодежь. 

 

The article looks through some aspects of pogramm “Ruhane Janguru”, tasks are in sphere of high 

education, in the execution of such program. 

Key words: “Ruhane Janguru”, pogramm, preparation of specialists, rivalry, educated, youth. 

 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев елімізді рухани жаңғыртудың бірегей бағдарламасын ұсынды. 

Бұл халқымызға рухани жол көрсететін дамуымыздың негізгі бағдары екенімізге күмәніміз жоқ. 

Күллі руханиятымызды дүр сілкіндіріп жаңаша ойлауға, заманауи білім көшіне ере білуге 

жол көрсеткен «Рухани жаңғыру» реформалық бағдарламасы біздің елдегі көптен шешімін таппай 

қордаланып қалған істердің түйінін тарқатады. Бірсыпырасын атай кетсек: қазақ тіліндегі 

оқулықтардың жеткіліксіздігі, тарихи ескерткіштерді қалпына келтіру, туризмді жан-жақты дамыту, 

ел жастарының ғылыми мүмкіндігін бәсекеге қабілеттілігі сынды проблемалар бірте-бірте оң 

шешімін табатын болады. Аталған мәселелердің шешілуі қазақстандықтардың, еліміздің жаңа 

сапада дамуына игі әсерін тигізбек. Бағдарлама үшінші жаңғырудың өзегіне айналуы, елімізге 

мүлдем жаңаша сипат, тың серпін әкелері анық. 

Президент қойылған мақсатты толық орындау үшін «Санамыз ісімізден озып жүруі, яғни 

одан бұрын жаңғырып отыруы тиіс», – деп нақты міндет қойды. Рухани жаңғыруда қойылып 

отырған маңызды мәселенің бірі – «сананың ашықтығы». 

 Жаһандану үрдісіндегі басты талап – әлемдік тілдерді игеруге ұмтылу. Бұл біздің ғаламдық 

үрдіске толыққанды араласуымызға жол ашады. Әлемдік озық тәжірибе мен жетістіктерге қол 

жеткізуімізге мүмкіндік туғызатыны анық.  

Негізгі міндеттердің бірі – латын әліпбиіне көшу. Бұл орайда, қазақ әліпбиінің жаңа 

графикадағы бірыңғай стандартты нұсқасын қабылдағанбыз. 

Қазақ жазуын латыннегізді ұлттық әліпбиге көшіру арқылы түбегейлі реформалаудың 

маңызды кезеңі жаңа емле ережелерін анықтау болып табылады. Бүгінде Қазақстан Республикасы 

Үкіметі бекіткен реформаны жүзеге асырудың кезеңдік жоспарына сәйкес латынграфикалы әліпби 

бойынша жазу-сызудың орфографиялық ережелерінің ғылыми-теориялық негіздері зерттеліп 

жатыр. Ғылыми ізденістер бойынша жаңа емле ережелерінің тұжырымдамасының жобасы 

әзірленді. Бұл жоба бойынша латынграфикалы жаңа әліпби негізіндегі қазақ жазуы бұған дейінгі 

графикалардағы өзінің басты фонематикалық ұстанымын сақтайды. 

 Әлемдегі ең жақсы әртүрлі тілдердегі 100 оқулық қазақ тіліне аударылды. Бұл 

халқымыздың білімін әлемдік кеңістікке, ғаламдық деңгейге алып шығуға тың серпін беретіні 
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сөзсіз. Біріншіден, 100 оқулық аудару нәтижесінде ғылыми контент қоры көбейіп, қазақ тілінің 

ғылыми қоры халықаралық ғылыми лексикамен байытылады. Бұл тілдің дамуына септігін 

тигізбек. Екіншіден, жоғары оқу орындарындағы білімнің мазмұны әлемдік деңгейге көтерілуге 

мүмкіндік алады. Үшіншіден, бұл жоба Қазақстандағы аударма мектебін күшейтуге зор үлес 

қоспақ. 

 

Еліміздің Президенті Нұрсұлтан Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласында бізге инженерлер мен дәрігерлер ғана емес, қазіргі заманды және болашақты терең 

түсінетін білікті гуманитарлық сала мамандары да ауадай қажет екенін айтты. «Ең алдымен, – 

деді Елбасы, – жүз мыңдаған студентке жаңа сапалық деңгейде білім бере бастаймыз. Бұл – 

білім саласындағы жаһандық бәсекеге неғұрлым бейімделген мамандарды даярлау деген сөз. 

Оған қоса, жаңа мамандар ашықтық, прагматизм мен бәсекелік қабілет сияқты сананы 

жаңғыртудың негізгі қағидаларын қоғамда орнықтыратын басты күшке айналады. Осылайша, 

болашақтың негізі білім ордаларының аудиторияларында қаланады. Әлемнің үздік 100 

оқулығының қазақ тілінде шығуы 5-6 жылдан кейін-ақ жемісін бере бастайды. Сол себепті, 

уақыт ұттырмай, ең заманауи, таңдаулы үлгілерді алып, олардың қазақ тіліндегі аудармасын 

жасауымыз керек. Бұл – мемлекеттің міндеті. Үкімет мұны аудармашы мамандармен 

қамтамасыз ету, авторлық құқық, оқу-әдістемелік бағдарламалар мен профессорлық-

оқытушылық құрамды белгілеу сияқты жайттарды ескере отырып, кешенді түрде  шешу керек». 

Тарих пен саясаттану, әлеуметтану мен философия, психология, педагогика, экономика, 

мәдениеттану және филология ғылымдары бойынша студенттерге заманға лайық білім беруге 

қажетті жағдай жасалануда. Мәселен, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар бойынша 

көптеген әлеуметтану мен философиядан қазақ тіліне аударылған кітаптар дүние жүзіндегі 

таңдаулы үлгілердің бірі, әлемде болып жатқан әлеуметтік өзгерістердің себептерін түсіндіруге 

негіз бола алады. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласы жарық көргелі бері жер-жерде аталған бағдарлама аясында жобалар жүзеге аса 

бастады. Соның бірі, мәдениетті жасайтын халық болғандықтан, осы идеяның аясында 

замандастарымыздың жетістіктерін көрсетуге бағытталған «Қазақстандағы 100 жаңа есім» 

жобасы қолға алынды. Мемлекет басшысы: «Ұлт мақтанышы біздің бұрынғы өткен батыр 

бабаларымыз, данагөй билеріміз бен жырауларымыз ғана болмауға тиіс. Мен бүгінгі 

замандастарымыздың жетістіктерінің тарихына да назар аударуды ұсынамын. Бұл идеяны 

«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы арқылы іске асырған жөн. «Қазақстандағы 100 жаңа 

есім» жобасы – Тәуелсіздік жылдарында табысқа жеткен, еліміздің әр өңірінде тұратын түрлі 

жастағы, сан алуан этнос өкілдерінің тарихы», деген болатын. Сондықтан, ол тәуелсіздік 

жылдарындағы жетістіктерге қол жеткізуге мол үлес қосқан тұлғаларымызды елге танытуды 

көздейтін жоба болмақ.  
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Жобаға қатысушыларды іріктеу барысында үздік деп айтуға лайықтылар саны өте көп 

болды. «Мәлім де беймәлім» есімдер жалпыхалықтық онлайн дауыс беру жолымен анықталып, 

жобадан кейін көпшілікке танылды. Халық әрқайсының жетістіктерімен тереңірек танысуға 

мүмкіндік алды. Бүгінде «100 жаңа есім» қатарына енген азаматтар түрлі әлеуметтік маңызды 

шараларға қатысып, жеке жобаларын жүзеге асыруда. Сондай-ақ жастарды жігерлендіруге 

арналған сұхбат алаңдарына спикер ретінде қатысып, олармен жеке табысы құпиясымен және 

тәжірибесімен бөлісіп жүргендігін ерекше атап өтуге болады. Яғни жоба олардың тынысын 

ашуға себеп болып, дамуына ықпал еткені сөзсіз.  Байқау қатысушылары ел тарихында ерекше 

қолтаңбасымен қалатыны анық. Үздіктердің өмір жолы бір-біріне ұқсамайды. Олардың 

ұқсастықтары қоғамға тигізген пайдасында ғана десек, қателеспейміз. Жеңімпаздарға ақшалай 

сыйлық жоқтығына қарамастан бұл жолы да екінші кезеңге қатысуға деген талпыныс жоғары. 

Мұны олар халықтың таланттарды жазбай танығаны, өз еңбегін бағалауы деп түсінеді. 

Алғашқы жеңімпаздармен Елбасының тікелей кездесуі де қатысушылардың құлшынысын арт-

тырып, жобаның маңыздылығын арттырғаны анық.  «Қазақстанның 100 жаңа есімі» жобасының 

жеңімпаздарының жетістіктері жастарды ғана емес, рухани жаңғыруға ұмтылған барлық 

жандарға ой салары сөзсіз. Жаңарған, қуатты елдің айбыны болар есімдер иелері өздеріне 

артылған жауапкершілікті сезіне отырып, халық тарапынан артылған сенім үдерісінен шығуға 

тырысады.  

Елбасымыз көрсеткен: «Біз бүгінгі жаңа атаулы ертең-ақ ескіге айналатын, жүрісі 

жылдам дәуірге аяқ бастық. Бұл жағдайда кәсібін неғұрлым қиналмай, жеңіл өзгертуге 

қабілетті, аса білімдар адамдар ғана табысқа жетеді.  

Осыны бек түсінгендіктен, біз білімге бөлінетін бюджет шығыстарының үлесі жөнінен 

әлемдегі ең алдыңғы қатарлы елдердің санатына қосылып отырмыз. 

Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін әркім терең түсінуі керек. Жас-

тарымыз басымдық беретін межелердің қатарында білім әрдайым бірінші орында тұруы шарт. 

Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді», - бағыты 

бойынша тынбай жұмыс жасап, жоғары оқу орынның алдына қойылған мақсаттарды орындауға 

міндеттіміз. Елбасымыз айтқандай, «білім саласында жаһандық бәсекеге бейімделген 

мамандарды даярлау негізгі мақсат» - болып отыр. 

Жоғарыда айтылған қазақ тіліне аударылған 100 жаңа оқулықтарды дәрістерде тиімді 

пайдалану нәтижесінде жаһандық бәсекеге бейімделген ашық сана, прагматизм қағидаларын 

игерген, сыни, креативті ойлау дағдылары қалыптасқан  мамандарды даярлаймыз деген 

сенімдеміз. 

Университет қабырғасындағы білімгерлеріміз осы оқулықтарды оқу кешенінде 

басшылыққа алады. Бұл оқулықтар әлемдегі ең беделді университеттердің оқу 

бағдарламаларына енген. Біз әлемнің қалай ойлап, нені құнды, нені дұрыс, нені бұрыс деп 

білетінін ескере отырып, өз бағытымызды анықтауда қателеспей, өзіміздің қазақстандық 

жолымыздан жаңылмауымыз қажет. 

Бізді адамдық биік сана деңгейіне алып баратын да, өзге елдермен тереземізді тең ететін де, 

ақыл-ойымызды арттыратын да – басқа емес, дәл осы рухани тұрғыдағы жаңғыру болмақ. Жаңа 

жағдайда жаңғыруға деген ішкі ұмтылыс – біздің дамуымыздың ең басты қағидасы. Өмір сүру үшін 

өзгере білу керек. Біздің жолымыз айқын: Жаңару арқылы жарқын болашаққа жетейік! 
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Мақалада, интерактивті оқытулардың жаңа тәсілдерін пайдаланудың маңыздылығы 

көрсетілді. Интерактивті оқыту әдістердің маңыздылығы мен ерекшеліктері қарастырылды.  

Тірек сөздер: интерактивті оқыту әдістері, білімгер, тренинг, рөлдік ойын, қарым-

қатынас. 

 

В статье подчеркивается важность использования интерактивных методов обучения. 

Обсуждалась важность и особенности интерактивных методов обучения. 

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, студенты, тренинг, ролевая игра, 

отношения. 

 

The article emphasizes the importance of using interactive teaching methods. The importance 

and features of interactive teaching methods were discussed. 

Key words: interactive teaching methods, students, training, role-playing, relationships. 

 

Инновациялық оқу жұмысы - оқу процесіне нәтижелі білім алуға бейімдейтін,  жаңа 

технологияларды орынды енгізумен тұжырымдалады. Нақтырақ айтқанда, кабельдік және 

спутниктік теледидарлар, бейнеконференциялар, телефорумдар, телемарафондар, партфолио 

сынды инновациялық технологиялар, оқудағы және тәрбиелеудегі, өмірлік дағдыларды 

қалыптастыру жөніндегі тренингтер, соның ішінде әлеуметтік тәлімдегі және тағыда басқа 

жеке-дара жетістіктерді атауға болады. Инновациялық тәсіл - оқу процесіне  тіршілік және 

әрекет етудің даму динамикасы ерекшелігіне, дистанциялық оқудың өзгешелігіне және жеке 

тұлғалардың, қоғамның және мемлекеттің талаптары мен әлеуметтік пайдалы білім алуына, 

сеніміне, мінез-құлықтың сапасы мен өзгешелігіне, тәлім тәжірибесі мен қатынасына     

негізделген жаңалық енгізуге бағыттайды. 

Қазіргі кезде,  жеке  тұлғаны емес оның даму процесін басқару қажеттігі айқындалып 

отыр. Яғни, дагог жұмысындағы артықшылық жанама педагогикалық ықпал жасауға 

берілетіндігін білдіреді:  

 тікелей жасалатын әдістерден, лозунгтардан және үндеулерден бас тартылады, артық 

дидактизмнен, ғибаратты сарыннан тежелуді;  

 оның есесіне бірінші орынға қарым-қатынас жасаудың сұхбаттық әдістерін, шындықты 

бірлесіп іздеуді, сан алуан шығармашылық әрекетті тәрбиелеуші   шарттарды жасау арқылы 

дамытуды білдіреді. 

Бүгінгі таңда, негізгі әдістемелік инновациялар оқытудың интерктивті әдістерін 

қолданумен  тікелей байланысты. Интерактивті оқыту – бұл, ең алдымен, сұхбаттасып оқыту, 

оның барысында оқытушы мен білімгердіңөзара әрекет етуі жүзеге асырылады [1].    

Ал, өзара әрекеттестіктің ерекшелігі білім субъектілерінің бір мағыналық кеңістікке 

келуінен, күрделі мәселелер өрісінде шешілетін тапсырмаларды бірігіп көтеру, яғни бірыңғай 

шығармашылық кеңістікке қосылуынан, тапсырмаларды шешуді жүзеге асыратын әдістер мен 

құралдарды таңдауда келісушіліктен,  жақын эмоциялық жағдайларда онсол күйге бірге түсуі, 

тапсырмаларды қабылдау мен жүзеге асыруда бойда болатын үндес сезімдерді бастан кешуінен 

тұрады. 



 

207 

«ХХІ ҒАСЫР: ҒЫЛЫМ МЕН ИННОВАЦИЯ»  

атты жас ғалымдар мен  білімгерлердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 

 

Интерактивті әдістердің мәндік ерекшелігі мен сипаттамасы – субъектілердің өзара 

әрекеттестігінің бір бағыттағы белсенділігінің жоғарылығы, қатысушылардың өзара 

әрекеттестігі, эмоционалдық, рухани бірігуінен көрініс табады. 

Білім берудің дәстүрлі нысандарымен салыстырғанда, интерактивті оқытуда оқытушы 

мен білімгердің өзара әрекеттестігі ауысады: педагогтың белсенділігі білімгердіңбелсенділігіне 

орын береді, ал педагогтың тапсырмалары олардың инициативасы үшін жағдай жасаушы 

болады. 

Интерактивті оқыту интенсивті оқытуда да кеңінен қолданылады. Бұл әдістерді игеру 

және қолдану үшін, оқытушыға топтық өзара әрекеттердің әр түрлі әдістемелерін білу қажет. 

Интерактивті оқыту өзара түсінікті, өзара әрекеттестікті, өзара байытуды қамтамасыз етеді. 

Интерактивті әдістер ешқандай жағдайда да дәрістік материалдардың орнын ауыстырмайды, 

бірақ оны жақсы меңгеруге септігін тигізеді, және ең маңыздысы: пікірді,  қатынастарды, мінез-

құлық машығын қалыптастырады. 

Интерактивті оқыту әдістеріне заманауи түрлеріне тоқталатын болсақ, миға шабуыл, 

шағын-лекциялар, топтардағы жұмыс, бақылау парағы немесе сынақ, рөлдік ойын, ойын 

жаттығулары, жобаны әзірлеу, жағдайлық тапсырмаларды шешу, сапаршыны (визитерді) 

шақыру, сарапшы топтарының пікірсайыстары, сұхбаттар, сахналау, жағдайдан жеңілу, 

білімгердіңрөліне ену,  сюжеттік суреттерді талқылау, сұрақ – Квиз (бақылау) және тағыда басқа 

әдістер [2]. 

 «Ми штурмы» немесе «Миға шабуыл»  әдісі кейде оны  «дельфи» әдісі деп те атайды.  

Бұл әдіс, берілген сұраққа кез-келген білімгер жауап бере алатын әдіс. Маңыздысы айтылған 

көзқарасқа бірден баға білімгер қоймау керек, барлығын қабылдау қажет және әрқайсысының 

пікірін тақтаға немесе парақ қағазға жазған дұрыс. Қатысушылар олардан негіздеме немесе 

сұраққа түсініктеме талап етілмейтінін түсінулері керек. «Ми шабуылы» хабарландыруды 

анықтау керек болғанда және/немесе қатысушылардың белгілі сұраққа қатынасы кезінде 

қолданылады. Жұмыстың бұл нысанын кері байланыс алу үшін қолдануға болады. «Ми 

шабуылы» қажеттілігіне қарай даулы мәселелерді талқылауда, талқылауға  қатысуға онша  

сенімді емес қатысушыларды ынталандыруда,  қысқа мерзім ішінде идеяны көптеп жинауда, 

дәрісханалардың дайындығы мен хабарландырылуын анықтауда тиімді әдіс болып табылады. 

Шағын топтардағы жұмыс. Алдын ала сақтандыру оқуы процесін білімгерлерге 

шамамен жобалап құру қажет. Аталған жағдайда ең тиімдісі топтарда жұмыс істеу. Мұндай 

жағдайда оқытушы диагностика мен мониторингті қамтамасыз етеді, оқу-жаттығу ортасын 

ұйымдастырады, алғашқыда басқа ресурстар болмаса қолдау (кеңес, нұсқаулар береді) 

көрсетеді. Ұқсастығын немесе белгілі бір құбылыстардың айырмасын жариялау қажет болса, 

жұмыстың мұндай нысаны қолданылады, қатысушылардың әр түрлі топтарының бір және сол 

мәселеге қатынасын анықтайды. Білім процесінің субъектісі ретінде топтың интерактивті 

режимін енгізу ең алдымен қарым-қатынас жасау және өзара әрекет ету машығын дамытады, 

топтың бағалық-бағыттаушылық бірлігін қалыптастырады, жағдайға байланысты әлеуметтік 

рөлдер сменасының икемділігін кеңейтеді. 

Тест сынағы әдісінің көмегімен жастардың хабарландырылу деңгейін немесе олардың 

талқыланатын тақырыпқа қатынасын анықтайды. Тест сынағын дұрыс жасау әдісі орынды 

болуы тиіс олар: сауатты, анық, ұғынықты тілде жасалуы қажет және білімгерлердің сезімін 

қорғауы керек. 

Тест сұрақтарын ала отырып білімгерлерді назар сала оқулары және тиісті графада 

өздерінің жауап нұсқаларын: «дұрыс», «дұрыс емес», «білмеймін» деп белгілеулері тиіс. Содан 

кейін, егер тест жасырын болмаса, жауаптары сабақтарда немесе топтарда талқыланады. 

Жасырын тест сынағы қорытындысын оқытушылар немесе тренерлер шығарады. Ал кәдімгі 

тест сынағы қорытындысын – жауаптарын студенттермен  бірге, талқылағаннан кейін 

оқытушылар тренерлер шығарады.  

Рөлдік ойын -  бұл өмірлік жағдайлардың белгілі бір мінез-құлық немесе эмоционалдық 

жақтарын меңгеру ниетінде алдын-ала бөлінген рөлдер арқылы қатысушы топтардың сахналап 

ойнауы. Рөлдік ойындар шағын топтарда жүргізіледі. Қатысушылар карточка арқылы тақтада, 
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қағаз парақтарда және тағада басқа тапсырма алады, рөлдерді бөледі, жағдайды ойнайды және 

барлық топқа ұсынады. Оқытушы балалардың мінез-құлқын ескере отырып рөлді өздері бөледі. 

Бұл әдістің артықшылығы сол, әрбір қатысушы өзін ұсынылған рөл жағдайында көрсетеді, сол 

не басқа жағдайды айтарлықтай шынайы байқайды, сол не басқа әрекеттердің салдарларын 

сезінеді және шешім қабылдайды. Жұмыстың аталған нысаны ойын жағдайларын құрастыру 

жолымен, тапсырылған шарттармен алдын ала белгіленген мінез-құлқын, сол немесе басқа 

жағдайларда адамдардың мінез-құлқы мен эмоционалдық реакциясын бейнелеу үшін 

қолданылады. 

Шағын лекциялар теориялық материалды ұсынудың тиімді материалдарының бірі болып 

табылады. Оны бастар алдында алдыда тұрған тақырыппен байланысты, ми штурмын немесе 

рөлдік ойынды өткізу қажет, ол қатысушылар үшін оның маңызын арттырады,  оларды 

ақпараттандыру дәрежесі мен тақырыпқа қатынасын анықтайды. Беделді дерек көздеріне 

сүйену маңызды және айтылғандардың бәрін  –   сіз ойлап таппағаныңызға, оны осы саладағы 

мамандар зерттеп және сипаттағанына назар аудару керек. Шағын лекцияларды интерактивті 

режімде өткізу ұсынылуда яғни,  қандай да бір ақпаратты хабарлар алдында тренер 

қатысушылар бұл туралы не білетінін сұрайды және қандай да бір бекітуді   ұсынғаннан кейін 

тренер бұл мәселе бойынша қатысушылардың ой-пікірін талқылауға ұсыныс жасайды. Мысалы: 

Ал сіз қалай ойлайсыз? Сіз мұны қалай істеуді ұсынасыз? Бұл неге алып келуі мүмкін, сіз қалай 

ойлайсыз? және тағыда басқа сұрақтар. 

Жобаны әзірлеу әдісі қатысушыларға ойша аудиториялардан шығып, талқыланатын 

мәселе бойынша өз әрекетінің жобасын жасауға мүмкіндік береді. Ең бастысы, топ немесе 

жекелеген бөлімшелердің өз жобасын қорғайтын, басқалардың алдындағы өзінің 

артықшылығын дәлелдейтін және достарының пікірін білуге  мүмкіндігі болады. Мысалы: 

өзінің қаласындағы дүлей апаттың қаупін төмендету жөнінде жоба жасау. Қатысушылардың 

мамандандырылған мекемелерден кеңес алуға, кітапханалардан әдебиеттер алуға және тағы да 

басқа алуға мүмкіндіктері бар. Қатысушыларға газеттен тақырып мәселелеріне қатысы бар 

басылымдар, суреттер, мақалалар жинауға, содан кейін бұл материалдарды топ болып 

талқылауды ұсынуға болады. 

Бейнефильмдерді көру және талқылау. Сабақтарда дүлей апаттардың қаупін төмендету 

жөнінде көркем және деректі бейнефильмдерді, олардың фрагменттерін, сондай-ақ 

бейнероликтер мен бейнесюжеттерді пайдалануға болады. Тиісті мазмұндағы бейнефильмдерді 

тек қана қосымша материалдар ретінде емес, сабақтардың және тренингтердің кез-келген түріне 

оның тақырыбы мен мазмұнына сәйкес пайдалануға болады. Фильмді көрсетер алдында 

білімгерлердің алдына бірнеше шешуші сұрақтар қою керек. Бұл келесі талқылауға салудың 

негізі болады. Алдын ала таңдалып алынған кадрлармен фильмді тоқтатып, пікір сайыс өткізуге 

болады. Соңында білімгерлермен  бірігіп міндетті түрде жиынтығын шығару және 

қорытындысын жариялау керек. 

Ширату денеге және психологияға түскен салмақты кетіру мақсатында қолданылады. 

Ширату сондай-ақ коммуникативтік машықты, қарым-қатынасты дамытуға мүмкіндік береді. 

Олар мазмұны, іс-әрекеттің нысаны және ұзақтығы бойынша ретті болуы тиіс. Мысалы, 

айталық, зейінді жинақтауды талап ететін жаттығудың алдында көп қимылды керек ететін 

ширату ойынын жүргізудің керегі жоқ. 

Кері байланыс қатысушылардың талқылап отырған тақырыптарының  реакциясын 

ұғынуға, оқуды ұйымдастыру мен өткізудің кемшіліктері мен артықшылықтарын көруге, 

нәтижелерін бағалауға мүмкіндік береді. Қатысушылар (ерікті түрде) өткізілген жаттығулар, 

ақпараттық блок, нақты күн немесе барлық тренинг бойынша өз ойларын айтуды ұсынады. 

Әрқайсысының сезімдері мен қобалжуларына назар аударып отыру маңызды. Барлық айтылған 

пікірлер тренерлер тарапынан да, басқа қатысушылар тарапынан да үнсіз, даусыз, түсініктемесіз 

және сұрақсыз тыңдалуы тиіс. Әрбір сөйлеушіге айтқандары үшін алғыс айтқан дұрыс. 

Басқалармен тең дәрежеде тренерге де кері байланыс ұсынған дұрыс [3]. 

Оқудың интерактивті әдістерін пайдаланумен өткізілетін сабақ тренинг деп аталады. 

Тренинг - бұл жұмыс нәтижесіне және қажетті машықты дамытуға қол жеткізуге бағытталған, 
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машықтану және қандай да бір саладағы жүйелі тапсырмаларды, әрекеттерді немесе ойындарды 

орындай білу. Тренинг оған қатысушыларға ақпарат жетіспейтін бөлімшелерге, құрдастарының 

қысымына төзе алатындай дағды, тәлім (мінез-құлық) қауіпсіздігі дағдысын қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. Тренингтің талассыз беделі - ол оқу процесіне барлық қатысушылардың 

белсенді болуын қамтамасыз ету болып табылады. 

Тренинг өткізуге қойылатын негізгі талаптардың бірі тренингке қатысушылардың 

қолайлы саны 20-25 адам, тренингке қатысушылардың көлеміне сәйкес, қатысушылардың өзара 

белсенді әрекет етуіне мүмкіндік беретін, «тренингтік шеңбер» бойынша орналастыратын орны 

бар ғимараттың болуы, тренингтің кез-келген сабағының басында аталған сабақтың 

мақсаттарымен және тапсырмаларымен қатысушылардың танысу міндеттілігі, тренингтің 

бірінші сабағында «таныстыру» мен «келісім» қабылдау жаттығуларын  –  топтардың  жұмыс 

істеу ережесін өткізу, достық қалыптағы сенімді атмосфера қалыптастыру және бүкіл тренинг 

бойында соған қолдау көрсетіп отыру, бүкіл тренинг бойында барлық қатысушыларды белсенді 

араласуға тарту, әрбір қатысушының сезімдері мен пікірлерін құрметтеу, тренингке 

қатысушыларды мадақтау, тренингке қатысушылардың (оқытушылардың) алдарына қойған оқу-

жаттығуларының мақсатына, өз пікірлерін таңбай қол жеткізу, тренингтің әрбір кезеңінде 

тренерлердің уақытша шекті қадағалауын қамтамасыз ету, теориялық     материиалдар мен 

интерактивті жаттығуларды тиімді үйлестіруді    қамтамасыз ету және тренинг аяқталысымен 

оның қорытындысын шығарудың міндттілігі. Тренинг бір немесе бірнеше сабақтан тұрады, 

олардың ұзақтығы  бір сағаттан бірнеше күнге дейін созылуы мүмкін. 

Тренингті өткізу құрылымы мен кезеңдері: 

1. Тренер (оқытушы) ең алдымен қатысушыларға міндетті түрде тренингтің тақырыбын 

хабарлауы тиіс. 

2. Содан кейін қатысушылар тренингтің мақсаттарымен және тапсырмаларымен 

таныстырылады. Егер тренингтің мақсаттары және тапсырмалары жазылып, көрінетін жерге 

ілініп қойылса, онда жақсы. 

3. Тренингті өткізуге қажетті материалдар мен жабдықтар алдын ала дайындалады. Оны 

дайындауға тренингке қатысушыларды тартуға болады.  

Интерактивті әдістер ешқандай жағдайда да сабақ өткізудің лекциялық нысанын 

алмастыра алмайды, бірақ лекциялық материалдарды жақсылап меңгеруге бейімдейді, ең 

маңыздысы сол, пікірлерді, қатынастарды, мінез-құлық дағдыларын қалыптастырады. 

Интерактивті әдістерін пайдалану кезінде оқытушының рөлі күрт өзгереді, ол тек қана 

процестерді реттеп отырады және оны жалпы ұйымдастырумен айналысады, қажетті 

тапсырмаларды алдын ала дайындайды  және сұрақтарды немесе топтарда талқылауға арналған 

тақырыптарды қалыптастырады, кеңестер береді, белгіленген жоспардың орындалу тәртібі мен 

уақытына бақылау жасайды. Қатысушылар әлеуметтік тәжірибеге - өзінің немесе басқа 

адамдардың тәжірибесіне жүгінеді, сондықтан оларға бір-бірімен коммуникацияға түсуге, 

берілген тапсырмаларды бірігіп шешуге, кикілжіңдерді болдырмауға, жақындасудың ортақ 

нүктелерін табуға, ымырашықлыдққа баруға тура келеді. 

Оқудың интерактивті әдістерінің артықшылығы ең алдымен, интерактивті әдістер:  

-білімгерлердің қызығушылығын туғызады; 

-әрқайсысының оқу процесіне қатысу белсенділігін кеңейтеді; 

-әрбір білімгердіңсезіміне назар аударады; 

-оқу материалдарын тиімді меңгеруге бейімдейді; 

-білімгерлерге көпжоспарлы әрекет етуге әсер етеді; 

-кері байланысты (аудиторияның жауап беру реакциясын) жүзеге асырады; 

-білімгерлердің пікірлері мен қарым-қатынастарын қалыптастырады; 

-өмірлік машықтарды қалыптастырады; 

- мінез-құлықтың өзгеруіне көмектеседі. 

Бұл үшін ең маңызды шарттар – интерактив бойынша тренингтік оқытушылардың жеке 

қатысу тәжірибесі. Оны ойынға жеке өзі қатысу «ми штурмы» немесе сөзсайыс жолымен ғана 

үйренуге болады. 
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Интерактивті оқытуды ұйымдастырудың негізгі ережелерін қарастырсақ. Бірінші ереже -  

жұмысқа сол немесе басқа межедегі қатысушылардың толық тартылуы тиіс. Осы мақсатта 

талқылау процесінде семинардың барлық қатысушыларын енгізуге мүмкіндік беретін 

технологияны пайдалану пайдалы.  Екінші ереже - қатысушылардың психологиялық 

дайындығына қамқорлық жасау. Бұл жерде сөз, барлық өткен сабақтар жұмыстың сол не басқа 

мысалын тікелей  енгізуге психологиялық дайын екендігі туралы болып отыр. Осыған 

байланысты шарықтап, шыңдау пайдалы, білімгерге өзін-өзі жүзеге асыруға мүмкіндік беріп, 

жұмысқа белсенді ат салысқан қатысушыларды үнемі көтермелеп отыру керек.  Үшінші ереже - 

интерактивті технологияда білімгерлер көп болмауы тиіс. Қатысушылардың саны мен оқу 

сапасы тікелей байланыста болуы мүмкін. Қатысушылардың қолайлы саны – 25 адам. Тек 

осындай жағдайда ғана шағын топтардың жұмысы жемісті болады.  Төртінші ереже –ж ұмыс 

істеу үшін ғимаратты дайындауға көңіл бөліңіздер. Ғимарат үлкен және шағын топтарда жұмыс 

істеу үшін қатысушылар оған жеңіл жайғасатындай есеппен дайындалуы тиіс. Білімгерлер үшін 

физикалық қолайлылық құрылуы тиіс. Бесінші ереже - процедура және регламент мәселесіне 

назар аударып отырыңыздар. Мысалы: кез-келген көзқараста барлық қатысушылар, әркімнің сөз 

бостандығы құқығын сыйлауға, оның намысын сыйлауға төзімділік  көрсетіңіз. Алтыншы ереже 

- семинарға қатысушыларды топқа бөлуге ерекше көңіл бөліңіз. Ең алдымен оны еріктілік 

негізінде жасаған дұрыс. Содан кейін кездейсоқ таңдау қағидатын пайдаланған жөн [4]. 

Сонымен, интерактивті оқытулардың жаңа тәсілдерін пайдаланудың маңыздылығы 

білімгерлердің білім алудағы белсенділігін арттырып, түсіну, ұғыну, есте сақтау сынды басқа да 

дағдыларын арттырумен айқындалады. Интерактивті оқыту  - таным іс-әрекетін ұйымдастырудың 

арнайы нысаны.  Ол толық нақтылықты және болжамды мақсаттарды көрсетеді. Осындай 

мақсаттың бірі білімгерлер өзінің сәттіліктерін, интеллектуалдық жағдайларын, оқу процесінің 

өзінде қандай өнімді іс істеу керектігін сезініп,, оқудың қолайлы жағдайын жасауға тырысады. 
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В статье раскрываются проблемы развития и поддержки малого и среднего бизнеса, 

как одного из приоритетных направлений индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан и как основы стабильного гражданского общества, от развития которого зависит 

благосостояние всех казахстанцев.  

Малый и средний бизнес не только выполняет огромную социальную роль, поддерживая 

экономическую активность большей части населения, но и обеспечивает значительные 

налоговые поступления в бюджет, а также определяет темпы экономического роста, 
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структуру и качество валового национального продукта. Во всех развитых странах на долю 

малого среднего бизнеса приходится 70-80% ВНП. В нынешней непростой ситуации стагнации 

мировой экономики именно малый и средний бизнес может выступить в качестве 

стабилизатора, а потому вправе рассчитывать на соответствующее внимание общества и 

государства. Приведѐн анализ развития бизнеса в зарубежных странах (США, Япония, 

Франция). Рассмотрены способы поддержки со стороны государства, механизм правовой 

защиты предпринимателей, способы финансовой поддержки. Показаны меры государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса с целью ускорения его развития в Казахстане. Выделен 

ряд факторов, негативно влияющих и сдерживающих развитие малого и среднего бизнеса в 

республике Казахстан, а также предложены меры по их устранению.  

Ключевые слова: малый и средний бизнес, предпринимательство, инновационный 

потенциал, кредитование, развитие.  

 

Осы мақалада шағын және орта бизнестің басты бағыттарының бірі-

индустриялықинновациялық даму Қазақстан Республикасының дамыту мәселелері ашылады 

және тұрақты азаматтық қоғамның негізі, және оның дамуына барлық қазақстандықтардың 

әл-ауқатына байланысты. Шағын және орта бизнес үлкен әлеуметтік рөлге ие қолдай 

отырып, халықтың көп бөлігінің экономикалық белсенділігін, сондай – ақ салықтың бюджетке 

түсуін қамтамасыз етеді, сонымен қатар экономикалық қарқының өсуін анықтайды, жалпы 

ұлттық өнімнің сапасын және құрылымын. Шағын және орта бизнестің үлесімі барлық 

дамыған елдерде 70-80% ЖҰӨ құрайды. Қазіргі күрделі жағдайда әлемдiк экономиканың 

тұрақтануы дәл осы шағын және орта бизнеске тұрақтандырғыш ретінде бола алады, ал 

қоғам мен мемлекет сенуге тиісті. Шет елдердегі бизнесті дамыту талдау келтірілген (АҚШ, 

Жапония, Франция). Мемлекеттік жағынан қолдау тәсілі қаралды, құқықтық қорғау 

кәсіпкерлердің механизмі және қаржылық қолдау тәсілі. Қазақстанда шағын және орта 

бизнестің жедел дамытуға мемлекеттік қолдау шаралары көрсетілген. Қазақстан 

Республикасында шағын және орта бизнестің дамытуға жағымсыз ықпал ететін және 

кедергі жасайтын бірқатар факторлар бөлінген, сондай-ақ оларды жоюға бірнеше шаралар 

ұсынылған.  

Тірек сөздер: шағын және орта бизнес, бизнес, инновациялық мумкiндiк , несиелендiру, 

дамыту.  

 

The article deals with the problems of development and support of small and medium-sized 

businesses, as one of the priority directions of industrial-innovative development of Kazakhstan and as a 

basis for a stable civil society, the development of which depends on the welfare of all Kazakhstanis. Small 

and medium-sized businesses not only performs great social role in supporting economic activity most of 

the population, but also provides significant tax revenue, as well as determines the rate of economic 

growth, structure and quality of the gross national product. In all developed countries the share of small-

mediumsized businesses account for 70-80% of GDP. In the present difficult situation the stagnation of the 

world economy, it is small and medium businesses can act as a stabilizer, and therefore entitled to the 

appropriate attention of society and state. The given analysis of the development of business in foreign 

countries (USA, Japan, France). Discussed ways to support from the state, the mechanism of legal 

protection of business, methods of financial support. Showing the measures of state support of small and 

medium-sized businesses in order to accelerate its development in Kazakhstan. It identifies a number of 

factors affecting and limiting the development of small and medium business in the Republic of 

Kazakhstan, and also proposed corrective measures.  

Key words: small and medium business, business, innovation potential, crediting, development. 

 

Развитие малого и среднего бизнеса – основа экономики любой страны. Без развитого 

малого и среднего предпринимательства сложно говорить о стабильности макроэкономической 

ситуации государств. Вследствие этого, еще на заре независимости малый и средний бизнес был 

определен в Казахстане как важнейший сектор экономики. Всесторонняя поддержка малого и 
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среднего бизнеса всегда была приоритетом государственной политики. Именно благодаря этому, 

несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране в 1990-е годы, число субъектов малого 

и среднего предпринимательства постоянно росло.  

Формирование отечественного частного предпринимательства в Казахстане началось с 

первых лет независимости - в период жесточайшего товарного дефицита, гиперинфляции, 

снижения жизненного уровня населения. Это было время трудных решений. В экономике 

преобладала государственная собственность. Полностью отсутствовала законодательная база 

для развития рыночных отношений. Действующие законы носили репрессивный характер по 

отношению к частной собственности и предпринимательской деятельности. И самое страшное 

– в общественном сознании предпринимателя воспринимали только негативно как спекулянты, 

эксплуататора, расхитителя общенародного достояния.  

Формирование и становления малого бизнеса в Казахстане проходило в 4 этапа:  

1. Малый бизнес незадолго до независимости (1986-1990 гг.);  

2. Малый бизнес на ранней стадии перехода к рыночной экономике (1991-1996 гг.); 

3. Малый бизнес на стадии становления рыночных отношений в Казахстане (1997-2000 гг.); 

4. Современная стадия развития малого бизнеса.  

Первые три этапа связаны с обретением Казахстаном независимости, становлением 

рыночных отношений и появлением новых форм собственности в республике. На протяжении 

данных этапов происходило постепенное формирование нормативно-законодательной и 

институциональной основы поддержки развития частного предпринимательства. 

Современный этап развития малого бизнеса в Казахстане, начиная с 2001 года, 

характеризуется внедрением ряда комплексных мер, направленных на упорядочение 

деятельности в сфере частного предпринимательства, и в том числе малого бизнеса.  

В социально-экономической политике Республике Казахстан на рубеже XXI века 

развитию малого предпринимательства уделяется особое внимание. Его роль в улучшении 

социального климата занимает ведущее место. В первую очередь в этой сфере быстрее растет 

занятость населения и создаются условия для стабильности в обществе. В условиях мировой 

современной экономики дальнейшее развитие могущества крупных монополий сопровождается 

сохранением и развитием мелких и средних фирм, что обусловлено научно-технической 

революцией.  

Большую роль в развитии малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан в свое 

время сыграл Указ Президента РК «О мерах по усилению государственной поддержки и 

активизации развития малого предпринимательства» от 6 марта 1997 года. Документ по своему 

содержанию является государственной программой развития малого и среднего 

предпринимательства.  

В феврале 2004 года был создан Союз юридических лиц «Федерация развития малого и 

среднего бизнеса», целью которого является стимулирование развития малого и среднего 

бизнеса, обеспечение данным сектором устойчивого роста экономики Казахстана.  

Основными задачами Федерации являются: формирование эффективно действующей, 

самофинансируемой структуры малого и среднего бизнеса, имеющей разветвленную сеть 

региональных филиалов, оснащенных современной материально-технической базой и 

высокопрофессиональным кадровым составом, а также поиск и разработка действенных 

механизмов, необходимых для развития сектора малого и среднего бизнеса, в том числе 

организация взаимодействия субъектов малого бизнеса с госучреждениями и НПО, 

финансовыми институтами и источниками инновационных и других технологий. Пройденный 

путь позволил Федерации не только достичь положительных результатов в области поддержки и 

развития малого и среднего бизнеса, но и выявить ряд дополнительных проблем, тормозящих 

развитие данного сектора. В связи с этим Федерацией была разработана Программа развития 

малого и среднего предпринимательства в Республике Казахстан на 2005 - 2006 гг.  

Один из этапов реализации Стратегии индустриально– инновационного развития 

Казахстана – решение задачи развития инфраструктуры предпринимательства. 
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Инфраструктура поддержки предпринимательства представляет собой комплекс 

организаций, обеспечивающих благоприятные условия создания, функционирования и развития 

частной предпринимательской деятельности [1, с. 108, 111].  

Во многих зарубежных странах малому бизнесу оказывается серьезная финансово-

кредитная поддержка со стороны государства через специальные структуры и фонды, например, 

через Администрацию по делам малого бизнеса (США), Корпорацию страхового кредитования 

малого бизнеса (Япония), «Кредит для средних и мелких фирм» (Франция).  

Особого внимания заслуживает американский опыт государственной поддержки малого 

и среднего бизнеса. США - страна не только гигантских корпораций, но и малых предприятий, 

на которых трудится более 50% наемных работников частного сектора. Получается, что главным 

работодателем является отнюдь не крупный, а именно малый и средний бизнес. Примерно одна 

из каждых трех американских семей вовлечена в малый бизнес. То есть малый и средний бизнес 

в США - не просто один из видов предпринимательства, а, в сущности, образ жизни.  

В стране ежегодно регистрируется около 600 тыс. малых предприятий и ликвидируется 

около 500 тыс. Однако никого это не ужасает. Дело в том, что владельцы малых предприятий 

очень чутко и гибко реагируют на динамику спроса. Поняв, что в другой сфере или на другом 

месте их дела пойдут лучше, они сворачивают свой старый бизнес и открывают новый. 

Американцы в этом смысле очень адаптивны и умеют быстро перестраиваться. Даже если их 

бизнес попросту прогорел, они не теряют энтузиазма и считают конец старого бизнеса началом 

нового. 90% жителей США позитивно оценивают роль малого бизнеса. Малые и средние 

предприятия действуют и в торговле, и в производственной сфере, и в финансовом секторе, и в 

консалтинге, и в сфере инноваций, и в области социальных услуг.  

Важнейшей задачей федерального правительства является сохранение и развитие 

конкурентной среды, которая через механизм снижения издержек производства побуждает 

производителей переходить на использование более эффективных технологий. 

Администрация по делам малого бизнеса (SBA) представляет малым и средним 

предприятиям гарантии по кредитам. Помимо этого предлагается широкая гамма способов 

финансирования - от микрозаймов до кредитов на покрытие крупного долга. Центры развития 

малого бизнеса оказывают множество видов услуг, связанных с конкретными проектами в 

различных сферах (от бизнеса на дому до мореходства и международной торговли), а также 

техническое содействие, помощь в менеджменте и оформлении заявок на получение займов. В 

бизнесе, принадлежащим женщинам, в США занято более 9 млн. человек. Их вклад в 

экономику достигает 1,15 трлн. долл. Темпы роста таких предприятий сегодня превышают 

общенациональные. SBA создала более 90 центров женщинпредпринимателей.  

Одно из важнейших направлений деятельности SBA - правовая защита интересов малого 

и среднего бизнеса. Для этих целей в ее структуре в 1978 г. был создан отдел адвокатуры, глава 

которого назначается президентом США, утверждается Конгрессом и подотчетен только им. 

Адвокатура наделена полномочиями защищать интересы и права малого бизнеса в 

законодательных и процедурных инициативах Федерального правительства. Следует отметить, 

что отдел адвокатуры постоянно исследует деятельность малого бизнеса США и среду его 

обитания. В 1996 г. в SBA образован отдел арбитража, задачи которого определены законом об 

усилении справедливого регулирования малого и среднего бизнеса. В различных регионах 

страны им проводятся слушания, нацеленные на повышение эффективности малого бизнеса. 

Отдел отчитывается перед Конгрессом и выступает в качестве связующего звена между малым 

бизнесом и федеральными структурами. Под эгидой SBA весьма эффективно работает Институт 

в Интернете. Начинающие предприниматели и студенты, готовящиеся открыть собственное 

дело, могут пройти в нем бесплатную подготовку, воспользоваться информационными 

ресурсами. Совместными усилиями SBA и Министерства торговли открыто 19 центров 

содействия экспорту, осуществляющих предварительный отбор кандидатов на получение 

капитала для реализации экспортно-ориентированных проектов. Кроме того, они кредитуют 

внешнеторговые операции малого бизнеса. Вебсайт SBA еженедельно практикует 17 млн. 

посещений, в ее интернет-библиотеке размещены статистика финансовых заимствований, 
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доклады об ущербе, результаты многочисленных исследований отдела адвокатуры, учебные 

разработки и многое другое [2, 449-461]. 

В современных условиях механизм обеспечения эффективного функционирования 

малого и среднего бизнеса должен сводиться, прежде всего, к усилению государственной 

поддержки малого и среднего бизнеса. Для этого, в первую очередь, необходимо: 

-формирование концепции, выбор приоритетов и обоснование роли малого бизнеса в 

экономике; разработка государственной политики поддержки и развития малого и среднего 

бизнеса в экономике; 

-совершенствование нормативно-правовой поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства; 

-совершенствование законодательства в сфере инвестиций и формирование 

благоприятного инвестиционного климата в стране; совершенствование налогообложения 

малых и средних предприятий; 

-развитие кредитно-финансовых механизмов и внедрение новых финансовых 

технологий, направленных на развитие малого и среднего предпринимательства; 

-активизация прямого и косвенного участия государства в финансировании развития 

малого и среднего бизнеса [3, 115-118]. 

Можно выделить ряд факторов, негативно влияющих на развитие предпринимательства в 

Казахстане.  

Одной из наиболее сложных проблем, препятствующих развитию малого 

предпринимательства, является отсутствие у большей части субъектов достаточных 

финансовых ресурсов для обеспечения собственных инвестиционных и оборотных 

потребностей. Банки в силу низкой залогоспособности малого предпринимательства 

вынуждены переносить стоимость риска на кредиты путем увеличения процентной ставки по 

займам.  

В то же время недостаточный уровень фондовооруженности предприятий малого и 

среднего бизнеса не способствует повышению экономической эффективности сектора малого 

предпринимательства из-за его низкой производительности труда и сдерживает кредитование 

малого и среднего предпринимательства под залог основных средств. 

По этой причине на протяжении ряда лет торгово-посредническая деятельность для 

предпринимателей остается единственно доступным методом накопления собственных 

финансовых средств. Доход субъектов малого предпринимательства от реализации товаров, 

услуг в сфере торговли составляет более 60% от общего объема полученного ими дохода. 

Другим фактором, негативно влияющим на развитие малого предпринимательства, 

является несовершенство существующих или отсутствие четких норм в законодательстве 

страны, регулирующих деятельность малого предпринимательства, что приводит к увеличению 

административных барьеров. Недостаточная скоординированность инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства привела к тому, что при входе на рынок предприниматель несет 

большие издержки, обусловленные необходимостью налаживания и поддержки отношений со 

всеми контрагентами во внешней и внутренней среде. Во внешней - это взаимоотношения с 

государственными органами, финансово-кредитными организациями, поставщиками, 

потребителями и конкурентами; во внутренней - выбор вида деятельности и организационно-

правовой формы; формирование уставного капитала в необходимом размере; подбор кадров и 

управление персоналом; поиск команды партнеров и знание рынка.  

Во многих регионах продолжают оставаться нерешенными проблемы квалификации 

предпринимателей и их обучения. Наблюдается острый дефицит квалифицированных кадров 

для малого и среднего бизнеса в области инженерно-технических и рабочих специальностей. В 

этой связи наиболее актуальным представляется необходимость углубления экономических, 

правовых и институционально-структурных реформ путем систематизации работы по 

поддержке малого предпринимательства на основе опыта предыдущих лет.  

В целях дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства Главой 

государства определены основные направления поддержки малого и среднего бизнеса на 
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ближайшую перспективу, в том числе формирование предпринимательского климата, 

конкурентной среды, системы общественных институтов, которые будут стимулировать 

частный сектор к созданию производств с высокой добавленной стоимостью. 

Правительство проводит углубленную политику по реформе финансового сектора и 

комплексному развитию инфраструктуры поддержки малого предпринимательства: расширение 

сети центров малого и среднего бизнеса, бизнес-инкубаторов, консалтинговых, лизинговых и 

других фирм, создание банков данных специализирующихся на обслуживании малых 

предприятий. 

Также предусматриваются меры по кооперации малого предпринимательства с 

крупными предприятиями, а также осуществление сегментации крупных малоэффективных 

производств и создания на их базе малых предприятий.  

В целях привлечения предпринимателей в процесс подготовки законодательных и 

нормативных актов при центральных исполнительных органах созданы Экспертные советы по 

вопросам поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, в состав которых 

вошли представители общественных объединений предпринимателей.  

В целом в настоящее время упрощен порядок регистрации субъектов малого 

предпринимательства - введены типовые уставы, размер регистрационного сбора уменьшен в 4 

раза, упрощена процедура сертификации продукции для субъектов малого 

предпринимательства, введены льготы по регистрации недвижимости и права на землю, 

сокращено число контролирующих и инспектирующих государственных органов и платных 

услуг, осуществляемых ими, проводятся тендеры по передаче субъектам малого 

предпринимательства, занимающимся производственной деятельностью, неиспользуемых 

площадей и земель, а также объектов незавершенного строительства, введена система 

упрощенного бухгалтерского учета для субъектов малого предпринимательства.  

В Казахстане произведен независимый мониторинг, в результате которого в 

законодательной базе Казахстана, касающейся малого и среднего бизнеса, выявлено 156 

административных барьеров, 60 из которых непреодолимы.  

Среди 150 административных барьеров - привлечение иностранной рабочей силы, 

таможенные процедуры для субъектов малого и среднего бизнеса, правила по введению в 

эксплуатацию объектов недвижимости. В свое время не следовало расширять полномочия 

контрольно-надзорных органов, которых на сегодня в Казахстане насчитывается 57 (особо 

активных - более 3-х десятков). Каждый административный барьер для субъекта 

предпринимательства, не обладающего широкими связями и специальной юридической 

службой, является коррупционной схемой. На сегодняшний день HДС для казахстанских 

предприятий составляет 12%, тогда, как в США всего 5%.  

Проведенный SWOT- анализ сектора малого бизнеса показывает, что слабые стороны 

практически не изменились с 1997 года, когда готовилась Стратегия развития Республики 

Казахстан на период до 2030 года.  

- Отсутствие четко выраженных практических мер по проведению политики поддержки 

малого бизнеса и подготовки кадров.  

- Противоречивость законодательных и нормативных актов. 

- Проблемы доступа к финансовым источникам (отсутствие стартового капитала, 

эффективного залогового и страхового механизма).  

- Отсутствие эффективного механизма кооперации с крупными предприятиями, условий 

для развития франчайзинга.  

- Отсутствие у начинающих предпринимателей знаний и навыков работы в рыночных 

условиях, их правовая неосведомленность.  

- Бюрократизм, коррупция.  

- Слабость и фрагментарность инфраструктуры поддержки малого предпринимательства.  

- Жесткая налоговая и таможенная политика, особенно в вопросах администрирования.  

- Повышенная чувствительность малого предпринимательства к экономическим 

изменениям.  
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- Низкий уровень специализации малого предпринимательства, недостаточный уровень 

необходимого информационного обеспечения. 

Принятые в последнее время усилия со стороны государства по созданию 

нормативноправовой базы регулирования малого и среднего предпринимательства не решили 

проблем по созданию благоприятного климата для этого сектора экономики.  

В действующем законодательстве имеется расхождения в критериях определения 

субъектов малого и среднего бизнеса, что создало проблемы в получении реальных 

статистических данных, не говоря о стимулировании развития этого сектора экономики. 

Сегодняшнее внимание к проблемам малого и среднего бизнеса обусловлено процессами 

происходящими в обществе. Самой главной качественной характеристикой является отраслевая 

структура малого и среднего бизнеса, где наиболее характерными видами экономической 

деятельности является торговля и сфера услуг. При этом только 4% СМП в сфере строительства, 

и всего 3% - в сфере промышленности, при этом, если сравнивать экономический и социальный 

эффекты данных отраслей, он намного выше: 3% промышленных предприятий, обеспечивают 

6% занятости и 10% вклада в ВВП [4, 204-206].  

В настоящее время предпринимательство в Республике Казахстан получает развитие в 

разнообразных видах. Особого внимания требует развитие внутреннего рынка, поддержка 

малого и среднего предпринимательства. Следует отметить, что темп прироста новых 

предприятий уменьшился до 48,04%. За отчетную неделю (на 07.11.2016 г.) в Казахстане 

ликвидировано 147 юридических лиц, представительств и филиалов. На первом месте, по 

количеству новых организаций в Казахстане, традиционно находятся компании "Оптовой и 

розничной торговли; ремонта автомобилей и мотоциклов" – 82 новые компании [5]. 

Следует отметить, что отличительная черта в развитии предпринимательства в 

Республики Казахстан то, что оно рассматривается как долговременный, один из ключевых 

факторов развития экономики.  

Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса, использование инновационного 

потенциала предпринимательства, его стимулирование, развитие таких форм взаимодействия, 

как подрядное кооперирование, совместное производство, выполнение госзаказов, лизинг, 

франчайзинг и венчурное финансирование, должны обеспечить устойчивое функционирование 

либеральной экономической системы Республики Казахстан, главной опорой которой будет 

выступать сильный предпринимательский класс.  

Роль малого и среднего бизнеса велика не только количественно, но и функционально, 

иными словами, по тем задачам, которые он решает в экономике, а именно формирование 

среднего класса — главного гаранта политической стабильности в демократическом обществе, 

создание новых рабочих мест с относительно низкими капитальными затратами, ликвидация 

монополии производителей, создание конкурентной среды.  

До настоящего времени государственная поддержка предпринимательства в Казахстане 

акцентировалась на предоставлении налоговых преференций и льготного финансирования за 

счет государственного бюджета и велась не всегда на системных началах. Последние же 10 лет 

государство уделяет первостепенное значение развитию предпринимательства, разрабатываются 

и реализуются специальные программы по поддержке предпринимательства.  

Разработка экономической модели развития малого и среднего бизнеса на основе 

кластерно-сетевого подхода означает переход к новой стратегии государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства и новой идеологии взаимоотношений государства и 

бизнеса.  

Используя опыт развитых стран по развитию малого и среднего бизнеса, Правительство 

проводит углубленную политику по реформе финансового сектора и комплексному развитию 

инфраструктуры поддержки предпринимательства: расширение сети центров малого и среднего 

бизнеса, бизнес-инкубаторов, консалтинговых, лизинговых и других фирм, создание банков 

данных специализирующихся на обслуживании малых предприятий.  

В связи с новыми данными развития малого и среднего бизнеса можно сделать вывод о 

том, что нужно уделять больше внимания этой отрасли поскольку показатели значительно 
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снизились по сравнению с 2018 годом, а также следует предпринять следующие меры по 

улучшению этих показателей и стимулированию начинающих предпринимателей:  

1. улучшить условия кредитования начинающих предпринимателей  

2. усовершенствовать системы налогооблажения предприятий  

3. разработать новую политику поддержки малого и среднего бизнеса со стороны 

государства  

4. повысить уровень специализации предпринимателей  

5. изменить налоговую и таможенную политику.  
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Мақалада қазақ және ағылшын мақал – мәтелдердің этнолингви стикалық сипаттары 

айшықталып , этнолингвистика ғылымының бастау алуы , қалыптасу кезеңдері, қазақ және 

ағылшын тіл білімінде қарастырылды. 

Тірек сөздер: этнолингвистика, мақал –мәтел, салыстыру, уәждер, ерекшеліктері. 

 

В статье рассматриваются этнолингвистические особенности пословиц и поговорок 

казахского и английского языков в сопоставительном плане. 

Ключевые слова: этнолингвистика , пословицы и поговорки , сопоставление, мотивы. 

 

The article considers ethnolinguistic features  of proverbs and sayings of Kazakh and English 

languages in a comparative plan. 

Key words: ethnolinguistics, proverbs and sayings , stages of research, motive . 

         

 Дүниежүзіндегі ғылымдармен, оның ішінде, тіл білімі салаларымен салыстыра алғанда, 

этнолингвистика – теориялық, әдістемелік тұрғыдан әлі де болса нақты қалыптаса қоймаған, 

анықталған тұстарынан гөрі, күңгірт жағы басымдау түсетін ғылыми бағыттардың бірі. Зерттеу 

нысаны ортақ, яғни "тіл мен мәдениет", олардың өзара байланысы, бір-біріне ықпалы болып 

табылатын, зерттеудегі әдіс-тәсілдері, теориялық қағидалары мен негіздері көп жағдайда ұқсас 

болып келетін этнолингвистика мен лингвомәдениеттану салаларының ара-жігі әлі де болса 
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айқын ажыратылмауы, дәлелден гөрі болжамның көбірек айтылуының өзі осы пікіріміздің 

айғағы іспеттес. 

Этнолингвистиканың пәні, зерттеу нысаны, мақсат-міндеттері тәрізді мәселелер отандық 

және шетел ғалымдарын ойландырып келгені белгілі. Олар тарапынан берілген сипаттамалар 

кейде бір-бірімен ұштасып, бірін-бірі толыктырып отырса, кей түста ауқымын, қолданыс аясын 

тартылып, екіұшты пікір қалыптастыратындығын да жоққа шығаруға болмайды. Енді солардың 

бір-екеуіне тоқталып өтейік. 

Британ     энциклопедиясында берілген     анықтама: 

"Ethnolinguistics, that part of anthropological linguistics concerned with the study of the 

interrelation between a language and the cultural behavior of those who speak it"[1,209]. 

Қазақшасы: Этнолингвистика — тіл мен сол тілде сөйлейтін халықтың мәдениеті 

арасындағы арақатынасты зерттейтін антропологиялық тіл білімінің саласы[2, 208]. 

Этнолингвистика — гректің ethnos (халық,тайпа) және лингвистика деген ұғымдарынан 

туындайтын, тілді оның мәдениетке қатысы тұрғысынан зерделейтін әрі лингвистикалық, 

этномэдени және этнопсихологиялық факторлардың біте қайнаса келіп, тілдің қызметі мен 

дамуына тигізетін әсерін зерттейтін тіл білімінің саласы. Кең мағынада этнолингвистика — 

мәдениеттің, психологиясының және мифологияныңқаркын лингвистикалық әдістердің 

көмегімен зерттейтін күрделі ғылыми арна. 

Қазақ этнолингвистикасын дербес пән ретінде қалыптастырып, бағыт-бағдарын 

айқындау, одан әрі дамыту жұмыстары академик Ә.Қайдардың есімімен тығыз байланысты. 

Оның қазак тіл біліміндегі жас әрі жаңа сала екенін айта келіп, мақсаты мен нысаны жөнінде: 

"Бүл ғылым саласының кереметтігі де, бүгінгі тандағы ғылыми-нрактикалық маңызы да — 

оның монолиттік тұтастығында, бір-біріне етене жақын, тіпті бірінсіз бірін толық түсінуге 

болмайтын нысан екендігінде. Ол нысан — этнос және оның тілі. Өйткені тілсіз — этнос, 

этноссыз — тіл өмір сүре алмайды. Этнос пен оның тілін этнолингвистика тұрғысынан 

қарастыру деген сөз оның сол бала кезеңінен есейгенге дейінгі болмысы мен өмір тіршілігін, 

дүние тануы мен мәдени, рухани байлығын ана тілінде сақталған фактілер мен деректер 

негізінде зерттеп білу және оларды бүгінгі таңның игілігіне асыру болып табылады," — дейді. 

[3, 208]. Тілдік бірліктерде көрініс тапқан материалдық және рухани мәдениет мәселелері, 

сондай-ақ, М.М. Копыленко, Е. Жанпейісов, Н. Уәлиев, Ә. Ахметов, Ж. Манкеева,С. Сәтенова, 

С. Смағұлова,Ғабитханұлы т.б. қарастырылған. 

Этнолингвистика саласының қазақ және ағылшын тіл білімінде қалыптасуына, 

зерттелуіне салғастырмалы шолу жасай отырып, оның, әсіресе, отандық тіл білімінде кеңірек 

ауқымда қарастырылып, ұлттық материалдық және рухани мәдениетке байланысты бірқатар 

мәселелердің басы ашылғаны айқындалды. Этнолингвистикалық уәжі халықтың тұрмыс-

тіршілігі, менталитеті, әдет-ғүрпы, салт-дәстүрімен тығыз байланысты тұрақты тіркестердің 

түп-төркінін айқындау - әр басқа ұлттар мен әртиптес тілдер жөнінде мол мағлұмат алуға, 

танымдық көзқарасты қалыптастыруға, септігін тигізері сөзсіз [14,237]. 

Адамға қатысты ММ-дің этнолингвистикалық уәжі. Қос тілде де осы тақырып аясына 

жататын тіркестердің саны жағынан көптігі байқалады. Мұның сыры адамның қоғамдағы 

шешуші күш екендігінде жатса керек. Ағылшын тілінде халық арасында жиі қолданылатын 

"Manners makethe тап",(с.с.а.: Адамды адам ететін оның әдептілігі) тұлғасы ықшам, алайда 

мәні зор тілдік орам, орта ғасырда орын алған қағида, дәстүрлерге, заман талабына байланысты 

қалыптасқан. Әсіресе, XIV ғасырда Англия да мәдениеттіліктің негізгі шарттарына, өзін-өзі 

үстау ережелеріне баса назар аударылып, мүлтіксіз орындалуы талап етілді. Әдептілік, ізеттілік 

ережелерін қамтитын арнайыжинақтар шығарыла бастады.  

"Жалғыз қаздың үні шықпас, Жалғыз қыздың мұңы шықпас" деген мақалдың шығуына 

мұңын шаға алмай, тағдырдың дегеніне көнген арулардың қайғы-қасіреті себеп болған тәрізді. 

Үй-жайга, отбасына қатысты ММ-дердің этнолингвистикалық уэжі. Қай халық 

болмасын, адамзат үшін үйдің алатын орны ерекше. Зерттеу барысында осы тақырып аясына 

жататын ММ-мдердің екі тілде де көптеп кездесетіндігі байкалды. Мысалы, ағылшындар "My 

house is my castle" (c.c.a.: Өз үйім - қорғаным) десе, қазақ халқы "Өз үйім-өлең төсегім" деп, 
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оған бейнелі түрде ерекше сипат береді.Жалпы алғанда, қос тілдегі ММ-дер арқылы берілетін 

негізгі ой біреу, яғни адамның үйіне деген ыстық сезімі мен үйдің адам өмірінде алатын орны. 

Бірақ осы ой ағылшын және казақ мақалында сол халықтың әдет-ғұрпына, салт-санасына, 

дүниетанымына байланысты пайымдаулар арқылы берілген. 

Уакыт өлшеміне қатысты мақал-мәтелдердің лингвистикалық уәжі. 

Бұл тақырыптық топтағы бейнелі орамдар уақыттың көз ілеспес жылдамдығын, оны 

босқа өткізіп, өмірді өксітпеуді, алтын мезетті пайдалы іске арнауды уағыздайды. Мысалы, 

"Time is money" (c.c.a.: Уақыт — ақша); "Уақыт — білгенге қазына, білмегенге — быламық", 

"Ерте тұрған әйелдің бір ісі артық, ерте тұрған еркектің ырысы артық". Туыс емес екі тілдің 

бірліктері уақытты ұғымды пайдаланып, тынбай еңбек етсең, мол қазынаға кенелесің деген 

ұғымды білдіреді. Ағылшын зерттеушілері аталмыш тіркестің казіргі заман ағымына сай келіп 

тұрғанымен, көненің көзі екендігін ескертеді және оның алғашқы қолданысын біздің жыл 

санауымыз бойынша 320 жылдардағы Теопрастус (Theophrastus) жазбаларымен ұштастырады. 

"There is a time for everything' (c.c.a.: Әр нәрсенің өз уақыты бар). Қазақша баламасы: 

Сабақты ине сәтімен. Бұл ағылшын мақалы қасиетті кітап Інжілдің" To everything there is a 

season, and a time to every purpose under the heaven", (c.c.a.: Аспан астында әр нәрсенің, өр 

мақсаттың өз мерзімі бар) деген өсиет, өнегелерінен ықшамдалып, тұрақты қалыпқа 

енген.Салыстыра алғанда, уақыт мағыналық өрісіне енетін мақал-мәтелдердің аздау 

кездесетіндігі анықталды. 

Еңбекке қатысты мақал-мәтелдердің этнолингвистикалық уәжі. 

Зерделей қарасақ, мақал-мәтелдер адам баласының бар өміріндегі, тұрмыс-тіршілігіндегі 

салалардың барлығын дерлік қамтиды екен. Солардың қомақты бір бөлігі — еңбек жайлы 

мақал-мәтелдер. Мұның сыры еңбектің тіршіліктің негізі, қоғамның, өмірдің қайнар көзі 

болғандығында болса керек. Мысалы, 

«Іске уақыт, ермекке сағат» 

«Business before pleasure. 

«Еңбек түбі — қуаныш.» ((The end crowns the work» 

«Қыс арбаңды сайла, жаз шанаңды сайла» «After dinner comes the reconing» 

«Тамшы тома берсе mac жарады» «Little strokes fell great oaks» 

«Еңбек етсең — емерсің» ((Little strokes fell great cars» 

«No pains, no gains» «Еңбексіз өнбек жоқ» 

((Little strokes fell great darks» ((Еңбек етсең емерсің» «А tree is known by its fruit» 

«Еңбегіңе қарай өнбегі». 

Көненің көзі іспеттес тұрақты тіркестер тобы келер ұрпақсыз еңбек етпегеннің ішіп-

жемей гінін түсіндіре келіп, оларды еңбек сүйгіштікке, адал еңбек етуге баулиды, жалқаулық, 

бойкүйездік, жатып ішер арамтамақтықтан бойды аулақ салуға шақырады. 

Қонаққа қатысты Мақал-мәтелдердің этнолингвистикалық уәжі. 

Қонақжайлық - қазақ ұлтының сүтімен еніп, сүйегіне сіңген ұлы дәстүрдің   бірі.    Өткен   

ғасырда   поляк   саяхатшысы   әрі   зиялысы А.Янушкеевич "Дүние жүзін қазақ жайласа, жер 

шарын тегін аралап шығар едім",- деп қазақ халқының қонақжайлылығын риза көңілмен 

бағалаған екен. Қонаққа конақ болу үшін оның таныс болуы, міндес, тендес болуы шарт емес, 

қонақасыны "бөлінбеген еншім" деп тануының өзі кеңінен таралып, дәстүрге айналған халық 

жорасының бірден-бір көрсеткіші. Алайда, A constant guest is never welcome. Бір күнгі қонақ — 

күт, Екі күнгі қонақ- жұт тәрізді тұрақты тұлғалар жиі келген келген қонақтың қадірін 

жоғалтатынын, оған өзі қалағандай құрмет көрсетілмейтінін бейнелі түрде жеткізеді. 

Ақша, қаражатқа байланысты мақал-мәтелдердің 

этнолингвистикалық уәжі. Қазақ және ағылшын тілдерінде ақша-қаражат жайлы мақал-

мәтелдер де кездеседі. Мысалы, " Take care of pence and the pounds will take care of themselves" 

(c.c.a.: Пәнсті үнемдеп ұстасаң, фунт өз-өзін үнемдейді). Теңге тиыннан өсер, Жылқы құлыннан 

өсер; Береке бір тиыннан.Ағылшындар фунт пэнстен құралады десе, қазақтар теңгенің тиыннан 

өсетінін ескертеді. Әр елде ақша өлшемі ретінде қабылданған Ұлттық валютаның атауы әр түрлі 

болатыны белгілі. Теңге, тиын - қазақ елінің акша эквиваленті. Сонау VI-VIII ғасырларда ру-
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ұлыс нышандары айшықталған теңгелердің қолданыста болғаны, Отырар, Тараз қалаларында 

теңгелер шығарған ұстақаналар жөнінде тарихи деректер бар. 

Өнер-білімге қатысты ММ-дің этнолингвистикалық уәжі. Бұл топтағы ММ жас 

ұрпақты білім алып, өмірдің, қоғамның сан алуан тылсым сырларын ашуға, тануға жетелейді. 

Оқы, үйрен, оқудың ерте-кеші жоқ деп ақыл айта келіп, жас ұрпақты өнер-білім алуға үндейді. 

Мысалы: ((Knowledge is power» ( Білім-күш); «Оку білім бұлағы, білім-өмір шырағы». Ағылшын 

мақалы білімді күшке теңесе, қазақ мақалы білімді жанып тұрған өмір шырағына, ырыстың 

қазығына теңейді. 

Өмір мен өлімге байланысты ММ-дің этнолингвистикалық уәжі. 

Бұл топтағы MM өмірдің адамға бір-ақ рет берілетінін ескерте келіп, қамшының 

сабындай қысқа өмірді мәнді де сәнді өткізуге, аруақтарды сыйлауға, қадірлеуге шақырады. 

Мысалы: « Speak well of the dead», (Өлгендер жайлы жақсы айт); «Өлі разы болмай, жарлы 

байымас». 

Табиғатқа, жан-жануарларға қатысты ММ-дің этнолингвистикалық уәжі. Ағылшын 

тілі ММ-нің алтын қорынан ауа райына, аспан денелеріне, табиғат құбылыстарына қатысты 

ММ-ді жиі кездестіруге болады. 

Шаруаның негізгі тіршілік көзі ауылшаруашылығы болғандықтан, ауа райына тікелей 

тәуелді. Алар астығының мөлшері мол, баққан малының күйлі, тұрмысы түзу болуын қалаған 

шаруа ауарайының жанға жайлы, шаруашылыққа қолайлы болғанын тілемей, оған мазасындана 

алаңдамай, ауар райын ауызға алмай тұра алмайды. Осы жағдай сан ғасыр өтіп, заман өзгеріп, 

ел эканомикасы қарыштап дамығанымен, ағылшын халқының өзіне тән, қанына сіңген әдет-

ғұрпының біріне айналғанға ұқсайды. Мысалы: «Ifit does rain on St. Michael and Gallus, the 

following spring will be dry and propitious».(Қасиетті Майкл мен Галлус күні жаңбыр жауса, 

келер көктемде ауа райы құрғақ және шаруашылыққа қолайлы болады). 

Аспандағы құбылыстарды зерттеу арқылы ауа райын болжайтын да жағдайлар кездесіп 

қалатын. Мысалы: «Red sky at night, Shepherd's delight; Red sky in the morning, Shepherd's 

warning)) (Түнгі қызыл аспан - шопанның қуанышы, таңғы қызыл аспан - гнопан 

уайымы)[5,198]. 

Діни мифологиялық наным-сенімге байланысты ММ-дердің этнолингвистикалық уәжі. 

Ағылшын және казақ тілдеріңде наным-сенімге байланысты мақал-мәтелдер де кездеседі. 

Мысалы, ағылшын тіліндегі "God helps those WHO help themself (c.c.a.: Өзіне өзі 

көмектескендерге құдай да жәрдемдеседі) тіркесінің шығу төркінің біздің жыл санауымызға 

дейінгі 570 жылы жазылған "Геракл және күймеші" атты Эзоптың (Аезор) аңыз әңгімесімен 

байланыстырамыз. Мифтік әңгіменің жалпы мазмұнына келер болсақ, күймесі батпаққа батып 

тұрып қалған күймеші оны шығаруға талпыныс жасамастан, көмекке құдіретті де күшті 

Гераклді шақырады. Адамның бұл қылығына катты ашуланған Геракл: "күйменің доңғалағының 

артына иығыңды тіреп итер де, өгізіңді алға айда" дейді және алдағы уақытта еш әрекет 

қылмастан өзін шақыруға қатаң тыйым салады. Осы ой түйіні XVIII ғ. дейінгі әдебиеттерде әр 

түрлі жолдармен берілген. Мысалы, Дж.Барэт (Iohn Barei) "An Atyearie" (1580) атты еңбегінде: 

"God helps those in their anaire, which are industrious" (c.c.a.: Құдай еңбек сүйгіштерге 

көмектеседі) десе, Дж. Херберт (G. Herbert) "Jacula Ptudentum" деген шығармасында "Help 

thyself and Got willhelp thee" (c.c.a.: Өзіңе өзің көмектес, сонда сондай да жәрдем береді) деп, сәл 

түрлендіре қолданған.  

Қазақ және ағылшын тілдеріндегі наным-сенімге, оның ішінде, жаратқан не, Алла 

тағалаға қатысты ММ-дерді салғастыра зерттей отырып, олардың семантикалық жағынан өзара 

сәйкес келетіндігі анықталды. ММ-дер арқылы берілетін ойдың өзара өзектесіп, астасып келу 

себебін әртектес тілдер өкілдерінің өмір сабағының, ғасырлар бойғы тіршілікте көзі жетіп, 

көкейіне түйген тәжірибе жиынтығының ұқсастығымен ұштастырамыз. 

Кос тілдегі бейэквивалентті ММ-дің этнолингвистикалық уәжі. 

Ағылшын және қазақ тілдеріне ғана тән, өзге тілде баламасы жоқ түрі кездеседі. 

Аталмыш тұрақты тіркестердің басқа тілдік бірліктермен салыстыра алғанда, сандық 

көрсеткішінің, кездесу жиілігінің төмендігі байқалады. Мысалы, «Жеті атасын білмеген, 
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жетімдіктің салдары». Қазақ жеті атасын білмегенді жетесіз деп, ол адамға үлкен мін таққан. 

Жеті атаға дейін қыз алып, қыз беріспейді. Мұндай шартты бұзған кісі әдепсіз деп танылса, 

ертеректе қатаң жаза қолданған. 

«Реоріе who live in glass houses shouldn't throw stones»(Әйнектен жасалған үйде тұратын 

адамдар тас лақтырмауы тиіс). Неігізінде бұл мақал «Өзің сол дәрежеде тұрып, басқаға сын 

айтпа» деген ұғымды білдіреді [6,10]. 

Қорыта айтқанда, ұлт тарихы мен мәдениет, менталитеті, бітім-болмысы, күллі 

философиясы өнінде жан-жақты ақпарат беретін лингвокультуремалардың санатындағы MM 

ұлт тілі мен мәдениетінің өзара байланыстылығын, тұтастығын айқандайтын ерекше қабат 

болып табылады. Тілдік бірліктегі тасаланған мәдени түпдеректер ішкі формаға аялық білім, 

эталон, стереотиптер арқылы айқындалады. 

Мақал-мәтелдердің этнолингвистикалық сипаты анықталды, дәлірек айтқанда , мақал-

мәтелдердің мағыналарының қалыптасуындағы уәждеріне тоқталдық. Этнолингвистика ғылымының 

бастау алуы, қалыптасу кезеңдері, қазақ және ағылшын тіл білімінде зерттелуі де қарастырылды. 

Әрбір этнолингвистикалық уәжге екі тілде салғастыра отырып, мысалдармен көрсетілді.  
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Бұл мақалада мектепке дейінгі жастағы балалардың ағылшын тілінде сандарды жаңа 

технологияларды қолдана отырып тез қабылдауын анықтау. Мектепке дейінге жастағы 

балаларға арналған цифрланған графикалық технологияларды қолдана отырып 3 тілде 

сандарды оқыту әдістемелік құралын жасау арқылы ұрпақтарымызға 3 тілде санадардың 

айтылуын есте қалдырту. Осы әдістемелік құралды бір топқа қолданып, екінші топта 

қолданбаған жағыдайдағы балалардың қабылдау сапасын салыстру арқылы осы әдістемелік 

құралдың қаншалықты қажеттілігін және тиімділігін  дәлелдеу. 
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Тірек сөздер: ақпараттандыру, механизім, элементарлы, мультимедиялық, 

коммуникация. 

 

В данной статье рассматривается определение быстрого восприятия чисел на 

английском языке детьми дошкольного возраста с использованием новых технологий. Создание 

методического пособия по преподаванию чисел на 3-х языках с использованием оцифрованных 

графических технологий для детей дошкольного возраста. Используя данное методическое 

пособие в одной группе и сравнивая качество восприятия детей в той или иной степени, 

которая не была использована в другой группе, доказывать, насколько востребованность и 

эффективность данного методического пособия. 

Ключевые слова: информатизация, механизм, элементарный, мультимедийный, 

коммуникационный. 

 

This article discusses the definition of the rapid perception of numbers in English preschool 

children using new technologies. The creation of a methodological guide for the teaching of numbers 

in 3 languages with the use of digitized graphics technologies for preschool children. Using this 

Handbook in one group and comparing the quality of perception of children to some extent, which was 

not used in the other group, to prove how the relevance and effectiveness of this Handbook. 

Key words: Informatization, mechanism, elementary, multimedia, communication. 

 

Ежелден бері әжептеуір өтілі бар телерадиохабар, телефон тағы да басқа ақпараттық-

қатынастық құралдардан бөлек, қазіргі заманда компьютерлік технологиялар мен Интернеттің 

әртүрлі қызметтері кең таралуда. Бүгінгі таңда мектепке дейінгі жастағы балаларға компьютер 

көмегімен оқыту нәтижелілігін зерттеудегі ғылыми проблемаларды шешу ең басты орын алады. 

Білім беруді ақпараттандырудың негізгі мақсаты – оқу процесіне жаңа ақпараттық-қатынастық 

технологияларды енгізу арқылы мектепке дейінгі жастағы балаларға ойлаудың сапалы жаңа 

түрін қалыптастыру болып табылады. 

«Мектепке дейінге жастағы балаларға арналған цифрланған графикалық 

технологияларды қолдана отырып 3 тілде  сандарды оқыту әдістемелік құралы» тақырыпта 

жазудағы мақсатым – мектепке дейінге жастағы балаларға арналған цифрланған графикалық 

технологияларды қолдана отырып 3 тілде сандарды оқыту әдістемелік құралын жасау және 

оларды іс тәжірибе барысында  сабақтарда пайдалануды үйрену және компьютерлік ойын 

бағдарламаларын жасауға қойылатын талаптар мен типтік ерекшеліктерін анықтау негізінде 

флэш ойындарын жасау. 

Зерттеу жұмысының нәтижелерін іс тәжірибе барысында мектепке дейінгі жастағы 

балалардың сабақтарында пайдалануға болатынын көрсету жұмыстың теориялық және 

практикалық маңыздылығын айқындайды.  Зерттеудің әдіснамалық  және теориялық негізі – 

анимация жасайтын бағдарламаларды пайдаланып ойындар жасау әдістемесі. Алға қойылған 

мақсаттарды шешу үшін келесі әдістер қолданылды: зерттеу тақырыбына байланысты 

цифрланған графикалық технологияларды, әдістемелік еңбектерді талдау зерделеу және оларға 

талдау жасау; 3 тілде  сандарды оқыту әдістемелік құралының әртүрлі әдістермен танысу, 

сараптау, жинақтау және сәйкес қорытынды жасау.  

Осы әдістемелік құралын жасау үшін Macromedia компаниясы арнайы объектілі-

бағытталған стандартты Microsoft Windows қосымшасы түріндегі   өңдеуші ортасын жасады. 

Осыған орай Flash-тің интерактивті элементтерін және анимацияларын дайындау барысындағы 

программалау процесі минимумге жеткізілген: қолданушыға ыңғайлы және мейірімді ортада 

жаңа жоба құру жеткілікті, ол үшін бағдарламалық буманың жұмыс принціптерін түсіну және 

тышқанды қолдана алу  қажет және Photoshop  бағдарламасымен жұмыс істеи білу керек. 

Бұл жұмыстың мақсаты цифрланған графикалық технологиялардың мүмкіндіктерін 

көрсететін бағдарлама және теориялық материал дайындау болды. Ізденістерімнің нәтижесінде 

мен көптеген қызықты жайттарға тап болыдым және де көп материалды игеріп қана қоймай, 

графикалық мүмкіндіктерін үйрендім.  
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Қазақстан Республикасында ақпараттандыру процессі басталған кезден бастап-ақ оны 

қолданудың тиімді жолдары іздестіріле басталды. Басында текст теру, электронды кестемен 

жұмыс жасау сияқты дайын программалардың көмегіне жүгінсе, қазіргі уақытта әр-түрлі салада 

өзіне әмбебап бағдарламалар дайындауға көшті. Оған дәлел қай жұмыс орнына қабылдаған 

кезде компьютерлік біліміңізді сұрайды, тексереді. Міне, осыдан бастап-ақ 

бағдарламашылардың жұмысының өрісі кеңейюде деп айқын айтуға болады. 

Бұл жұмысты дайындау барысында ақпараттық технологияларды жұмыс орнында 

пайдалану өте тиімді екенін сезінген адамдар оны қолданысқа енгізуге үлкен құлшыныс 

білдіріп отыр. Апталап жасайтын жұмысты компьютер көмегімен жылдам жүзеге асыруға 

болады. Сол себепті де ақпараттық технологияларды пайдалану өте тиімді қолданылатынына 

көзім жетті, сондықтан зерттеу жұмысында қойылған мақсатым орындалды деп ойлаймын. 

Осы әдістемелік құралын жасау үшін Macromedia компаниясы арнайы объектілі-

бағытталған стандартты Microsoft Windows қосымшасы түріндегі   өңдеуші ортасын жасады. 

Осыған орай Flash-тің интерактивті элементтерін және анимацияларын дайындау барысындағы 

программалау процесі минимумге жеткізілген: қолданушыға ыңғайлы және мейірімді ортада 

жаңа жоба құру жеткілікті, ол үшін бағдарламалық буманың жұмыс принціптерін түсіну және 

тышқанды қолдана алу қажет.  

Flash ортасына сәл  Java тіліне ұқсайтын арнайы программалау тілі енгізілген, бірақ 

оқылуы тіптен жеңіл. Оның көмегімен жазылған программалық модульдерді аплет ретінде 

бейненің динамикалық өзгеріс болатын анимацияның қажетті кадрына қойылады.AdobeFlash 

технологиясының механизмі қарапайым: жалпы жағдайда өңдеушімен даярланған интерактивті 

элементтері мен анимацияларды Adobe Flash Playerмен көруге болады. 

Adobe Flash Professional CС туралы 
Macromedia компаниясының Флеш технологиясы тоқсаныншы жылдардың соңында кең 

тарала бастады. Сол уақыттан және қазіргі таңға дейін бұл технология ғаламторда анимация 

құру үшін ең икемді құрал болып табылады. Әрқашан осы технологияға қызыққан 

қарсыластары мен қолдаушылары болған. Бұл мақалада біз сайттарда Флеш-ті қолданудың 

жолдарын сипаттаймыз. 

 

 
1.1-сурет. Флеш файл түрлері 

 

Ең бірінші технологияның пайдалылығы және қолданудың негізгі жолдарын айтамыз, 

содан кейін қысқаша тәжірибелік анықтамасын береміз. 

Флеш технологиясы 
Әрқашан флэш технологиясының басты артықшылығының бірі болған ол – ырғақты 

анимация. Флеш-ті ғаламторда қолдану кезінде бәсекелес технология жоқ. Егер сайтта «жанды 

сурет» алдын ала қарастырылған болса, яғни көбелектің ұшуы, бұлттардың қалқуы, адамдардың 

қозғалуы немесе басқа да қозғалыстардың болуы қажет болса, көп жағдайда ең қолайлы түрде 

флэш қолданылады. Әйтпесе компьютер келушіге кадрдан кадрға дейін «дайын анимацияны» 

көшіруге тура келеді, ал оған біраз минуттар күтуіне және интернет үшін үлкен қаржыны 

құрайды. 
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1.2-сурет. Флеш жұмыс экраны 

 

Әр кадры бар жеке суретті беретін «дайын» анимациялардан айырмашылығы, флэш 

объективтік амалды пайдаланады. Дизайншы объективті анимацияны құрған соң, ол әрбір 

кадрды салуға міндетті емес, ол тек қана компьютерге көбелек мына қисық сызықта ұшсын, 

адам аяғын мына түрде қозғалтсын және осындай тағы басқаларды осылай болсын деп 

көрсетеді. Әрине, толық эффект үшін бірінші ол қозғалыстарды салу қажет, содан ары қарай бұл 

объектілерді басқаларға тәуелсіз әр түрлі көріністерде қолдануға болады. Негізі компьютер 

келушіге анимация дәл объект жинақтар мен оларды орналастыру ережелері түрінде істелінеді. 

Флэштің ең күшті ерекшеліктерінің бірі – Action Script  бағдарламалаудың кіріктірме тілі. 

Негізі оған флэш-элементтер жоғары интерактивтілігімен міндетті. Ол қолданушыға сайтпен 

әрекеттесуге ерік береді. Мысалы, анимация құраушысы кейіпкердің экранда қолданушының 

тышқан қозғалыстарына сәйкес қозғалатындығындай жасайды. Әрине анимацияны 

бағдарламалаудың мүмкіндіктері ойындық кезеңдермен шектелмейді. Қарама-қарсы 

облыстардың мысалына қарай – флэш кезеңдік беріліп отырған мәліметтердің негізінде күрделі 

графиктерді динамикалық салуы мүмкін, мысалы, акциялардың немесе өндірістік жүйелердің 

жағдайының бағасын белгілеу. Бір сөзбен айтқанда, сайт сервистерінің «жанды» интерфейсінің 

болуы. Флэште толығымен жасалған көптеген интерактивті сайттар да бар. 

 

 
1.3-сурет. ActionScript панелі 

 

Флэш-роликтерде аудио және бейне үстемелерді қолдану мүмкіндіктердің бар 

болғандығын атап айтпауға болмайды. Егер бейне үстемелер өте аз қолданған болса, онда 

флэш-роликтерге дыбысты жолдардың ғаламторда оянуын бөгеді. Оған қарамастан сайт үшін 

реңкілі дыбыстар флэшсіз қол жетімді, жойылудың көп бөлігін олар негізі флэш-сайттардан 

алады. Тықшан түймесін басу кезінде «дыбысты»заттарды, көріністерді ауыстыру кезінде әр 

түрлі моторлық және фотоаппараттық дыбыстар ғаламторға флэшпен бірге келді. 

Флэштің мүмкіндіктері ғаламтор үшін анимировалық және интерактивті топтамалармен 

шектелмейді. Оның көмегімен сонымен қатар әр жеке компьютерлерде шығып тұратын жеке 

бағдарламалар мен жай ғана бейнероликтер құрауға болады. 
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1.4-сурет. Флеш Player 

 

Қазіргі кезде көбінесе флэш сайт суреттерін жаңарту үшін визуалдарда қолданылады. 

Мысалы, егер сайтта бұлты бар сурет – олар қалқып тұрсын, егер машина салынған болса – 

онда ол жүріп тұрсын, егер суретте құстар – онда олар ұшсын дегендей. Осындай заттар 

эмоциялық қабылдау мен сайтты есте сақтауда өте оң ықпал етеді. 

Логотиптердің анимациялары қазір өзінің сапа жағынан жоғары деңгейге шығу кезеңін 

басынан өткізуде. Ғаламтор даму жағдайында телевизорлық жарнамаларға қарап, тапсырыс 

берушілер мен сайт жасаушыларда логотип «кету» «айналу» «жыпылықтау» және тағы басқа 

түрде болуы туралы идеялар туындады. Уақыт өте келе мынандай түсінік келді. Мұндай заттар 

қолданушының сайтқа қандай ақпараттар алуына кедергі келтіріп алаңдататынына көз 

жеткізілді. Сол уақытта көптеген кәсіби студиялар ол нәрседен бас тартты. Қазіргі дизайнның 

дамуына қарай, логотипті байланыстырмай-ақ, мәртебесін білдірте және брендке көңіл аударта 

отырып, қолданушының сайттағы мақсатынан алаңдатпай жасауға болатындығына көз 

жеткізілді. Мысалы, логотип бойынша блик шығады немесе оны кішкене лента белдеулейді. 

Бірінші рет кіруші белгілеп қояды, содан ары қарай алаңдамайды. 

 
1.5-сурет. Флеш  лого 

Керекті материялдар: суреттер және кодтар. 

7. Adobe  Flash  Professional бағдарламасынан  жаңа документ құрамыз.Құру барысында 

жаңа құжаттың енімен биіктігін  жазамыз.Стандартты өлшем 1280-720. 

8.  

 
 

Осыларды енгізіп болған OK кейін батырмасын басамыз. 

2. Басты беттің суретін дайындау үшін Photoshop бағдарламасын ашып керекті суретті 

өңдеп аламыз 
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Суретымыз дайын оны psd форматында сақтаймыз және басты бетке суретімізді коямыз. 

Ол үшін Файл→Импорт→Импортировать в рабочую область... немесе Ctrl+R  басып суретімізді 

коямыз. 

3.  Фонды қойып болғанан кейін батырманы жасаймыз. Ол үшін  Ctrl + F8 басамыз сонда 

бізге келесі терезе  ашылыды. 

 

 
 

Имя: _____→ батырманын атын жазамыз 

Тип: Кнопка→ міндетті турде белгілейміз. 

Батырмамызды фотошопта дайындап алуға болады немесе флештін өзінен жасаймыз. 

 

 
 

4.Дайын болған батырманы басты бетке коямыз, батырма бызде кітапханада (Библиотека) 

cақталады.Батырманы тексерып көруге болады ол үшін Ctrl+Enter басамыз. 
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5. Мектепке дейінгі жастағы балаларға арналған цифрланған графикалық 

технологияларды қолдана отырып сандарды оқыту әдістемелік құралын жасадым. Оның ішінде 

бірнеше тапсырмалар бар. Әр сабақты жаңа қабатқа (слой)  жасаймыз.Ең бірінші Мәзір (Меню) 

жасаймыз. 

7. Фотошопта фонға коятын суретті және батырмаларды дайындап аламыз. 

8. Фонды 2 жолда көрсетілгендей керекті  суретті қоямыз. 

9. Батырмалардын бәрін 3 жолда көрсетілгендей дайындап аламыз. 

10. Барлык батырмаларды орнына коямыз. 

Бізде екінші қабатымыз (слой) дайын. 

 
6. Негізгі екі қабатты (слой) дайындап болған соң , басты бетке және оның батырмасына 

код жасамыз. Ол үшін қабаттың (слой) үстіне барып тышқанын оң жақ батырмасын басып 

Actions(Действия) таңдаймыз  

 
Осы терезеге stop(); жазып оны сақтаймыз. 

Қорыта келе, осы тақырыпты зерттей отырып бұл жұмыстың мақсаты цифрланған 

графикалық технологиялардың мүмкіндіктерін көрсететін бағдарлама және теориялық материал 
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дайындау болды. Ізденістерімнің нәтижесінде мен көптеген қызықты жайттарға тап болыдық 

және де көп материалды игеріп қана қоймай, графикалық мүмкіндіктерін үйрендім.  

 Сонымен қатар аталған ғылыми жұмысты іске асыру бағытындар Талдықорған 

қаласындағы №9 «Ашура» балабақшасына тәжірибе түрінде қоласынсқа енгізіп көрдік. 

Тәжірибе 3 күн аралығында болды. Аталған балабақшадағы ағылшын тілінің пәнінің мұғалімі 

Мырзатаева Ляйля Хасенқызына осы жобаны ұсындық. Жобаны «Дарын» тобы 5-6 жас 

балаларға және «Ботақан» тобы 4-5 жас балаларға қоланылып көрдік. «Дарын» тобында 

әдістемелік құралды Ляйля Хасенқызы қолданып  сабақ өтті, ал «Ботақан» тобына дәстүрлі 

түрде сабақ өтті. Тәжірибе соңында осы екі топқа салыстырмалы талдау жасалды.Талдау 

нәтижесі диограммада көрсетілген.«Дарын» тобы-100 пайыз, «Ботақан» тобы-75 пайыз. 

 Диограммада көрсетілгендей біздің жобаны қолданған топтың білім сапасы 

жоғары көрсеткішке ие болды. Болашақта осы ғылыми жұмысты интернет желісінежәне ұялы 

телефондарда қолданысқа енгізіп көру мақсатымыз. 

Елбасымыздың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты. Халқына Жолдауында: “Тілдердің 

үштұғырлығы мәдени жобасын кезеңдеп жүзеге асыруды қолға алуды ұсынамыз. Қазақстан 

бүкіл әлемге халқы үш тілді пайдаланатын мәдениетті ел ретінде танылуға тиіс. Бұлар - қазақ 

тілі - мемлекеттік тіл, орыс тілі - ұлтаралық қатынас тілі және ағылшын тілі - жаһандық 

экономикаға ойдағыдай кіру тілі” деген салиқалы үндеуінде айтқандай, әлемдік кеңістікке енуде 

ағылшын тілінің маңызы зор. 

Қазіргі таңда жеке адам ғана емес, тұтас халықтың өзі бәсекелік қабілетін арттырса ғана та-

бысқа жетуге мүмкіндік алады. Бәсекелік қабілет дегеніміз – ұлттың аймақтық немесе жаһандық 

нарықта бағасы, я болмаса сапасы жөнінен өзгелерден ұтымды дүние ұсына алуы. Бұл материалдық 

өнім ғана емес, сонымен бірге, білім, қызмет, зияткерлік өнім немесе сапалы еңбек ресурстары 

болуы мүмкін. Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдарының 

бәсекелік қабілетімен айқындалады. Сондықтан, әрбір қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт ХХІ 

ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы,  компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін 

білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға басуына сөзсіз қажетті алғышарттардың 

санатында. Сол себепті, «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде білім беру», «Мәдени және 

конфессияаралық келісім» сияқты бағдарламалар – ұлтымызды, яғни барша қазақстандықтарды 

ХХІ ғасырдың талаптарына даярлаудың қамы. Сондықтан біздің сіздерге ұсынып отырған 

әдістемелік құралым мектепке дейінгі жастағы балаларға өте қажет деп ойлаймын. 
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Мақалада дизартриясы бар балалармен жүргізілетін жұмыстар және жасалынатын 

массаж түрлері қарастырылған. Балалардың сөйлеу тілі дамуының заңдылықтары 

қарастырылып, балалардағы церебралды сал ауруына,  дизартрияға түсінік берілген. 

Дизартриясы бар  балалардың сөйлеу тілінің даму ерекшеліктері, олармен психотерапиялық 

және логопедиялық түзету жұмыстары жайлы қарастырылып өтіледі. 

Тірек сөздер: дизартрия, логопедиялық массаж, балалардың церебральды параличі, 

психотерапия, логопедиялық түзету жұмысы. 

 

В статье рассматривается, коррекционная работа с детьми дизартрией и виды 

массажа. Рассмотрены закономерности речевого развития детей с ДЦП, понятие 

церебрального паралича у детей. Были даны разъяснения по определению дизартрии. 

Особенности развития речи у детей с дизартрией, а также психотерапевтические и 

логопедические коррекционные работы. 

Ключевые слова: дизартрия, логопедический массаж, детский церебральный паралич, 

психотерапия, логопедическая коррекционная работа. 

 

The article discusses what work children with dysarthria do and what types of massage they do. 

The regularities of development of speech language of children are considered. The concept of 

cerebral palsy in children. Clarifications were given on the definition of dysarthria . There are features 

of speech development in children with dysarthria. Psychotherapeutic and speech therapy corrective 

works are carried out with the children. 

Key words:  Dysarthria, speech therapy massage, cerebral palsy, psychotherapy, speech 

therapy correctional work. 

  

Сөйлеу қызметі баланың психикалық дамуында маңызды рөл атқарады, сөйлеу 

барысында танымдық әрекетінің,  ойлау қабілетінің қалыптасуы жүреді. Толыққанды сөйлеу 

әлеуметтік қарым-қатынасты жүзеге асырудың қажетті шарты болып табылатын қалыпты адами 

байланыстар, ал бұл, өз кезегінде, баланың қоршаған өмір туралы  түсінігін кеңейтеді. Баланың 

сөйлеу  тілін белгілі бір дәрежеде меңгеруі оның мінез-құлқын, жоспарлауға көмектеседі және 

түрлі нысандардағы ұжымдық қызметке қатысуын реттейді. 

   Әдебиеттерде сөйлеу тілінің қалыптасуы мен оның қалыпты дамуына көп көңіл 

бөлінеді, балалардың сөйлеу тілінің қалыптасуы ерте балалық шақтан бастап егжей-тегжейлі 

сипатталған. А.А.Леонтьевтің зерттеулерінде шартты түрде сөйлеу тілінің дамуын бірнеше 

кезеңдерге бөлген[1], олардың әрқайсысының белгілерін анықтап, оны баламен қарым-

қатынасқа түсу барысында педагог ескеру қажет. 

А.А. Леонтьевтің төрт кезеңге бөлуі: 

1. кезең- дайындық (дүниеге келген сәттен- бір жылға дейін) 

2. кезең- мектепке дейінгінің алдыңғы ( бір жастан-3жасқа дейін) 

3. кезең- мектепке дейінгі (3 жастан- 7 жасқа дейін) 

4.  кезең- мектептегі ( 7 жастан -17 жасқа дейін) 

Бала дүниеге келгенде өзінің дүниеге келгенін айқай арқылы бідіреді. Айқай-  баланың 

бірінші дауыс реакциясы. Айқай және жылау сөйлеу аппарыттың артикуляциялы, дауыс, және 
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тыныс алу бөлімдерінің белсенділігін ынталандырады. Сондықтан анамнез жинау барысында 

бала туылғанда асфиксиямен туылып және бірден айқайламағаны анықталса, онда бұл мәлімет 

логопед үшін маңызды диогностикалық белгі болып табылады. 

«Гуілдеу» кезеңі   барлық балаларда болады. Бала 1,5 айында дауыс реакциялары, содан 

соң 2-3 айлығында дауыс реакциялары және жауап беруде мына дыбыстар арқылы білдіреді  а-

а-бм-бм, блъ, у-гу, бу және т.б. Бұл дыбыстар сөйлеудің пайда болуына негіз болады. «Гуілдеу» 

әлемдегі барлық халықтарда бірдей болады. 

4 айында дыбыстау күрделене түседі: жаңа дыбыстаулар пайда болады  гн-агн, ля-аля, 

рн және т.б. «Гуілдеу» кезеңінде бала өзінің артикуляциялық аппаратымен ойнағандай болады, 

бір айтқан дыбысын бірнеше рет қайталап өзі содан ғанибет алады.  Баланың тамағы тоқ, ұйқысы 

қанған, дені сау, құрғақ болғанда бала гуілдейді. Егер баланың жанында жақындарының біреуі 

болып сәбимен «сөйлессе», онда бала оның дыбыстарын  мұқият тыңдайды. Баламен осылай 

жағымды эмоционалды қарым-қатынасқа түссе бала үлкендерге еліктеп, өзінің сезімін 

интонациясын білдіргісі келеді. 

Лингвистика мамандарының зерттеулері бойынша баланың сөйлеу тілінің қалыптасуы 

былдыр кезеңінен 7 жасқа дейін. (А.Н. Гвоздев, Е.И. Исенина, Н.И. Лепская, С.Н. Цейтлин, A.M. 

Шахнарович). 

Мектеп жасына дейінгінің алдыңғы кезеңінде баланың қолданатын былдыр сөздерінің саны 

көбейеді. Бұл кезең баланың айналасындағылардың сөздеріне назар аударуының жоғарлауы мен 

сөйлеу тілінің белсенділігімен сипатталады. Баланың бірінші сөздері жалпылама мағынада 

қолданылады (бір сөзбен немесе дыбыс тіркестерімен бала затты, сезімін, өтінішін білдіреді: «бах»- 

құлады,  жатыр, «бер»- маған бер, алып кел, беріп жібер, «биби»- келеді, жатыр, тебеді, машина, 

самолет, велосипед. 

Бір жарым жастан кейін балалардың белсенді сөздік қорының көбейгенін байқауға болады,  

аморфты сөздерден тұратын алғашқы сөйлемдері пайда болады. 

1. Папа  ке  (папа, кел) 

2. Мама  мияу бе ( мама мысықты бер) 

Зерттеу жұмыстары көрсеткендей бала бірден дұрыс сөйлеу тілін меңгермейді: кейбіреуі 

сөйлеу тілін ертерек меңгерсе, кейбіреуі кешірек меңгереді. Бұл сөздің құрылымы жеңіл болса оны 

бала есінде жеңіл сақтауымен түсіндіріледі. Бұл кезеңде маңызды орынды келесі факторладың 

жиынтығы алады: 

а) айналадағылардың сөзіне еліктеу мезанизмі; 

б) сөйлеуді жүзеге асыруды қамтамасыз ететін функционалды байланыстардың күрделі 

жүйесі; 

в) бала тәрбиеленетін қолайлы жағдайдың болуы (қолайлы жағдай, балаға толыққанды 

тілдік орта, жеткілікті ересектермен қарым-қатынас). 

Мектепке дейінгі кезеңде сөйлеу тілінің фонетикалық жағы жеткілікті белсенді болады, 

сөздердің буындық құрылымы мен дыбыстық құрылымы дамиды. Егер балалардың біреуінде 

қиындықтар кездессе, онда ол сөз бала жиі қолданбайтын және таныс емес сөздер. Осындай 

сәтте баланы түзетіп, дұрысын айтудың мысалын келтіру жеткілікті, сонда бала жаңа сөзді 

өзінің сөздік қорына енгізеді. 

Дизартрия - дыбыс айту мен просодикасының (ырғақтылығы, жылдамдығы) 

бұзылуымен сипатталатын күрделі тіл кемістігі. Балаларда дизартрия балалардағы 

церебральды сал ауруы (балалардың церебральді параличі) салдарынан (қалдық белгілері 

ретінде), ал ересектерде параличтің белгілері ретінде қарастырылады. Балалардағы 

церебральды сал ауруы баланың құрсақта жатқан, босану кезінде және нәресте кездерінде 

мидың органикалық зақымдалу салдарынан болады. Мидың күрделі жүйесі бала тумай тұрып 

қалыптасады. Жүктілік қалыпты, ауытқусыз өтсе, мидың жетілу процесі бөгетсіз жүреді. 

Жүктіліктің алғашқы үш айында мидың дұрыс қалыптасуына қатер туғызатын - ананың 

вирустық инфекциялармен, кызамықпен ауыруы және алкоголь мен темекі болып табылады. 

Өйткені олар плацентаның (баланың іштегі жатар орны) қан тамырларын зақымдайды, соның 

салдарынан оттегі жеткілікті түспейді. Оттегінің жетіспеушілігі баланың миының дамуына 
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әсер етеді, яғни кешеуілдейді. Мұндай жағдайда, бала туған кезде дем алу, жуту, емуді 

қамтамасыз ететін мидың құрылымдары толық жетілмейді. 

Балалардағы церебралды сал ауруына түсінік. Дизартрияға сипаттама.  «Балалардың 

церебралды сал ауруы» термині Зигмунд Фрейдке тиесілі. 1893 жылы, ол балалардың 

церебралды сал ауруға клиникалық белгілері ұқсас  перинаталдық кезеңде пайда болған  

спастикалық салдануды барлық нысандарын біріктіруді ұсынған. Балалардың церебралды  

- құрсақтағы кезеңде - балалардың церебралды сал ауруының ауыр түрінің бірі. 

- туу сәтіндегі зақымдану -  өте тез немесе ұзақ уақыт босану, жасанды әдіс арқылы 

босану, әр түрлі себептерге байланысты баланың шала туылуы, егіздердің туылу кезінде, туу 

жолындағы бірінші нәресте зардап шегеді. Сыртқы белгілеріне баланың денесінің мәрмәр 

тәрізді болуы, цианозды асфиксиялды еріндер, сымының оралып тұрмауы және т.б. белгілер 

жатады. 

- туғаннан кейін баланың миының зақымдауы-егер бала қандайда бір инфекциялық 

аурумен ауырса-қызымық, инфекциялық сары ауру және т.б. Жаңа туған сәбидің әлсіреген ағзасына 

екпе салу асқынулады тударуы мүмкін, сондықтан невропатолог баланың диагнозын анықтай 

отырып, қажет болған жағдайда белгілі бір уақытқа екпе бөлумен қамтамасыз етеді[2]. 

Балалардың церебралды сал ауруының бірнеше түрге бөледі. Біздің елімізде қолданылып 

жүрген К.А.Семенованың классификациясы бойынша церебралды паралич бес түрге бөлінеді. Осы 

классификация негізінде  мидың зақымдануының түрлі сипатына байланысты клиникалық 

ерекшеліктерің суреттерін қойды: спастикалық деплегия, гемипаретикалық түрі, атоникалық-

астотикалық түрі, қос гемиплегия. 

Балалардың церебралды сал ауруы кезіндегі негізгі ерекшелік- туғаннан моторлы 

бұзылыстардың болуы және оның сенсорлық бұзылыспен тығыз байланыста болуы. Барлық 

қимылдық бұзылулар әрқашан ілеспе бұзылуыға әкеліп соғатын моторика қызметінің бұзу болып 

табылады.  Арнайы емдік және түзету-педагогикалық жұмысынсыз олар балалардың барлық 

психоневрологиялық функцияларын қалыптасуына теріс ықпалын тигізеді. 

Балалардың церебралды сал ауруы бар балалардың балалық шағынан бастап қан тамырлары 

және вегетативтік-тамырлық бұзылулары кездеседі. Балаларда тәбетінің төмендеуі, ішек 

жұмыстарының бұзылуы, жиі шөлдеу, белгілі соматикалық ауруларынсыз дене қызуының көтерілуі, 

шамадан тыс тершеңдік, қолдарының бозғылт болуы және т.б.. 

Балалардың көпшілігінде ұйқының бұзылуы  кездеседі. Олардың ұйқысы үзік, таяз болады, 

бала ұйықтар алдында қиналады, түсінде қорқыныш сезімін сезінуі мүмкін. 

Дизартрияның әр түрлі деңгейлерінде бас-ми қыртысына және бас-сүйек ми невтеріне, бас 

ми ядроларына импульстардың берілуі бұзылады. Осыған байланысты, бұлшық еттерге (тыныс алу, 

дыбыс айту және артикуляторлық) нерв импульстері келмейді, сөйлеуге қатысты бас-ми нервтерінің 

негізгі функциялары бұзылады (үштік, беттік, тіл асты, тілжұтыну, кезбе нервтері). 

Үштік нерв шайнау бұлшық еттерімен бет бөлігінің төменгі жағының қызметіне жауап 

береді. Зақымдалғанда – ауызды ашып, жапқанда, жұтуда, беттің төменгі бөлігінің қимылдары 

қиындайды. 

Беттік нерв бет бұлышық еттерінің қызметіне жауап береді. Зақымдалғанда-беттің 

мимикасы жоқ, маска тәрізді, көзді қолғалту қиын, қасты көтеру, ұртты ауаға толтыру қиындық 

туғазады. 

Тіласты нерві тілдің алдыңғы екінші-үшінші бөлігінің қызметіне жауап береді. 

Зақымдалғанда-тілдің қимылдауы бұзылады, тілді артқа қарай тартып ұстап тұру қабілеті 

бұзылады. 

Тіл жұтыну нерв  тілдің артқы бөлігінің, жұтыну және жұмсақ таңдай бұлшық еттерінің 

қызметіне жауап береді. Зақымдалғанда дауыстың мұрындық реңкі пайда болады, жұтыну рефлексі 

төмендейді, кіші тілдің ауытқуы болады. 

Кезбе нервтері жұмсақ таңдайдың бұлшықеттеріне, жұтыну, жұтқыншақ, дауыс 

байламдарының, таныс алу бұлшық еттерінің қызметіне жауап береді. Зақымдануы жұтқыншақ 

және жұтыну бұлышық еттерінің жұмысының толық болмауына , тыныс алу функциясының 

бұзылуына алып келеді. 
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  Дизартрия кезінде артикуляциялық апраксия кездесуі мүмкін( артикуляциялық мүшенің 

ерікті қимылдарның бұзылуы). Артикуляциялық апракция  артикуляциялық бұлшық еттердің 

кинестетикалық сезінулерінің жеткіліксіз болуынан пайда болуы мүмкін. 

  Дыбыстаудың бұзылуы артикуляциялық апракциямен курделенеді, ол екі сипаттама 

бойынша ерекшеленеді: 

- артикуляциялық орны бойынша жақын бұрмаланған және өзгертілген дыбыстар; 

- дыбыстаудың бұзылуы тұрақты болмайды, яғни, бала дыбысты дұрыс және қате айта 

алады. 

  Дизартрияның этиологиясы. Дизартрия мидың ауыр зақымдануының және сомакша ми 

мен жалған сопақша мидың зақымдануының белгісі болып табылады. Дизартиялық бұзылыс 

балалардың церебралды сал ауруы белгісі болуы мүмкін. Балалардың церебралды сал ауруы 

мен дизартрияның себептері әлі толық зерттелмеген. Қазіргі уақытқа дейін Балалардың 

церебралды сал ауруының негізгі себебі туу кезіндегі жарақат болып есептелді. 

Дизартриясы бар  балалардың сөйлеу тілінің даму ерекшеліктері. Баланың сөйлеу 

тілінің дұрыс қалыптасуы фонематикалық қабылдауымен және сөйлеу тілінің дыбыстау 

жағымен сипатталады, сонымен қатар өзінің сөйлеу тәлән айналасындағылардың сөйлеу тілі, 

сөздің дыбыстық буындық құрылымын айыра алу қабілетімен. 

Балалардың церебралды сал ауруы бар балалардың жалпы және сөйлеу моторикасының 

дамуы өзара байланысты, артикуляциялық моторикасының бұзушылықтары әдетте балалардың 

церебралды сал ауруы кезіндегі қол функцияларының бұзылысына байланысты болып 

табылады. Айтарлықтай артикуляциялық моториканың ауыр бұзылысы, қолдың жоғарғы жағы 

бұзылған балаларда кездеседі. 

 Балалардың церебралды сал ауруы бар балалардың қозғалу анализаторлары 

органикалық зақымданған. Бұл тек дыбыстаудың бұзылуы ғана емес, сонымен қатар дауыстың, 

тыныс алудың, сөйлеу тілінің темпо-ритмикалық суретінің бұзылуына алып келеді. Балалардың 

церебралды сал ауруы кезіндегі негізгі бұзылыс: фонетико-фонематкалық  бұзылыс болып 

табылады, және бірінші кезекте дизартрия. Балалардың церебралды сал ауруы кезіндегі ең жиі 

кездесетін бұзылыс дизартрия болып табылады. Балалардың церебралды сал ауруы кезінде 

кездесетін тағы бір бұзылыс түріне алалия жатады. Моторлы алалиясы бар балалардың сөйлеу 

тіліне арнайы түзету жұмысын жүргізбесе сөйлеу тілі дамымайды тіпті былдыр деңгейінде 

қалып қояды. Балалардың церебралды сал аурымен ауыратын балалардың шамамен 3-5 % да 

алалаия кездеседі. Балалардың церебралды сал ауруы кезіндегі сөйлеу тілінің бұзылулары өзіне 

фонетико-фонематикалық жетіспеушілікті қосады. Сөйлеу кезіндегі кез келген қозғалысты 

орындау, ол артикуляцияда бұлшықет тонусын арттыруын  туғызады және тек дизартрияның 

көріністерін нығайтады. Дизартриясы бар балалардың церебралды сал ауруы кезінде сөйлеу 

тілінің дыбыстау жағының бұзылыстарының  ерекшеліктері, барлық белсенді қозғалыс кезінде 

артикуляциялық бұлшық еттерінің тонусы жоғарылайды және дизартриялық бұзылыс күшейеді. 

Кез-келген қозғалыс түрлерін орындау жалпы сөйлеу бұлшық еттерінің тонусының 

жоғарлауына алып келеді. Баланың шектен тыс күш жұмсауы бұлшық ет тонусының диффузды 

жоғарлауына және сөйлеу тілінің дыбыстау жағының бұзылысының күшейуіне алып келеді. 

Балалардың церебралды сал ауруы кезінде артикуляциялық моториканың бұзылуы, 

баланың сөйлеу тілінінің дыбыстау жағынының тежеп қана қоймай, сонымен қатар екіншілік 

сирек кездесетін фонематикалық қабылдауы бұзылады. Бұл балалардың сөзді дыбыстық талдау 

және дыбыстық-буындық құрылымның қалыптасуында қиындықтар туғызады. Балалардың 

грамматикалық форманы және тілдік категорияны меңгеруі қиындықпен жүргізіледі. 

Балалардағы церебралды сал ауруы бар балалар әр түрлі грамматикалық формаладрды 

қолдануда қиналады және сөйлем құрылымын жиі бұзады. Бұл балалардың сөйлемді құруда, 

тұрлаусыз мүшелерді қолдануда, сөйлемдегі сөздердің қатарнын бұзуында байқалады. 

Грамматикалық білім мен біліктілкті дұрыс қалыптастырып және түзету үшін жүйелі 

түрде жұмыс жүргізу керек, яғни балалардағы церебралды сал ауруы бар балалардың сөйлеу 

тілін және ақыл ойының даму деңгейін ескерген жөн. 
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Балалардың церебралды сал ауруы кезінде бас миының зақымдануына байланысты, 

сонымен қатар оның бұзылуы мен интегративті іс-әрекетінің жетіспеушілігіне байланысты 

дисграфия және дислексия кездесуі мүмкін. Бұл бұзылыстардың механизмінде басты орынды әр 

түрлі анализаторлар жүйесінің функционалды жетіспеушілігі алады. Балалардың церебралды 

сал ауруы бар балалардың жазбаша тілінің бұзылуы көздік елестетушіліктерінің 

жетіспеушілігіне, оптико-кеңістік гнозисінің(әріптерді танымайды және ұзақ уақыт есінде 

сақталмайды) қалыптаспауына байланысты. Бұл әріптерді сәйкес дыбыспен сәйкестендіруде 

қиындық туғызады -  дыбыстық-әріптік  талдауы үлкен қиындықпен қалыптасады. Жазуда 

жалылуы жағынан ұқсас сөздердің әріптері аралысып, шатасып кетеді. Егер бұл бұзылыстар 

көру елестетулерінің жетіспеушілігінен болса, онда көшіру қалыпты жағдайда сақталады. Ал 

егер бұзылыстың себебі оптико-кеңістік елестетулерінің қалыптаспауымен байланысты 

болса,онда көшіруде белгілі бір қиындықтарға ұшырайды. Олай болса балалар әріптер мен 

сандарды қиындықпен танып, есінде сақтайды. Жазуда балалар әріптер мен буындарды тастап 

кетеді, дауыссыз дыбыстарды алмастырады және шатастырады[3]. 

Балалардағы церебралды сал ауруы бар балалардың сөйлеу тілінің онтогенезінің 

бұзылысы балалардың заттық-практикалық әрекеттінің жеткіліксіздігінен және  әлеуметтік 

қарым-қатынасқа көп түспеуімен байланысты. Балалардағы церебралды сал ауруы кезінде 

қозғалыс және сөйлеудің бұзылыстарының белгілі бір байланысы анықталады. Балалардағы 

церебралды сал ауруы бар балалардың сөйлеу тілінің бұзылыстары өзіне қосады: 

-Фонетико-фонематикалық, дизартрияның әр түрлі түрінде көрінуі мүмкін; 

-Тілдің лексикалық жүйесінін меңгерудегі спецификалық ерекшеліктері, негізгі аурумен 

күрделенген. Балалардағы церебралды сал ауруы бар балалардың тілдік лексикалық жүйесін 

қалыптастыруда кең түрде барлық сабақтарда практикалық тапсырмаларды балалардың 

танымдық әрекетін белсендіретін ойын негізінде беру керек.Сонымен қатар балаларға заттарды 

сенсорлы сезінудің арнайы тәсілдерін үйретеді. 

-Сөйлеу тілінің грамматикалық қатарының бұзылуы, лексикалық және фонетико-

фонематикалық бұзылыстармен байланысты, олардың қалыптасуы бір-бірінен ажырамайтын 

бір бүтін процесс ретінде жүреді. 

-Байланыстырып сөйлеу тілінің қалыптасуының және сөйлеу тілінің түсінуінің 

бұзылысы, церебралды сал ауруының әр түрлі түрлерінің ерекшеліктеріне байланысты. 

-Дисграфияның және дислексияның барлық түрі. Бұл бұзылыстар басты орынды көру-

моторлық және оптикалық-кеңістік жүйелерінің қалыптаспауы алады. Балалардағы церебралды 

сал ауруы бар балалардың дислексия мен дисграфияның қалыптасуы және түзету  жұмысында 

маңызды орынды артикуляциялық-акустикалық қалпын дамыту алады. 
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Мақалада ақын-жыраулар поэзиясын оқыту әдістері мәселесі ғылыми тұрғыдан 

талданып, сараланған. Қазақ әдебиеті мен мәдениетін сонау көне заманнан бері жасап 

жатқан халықтық туындыларын туындыларына мысалдар келтірілген. Сан салалы өлең-жыр, 

философиялық терең негізгі ойға құрылған асыл сөз үлгілері – жыр-толғаулар, асқақ ән, сәнді 

де сазды төгілген күй – көрем өнер саласындағы халық мұрасының асыл куәсі екені дәлелденген. 

Жыраулар поэзиясының зерттелу тарихына қалам тербеген ғалымдардың ойлары сараланған. 

Халқымыздың даналығы мен саналығының айқан көрінісі, оның бай ауыз әдебиеті десек, оның 

ең алғашқы туғызушысы да, жетілте жырлап, талай ғасырлардың аман алып шығып, кейінгі 

ұрпақтың қолына аман табыс етушісі де жезтаңдай жыраулар мен адуын ақпа ақындардың 

ойлары ғылыми тұрғыдан талданған. 

Тірек сөздер: Жырау, поэзия, философия, әдебиет, зерттеушілер, еңбектер, толғау, 

мақал-мәтелдер. 

 

В статье исследуется поэзия поэтов-жырау, анализируется проблема преподавания. 

Проводятся примеры прозведений народного искусства, которые создавали казахскую 

литературу и культуру с древних времен. Многочисленые стихи эпической поэзии, философских 

раздумий, песни и прекрасные кюи оказались подлинным свидетельстом наследия народа в 

области искусства и художественного слова. В статье приводятся примеры исследований 

поэзии жырау известными учеными, подчеркивается глубина мыслей поэтических 

произведений, которые сохранились и дошли до нашего времени сквозь века, став 

свидетельством духовного богатства казахского народа. 

Ключевые слова: Поэзия, философия, литература, исследователи, произведения, 

элегия, пословицы и поговорки. 

 

The article explores the poetry of poets-Zhyrau, analyzes the problem of teaching. Examples of 

works of folk art, which created the Kazakh literature and culture since ancient times. Numerous 

poems of epic poetry, philosophical reflections, songs and beautiful kui proved to be a true witness to 

the heritage of the people in the field of art and artistic expression. The article provides examples of 

research of Zhyrau poetry by famous scientists, emphasizes the depth of thoughts of poetic works that 

have survived and survived through the centuries, becoming evidence of the spiritual wealth of the 

Kazakh people.  

Key words: Poetry, philosophy, literature, researchers, works, elegy, proverbs and sayings. 

 

Қазақ әдебиеті мен мәдениетін сонау көне заманнан бері жасап жатқан халықтық 

туындылары аз емес. Сан салалы өлең-жыр, философиялық терең негізгі ойға құрылған асыл 



 

235 

«ХХІ ҒАСЫР: ҒЫЛЫМ МЕН ИННОВАЦИЯ»  

атты жас ғалымдар мен  білімгерлердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 

 

сөз үлгілері – жыр-толғаулар, асқақ ән, сәнді де сазды төгілген күй – көрем өнер саласындағы 

халық мұрасының асыл куәсі. Дәуірлік мәні бар философиялық терең сырлы жыраулық поэзия 

туындылары, әдеби шығармалар – халқымыздың мәдени мол мұрасы, байлығы. 

Әрбір халықтың рухани байлығы – ғасырлар бойы даму тарихында жасалған, ұрпақтан-

ұрпаққа ауысып отыратын мирас. Басқа халықтар сияқты, қазақ халқының да өзіне тән тарихи 

басынан кешкен кезеңдері, өрлеу сатылары, әрбір дәуірге лайық мәдени мұрасы, асыл өнері бар [1, 

14]. Адамзат ақыл-ойы туғызған небір ғажайыптар ішіндегі уақыт сынына төтеп беріп, адамзатпен 

жасасып, келе жатқан ең көне, ең бір құдіретті өнер – ол сөз өнері. Дүниені билейтін – сөз, сөзді 

билейтін – атақты шешендер, би-көсемдер, ақын-жыраулар екені әлимсақтан белгілі жай. 

Халқымыз қалдырған көркем сөз өнері баға жетпес мол қазына. Оның ішінде қамал 

бұзар қаһарлысы да, шебер қиылысқан қисындысы да, нөсердей құйылған төкпе туындысы да 

мол. Асылды жасықтан айыра білген халық шешендерінің аузынан шыққан философиялық 

тұспалдар мен нақылдар өмір ережесіндей ұрпақтан-ұрпаққа ауысып, адамгершілік үшін 

қызмет етіп келеді. 

Өшпес, өлмес мұрамыздың мол бір саласы – мақал-мәтел, шешендік сөздер, саналы да 

салмақты жыраулар қалдырған философиялық терең ойлы толғаулар мен арнаулар, ерлік 

эпикалық жырлар, жыраулар дәстүрін жаңарта, жақсарта жалғастырылған төкпе ақындардың 

философиялық өнегеге толы поэзиясы. 

Қазақтың шын мәніндегі авторлы әдебиеті осы аталған жырау – шешендер мен төкпе 

ақындар творчествосының өркендеуіне байланысты. Халқымыздың даналығы мен 

саналығының айқан көрінісі, оның бай ауыз әдебиеті десек, оның ең алғашқы туғызушысы да, 

жетілте жырлап, талай ғасырлардың аман алып шығып, кейінгі ұрпақтың қолына аман табыс 

етушісі де жезтаңдай жыраулар мен адуын ақпа ақындар. 

Жыраулар – сөз өнерінің ілкі авторлары, ақындыққа жол ашқан асыл сөз шеберлері, 

халықтың шешендікпен ұштасқан ойлы – сырлы толғау, арнау, термелер мен эпостық жырларың 

бастау бұлақтары [1, 14]. 

Поэзия – өнедің көне түрі. Адам өмрінің қат-қабат қыры мен сыны, қуанышы мен 

қайғысы, арманы мен мұраты – баршасы поэзияда барлық бояумен, сан-қилы философиялық 

терең де сырлы ою-өрнегімен көрініс табады. Қазақ халқының бай ауыз әдебиеті мұрасының 

дені – поэзиялық шығармалар. Көне қазақ поэзиясы өлең, толғау, ғашықтық жырлар, айтыс, 

батырлар жыры, қисса тағы басқа түрінде жеткен. Қазақ халқының ғасырлар бойы жасаған 

рухани мәдинетінің маңызды бір саласы ақын-жыраулардың жарыққа шығарған философиялық 

өнегеге толы өлең-жырлары болып саналады. Бұлар қазақ мәдинеті мен әдебиетінің аса 

маңызды мұралары. 

Ақын-жырауларды қазақ халқы ақылгөй атадай ардақтап, олардың ақыл-нақыл 

тұжырымдарын ынталы ықыласпен тыңдап қадір тұтады. Өлең-жырларында Отанды, халықты 

сүю, елдің береке-бірлігін сақтау әділетті жақтау, жамандық-пасықтыққа қарсы тұру сияқты 

адамгершілік дәріптеліп отырды. Ақын-жыраулар халықтың мұңын мұңдап, жырын жырлады. 

Ақын жыраулар халық басына келген қайғыға да, ел басына ауыр күн туғанда шапқыншы 

жауларға қарсы жан аямай күресіп, елін қорғаған ерлерді дастан етіп жырлап отырды. 

Жыраулық поэзия – ХV–ХVІІІ ғасырлардағы қазақтың халық поэзиясы. Біздің 

дәуірімізге, негізінен, ауызша жетті. Жыраулық поэзияның алғашқы өкілдері, кезінде бүкіл 

Дешті Қыпшаққа даңқы жеткен Қодан Тайшы, Сыпыра жырау, Асанқайғы, Қазтуған жыраулар 

жаңа әдебиеттің ізашарлары ғана емес, көне мұраны жалғастырушылар деп те саналады [2,238]. 

Жыраудың ең сүйікті жанры – толғау. Толғау, осы сөздің өзінен де көрінетіндей, толғану, 

толғаныс деген ұғымды білдіреді. Бұл сөздің ойға да, сезімге де қатысы бар. Сондықтан да 

толғаудың өзін ойға құрылған толғау,сырға құрылған (лирикалық) толғау деп жіктеуге болар еді. 

Ой толғауларда жырау – ең алдымен философ. Мұндай толғаулар нақыл, тақпақ, афоризм 

түрінде келеді. Атақты жыраулардың толғауларында кездесетін афористік сөздердің көбі мақал-

мәтелге айналып кеткен. Сонымен бірге жырау өзінің заман жайындағы түйгендерін мораль, 

этика хақындағы ойларын баяндайды, қоғамдық мәселелерді көтереді. 
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Қазақ жыраулар поэзиясының көрнекті өкілі Асанқайғы Сәбитұлы (ХІV–ХV) Еділ 

бойында дүниеге келген. 

Асанқайғының «Жерұйық» іздеуіне қатысты айтылатын аңыздарын да халықтың бас 

құрап, ірге орнақтырып, ел болу қамын ойлауда оған шешуші міндеттің жүктелгені байқалады. 

Асан аты халық арасына ертеден қанықты болса да, оның өзі тұлғасы тым көмескіленіп, 

бұлдыр сағымға айналып кеткен болатын. Әр мемлекет қайраткері, әр философ, ақын, халықтың 

қамын ойлап, қабырғасы қайысқан ер азаматтың тұлғасы оның сөздерінен жарқырап көрінеді. 

Қазақ халқының тарихындағы аласапыран, алмағайып дәуірдің ақиқатын көркемдеп айта 

білген, еліне өшпес өнеге, кемел кеңес қалдырған. Асанды данышпан философ-ақын десек 

артық айтылғандық болмайды. «Таза мінсіз асыл тас, су түбінде жатады. Таза мінсіз асыл сөз, 

ой түбінде жатады. Су түбінде жатқан тас, жел толқыса шығады. Ой түбінде жатқан сөз, шер 

толқытса шығады».  

Бұл жолдарды дүниежүзінде аты мәшһүр дүлдүл ақындардың қайсысының да 

шығармасымен қатар қоюға болады. 

Асан айтқан шешендік, тапқыр сөздер, Асан айтқан философиялық негізге толы толғау 

жырлар, әрине, өте көп болған. Бізге соның кейбір нұсқалары ғана жетіп отыр. Асан сөздерінің дені: 

«Құйрығы жоқ, жалы жоқ құлан қайтіп күн көрер, аяғы жоқ, қолы жоқ жылан қайтіп күн 

көрер. Жалаң аяқ байпаңдап қаздар қайтіп күн көрер, шыбын шықса, жаз болып таздар қайтіп 

күн көрер», – іспеттес нақыл, толғау түрінде келсе керек. Бұл жолдардан адам тағдыры ғана 

емес, жан иесі мақұлықтардың бәрінің тіршілігі толғантқан, көне заманда өмір сүрген көне 

философ-гуманисттердің типіндегі ойшыл ретінде танылады. 

Қазақ жыраулық поэзиясының атасы – Шалкиіз Тіленұлы 1465 жыл шамасында 

Жайықтың шығыс бетінде дүниеге келеді. Шалкиіз жыраудың туындылары көңіл пернесін дөп 

басар әсерлігімен, аз сөзге көп мағына сыйғызған нақтылығымен, сұлу сазды көркемдігі, асау 

серпінді қуатымен ерекшеленеді. 

Дала өмірінің өзіне тән сәні мен салтанатын Ақтамберді зор сүіспеншілікпен жырлайды. 

Ол сахара тіршілігінің ішкі қатпарларын емес, нұрлы күнгей жағын ғана көреді. Ақтамбердінің 

«Күлдір-күлдір кісінетіп» деп басталатын толғау өлеңі дала гимні тәрізді. Оның өлеңдерінен 

төніп келе жатқан сырт жауға деген наразылық орын алуы да барынша табиғи. 

Ұлы дала бастан кешкен ұзақ сонар қилы тарихтың қиын – қысталаңдарында орда бұзар 

батырларымыз бен қалың жауға ақ алмастай қайрап салар аруақты ақындарымыз қоян-қолтық 

жүріп қайрат көрсеткен-ді. Азуы алты қарыс Абылай ханның Ақ Ордасында алысты болжаған 

абыз әрі ақиқат ақберені Бұқар жырау ақылмандық қызмет атқарады.  

Халық «Өнер алды – қызыл тіл» десе, Бұқар – бұл мақалдың даналығын әбден ұғынған 

адам. Ол сөз өнерінің қиындығын да, құрметтілігін де білген. Сондықтан да жырау: 

«Ел бастау қиын емес – қонатын жерден көл табылады. Қол бастау қиын емес – шабатын 

жерден ел табылады. Шаршы топта сөз бастаудан қиынды көргенім жоқ» – дейді. 

«Өз заманындағы жандар бұл кісіні көмекей әулие» деседі екен, – деп жазады Мәшһүр 

Жүсіп. – Қара сөз білмейді, тек сойлесе көмекейі бүлкілдеп жырлай бастайды екен». 

Бұқар – халық поэзиясы үлгісін меңгерген нөсер тілді шебер, философ ақын. Оның 

шешендігі, әсіресе жыраудың толғауларынан анық байқалады. Ауыз әдебиетінде қалыптасқан 

жыр, толғау үлгілерін барлық жырауларға тән үлгі десек, Бұқар шығармалары соның куәсі 

боларлық. 

Ақын-жыраулар поэзиясын оқыту әдістерін жетілдіру бүгінгі күннің басты мәселесі 

болып отыр. Оқыту әдістерінің тиімділігін арттырып, оқытудың жаңа нысандары мен тәсілдерін 

меңгеру қажеттігіне педагогикалық зерттеулерде айрықша маңыз беріледі. 

Алайда, оқыту әдісін таңдау – күрделі процестің бірі. Кейбір әдістерді қолдануда біржақты 

асыра сілтеушілікке жол бермеу керек. Әр тақырып оқытудың ерекше тәсілдері мен жолдарын 

талап етеді. Соңдықтан, оқытуда әр түрлі әдістерді қолдану қажет. 

Сабақтың тақырыбы мен мақсатына, оқу материалының мазмұны мен көлеміне, білім 

алушының дайындық дәрежесіне сәйкес, сабақтың құрылысы мен оқу әдісін ұдайы 

толықтырып отыруды оқытушы өзі белгілеп, өзі таңдап алады. 
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Оқытушы сабақ үстінде білім алушының дүниетанымының, білімге құштарлығының, 

қисынды ойлауларының азаматтық тұрғыдан қалыптасуы – тәрбиелеуге өте көп көңіл бөлуі 

қажет. Сабаққа дайындық негізгі оқулықпен танысып қоюмен шектелмеуі тиіс. Оқытушы 

материалды білуі, кеңінен, тереңінен түсінуі қажет. Бұл оған сабақты басқаруға, материалды 

оқулықтағыдан басқаша түсіндіруге, білім алушының танымдық және ақыл қабілеттерін 

белсендетіп, өз беттерімен шығармашылық жұмыс істеуге үйретуге, тапсырманы ілгерілеу 

әдісімен беруге мүмкіндік береді. Ал бұл өз кезегінде сабақта қолданылған әдістемелердің 

нәтижелілігі туралы тұжырымдауға мүмкіндік береді. Оқытушының шеберлігі, біріншіден, 

сабаққа дайындығы мен жаңашыл әріптестерінің тәжірибесін пайдалана алуымен тікелей 

байланысты. Ол үнемі және мақсатты түрде өз білімін, өз тәжірибесін жұмыстың жаңа 

тәсілдерімен толықтырып отыруы керек.  
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Аударманың рухани үндестігін, сәйкестігін біз ұлы неміс ақыны Вольфганг Гетенің, 

орыс ақыны Михаил Лермонтовтың, ұлы қазақ ақыны Абай Құнанбаев жасаған аудармаларда 

байқаймыз. 

Тірек сөздер: аударма, неміс ақыны, сәйкестік, үндестік, өлең. 

 

В статье показано духовное единство и созвучие в переводах В.Гете, М.Лермонтова, А. 

Кунанбаева. 

Ключевые слова:  перевод, созвучие, стихи, поэт, духовное единство. 

 

The article shows the spiritual unity and harmony in the translations Of V. Goethe, M. 

Lermontov, A. Kunanbayev. 

Key words: translate, harmony, poet of german, poetry, spiritual unity. 

 

Аударма – әрбір мемлекеттің, әрбір халықтың рухани мәдениетінің ажырамас   бөлігі. 

Ұлттық және әлемдік мәдени үрдістердің бастапқы нышандарының бірі және ұлттық пен 

интернационалдық ерекшеліктің аралығындағы өзіндік көпір саналады. Аударма – бір тілде 

бейнеленген мазмұнды екінші бір тілге әрі дәл әрі толық қайталай бейнелейтін тілдік қимыл. 

Аударма - әдебиеттің кең арналы, мол саласының бірі. Аударма арқылы бір халықтың 

таңдаулы әдеби шығармаларынан басқа халықтың өкілдері сусындай алады. Көркем 

аударманың бүгінгі әдеби процесте алатын орны үлкен. Қазақ әдебиетінде қазіргі заманғы 
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көркем аударма жасау дәстүрі XIX ғасырдан басталады. Абай неміс ақыны В.Гетенің, орыс 

ақындары М.Лермонтовтың, А. Пушкиннің жекелеген шығармаларын қазақ тіліне ерекше 

көркемдікпен аударды, Ы.Алтынсарин орыс педагогы К.Д.Ушинскийдің, Шәкерім 

Құдайбердіұлы Л.Толстойдың ("Асархадон патша", "Үш сауал"), А.С. Пушкиннің 

("Дубровский", "Боран"), Тұрагұл Абайұлы М.Горькийдің ("Челкаш"), А.С. Неверовтың 

("Марья-большевичка", "Мен өмірге жерікпін"), Б.Прустың ("Антек") шығармаларын аударып, 

көркем аударманың дамуына ықпал етті. XX ғасырда аударма ерекше серпінмен дамып, А. 

Байтұрсынұлы (И.Крылов мысалдары), М. Жұмабаев, Ж. Аймауытов, М. Әуезовтер көркем 

аударманың арнасын кеңейтті. 

Көркем аударма – әдеби шығарманың бір тілден екінші тілге аударылған нұсқасы, көркем 

әдеби шығармашылықтың бір саласы. Орта ғасырлардан бастап қазақ әдебиетінде де шығыста 

бұрыннан белгілі сюжетті арқау ете отырып шығарма жазу дәстүрі болған. Оларды бүгінгі 

дәуірде қалыптасқан мағынада аударма деуге келмейді. Олар кейде еркін аударма деп 

саналғанмен, шынында төлтума шығарма сипатына ие болған. Шынайы аударма 

қалайда түпнұсқаға сәйкес болуы шарт.Көркем аударма түпнұскаға мағынасы қаншалық жақын 

келетініне орай дәлме- дәл аударма, еркін аударма, сәйкес аударма деп ажыратылады. Көркем 

аудармада әдеби шығарма бастан аяқ сөзбе-сөз тәжімаланбайды, сөздердің мағынасын, 

көркемдік қуатын, бейнелік әсерін неғұрлым толық жеткізу мақсат етіледі. 

Түпнұсқамен аударманың рухани үндестігін, сәйкестігін біз ұлы неміс ақыны Вольфганг 

Гетенің орыс ақыны Михаил Лермонтовтың ұлы қазақ ақыны Абай Құнанбаев жасаған 

аудармаларда байқаймыз. 

В. Гетенің «Жолаушының түнгі жыры» - «Ночная песнь странника» 1780 жылы 7 

қыркүйекте түнде Ильменау маңайындағы Кихельхан тауының басындағы ағаш үй қабырғасына 

қарандашпен жазылған. 

W. Goethe                       М.Лермонтов:                                          Абай: 

Wandrers Nachtlied        Горные вершины                        Қараңғы түнде тау қалғып 
Über allen Gipfeln            Горные вершины,                       Қараңғы түнде тау қалғып, 

Ist Ruh                              Спят во тьме ночной.                  Шаң шығармас жолдағы 

In allen Wipfeln               Тихие долины,                             Ұйқыға кетер балбырап 

Spürest du                         Полны свежей мглой.                 Сыбдырылмас жапырақ. 

Kaum einen Hauch           Не пылит дорога,                        Даланы жым-жырт дел салғып 

Die Vogelein                    Не дрожат листы.                        Тыншығарсың сен дағы, 

schweigen im Walde.       Не дрожат листы.                        Түн басады салбырап 

Warte nur, balde               Подожди немного,                      Сабыр қылсаң азырақ    

Ruhest du auch.                Отдохнешь и ты.-     

 --деген поэтикалық көркем жолдармен берілген лирикада түнгі тыныштықтағы тамаша 

табиғит мезегі философиямен астастырылған. Сұлу да сырлы, ой-сезіммен үндескен ғажайып 

лирика В.Гетенің сегіз жолдық кішкене жаухарында «бар табиғат, күллі әлем сиып тұр»-деп 

бағалайды В.Гете шығармашылығын зерттеуші А.Аникст(1). Абай аудармасы төл туындыдай 

көңілде жатталып, шымырлап бойға енді.Абай әні болып тәтті әуеніне жан-жүректі ұйытты. 

1890 жылы Абай М.Лермонтов поэзиясын құштарлықпен аударды. 

Тамаша тәржімаланған туындылар шоғырында «Қараңғы түнде тау қалғып» атты 

философиялық лирикада әсем әуезімен көңілді баурап, жүректі әлдилеп әкетті. Абай В.Гете 

өлеңінің поэтикалық ырғағын, сөзін,әдемі әуезін, ішкі ойының терең мәнін көңіл көргендігімен 

дәл жеткізе білді. 

В.Гете ақын, ойшыл ғана емес, суретші, ал Абай болса талантына ақын, философ, 

композитор[1]. 

В.Гете табиғатты сан түрлі бояулармен, кескіндеумен бірге,сол сезімді жүрек сәулесімен 

нұрландырып, керемет жырға айналдырса, Абай сонау алыс елдегі классик ақынның бір ғасыр 

бұрын жазылған лирикасынан рухани нәр, тамаша әсер алып,поэзиясындағы рухты жүрек 

лүпілін, көңіл тебіренісін қазақ оқырмандарының көкейіне шуақтандырды. Сыршыл сезімнен 

туған сұлу әуезді өлеңнің ырғақ-интонациясына , философиялық ой әлеміне бойлап ұлттық 

http://kk.wikipedia.org/wiki/19_ғ.
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поэзиямызға әдемі үйлестірд. В Гете поэзия туралы пайымдауында. «Әлем қаншалықты ұлы 

және бай, өмір қаншалықты көп қырлы. Менің өлеңдерімнің бәрі жағдайдан туған. Олар 

шындықтан шабыт алған, соған негізделген, соған құштарланған»-депті(1). 

М. Лермонтов аудармасын біреулер еркін аударма,екінші біреулер В.Гете поэзисына 

еліктеу түрінде жазылған десе де, Б.Эйханбаум мен В.Брюсов тура аударма деген ой айтады(1). 

Әрине, бұл ешқандай еліктеу де, бейімдеу де емес. В.Гете лирикасының ақындық 

құштарлықпен, шабытпен аударылған орысша нұсқасы. Қаншама аудармашы қайта аударуға 

талпынғанымен, М.Ю Лермонтовтан аса алмаған. Ал, Абай болса, М.Лермонтовтан асып түсті. 

М.Лермонтовтың сурет салғаны, музыкаға құштарлығы жырдың ойы мен тілін әуезділікке 

жеткізуге мүмкіндік берсе, Абай көркем тілмен сурет салып, әдемі әуезбен мәңгілік ауенге 

айналдырады. Талан кереметтілігі осында! 

М. Құрмановтың немісшеден жасаған өлеңнің жолма-жол аудармасы: 

               Барлық шындардың басында 

               Тыныштық 

               Ағаштардың басында 

               Болар болмас  

               Леп байқалады, 

               Ормандағы құстардың үні өшкен 

               Тек сабыр ет, сәлден кейін 

               Сен де тыншығарсың. 

«Зер салып үңіле қараған адам тіпті неміс тілін білмегеннің өзінде жырдың 

байсалдылығы мен жатықтығын әсем де көркем әуезі сезіне алады» -дейді аудармашы(2). 

Өлеңнің қалай туғаны туралы В.Гетенің жол серігінің пікірі тебіреністі сезімге толы: «Ол 

бөлмеге енді де: Мен баяғыда қылшылдаған жас кезімде, осында болған едім. Қабырғасына 

қарындашпен өлең жазған болатынмын. Сол өлең өшпесе,сақталса игі еді. Тебірене оқып 

шықты. Екі бетін ыстық жас жуып кетті. Бір кезде дірілдеген дауыспен: Иә! Тыншығарсың сен-

дағы сабыр етсең азырақ!- деді де біраз үнсіз қалды».   

Жалпы ұлы ақындардың дүниетанымы, өмірге көзқарасы ұқсас болады. Мысалы, 

американың ұлы ақыны У. Уитменде «Ты отдохнешь в могильной тишине» деген жол бар. 

Әдетте, У. Уитменде В.Гетеден алмағаны белгілі. Бірақ ақындық қиял, тебірену, ойлау 

жүйесінде кейде осындай үйлесімділік ұштасады. Бұл – табиғи заңдылық. Үш тілді керемет 

меңгерген аудармашы әрі аударма зеттеуші Г. Бельгер В.Гете өлеңінің неміс тіліндегі түп 

нұсқасымен қоса оның жлма-жол аудармасында да берген. «Жолаушының түнгі жыры» 

М.Лермонтовты өзінің ғажайыптылығымен қалай тамсантса, Абайды да таңдандырған. Лирика 

қазақ даласын шарлап кеткен аударманың озық үлгісі. 

Сонау б.д.д. 340-278 жылдары өмір сүрген Қытай классигі Цюй Юанның («Тау рухы») 

өлеңін алып қарайық. Қытай тілінен аударған Г. Днепрова. 

Как одиноко. 

Стою я на вершине горной! 

       Вниз уплывают облака, 

       Кружась, клубятся. 

       Все глубже сумерки,  

       Ночная тьма сменяет день 

       Восточный  ветер поднимается. 

       И боги посылают дождь. 

       Останься, милый, 

       Меня печаль томит. 

       К закату годы клонятся, 

О, кто же меня заставит зацвести?! 

В. Гете лирикасымен салыстырып көрсеңіз, жыр мазмұны мен ақындардың сезімі, ойы, 

мұңы ұқсас. Цюй жалғыздықтан жапа шеккен шағында сүйіктісінің қасында болуын аңсап, 

тілсіз табиғатпен сырласып мұңдасса, В.Гете сүйкімді аруынан айырылып, ұлының қолында 
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тұрмақ болғанда, тәкаппар келін бұл тілегін қабылдамай, жанын жаралайды. Ақын тау басына 

шығып, биіктен айналаға қарап отырып, тыныш, тынық табиғатта өзімен-өзі іштей сырласқан. 

Әрине, В.Гете қытай классигі лирикасын оқымаған, білмеген. Демек, өзіне күркіреп, орман-тоғайы 

сыңсыған тау табиғаты, ақындарды ғажап көркімен ғана тамсандырмаған, оларға әр сәтімен ой 

салған, толғандырған, тебіренткен. 

«Аудармаларды идеалдық дәлдік, сәйкестік жоқ. М.Лермонтов В.Гетеден тек қана 

тақырыпты, идеяны, миниатюра негізін алған да, өзінің көңіл көкжиегінен ақындық рухты 

жеткізуге ұмтылған. Ақындар бір-бірін нәзік, сезімталдықпен түсінген!» деп тамсанады Г. 

Бельгер(3). Алғашқы шумақта М.Лермонтов «вершины спят» деп бір ғана етістік қолданса, Абайда 

«кетерден» басқа, «наступает» – «түн басады» етістігінің қосарлана берілуі аударманы әрлендірген. 

Сол сияқты етістік формаларын «қалғып», «дел-сал ғып», «балбырап» көсемшелері толықтырып 

тұр. Етістік пен етістік формаларының мұндай әр алуандығы әрі молдығымен Абай түннің 

қозғалысын, жақындауын, қараңғылық басып келе жатқанын суреттеуде қолданған. Баяу, жайлап 

төніп келе жатқан түн Абайға жанды тіршілік көзіне айналған. В.Гете мен М.Лермонтовтан мұны 

түнгі сурет сипатында сезінесің, ал Абайда басқаша. «Өлеңнің ішкі композициялық құрылымында 

теңдестірілген табиғат пен адам атымен өзінің онтологиялық мағынасында тең емес. Табиғаттың 

мәңгілігінің жанында адам өмірі – қасқағым ғана. Мәңгілікпен шендестірілген қасқағым жоққа тән. 

Осының бәрі өлең интонациясымен, дыбыстың бейне, әуендермен тұтасып, поэтикалық суггестия 

тудырған. Абайда бұл «тыншығарсың» етістігімен тіпті күшейе түскен В.Гете өлеңі 

М.Лермонтовтың Абай аудармасының түп нұсқасымен үндестігін, сәйкестігін анық байқатады. Ең 

бастысы Абай В.Гете лирикасының мағынасын, ойын терең түсіне келіп, жыр ырғағын, 

интонациясыеһн, әуезін аударма бойына сіңірген. Егер М. Лермонтов аудармасына 90 композитор 

ән жазса, соның ең басында Абай талассыз тұрады. Ақын шебер аудармашы М. Заболоцкий 

«Лермонтовтың « Қараңғы тау қалғып» жыры В.Гете нұсқасынан озық. «Бұл ешқашан ережеге 

сыймас ерекше жағдай» - деген екен кезінде(4). Абай аудармасындағы В.Гете өлеңі тіпті 

түпнұсқадан да асып түскен. Аудармашы мөлдіреген лириканың тұнып тұрған сырын сезім 

сұлулығымен астастырып жіберген. Екінші жағынан ұлттық өлең өлшеміне түсіріп, өзіндік өрнегін 

берген ырғағын айшықтап, әуезді әгнге айналдырған. Ол осынау тың бейнелеу, ой тереңдігімен, 

сараланған сөзбен салынған суретті ғажайып лирикадан Б. Пастернак түпнұсқасына қарағанда М. 

Лермонтов аудармасынан ерекше ләззат алғанын айтса, М. Әуезов Абай аудармасына айрықша 

құмартқан, қызыққан. Талантты аудармашы әрі зерттеуші Абай аудармасын саралап, талдап, «қазақ 

әдебиетінің өркендеуі үшін Абайдың шығармашылық жұмысының зор маңызы болды» - деп 

қорытындылайды(5). 

Абай аудармасы М.Лермонтов мәтініне соншалықты жақындағанымен, М.Лермонтовтың 

образды өзіндік тұжырымдауымен ұтымды. «Түнді Лермонтовша суреттей келіп, ол «қазақ түнін, 

қазақ даласының түнін поэзиясында көрді де сезінді», - деп Г. Бельгер тұжырымдайды(3). В.Гетенің 

керемет көркем лирикасын «Таулы шыңдар» деген тақырыппен М. Әлімбаев та аударған: 

Мақпалдай қара түндерде, 

Маужырап таулар мүлгиді. 

Тым-тырыс, бел-жай қыр-белде 

Қоңыржай мұнар сырғиды. 

Бқрқ етпес шаң да жолдағы, 

Желпінбес жасыл шалғында. 

Аялдай тұрсаң болғаны. 

Тыныстар күнің алдыңда.(6) 

Әрине, М. Әлімбаев неміс тіліндегі түпнұсқадан емес, М. Лермонтов мәтінінен тәржімеледі. 

Нәтижесінде М.Лермонтовтың қосымша өлеңі болып шыққан. Ал Абай аудармасындағы «Таулы 

шыңдар» Гетелік түпнұсқаға рухани жақын. Лирикадағы ырғақ, ақындық ой-сезімді терең сезіліп 

жеткізеді. Бұл – классикалық аударма үлгісі. 

Қорыта айтқанда, ақындардың жалғыздықты, жанын мазалаған уайым-мұңды табиғатпен 

бөлісетін тәрізді. Өзенге қарап ой тұнытып, шыңға қарап қиял шыңына батқан күн сәулесіне көз тігіп, 

көңіл босататындай көрінеді. Ақынның жан дүниесіндегі мазасыздық, өмірдің өткінші мезеттерінің 



 

241 

«ХХІ ҒАСЫР: ҒЫЛЫМ МЕН ИННОВАЦИЯ»  

атты жас ғалымдар мен  білімгерлердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 

 

қайталанбастығы әр батқан күнде қараңғылықпен күшейе түсетіндей. Жабырқаған ақын жаны бір сәт 

табиғат көрінісімен, әр сәтімен сырласып, сұхбаттасып, дауа, шипасын тапса керек. Бұл жаңа 

ақындардың дүниетанымын, өмірге деген көзқарасының ұқсастығын, үйлесімділігін байқатады. 
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Мақалада мектепке дейінгі мекемелерде ұйымдастырылған  оқу қызметін инновациялық 

технологиялар арқылы  іске асыру жолдары қарастырылады. Мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың үлгілік оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес №45 «Арман» балабақшасының 

ұйымдастырылған  оқу қызметінің әдістемелік жұмыстары талданады. 

Тірек сөздер: Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы, 

инновациялық технология, білім беру саласы, ұйымдастырылған  оқу қызметі. 

 

В статье рассматриваются пути реализации организованной учебной деятельности в 

дошкольных учреждениях через инновационные технологии. В соответствии с требованиями 

типовой учебной программы дошкольного воспитания и обучения анализируется методическая 

работа организованной учебной деятельности детского сада №45 «Арман». 

Ключевые слова: типовая учебная программа дошкольного воспитания и обучения, 

инновационные технологии, образовательная область, организованная учебная деятельность. 

 

The article considers the ways of realization of organized educational activity in preschool 

institutions through innovative technologies. In accordance with the requirements of the standard curriculum 

of preschool education and training, the methodical work of the organized educational activities of the 

kindergarten №45 "Arman"is analyzed. 

Key words: standard curriculum of preschool education and training, innovative technologies, 

educational area, organized educational activity. 

 

Бәсекеге қабілетті білім кеңістігін құруға бағытталған Қазақстандық білім беру 

реформасының басты мақсаттарының бірі – инновациялық технологияларға сүйене отырып, баланың 

бойында шығармашылық ойлауды дамытуға мүмкіндік жасау болып отыр. Бұндай күрделі 

міндеттерді шешуде мектепке дейінгі мекемелердің алатын орны ерекше. Бүлдіршіндердің білім 

берудің кейінгі сатылардың да нәтижелі дамуын анықтайтын негіз балабақшадан – қаланатындығы 

баршамызға мәлім. 
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Қазіргі кезеңде еліміздің білім беру ұйымдарында оқыту процесін ізгілендіру мақсатында 

көптеген жұмыстар жасалуда. Оларды ғылыми тілмен айтқанда «Инновациялық үрдіс» немесе 

«Педагогикалық жаңалықтарды енгізу» деп аталады. 

Инновация ұғымының мәні латының «in-novus» деген сөзден шыққан, «жаңарту», «өзгерту», 

«жаңашылдық» деген мағынаны білдіреді. Яғни, педагогика ғылымында жаңа әдістерді, тәсілдерді, 

құралдарды, бағдарламаларды пайдалану.  

Инновациялық білім беру құралдарына: аудио-видео құралдар, компьютер, интерактивті тақта, 

интернет, компьютер-мультимедиялық құрал, электронды оқулықтармен оқу әдістемелік кешен, 

инновациялық сайт және т.б. жатады. Сондықтан да қазіргі таңда көптеген интерактивтік 

бағдарламалық бөлімдер, қозғалмалы объектілер құруға мүмкіндіктер векторлық және графикалық 

жабдықтар көптеп шығып қолданыс табуда. 

Осындай құралдардың бірі - мультимедиялық оқулықтарды балабақшада кеңінен пайдалану  

оқу қызметін жоғары дәрежеде жүзеге асыруға мүмкіндік туғызары анық. Ал мультимедиялық 

оқулықтар арқылы тәрбиеші уақытты тиімді және ұтымды пайдаланар еді. Қазіргі таңда ақпараттық – 

коммуникативтік технологиялар мектепке дейінгі жастағы балаларға білім берудің ең тиімді құралы 

болып келе жатыр. АКТ – сын қолдану педагогққа бірден бірнеше педагогикалық міндеттерді 

орындауға мүмкіндік береді: 

- фонематикалық есту қабілетін дамытады; 

- лексикалық сөздік қорын дамытады; 

- қарапайым сөйлеу дағдыларын дамытады. 

Балаларға оқыту бағдарламасын қарағаннан гөрі ертегі, әңгіме немесе танымдық фильм 

көрген немесе тыңдаған әлдеқайда қызығырақ. Мектеп жасына дейінгі балалардың тікелей білім беру 

қызметінде қолданылатын барлық ақпараттық құралдарды төмендегідей бөлуге болады: 

- аудио; 

- бейне; 

- мультимедиалық құралдар. 

Қазақстан Республикасының  Білім және ғылым министрлігінің 2014 жылғы 9–қазандағы 

№408 бұйрығына сәйкес балабақшамыз оқу процесіне жаңа технологиялар мен білім беру 

бағдарламасын енгізу жөніндегі сынақ алаңы болып бекітілді. 

Осы бұйрықты жүзеге асыру мақсатында 2015 жылы 4-10 қаңтар аралығында   Санкт-

Петербург қаласында өткен «Сауат ашу және бастапқы математика әдістемесі» бойынша  өткен 

авторлық  курсқа қатысып, өзіммен бірге балабақша педагогтары   А.Қ.Жұмашева, Г.Қ.Есельбаева 

сертификат иеленді.  

2015 жыл 12 қаңтардан бастап Зайцев әдістемесі бойынша арнайы жабдықталған бөлме 

ашылып, балабақша ұжымы Н.Зайцев әдістемесін қазақ тіліне аударып, кестелері мен текшелерін 

дайындап, эксперименттік жұмыс өз нәтижесін берді. 

Бүгінгі таңда балабақша ұжымы Н.Зайцев әдістемесін қазақ тіліне аударып, кестелері мен 

текшелерін дайындап, «Алматы облысының білім басқармасы» ММ Әдістемелік кабинетінің 2017 

жылғы 26-сәуір №2 хаттамасының шешімімен «Н.А.Зайцевтің оқып үйренуге арналған ойындар 

жинағы» атты қазақ тілінде кітапшасын баспаға ұсынып шығарды. Кітапша облыс көлемінде 

таратылып, қолданысқа ие болды. 

Осы кітапша арқылы ойнай отырып балалар оқуды, сауатты жазуды, санауды үйренеді және 

алғашқы математикалық ұғымдарды түсінеді. Музыкалық қабілеті жетіледі, қолдарының ұсақ 

моторикасы дамиды, денсаулығы сақталады.  

Мектепке дейінгі педагогиканың қағидалары нақты-бейнеліктен, көрнекілік-әрекеттікке 

және сөздік-логикалық оқытуға көшу екені бәрімізге мәлім. Зайцев әдістемесі осы қағидаларды 

ұстанады.  

Балабақша ұжымы  2016-2019 оқу жылында Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2016 жылғы 12 тамыздағы №499 бұйрығымен бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың үлгілік оқу бағдарламасының талаптарына сәйкес ұйымдастырылған  оқу қызметінің 

мазмұнын  іске асыруда. 
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Білім беру ісінде 4К моделіне: креативтілікті, сыни ойлауды, коммуникативтілікті дамытуға 

және командада жұмыс істей білуге басты назар аударылуда. 

Сонымен қатар  жалпыға міндетті білім беру стандарты бойынша бес білім беру салаларына 

бағытталған заттық-кеңістіктік дамытушы орта (денсаулық, коммуникация, таным, шығармашылық, 

әлеумет) құрылды,  балалардың дене, зияткерлік, коммуникативтік, адамгершілік, эстетикалық 

дамуына бағытталған білім беру салалары ұйымдастырылған оқу қызметінде  кіріктірілді.  

Әр жас тобында бағдарлама материалының мазмұнын игеруде балалардың дамуы 

мониторингі жүргізіліп бағдарламаға отбасы ат салысып қатысуда. 

Мектепке дейінгі балаларды тәрбиелеу мен оқытуда 30 жылдан аса саналы тәрбие мен сапалы 

білім беріп келе жатқан балабақша тарихы қайталанбас деректерге толы. Солардың бірі: 2001 жылы 

алғашқы ұлттық мектепалды дайындыққа арналған «Бейнелеу өнері», «Валеология негіздері», 

«Основы валеологии» оқулықтарын ұжым жарыққа шығарды. 

2003-2009 жылы мемлекеттік тілде «Өзін-өзі тану» бағдарламасы бойынша алғашқы оқыту-

әдістемелік кешенін дайындауға және өңдеуге қатысты. Бүгінгі таңда ұжым мектепалды даярлық 

сыныбының «Қауіпсіз мінез-құлық негіздері», «Основы безопасного поведения» электронды оқу-

әдістемелік құралын әзірледі. 

2006 жылы ұжым Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің №160 

бұйрығымен бекітілген мектепке дейінгі ұйымдар мен шағын орталықтарға арналған авторлық 

мектепке дейінгі - “Қарлығаш” оқу-әдістемелік кешенін әзірлеп, Республика бойынша қолданысқа ие 

болды. 

Бүгінгі таңда ұжым өз іс-тәжірибелеріне сүйене отырып  Мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудың үлгілік оқу  бағдарламасының  мазмұнына және Қазақстан Республикасының Мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға  міндетті стандартына, Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2018-жылғы 10-қазандағы №556 бұйрығына №1 қосымшаға сәйкес  

ұйымдастырылған оқу қызметінің жоспарына түбегейлі өзгерістер енгізіп, әдістемелік кешенді 

толықтырып, қайта  әзірлеуде. 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнының сапасын қамтамасыз ету  мақсатында ҚР 

Білім және ғылым министрлігі «Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығы 

бағдарламаға әдістемелік нұсқаулыққа қосымша ретінде тоғыз өтпелі, ортақ тақырыптар арқылы 

перспективалық жоспарлаудың жаңа түрін ұсынып отыр. 

Ұжымның әзірлеп жатқан оқу-әдістемелік кешенінің мақсаты – мектепке дейінгі балаларды 

тәрбиелеудің, дамытудың және оқытудың тұтас білім беру процесін жаңартылған бағдарлама 

бойынша ойын арқылы оқытуды, диалогты оқу, зерттеуге негізделген оқу, саралап оқыту, топтық, 

жұптық, жеке оқыту тәсілдерін ұйымдастыруды және құруды қамтамасыз ету.   

Кіріктірілген түрде ұйымдастырылған оқу қызметі балаларға жас ерекшелігіне сай білім, білік 

және дағдыны қалыптастыруға бағытталған.Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу 

бағдарламасына сәйкес ұжымның кіріктірілген оқу-әдістемелік кешені келесі жас кезеңдеріне 

арналған: 

 2 жастан 3 жасқа дейін (бірінші кіші топ); 

 3 жастан 4 жасқа дейін (екінші кіші топ); 

 4 жастан 5 жасқа дейін (ортаңғы топ);  

 5 жастан 6 жасқа дейін (ересектер тобы). 

Жас ерекшеліктеріне сәйкес балаларды тәрбиелеу мен оқытуға арналған әр оқу-әдістемелік 

кешенге: 

• Педагогтарға арналған   әдістемелік  құрал; 

• Хрестоматия;  

• Альбоммен жұмыс; 

• Дидактикалық материал т.с.с кіреді 

Әдістемелік құралда ұйымдастырылған оқу қызметін өткізудің кіріктірілген курсының 

жоспары нақты толық берілген. Әдістемелік құрал Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу 

бағдарламасының талаптарына сәйкес 5 білім беру салаларының базалық мазмұнын қамтиды және 

әртүрлі іс-әрекеттерді кіріктіру жолымен ұйымдастыру арқылы іске асырылады.  
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 Ақпараттық технологиялар мен ақпаратты таратудың жаңа нысандары бағытталған, 

мамандандырылған білім беру бағыттарын құру міндетін негізге ала отырып,  инновациялық 

технологияны соның ішінде интерактивті тақтаны қолдану мақсатында біздің балабақшаның 

педагогтары Алматы облыстық білім берудегі жаңа ақпараттық технологиялар орталығы 

ұйымдастырған білім беру үрдісінде интерактивті құрылғыларды қолдану әдістемесі бойынша 

тренингтік курсқа қатысып, сертификат иеленді.  

Бүгінгі таңда ұжым «Ұлттық ақпараттандыру орталығы» акционерлік қоғамы Мемлекеттік 

стандартқа сәйкес қазақ және орыс тілдерінде жасалған 20 компьютерлік ойындарын апробациядан 

сәтті өткізуде. Компьютерлік ойындарда балаларды мектепке дайындауға қажетті біліктілігін дамытуға 

бағытталған Мемлекеттік стандартқа сәйкес жасалған интерактивті  тапсырмалар  берілген [1,2]. 

Қазақстан Республикасының Мәдениет министрлігі Тіл комитетінің тапсырысы бойынша 

дайындалған Электронды қазақ үйді қолданудамыз. Ол өзі шағын болғанымен, ішінде балаларға 

арналған 1200 шығарма бар, олар бес бөлімге бөлінген: қазақ ертегілері;  балалар әндері;  күйлер; 

дәстүрлі әндер, терме-толғаулар; бесік жырлары, Абайдың қара сөздері берілген.  

Бұрынғыдай ауызша үлгіде емес, заманауи техниканың тетігін тиімді түрде пайдаланған абзал. 

Бұл электронды қазақ үйді түрлі ұйымдастырылған оқу қызметінде, серуен кезінде, ертеңгіліктерде 

яғни күн тәртібінің кез келген уақытында  қолданған өте тиімді екені іс тәжірибеде дәлелденіп отыр. 

Бес білім беру саласы бойынша бағдарлама мазмұнын ашуда ұсынылып отырған тоғыз өтпелі 

тақырыпты игеруде электронды қазақ үйдің бес бөліміндегі шығармалар сараланып алынды.  

 Яғни, әр жас топтарында бағдарлама материалының мазмұнын жаңа әдіс-тәсілдер [3,4] 

арқылы игеру бойынша осы  жүргізіліп жатқан жұмыстарға мониторинг ұйымдастырып отырамыз. 

2017-2018 оқу жылы тәрбиеленушілердің білімін, іскерлігін және дағдыларын саралау нәтижесінің 

жалпы қорытындысы-96% - ды көрсетті. 

Автоматтандыру – бұл ақпараттық технологияны күнделікті жұмысты ұйымдастыруда 

қолдану. Бұрындары барлық немесе кейбір жұмыстар қолмен істелетін болса, бүгінгі таңда 

компьютердің көмегімен орындалады. Бұл мағұлматтар бір жүйеде сақталады. Бұл сонымен қатар 

талдау және басқару шешім қабылдауға мүмкіндік туғызады. 

 Ұжым бүгінгі таңда автоматтандырылған ақпараттық жүйені қолдануда. 

Автоматтандырылған ақпараттық жүйе тиімділігі мен қолайлығы білім салалары бойынша 

толтырылған индикатор жүйесінің пайызын өзі есептеп шығарады.  

Берілген жүйені енгізудің тиімділігі: 

 мектепке дейінгі ұйымдардың қызметін тиімді басқарудың механизмдерін жетілдіруге, 

оқу бағдарламасының мазмұнын игеру бойынша мониторинг өткізу үдерісін оңтайландыруға 

мүмкіндік береді. 

Қорыта келгенде, білім саласындағы үнемі жаңғыру  мен ізденістер  үстіндегі қарқынды еңбек 

жолында еліміздің болашағы бүгінгі бүлдіршіннің ұлттық рухани  саналы, бәсекеге қабілетті  

болатындай  білімді  болуы  ұстанымы  жақсы ұстазынан  болғандықтан, заманауи жаңғыруды жүзеге 

асыру тың идеялар мен жеке озық  тәжірибелерді  қолданудан құралуы тиіс деп ойлаймыз. 

Сондықтан мектепке дейінгі білім беру  жағдайында тәжірибесі  мен оқытуы қатар жүретін 

бағыттағы қызметімізді парыз, содан кейін жұмыс деп қарауға шақырамыз. 
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Бұл мақалада адамның жалпы қызметіндегі ақпараттық технологиялардың алатын 

орны қарастырылады. Web-технологиялар қолдану аясы мен артықшылықтарын сипаттай 

отырып, жұмыс жасау негіздерінің мысалдары келтірілген.  

Тірек сөздер: Web-технологиялар, браузер, интернет-технологиялар, Web-парақша, 

Бүкіләлемдік желі(World Wide Web), HTML, Web-сайт. 

 

В данной статье рассматривается, какое место занимает средства информационных 

технологий в общей деятельности человека. Приводятся примеры использования Web-

технологии и описывается какие преимущества несут с собой. 

Ключевые слова: Web-технологии, браузер, интернет-технологий, Web-страница, 

Всемирная паутина (World Wide Web), HTML, Web-сайт. 

 

This article considers the place of information technology in the general human activity. 

Examples of the use of Web-based technologies are given and what advantages are brought with them. 

Key words: Web technologies, browser, Internet technologies, Web page, World Wide Web, 

HTML, Web site. 

 

На сегодняшний  день информационные технологии занимают особое место в нашей 

повседневной жизни. В данное время благодаря внедрению  интернет - технологии  а так  же, 

информатизации общества их используют практически во всех сферах деятельности: начиная с 

промышленности заканчивая наукой. 

Интернет - технологии помогают нам расширять границы окружающего нас мира и тем 

самым доказывают, что образ жизни человека постепенно преображается. 

Начнём с того что, Web- технологии – это комплекс технических, коммуникационных и 

программных средств для решения задач организации общей деятельности пользователей с 

применением сети Интернет. 

Особенностью Web-технологии как средства доставки информации является уникальный 

интерфейс между человеком и компьютером. Web - интерфейс как средство доступа к 

информации очень прост и понятен. Следствием простоты Web - интерфейса является широкое 

употребление Интернета. 

Важную роль в этом «диалоге» выполняет Всемирная паутина (англ. World Wide Web) – 

распределенная система, предоставляющая доступ к связанным между собой документам, 

расположенным на различных компьютерах, подключенных к Интернету. 

Всемирная паутина вызвала настоящую революцию в информационных технологиях и 

бум в развитии Интернета. Часто, говоря об Интернете, имеют в виду именно Всемирную 

паутину, однако важно помнить, что это не одно и то же. Для обозначения Всемирной паутины 

также используют слово веб (англ. web) и аббревиатуру www. 

Основой всей Всемирной паутины, web является язык разметки гипертекста HTML – 

Hyper Text Markup Language. HTML - гипертекстовый протокол передачи, обеспечивающий 

связь между информационными ресурсами web посредством гиперссылок  – специальных 

указателей на адрес web -страницы, к которой идет обращение. 
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Гипертекстовые документы, размещаемые во всемирной паутине, называются web – 

страницами. Совокупность нескольких web – старниц, объединенных общей темой, дизайном, а 

также связанных между собой ссылками и обычно находящихя на одном и том же web – 

сервере, называют web – сайтом. Для загрузки и просмотра web – страниц используются 

специальные программы – браузеры, которые предназначены для просмотра web – страниц и 

работы с информацией. Браузеры – это программы. Которыми обеспечены все современные 

компьютеры и большое число так называемых «гаджетов». В настоящее время популярными 

барузерами являются: Internet Explorer,  Firefox, Opera, Safari, Chrome. 

Теоретически все браузеры должны отображать все сайты, сделанные по стандартам, 

одинаково. 

Процесс создания web – сайта часто называаюи «web – разработка» или просто создание 

сайтов. Процесс создания web – сайта содержит в себя: web – дизайн,  вёрстку web – страниц, 

web – программирование,  а также конфигурирование web – сервера. 

Web – сайт, как система может принадлежать одному лицу или организации и быть 

доступным в компьютерной сети под общей IP – адресом или локально на одном компьютере.  

Исходя из этого можно сказать что все сайты в совокупности составляют Всеирную паутину. 

Все сайты включают в себя страницы, которые в свою очередь состоят из набора 

текстовых файлов, размеченных на языке HTML. Эти файлы, будучи загруженными 

посетителем на его компьютер, понимаются и обрабытываются браузером и выводятся на 

средство отображения пользователя (например, монитор, экран, принтер и т.д.). 

Иногда у web – дизайнера возникает необходимость применить в процессе создания html 

– документа сложное форматирование – от абзаца к абзацу менять шрифт, расположение текста, 

его цвет, формировать различные таблицы данных. В таких случаях, решить эту проблему 

можно с помощью стандартных средств HTML: описывать каждый абзац отдельным набором 

команд, но в этом случае итоговый документ будет иметь большой размер, да и само создание 

кода становится весьма трудоемкой работой. Можно применить ещё один способ: включить в 

страницу описание CSS или подключить внешний файл, выполненный в стандарте CSS – 

Cascading Style Sheets (каскадные таблицы стилей), в котором с помощью специального 

макроязыка один раз задать форматирование страницы. Другими словами, файл CSS выполняет 

роль некого шаблона, применяемого для форматирования текста, таблиц и иных элементов в 

документе HTML. CSS можно использовать на любом сервере без каких-либо ограничений,  

поскольку команды CSS исполняются непосредственно на компьютере пользователя. К 

недостаткам данной теххнологии можно  только отнести отсутствие поддержки CSS старыми 

браузераии (Internet Explorer и Nescape Navigator) и немного разный набор свойств CSS, 

поддерживаемый последними версиями этих двух браузеров. 

Так же, можно применить PHP (Personal Home Page tools)– это еще один 

интерпретируемый язык, предназначенный для придания web – страницам элементов 

интерактивности. Код, написанный на языке PHP, встраивается в документ HTML подобно 

подпрограмме: в тот участок документа, где необходимо разместить интерактивный  элемент, 

просто вставляется сценарий PHP. Элементы, которые позволяют серверам разпознавать файлы, 

содержащие скрипты PHP, бывают различны и зависят в первую очередь от типа конкретного 

сервера. Для этого как правило, достаточно назначить такому файлу расширение .php. Среди 

недостатков PHP можно отметит только то, что данная технология поддерживается далеко не 

всеми серверами Интернета. 

Страницы сайтов могут быть как простым набором файлов так и создоваться 

специальной компьютерной программой на сервере. Они могут быть либо сделаны на заказ для 

отдельного сайта, либо быть готовым продуктом, рассчитанным на некоторый класс сайтов. 

Также сайты могут содержать подразделы, ориентированные целиком на ту или иную 

аудиторию. В этом случаее такие разделы называют версиями сайта. 

Если нам нужна какая либо определенная тема, то мы можем воспользоваться 

тематическими сайтами котторые проедоставляют спеццифическую узкотематическую 

информацию по какой-лиибо теме, что намного облегчает наш поиск. 
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Существуют очень много разновидностей сайтов, такие как: сайт – визитка содержащие 

в себе самые общие данные о владельце сайта (организация или индивидуальный 

предприниматель): вид деятельности, история, прейскурант, контактные данные, реквизиты, 

схема проезда. Каталог продукции – включающие в себя подробное описание товаров/услуг, 

сертификаты, технические и потребительские данные, отзыввы экспертов и так далее. Нак 

таких сайтах размещается информация о товарах/услугах, которуую невозможно поместить в 

прейскурант. 

Так же в наше время очень популярны интернет – магазины – сайт с каталогом 

продукции, с помощью которого клиент может заказать нужные ему товары. Для этого 

используются различные системы расчётов: от пересылки товаров наложенным платежом или 

автоматической пересылки счета по факсу до расчётов с помощью пластиковых карт. 

Что касается создании сайта, то в этом случае web  -дизайнеры разрабатывают макеты 

web – шаблонов страниц. Диизайнер определяет, какм образом конечный потребитель будет 

получать доступ к информации и услугам сайта. В большинстве случаев страницы включают в 

себя графические элементы. Их подготовкой занимаются художники, иллюстраторы, 

фотографы, технические дизайнеры, шрифтовики, и т.д. 

После этого начинается верстка. Верстальщик получает макеты шаблонов в виде 

простых изображений (например, в формате JPEG или PNG), либо разбитых по слоям 

(например, в PSD или AI). Его задача – получить из этих графических макетов гипертекстовые 

web – страницы с подготовленными для интернета изображениями. Дальше идёт 

программирование. К программистам поступают готовые шаблоны страниц и указания 

дизайнеров по работе и организации элементов сайта. Программист создаёт программную 

основу сайта, делая её с нуля. 

После того, как сайт готов к эксплуатации, наступает следующая фаза – наполнение 

сайта информацией. И конечно одна из самых важных фаз в создании сайта это его 

безопасность, то есть защита от несанкционированного доступа. Дляя многих сайтов важно 

обеспечить некоторый уровень безопасности. Требуемый уровень безопасности во многом 

зависит от распологающейся на сайте информации. 

Как видно из вышесказанного, все web – технологии тесно взаимосвязаны. Понимание 

этого облегчает и помогает при создании web – приложений. Технологии развиваются и 

совершенствуются с каждым годом. Появляются новые языки программирования, технологии, 

что позволяет пользователям реализовывать свои идеи и задумки. 

Так же, я думаю, успехи в технологии безграничны. Эти успехи, лишь могут помочь 

человечеству более умно обращаться с быстро развивающей технологий. 
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Мақалада диспепсиямен ауырған бұзауларды емдеудің түрлі сызбаларын сынау 

нәтижелері берілген. Жүргізілген зерттеу қорытындыларында нақтыланғандай, емдеудің ең 

тиімді нәтижелері профессор В.Е. Беглецовпен ұсынылған тұзды-глюкозалы қоспаны үш 

реттік гетерогенді қанмен өңдеп қолданған топта байқалды. Біз зерттеуде 

гетерогемотерапияны алдын алу (профилактикалық) мақсатында да сынадық. Бір айлық 

жасқа дейінгі қанмен өңделген барлық жаңа туылған төлдер диспепсиямен де 

бронхопневмониямен де ауырмады. 

Тірек сөздер: диспепсия, бұзаулар, тұзды-глюкозалы қоспа, гетерогемотерапия 

 

В статье представлены результаты испытания различных схем лечения телят, 

больных диспепсией. В результате проведенных исследований установлено, что наиболее 

лучшие результаты лечения зафиксированы в группе, где применяли глюкозо-солевую смесь 

разработанное профессором В.Е. Беглецовым в сочетании с трехкратной обработкой 

гетерогенной кровью. Нами гетерогемотерапия была испытана и с профилактической целью. 

Все новорожденные телята обработанные кровью не заболевали до месячного возраста ни 

диспепсией, ни бронхопневмонией. 

Ключевые слова: диспепсия, телята, глюкозо-солевая смесь, гетерогемотерапия 

 

The results of testing various treatment regimens in calves suffering from dyspepsia are 

presented in the article. As a result of held researches it is installed that the most best results of 

treatment are fixed in the group, where glucose-salt mix developed by the professor В. Е. Beglecov 

together with threefold processing by heterogeneous blood was applied. Heteroghemotherapy was also 

tested for prophylactic purposes by us. All newborn calves processed by the blood did not fall ill up to 

monthly age neither dyspepsia nor bronchopneumonia. 

Key words: dyspepsia, calves, glucose-salt mixture, heterohemotherapy 

 

В хозяйствах Западно-Казахстанской области заболевание телят диспепсией встречаются 

очень часто, и наносит большой экономический ущерб животноводству.  

Поражается молодняк этой болезнью во все сезоны года, но наиболее часто и тяжело 

диспепсия протекает в зимнее-весенней период, охватывая иногда на молочных фермах и комплексах 

до 100% нарождающегося поголовья [1, С. 571], с летальностью от 15 до 70%  [2, С. 39-41].  

Г.Г. Щербаков  и другие разработали, и научно обосновали, методы диагностики, лечения 

и профилактики диспепсии новорожденных телят [3, С. 412-416]. Однако многие сложные 

вопросы этой проблемы изучены недостаточно. 

Известно, что одним из тяжелых проявлений диспепсии, является обильный понос, 

сопровождающийся активным выделением из организма воды и неорганических солей Na
+
 и 

СL
-
, что влечет за собой усугубление патологического процесса. [4, С. 3]. Поэтому требуется 

разработка рациональных схем (способов) лечения диспепсии на фоне изменений водно-

солевого метаболизма в процессе течения болезни. 

Заболевание это вызывается целым комплексом факторов и в каждом хозяйстве 

сочетание их разное. Как показали исследования, проведенные нами в КХ «Казбек» Западно-
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Казахстанской области главной причиной заболевания телят в этом хозяйстве является 

неполноценное кормление и неправильное содержание коров-матерей, особенно в последнюю 

треть беременности. В связи с этим телята рождаются функционально незрелыми со слабой 

естественной резистентностью. Немаловажной причиной болезни являются также плохое 

качество молозива с низким содержанием в нем белков лакто-гамма-глобулинов, а также 

витаминов и минеральных веществ. 

Как показали наши исследования, болезнь развивалась у большинства телят в результате 

неспособности их в полной мере переваривать и усваивать молозиво. 

Плохо переваренные продукты распада молозива являются хорошей средой для развития 

гнилостной микрофлоры, в результате чего нарушалось пищеварение, и возникала диспепсия. 

У больных телят была учащенная дефекация, кал жидкий со зловонным запахом серо-

желтого цвета, иногда зеленоватым оттенком. 

Дефекация была болезненной, телята больше лежали, вытянув шею и голову, конечности 

подобрав под себя. 

Они были сильно угнетены, аппетит отсутствовал, нарастала быстро интоксикация, 

которая проявилась мышечной дрожью. 

В результате не прекращающегося поноса быстро наступало обезвоживание организма, 

полный упадок сил и гибель теленка от интоксикации или обезвоживания. 

Для лечения больных телят нами использовались различные лекарственные средства и 

схемы лечения: антибиотики «Тиамутин», линкоспектин, глюкозо-солевая смесь разработанное 

профессором В.Е. Беглецовым нашего университета, нитрофурановые препараты, кора дуба, 

яичная смесь, различные физиологические растворы, трисоль, гемодез, витамины и другие 

препараты. Но они не давали стопроцентного выздоровления телят. 

Поэтому мы в комплексе симптоматического лечения решили применить 

общеукрепляющую терапию, в частности гетерогемотерапию. 

Кровь для гетерогемотерапии брали у молодых лошадей с высоким иммунным и 

клиническим статусом. Взятую кровь консервировали в 75 мл стерильного раствора глюгицира 

разлитого в 500 мл флаконы. 

В состав глюгицира входит натрий гидроцитрат двузамещенный – 20 г, глюкоза в 

перерасчете на безводную – 30 г и вода для инъекций. 

Этот раствор на станциях переливания крови используется для консервирования 

донорской крови. 

Соотношение препарата и крови 1:4; 1:5. Свежеконсервированную кровь мы вводили 

больным телятам подкожно в области средней трети шея при первой обработке 0,3 мл/кг, при 

второй 0,5 мл/кг и при третьей 1 мл/кг. 

Кровь вводили с интервалом 48 часов. 

Лечебная эффективность гетерогемотерапии приведена в таблице 1, из которой видно, 

что самая высокая она была при лечении глюкозо-солевой смесью в сочетании с трехкратной 

обработкой крови. 

На 2-м месте по эффективности стоит группа телят, обработанная тиамутином и кровью. 

А лечение же телят без гетерогемотерапии имело эффективность только 60-85%. 

Нами гетерогемотерапия была испытана и с профилактической целью. Все 

новорожденные телята обработанные кровью не заболевали до месячного возраста ни 

диспепсией, ни бронхопневмонией. 

Исследование крови телят обработанных гетерогенной кровью показало, что у них 

количество эритроцитов возросло до 8,1 млн. в 1 мм
3
, или на 17,6% больше, а фагоцитарная 

активность лейкоцитов увеличилась до 62% или на 14,3%, а количество гамма-глобулинов до 

3,8% или на 19,8% больше по сравнению с контрольными телятами, которых не обрабатывали 

кровью. 
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Таблица 1 – Лечебная эффективность гетерогемотерапии при диспепсии телят 

Група 

Живот-

ных 
Схема лечения Доза 

Подвержено 

лечению, 

голов 

Выздоровело, 

голов 

Пало, 

голов 

Лечеб-

ная 

эффекти

-вность, 

% 

1 Тиамутин в/м, 1 мл/кг 5 3 2 60 

2 

Глюкозо-солевая смесь 

(разработанное профессором 

В.Е. Беглецовым) 

per os вместо 

молозиво 1,5- 

2 л 

7 6 1 85,7 

3 Тиамутин + кровь лошади 
подкожно  

0,3-1 мл 
9 7 1 88,9 

4 

Глюкозо-солевая смесь 

(разработанное профессором 

В.Е. Беглецовым) + кровь 

лошади 

Прокапано  

0,3-1 мл 
9 9 - 100 

 

Гетерогемотерапия оказывает большое стимулирующее действие на неспецифическую 

резистентность организма телят и поэтому ее необходимо использовать с профилактической и 

лечебной целью как общеукрепляющую терапию при болезнях новорожденных телят. 
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Мақалада ерекше қажеттілігі бар балаларды арнайы педагогикалық қолдау мазмұны, 

арнайы оқытуда түзетушілік дамыту жұмысын ұйымдастырудың дидактикалық 

ерекшеліктері қарастырылып, аутистикалық спектр бұзылыстары бар балалардың 

психологиялық  сипаттамасы беріледі. 

Тірек сөздер: ерекше қажеттілігі бар бала, арнайы педагогикалық қолдау, арнайы 

оқыту, аутистикалық спектр бұзылыстары.  
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В статье рассматриваются содержание специальной педагогической поддержки детей 

с особыми потребностями, дидактические особенности организации коррекционно-

развивающей работы в специальном обучении, дается психологическая характеристика детей 

с нарушениями аутистического спектра. 

Ключевые слова: ребенок с особыми потребностями, специальная педагогическая 

поддержка, специальное обучение, аутистические нарушения спектра. 

 

The article deals with the content of special pedagogical support for children with special 

needs, didactic features of the organization of correctional and developmental work in special 

education, the psychological characteristics of children with autism spectrum disorders. 

Key words: child with special needs, special pedagogical support, special education, autistic 

spectrum disorders. 

 

Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты мақаласында 

«мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғырып отыруы 

тиіс. Бұл саяси және экономикалық жаңғыруларды толықтырып қана қоймай, олардың өзегіне 

айналады....Табысты болудың ең іргелі, басты факторы білім екенін әркім терең түсінуі керек. 

Жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарында білім әрдайым бірінші орында тұруы 

шарт. Себебі, құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қоятын ұлт қана табысқа жетеді» деп 

атап өтілген.   

Белгіленген бағыт-бағдарға сәйкес Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы 

мемлекеттік саясатының негізгі принциптерінің бірі инклюзивтілік болып табылады. 

Балалардың білім алуға құқығы мен инклюзивті білім беруді дамыту бойынша жұмысты 

жетілдіру Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасындағы 

баланың құқықтары туралы», «Қазақстан Республикасында мүгедектердi әлеуметтiк қорғау 

туралы», «Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы 

қолдау туралы» Заңдарымен кепілдік берілген.  

«Білім туралы» ҚР Заңының баптарында білім алушылардың білім беру 

бағдарламаларына тең қолжетімділікті, түзету-педагогикалық және әлеуметтік қолдауды, 

мүмкіндігі шектеулі балалардың барлық деңгейдегі білімге қолжетімділігін қарастыратын 

мемлекеттің білім беру саласындағы саясатының мәні мен принциптері айқындалған. Мысалы, 

«Білім туралы» ҚР Заңының 3-бабында «...1) баршаның сапалы білім алуға құқықтарының 

теңдігі; 2) білім беру жүйесін дамытудың басымдығы; 3) әрбір адамның зияткерлік дамуы, 

психикалық-физиологиялық және жеке ерекшеліктері ескеріле отырып, халықтың барлық 

деңгейдегі білімге қолжетімділігі...» деген принциптер белгіленген [2].  

Әрбір ата-ана баласы өмірге келгеннен кейін, оның денсаулығы мықты болғанын 

қалайды. Ата-анасы баланың жасаған әрбір қимылына, оның жүзінің жадырағанын, басқан 

әрбір қадамын, алғашқы шығарған дыбысына, айтқан сөзіне қуанады. Әр бала қоршаған 

ортаның қамқорлығын қажет етеді. Бірақ кейбір балалар қоршаған ортадан алыстап, өз әлемінде 

өмір сүреді. Олар әр жаңа нәрсеге қызықпайды, оны танып-білуге қызығушылығы болмайды. 

Осындай балалар қарым-қатынас жасауда, әлеуметтік ортаға бейімделуде, ата-анасымен 

сөйлесуде қиындықтарға кездеседі. Осындай белгілері арқылы балада аутизмнің немесе оның 

кейбір белгілерін анықтауға болады. 

Аутист балаларға арнайы көмек көрсету жүйесі өткен ғасырдың 60 жылдарында алғаш 

рет АҚШ пен Батыс Еуропа елдерінде қалыптасуын бастаған. Еуропада ең бірінші аутист 

балаларға арналған мектеп Данияда 1920 жылы ашылған. Кейін кейбір жеке меншік мекемелер 

аутист балаларға көмек көрсеткен, бірақ ол кезде, нақты оқыту мен түзеудің әдістемелік, 

ғылыми негіздемесі болмаған. Тек әлемде емес,  аутизм түрінің бүгінгі таңда Қазақстанда да 

меңдеп бара жатқаны байқалады. Қазақстанда мұндай дертке қанша баланың тап болғанын 

нақты басып айту қиын. Себебі елімізде аутизмге шалдыққандарды анықтау жұмыстары дұрыс 

қолға алынбаған. Бұл мәселемен көбіне психологиялық-медициналық-педагогикалық 
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консультациялар (ПМПК) мамандары, ПМПК жанындағы түзеу диагностикалық топтар (ТДТ) 

мамандары, аудан орталықтарындағы психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеттері (ППТК) 

мамандары айналысуда.  

Негізінен, аутист балаға үш жасқа дейін ем қолданса, оны аталған дерттен құлан таза 

айықтыруға болады. Ал дер кезінде шара қабылдамаса, бала өсе келе қоғамға бейімделе 

алмайды. Бастапқыда ата-ана баланың мінез-құлқын түсінбейді. Аутист бала да өзінің 

айналасында не болып жатқанын ұқпайды. Ол үнемі басқа әлемде жүргендей мінез танытады. 

Мұндай балалардың барлығына нақты көмектер керек. Аутизмге шалдыққан балалардың мінезі 

басқа қатарластарына қарағанда өзгеше болады. Олар қоғамға араласқысы келмейді емес, дұрыс 

араласа алмайды. Оның себебі, орталық жүйке жүйесі бұзылған. Мұндай дертке шалдыққан 

балаларды тәрбиесі қиын балаларға жатқызуға болады. Мұндай ауруды емдеуге болады. Тек 

мемлекеттің толық, жан жақты қолдауы және ата аналардың келісімі қажет.  

Аутизм – ми жұмысының бұзылуынан туады. Мамандар аутизмнің 300-ге жуық себебін 

атап отыр. Бірақ нақты тұжырым, дәйекті дәлел жоқ.  

 Аутизм – бала дамуындағы ауытқушылықтың ауыр түрі, ол әлеуметтік ортамен қарым-

қатынастың жоқтығын білдіреді. Симптом ретінде аутизм көптеген психикалық ауруларда 

кездеседі, бірақ кейбір жағдайларда ерте жастан байқалып, бала дамуына кері әсерін тигізеді. 

Бұл жағдайды ерте балалық аутизм (БЕА) синдромы дейді [3].  Ол болса психикалық даму 

зақымдалуының бір нұсқасы ретінде қарастырылады. Сонымен қатар, бала бойында аутизмнің 

кейбір клиникалық көріністері байқалса оны аутистикалық тұлғалық қасиеттер деп атайды. 

Нақты симптом ретінде 2-3 жасқа қарай қалыптасуы мүмкін. Дертті бірден аңғару мүмкін емес. 

Көбіне 2 және 5 жас аралығында анықталады. Онда да ата-анасы баланы дереу арнайы 

мекемелерге көрсетпей, емді басқа жолмен іздеп, алтын уақыттарын жоғалтып алады. Алайда, 

зертеушілер [4,5] оқытудың барлық жақтарын қарастырып, жақын арадағы он жылдық 

көлемінде аутист балаларға арналған барынша тиімді әдістер табылады деп болжауда.  

Аутизмi бар баланың әлеуметтік табыстылығы көп жағдайда, оның отбасының 

психологиялық қолдауына байланысты. Сонымен бiрге баланың проблемаларын дер кезiнде 

анықтап, оған дәрiгерлер, психологтар, педагог-дефектологтар, әлеуметтiк қызметкерлер, 

тәрбиешілер тарапынан көрсетiлетiн көмектер және қолдауды ерте жастан қажет болған уақытта 

көрсету және ата аналардың қолдауы, келісімі, үйден қайталауы маңызды. 

Аутизмi бар балалар өздерiнiң мүмкiндiктерiне және мiнез-құлықтарының 

ерекшелiктерiне қарай, жалпы бiлiм беру бағдарламаларымен бiрге арнайы (түзеу) бiлiм беру 

ұйымдарының бағдарламалары бойынша тәрбиелене алады. Бірақ медициналық көмектер қатар 

орындалуы керек.  

Аутизмі бар балаға өзiнiң басты проблемаларын, яғни  қарым-қатынастағы және өзара 

әрекеттiк жағдайдағы қиындықтарды жеңу үшiн қатарларының, құрбыларынын, 

құрдастарының, кластастарының, достарының әдеттегi ортасы ауадай қажет екенін ескерген 

жөн. 

Балабақша мен мектеп оған тек тәрбие мен бiлiмді ғана берiп қоймайды, сонымен бiрге 

ең алдымен, басқа адамдармен бiрге өмiр сүру мүмкiндiгiн де үйретеді. Сондықтан, мұндай 

балаларды үйде оқу түрiне көшiрмей, мектепте қалдыру, яғни инклюзивті оқыту өте маңызды. 

Аутизмі бар баланы ауру немесе ауырады деп санаудың орнына, оның дамуы мен оқуына 

белгiлi бiр жайлы жағдай мен тәсiл қажеттiктен «өзгеше бала» деп санаған дұрыс. 

Қоғамның мiндетi – аутист балалардың құрдастарынан қалмай балабақшада 

тәрбиеленуіне, мектепте мүмкіндігіне қарай оқуына және оған қажеттi тәсiлдердi пайдалануына 

жағдай тудыру қажеттілігіне түсіністікпен қарау [63]. 

Қазіргі таңда аутист балаларды түзете – дамыту орталықтарында оқыту және оңалту 

мақсатында орналастыру мүмкін болатын бірқатар мекемелер бар: 

• күндізгі уақытта күту бойынша мектепке дейінгі орталықтар 

• түзете-дамыта оқыту және оңалту орталықтары 

• медициналық күндізгі орталықтар 

• психиатриялық стационарлар 
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• арнайы мектепке дейінгі мекемелер 

Мектепке дейінгі жастағы  балаларға  ата-аналары жұмыста болған кезде күндізгі 

уақытта көмек көрсету үшін  оларды кез келген  мекемелерге жіберуге болады. Бала дамуының 

жай-күйіне оның құрдастарымен қарым-қатынастары оң әсер туғызады. Мектепке дейінгі 

мекемені таңдау баланың зияткерлік деңгейіне, оның мінез – құлығына және мүмкіндіктеріне 

байланысты. Бірақ аталған мекемелердің бірде – бірі  аутизм балалрға арнайы 

ұйымдастырылған мекеме болып таылмайды, дегенмен олардың ішінде аутизмді түзету 

бойынша мамандар жұмыс істейді. Аутист балалар саны бойынша кішкентай шағын топтарды 

арнайы маманның қарауында орналастырылулары тиіс. Бұл топтарда шулы, тынымсыз балалар 

болмауы керек, ал аутист баланың өзі қатаң сатылы тәртіпте жұмы істеуі тиіс. Кейбір мектепке 

дейінгі мекемелерде аутист балалар үшін жекелеген топтар ашылған. Шамалы ақыл-ой 

ауытқулары бар балаларды оқыту үшін  оқуында ауытқулары бар (көмекші мектеп) балаларға 

арналған мектептерге жіберіледі. Терең ақыл-ой ауытқулары бар балалрды оқыту үшін  түзете-

дамыта оқыту және оңалту орталықтарына жіберіледі.  

Аутист балаларды түзете тәрбиелеуде бірінші және негізгі қабылдау  болып оған барабар 

ұйымдасқан әлеуметтік ортаны қалыптастыру болып табылады. Педагог кәсібилілікпен және 

шығармашылықпен осы мәселені шешуге тиіс. Аутист балалар үшін әлеуметтік ортаны  құру 

нәтижесінде сыныпта әр баланың жеке жұмыс орны, әр сабақтың материалдары орналасқан 

жеке сөрелері, баланың жеке орны өзінің қызығушылығына байланысты орналастырылады. 

Жеке тақталары алдағы сабақты мазмұны бойынша  пиктограммалар ұсынылуы керек.  

Символдар уақытты жоспарлауға мүмкіндік береді . Жоспарда берілген белгілер бойынша 

балалар  жұмыс істейді. Оқушы белгілі бір жұмысты орындағаннан кейін  өзі сурет, 

символдарды қорапшаға жинайды немесе орналастырады. Нәтижесінде ол  немен 

айналысатынын,  іс – әрекет немен аяқталатынын білетін болады. «Үй тапсырмасы тақтасы» 

баланың күннің екінші жартысында не істеу керектігі белгіленетін пикторгаммалармен 

белгіленеді. 

Мұғалім-дефектолог жаһандық оқу үрдісін оқу тақырыптары бойынша енгізеді: 

«Ойыншықтар», «Ыдысаяқ», «Киімдер», «Жиһаздар», «Көкөністер», «Үй жануарлары», 

«Жабайы аңдар», «Жеміс – жидектер». Жаһанды оқу «Пактикалық математика» сабағында 

пайдаланылады. Осындай оқу техникасының арқасында балаларда көріп есте сқтаулары 

дамиды. Аутизм балаларды әлеуметтендіру жұмысында қобалжу мен тұрақсыз мінез 

құлықтарын азайту ісінде елеулі көмектер бар. Бұған нақты кесте болуы керек. Жалпы күн 

тәртібі, күн тәртібі бейнеленген суреттер: баланың тамақтанып жатқаны, сабақ оқығаны, 

серуендеп жүргені, киініп жатқаны, ұйқыға дайындалып жатқаны бойынша құрастырылады. 

Әрбір сабақтан кейін балалар «Біздің жетістіктеріміз» тақтасына өз – өздеріне баға қояды. 

Балада эмоция пайда болатында әр сабақта ойындарға аса назар аударылады. Ойын үшін 

сыныпта балалар өзін еркін және шынайы сезінулері үшін ойын алаңы ұымдастырылады. Олар 

белсенді, қозғалмалы, эмоциналды болады. Тәртіптерінде қызығушылық сезімдері пайда 

болады.  Ең бастысы балалар ойын барысында қарым қатынасқа түсе бастайды. Аутист 

балаларда  көңіл күйдің күрт өзгеруі, қырсықтық, жылаңқылық байқалады. Осындай 

жағдайларда балалар арнайы бөлінген демалу орындарына демала алады.. Аутист балалар 

оңашалануға құмар болғандықтан сыныпта оңашалану орындары бөлінген. Осылайшы аутист 

балалар оқитын сыныптарда кеңістік  орындар құрастырылған. Сондай –ақ барлық түзету 

орталықтарында кеңістік орындар құрастырылған (музыка залы, спорт залы, асхана, ас үй). 

Ортаны құрылымдау барлық облыстарда жасалған (кеңістік; уақыт; қызмет түрлерін), 

аутист балаларға табысты түзету жұмысын жасау үшін оңтайлы жұмыстар жасалуы керек. 

Диагностика барысында балаларда қаншалықты зейін, ойлау, сөйлеу, есте сақтау, өзіне-

өзі қызмет көрсету дағдылары, өзіне-өзі қызмет көрсету дағдылары, оқу және еңбек дағдылары, 

психомоторлық дамуы, коммуникативтік, әлеуметтік-тұрмыстық бағдарлауы, сондай-ақ 

сенсорлық-перцептивті және эмоциялық-жігерлік саласы қалыптасқаны  анықталады. Осы 

категориядағы  балалардың еңбек және өзіне – өзі қызмет көрсетулерінің  деңгейі балалардың 

психолого-педагогикалық деңгейлері бойынша талданылады. 



 

254 

Материалы  республиканской  научно-практической  конференции  молодых ученых  и  студентов  

«ХХІ ВЕК: НАУКА И ИННОВАЦИЯ»  

 

Аутист балаларға  таңдалынған барабар ұйымдастырылған орта  және дұрыс шарттар, 

одан әрі түзете – дамыту жұмыстарының тиімді болуына, сонымен қатар аутист баланы 

болашақта қоғамға әлеуметендіру жұмысының кепілі болады деп қорытынды жасауға болады. 
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Мақалада аутизмі бар балаларды оқыту жұмысының мазмұны қарастырылады, 

аутистикалық спектр бұзылыстары бар балалар үшін білім беру процесін  ұйымдастыру 

ерекшеліктері талданып,  экcпepимeнттік жұмыcтың нәтижecі өңдeліп, ұcыныcтаp 

жаcалды.  

Тірек сөздер: ерекше қажеттілігі бар бала, арнайы педагогикалық қолдау, арнайы 

оқыту, аутистикалық спектр бұзылыстары.  

 

В статье рассматривается содержание работы по обучению детей с аутизмом, 

проанализированы особенности организации образовательного процесса для детей с 

нарушениями аутистического спектра, отработаны результаты экспериментальной работы, 

выработаны рекомендации.  

Ключевые слова: ребенок с особыми потребностями, специальная педагогическая 

поддержка, специальное обучение, аутистические нарушения спектра. 

 

The article discusses the contents of work for teaching children with autism, the article 

analyses the peculiarities of organization of educational process for children with disorders of the 

autistic spectrum, to work the results of experimental work, and recommendations.  

Key words: child with special needs, special pedagogical support, special education, autistic 

spectrum disorders. 

 

Аутистикалық спектр бұзылыстары – бұл мінез-құлық сипаттамаларының үлкен 

әртүрлілігімен байланысты бұзылулар, олар ең төменнен бастап айқын көрінетін әртүрлі 

формаларда байқалуы мүмкін. Бала өзін ақыл-ой кемістігі бар және жоғары интеллектуалды, 

қандай да бір салада парциалдық дарынды, бірақ бұл ретте қарапайым тұрмыстық және 
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әлеуметтік дағдылары жоқ етіп көрсетуі мүмкін; бір және сол бала бір жағдайларда ебедейсіз 

болып көрінсе, ал басқа жағдайларда таңқаларлық ептілік көрсетеді. 

Бала аутизіміне шалдыққан балаларды неғұрлым ертерек анықтап, ем алса, 

медициналық, әлеуметтік, психологиялық-педагогикалық түзеу көмектерді дер кезінде беруге 

болады [1]. Ата-аналар балаларының қылығында өзгешелік, яғни сөйлесудегі қиындықтар, тіке 

қарамау, адамдармен араласа алмау және қайталана беретін қимыл-қозғалыс, баланың ұзақ 

уақыт бойы тек бір нәрсемен айналысып отыра беруі, өзімшіл әрекет жасауын байқаса, бірден 

бала дәрігеріне тексеруден өткізгендері дұрыс. Бала дәрігерлері ата-аналарға түсіндіріп айтып, 

психиатр дәрігерге көріну қажеттігін ұғындырулары керек. Көбінесе аутизм 3-5 жас аралығында 

анық көрінеді. Соның нақты көріністері төмендегідей: аутист бала көзін бір жерге тоқтатпайды, 

әсіресе қарама-қарсы отырған адамның түріне ол адамның бет-әлпетіне, тіке көзіне тура 

қарамайды. Алғашқы жымыйуы уақытылы пайда болады, бірақ нақты адамға арнамайды және 

де ол бала күлмейді, қуанбайды және басқадай қуаныш белгілерін білдірмейді. Көбінесе аутист 

бала жанындағы адамға немқұрайлы қарайды: көтер деп сұранбайды, көбінесе өз төсегінде 

немесе манежде, каляскада отыра беруді жөн көреді. Өзіне ыңғайлы отырыс іздемейді. Аутист 

бала өзінің жақындарын таниды, бірақ ұзақ эмоционалды да іс-әрекет білдірмейді. Еркелетуге 

аутист бала әр түрлі қарайды, кейде немқұрайлы немесе жақтырмай, кейде ұнатса да тез 

жалығады. Мысалы, тамақ ішу уақыты бұзылса көтермейді немесе немқұрайлық білдіреді. 

Жақын адаммен қарым-қатынаста болу да әртүрлі. Кейде оны қажет етеді, кейде қарым-

қатынастан қашады, әдетте күрделі жағдайда немқұрайлы мәнсіз қарайды. Немқұрайлық 

ойындар да пайда болады, бір іс-әрекетті неше рет қайталап, мәнсіз ойнайды. Мысалы: бос 

шөлмекті айналдырады, саусақтар арасынан жіпті өткізеді. Ойыншықтармен ойнаса да, мәнсіз 

ойнайды аутизммен ауыратын балалар бір ыдыстан бір ыдысқа суды құйғанды, құм құйылатын 

заттармен ойнағанды ұнатады, бірақ ойындары мәнсіз, құммен ойнағанда оны төгіп отырады, 

еш нәрсе жасамайды. 

Қимыл-қозғалыс дамуында да ауытқушылық білінеді. Аутист балалардың жүруінде 

ебігейсіздік көрінеді. Кейде бала қиын деңгейдегі қимылдарды жеңіл қимылдарға қарағанда 

сәтті орындайды, кейде қолдарының қимыл қозғалысы жалпы қозғалыстан ерте дамиды. 

Өздігінен қозғалғанда баланың қимылдары епті болғанымен, қорқыныш сезімі ерте оянады. 

Қорқыныш тудыратын заттардың тізімі шексіз (қол шатыр, электр құралды жұмсақ 

ойыншықтар, иттер, ақ заттар, машиналар, жер асты жолдары және т.б.). Қорқыныштар әртүрлі. 

Кейде қорқыныш қоздырғышы шын мәнісінде қорқыныш туғызуы мүмкін. Оны аутист бала өте 

ауыр қабылдайды. Егерде сау балаларда қорқыныш бірте-бірте ұмытылып кетсе, керсінше 

аутизммен ауыратын балада ол ұмытылмайды, қайта үдейе түседі. Мысалы, емханада укол 

алған кезде ақ халатты медбикенің бейнесі есінде қалады, сондықтан өмір бойы ақ түстен қорқу 

пайда болады.  

Сонымен бірге күн тәртібіндегі аздаған өзгерістердің өзі баланың мінез- құлқын өзгерте 

алатынын және алаңдаушылық немесе күйзеліс түрінде байқалатынын ескеру керек. Сондықтан 

білетін өзгерістер туралы баланы алдын ала ескерткен жөн. 

Аутикалық спектр бұзылыстары барбалалардың көп бөлігі де сөйлеу тілін пайдалана 

алмайды. Егер баладан ауызша сөйлеу тіліне қол жеткізуге барлық мүмкіндіктер таусылса, онда 

баланың жанын үнемі жарақаттай бермей, аутты баланы жаһандық оқуға үйрету керек.  

Жаһандық оқуды біз ерте бастаймыз, өйткені жүйелі жұмыстың өте ұзақ кезеңі қажет.  

Жаһандық оқу аутикалық баланың көру қабілетіне сүйенеді, себебі сөздің графикалық бейнесі 

бірден нақты объектімен байланысады. Тіпті кешенді, мақсатты жұмыс жағдайында да 

сөйлемейтін балада дамыған коммуникативтік сөйлеуді қалыптастыру өте қиын. Ұсынылған 

зерттемеде басқа әдістемелердің көмегімен сөйлеу тілін дамыта алмаған, сөйлемейтін 

балалармен жаһандық оқу бойынша жұмыстың негізгі және неғұрлым тиімді әдістері 

ұсынылған.  

Кәдімгі құрдастарына қарағанда, ауттық балалар пәндік әлемді зерттеу кезеңінде ұзақ 

уақыт бойы "қатып қалады". Бұл ретте заттар мен ойыншықтармен олардың 

манипуляцияларының негізгі мотиві – тартымды сенсорлық қасиеттер: текшелердің жарқын 
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түстері, тегіс лакталған беті, олардан еденге түсетін дыбыс... Айналасындағыдан әртүрлі 

сенсорлық әсерлерді алуға талпыныспен аутист баланың пәндерге деген белсенді 

қызығушылығын түсіндіреді: оған итермелеуге, орауға, лақтыруға, еденге құлатуға, иіскеуге, 

дәмге сынауға ұнайды. Аутикалық баланың пәндік әлемге қызығушылығының тән ерекшелігі – 

сезімталдық шегінің өзгеруі: оны әртүрлі, кейде ол үшін мүлдем лайықты емес заттар мен 

материалдар тартады. 

Бірақ заттардың функционалдық мақсатына сәйкес әрекет етуден аутикалық бала жиі бас 

тартады, өйткені ол үшін заттың әлеуметтік тағайындалуы оның жеке сенсорлық қасиетіне 

қарағанда маңызды емес. Ауттық баламен арнайы ұйымдастырылған сенсорлық ойындарды 

өткізу онымен байланыс орнату үшін жаңа тамаша мүмкіндіктер бере алады. Монтессори 

әдістемесін пайдалана отырып, эмоционалдық оң көңіл-күй жасау үшін аутист баламен арнайы 

ұйымдастырылған сенсорлық ойындарды өткізудің мақсаты туындайды. Егер біз баламен оң 

эмоцияларды бөлісе алатын болсақ, оларды әр түрлі етіп, көңіл күйіңізді қанық етіп қоя алатын 

болсақ, уақыт өте келе бала бізге сенім артатын болады және бізге қызықты екенін біле отырып, 

дайындықпен ынтымақтастыққа барады. Сонымен қатар, баланың сенімін арттыра отырып, біз 

болып жатқан жаңа әлеуметтік маңызды мағынаға эмоциялық түсініктеме арқылы енгізуге 

мүмкіндік аламыз. Бұл баланың дамуындағы келесі маңызды қадам.  

Балаларды сабақтарда оқытуды дұрыс ұйымдастыру үшін, алдымен оқытудың негізгі 

ережелері мен кезеңдерімен, әдістемелерді дұрыс қолдану шарттарымен, нұсқауларды және 

сабақта аутистикалық спектр бұзылыстары бар баланың өзіне тән реакцияларын пайдалану 

шарттарымен танысу қажет [2, 3].  Сондай-ақ, стимуляторларды іріктеуді ескеру өте маңызды, 

себебі аутикалық балалардың айқын мотивациялық бұзушылықтары бар, онда баланы сабақта 

ынталандыратын тәсілдерді іздеуде өте өнертапқыш болуға тура келеді. 

Біріншіден, біз сабақты қызықты етуге тырысамыз. Бірінші сабақты 5-10 минуттан 

асырмай өткіземіз. Ұзақтығы бірдей үзілістер.  

Екіншіден, баламен алғашқы кездесулерді арнайы бөлінген кабинетте өткіземіз, онда 

қоршаған жағдай баланы алаңдатпайды. Екі балалар орындығын дайындаймыз (біреуі – бізге, 

екіншісі – балаға). Материалдар мен мадақтауларға арналған үстел. Мұның бәрі баланың қолы 

жетпейтін жерде орналасады. Орындықта отыру және қарапайым командаларды орындау 

қабілетіне назар аударамыз.  Оңай сынғыш заттарды және мақсатқа сай пайдаланбайтын 

заттарды алып тастаймыз. Үзіліс кезінде бірінші уақытта біз балаларға барлық нәрсені жасауға 

рұқсат береміз. Бірақ, ақыр соңында, осы уақытта оқуды жалғастырамыз. Біздің ізгі ниетімізге 

қарамастан, балалардың көпшілігі біздің оларды отырғызу әрекеттеріне қарсы наразылық 

білдіреді. 

Үшіншіден, баланы орындыққа қарама-қарсы отырамыз, оның аяқтары біздің тізелеріміз 

арасында болатындай және бір минут немесе екі минут бойы назар аударамыз. Және 

мақтаймыз, көрермендік байланыс пен орындықта отырғаны үшін ынталандырамыз. Егер бала 

сыртқа сытылмақшы болса, оны физикалық түрде күштеп орнына қайтарамыз. Бала жақсырақ 

болғанда, үстелді орындықтарға жақын жылжытамыз. Соңында, біз баламен үстелдің қарама-

қарсы жағында отырамыз. Бұдан әрі бейресми жағдайда қолданамыз және оқытамыз. 

Әдетте, Каннер синдромы бар балаларда сөйлеу бұзылыстарының пайда болуының 

барлық айырмашылығы кезінде түсінудің жеткіліксіздігі, коммуникацияның бұзылуымен 

байланысты сөйлеуді ұғынудың жеткіліксіздігі байқалады. Сондықтан осы санаттағы балалар 

үшін сөйлеуді дамыту бойынша жұмыстың қажетті бөлігі сөйлеуді түсінуді дамыту бойынша 

жұмыс болып табылады.  Тәжірибе көрсеткендей, баланың шынайылыққа енуіне қол жеткізу 

үшін жалғыз барабар жол, олардың айналасында болып жатқан ұғынуы, демек, олардың сөйлеу 

түсінуі - бұл аутикалық баланың өміріне эмоционалдық мағынаны енгізу.  Оған біз арнайы 

эмоциялық-мағыналық пікір арқылы қол жеткіземіз, ол барлық сабақтар мен күн бойы баланы 

алып жүруге тиіс және түзету-дамыту оқытудың қажетті элементі болып табылады. 

Қорыта келе, аутизмі бар балаларға түзету-педагогикалық көмек көрсету, оларды 

қоғамдық ортаға бейімдеу, өзінің қатарлас құрбыларымен қарым-қатынасқа жиі түсуін бақылау, 

отбасымен, арнайы мамандармен қарым-қатынасын, әлеуметтік педагог, психолог, логопед 
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тарапынан қолдау табуы қажет. Балаларға түзету-педагогикалық көмек көрсету шараларын 

жүргізуде кешенді түзете-оқытудың, заманауи әдістердің маңызы зор. Аутизм диагнозы бар 

балалардың қоғамда өздерін ұстай алуын, достарымен қарым-қатынасқа түсуге әзірлігін 

 арттырудың маңызды тәсілі арнайы таңдап алынған түзету-педагогикалық көмек көрсетуді 

қолдану болып табылады. 

Аутист баланы тәрбиелеу және оқыту – күрделі және үздіксіз процесс. Зерттеу нәтижесін 

қорыта келе, балалардағы аутизмді түзету бойынша ата-аналар үшін бірқатар негізгі ұсыныстар 

дайындадық. Олар: 

- Балаға қажетті өмірлік дағдыларды үйрету бір іс-әрекеттің қайталануына өте жиі 

негізделуі тиіс. Егер бала тісін тазалауды үйренсе де, кейін онымен қайтадан "өту" керек. 

- Аутистің ата-анасы бұзбауы тиіс қатаң күн тәртібі болуы тиіс. Баланы нақты күн 

тәртібіне үйрету қажет, сонда ол уақыт пен кеңістікте бағдарлануы оңай болады. 

-Тыйым салынған кенеттен болған жағдайдың ауысуы мен әдеттер. 

- Баламен жиі сөйлесіп, онымен көп уақыт өткізу керек. 

- Баламен қарым-қатынас орнату қайталауды, бірақ дауысты арттыруға, ұрысуға және 

баланы жазалауға болмайды. Қандай да бір дағдыларға оқыту бала осы дағдыны қатты игергенше 

тұрақты қайталау арқылы өтуі тиіс. Мысалы, "тарақты ал және тарақпен шашыңды тара". 

- Ерте балалар аутизмінде сәбимен жиі эмоционалдық байланыс көмектеседі, мысалы,  

қолға алу, еркелету, онымен ойнау, жылы сөздер айту, т.с.с. 

- Тілдік қарым-қатынас қиын болған жағдайларда карточкалармен, суреттермен алмасу 

арқылы қарым-қатынас жасауға болады. Бала назарын аудару үшін оның атын бірнеше рет 

қайталаңыз. 

- Балаға шаршауға жол беруге болмайды, сабақтар, ойындар арасында үзіліс жасау керек. 

- Баламен үнемі жаттығу жасау, бұл стрессті жоюға көмектеседі, оның физикалық 

дамуын нығайтады. 

Аутист балаларды оқыту әдістемелерінің бірнеше түрі бар, олардың көмегімен 

балалардың психологиялық жай-күйі ойдағыдай түзетіледі және олар қоғамда жақсы 

бейімделеді. 

Аутист баланың оқыту мен әлеуметтік бейімделуі тәрбиешілердің, дәрігердің, 

психологтың және дефектологтың іс-әрекетін үйлестіру мүмкіндігімен тығыз байланысты. 
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В данной статье приводится морфологическое описание видов рода соссюрея (Saussurea 

sp.), распространенные на территории Жонгар–Алатауского государственного национального 

природного парка. Также в статье описаны виды соссюреи, занесенные в Красную книгу 

Республики Казахстан.  

Ключевые слова: национальный природный  парк, Красная книга, растения эндемики,  

вид, семейство, соссюрея (Saussurea sp.), сохранение. 

 

Мақалада Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің  аумағында таралған 

соссюрея (Saussurea sp.) өсімдігі жайлы айтылған. Сонымен қатар соссюрея өсімдігінің 

Қазақстан Республикасының қызыл кітабына енгізілген түрлеріде сипатталады. Жалпы 

соссюрея (Saussurea sp.) түрлерінің морфологиялық сипаттамасы келтірілген. 

Тірек сөздер: ұлттық табиғи парк, Қызыл кітап, эндемик өсімдіктер, түр, тұқымдас,   

соссюрея (Saussurea sp.),  сақтау. 

 

This article provides species of the genus Saussurea (Saussurea sp.) Distributed in the territory 

of Zhongar-Alatau State National Natural Park.The article also describes the types of Saussurea. 

Listed in the Red Book of the Republic of Kazakhstan.The morphological features of each species of 

the genus Saussurea аre described. 

Key words: national nature park, Red Book, endemic plants,view, family, Sausurey(Saussurea 

sp.), protection. 

 

Жонгар – Алатауский государственный природный парк создан в 2010 году[1]. Он 

расположен  между такими крупными горными массивами, как Алтай и Северный Тянь – Шань. 

Заповедник  включает следующие районы Алматинской области – Сарканд, Лепсинск и 

Алаколь общей площадью 356 тысяч гектаров. Природа и климатические условия Жонгар–

Алатауского национального парка уникальны  своими красивыми лесами, благоприятной 

погодой, неповторяющими горными ландшафтами, разнообразием флоры и фауны. В 

заповеднике встречаются виды животных и растений, занесянных в Красную книгу Республики 

Казахстан. Национальный заповедник был организован с целью охраны и сохранения  

животного и растительного мира, приспособленных к горным условиям, природных ресурсов, 

горных биоландшафтов, исторических и экологических природных памятников с 

незабываемыми очертаниями[2]. Своей природной уникальностью Жонгар – Алатауский 

национальный заповедник привлекает ученых, туристов страны и зарубежных стран. 

Во флоре заповедника насчитывается более 1200 видов растений, характеризующих 

видовой состав территории Северного Тянь–Шаня. Растительность распространена по всему 

вертикальному поясу в соответствии с климатическими и почвенными условиями. В 

Джунгарском Алатау насчитывается более 76 видов растений – эндемиков, в том числе виды 

соссюреи (Saussurea sp.), занесенные в Красную книгу РК[3]. Род соссюрея относится  к 

семейству Астровые, растет в основном, на высоте 2800 – 4000м над уровнем моря.  

Виды соссюреи встречается не только в центральной части долин Жонгар, Или (Талгар, 

Шелек) и Кунгей Алатау (Чон-Аксу), а также в Терскейском Алатау. Распространены они и за 
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пределами Казахстана, в Киргизии (Иныльчик–долинный древовидный ледник в центральной 

части Тянь-Шаня, Мраморлы, Сарыжаз) и Западном Китае (Синьцзян). Ранее виды 

распространялись на юге Сибири и Монголии. Например, соссюрея обвернутая встречалась на 

юге Красноярского края, Бурятии и Монголии. В 1928 году она была описана известными 

новосибирскими  флористами  В.М.Шаньминьчунь и И.М.Красноборовым. Соссюрея (Saussurea 

sp.) была впервые описана натуралистами отцом и сыном Соссюр (Saussure)[4]. Отец - Орас 

Бенедикт де Соссюр был геологом, известным исследователем Альп, также занимался 

ботаникой - изучал устьица и перемещение питательных веществ по стволу растения. Сын 

Никола Теодор де Соссюр известен как химик и физиолог растений.   

Соссюрея (Saussurea sp.) - многолетнее травянистое  растение, со сложным цветочным 

букетом, состоящим из полой полости толщиной до 3 см и концентрированным соцветием[2]. 

При цветении соцветия покрываются большим количеством  цветков (до 17), светло–желто–

зелеными плоскими листьями (до 5 – 7 см.). В момент цветения растение выглядит очень 

красиво. Они встречаются естественными небольшими, индивидуально растениями или 

маленькими группами. 

По данным исследовательской работы были выявлены следующие виды соссюреи 

(Saussurea sp.), произрастающие на территории Жонгар-Алатауского государственного 

национального природного парка: Saussurea blanda Schrenk – Соссюрея прелестная; S.elegans 

Ledeb. – С.изящная; S.glacialis Herd. – С. ледниковая; S.gnaphalodes (Royle) Sch. Bip. еx Klatt. – 

С.сушеницевидная; S.involucrata (Kar. еt Kir.) Sch. Bip. – С.обвернутая; S.leucophylla Schrenk – 

С.серебристолистная; S.prostrata C.Winkl. – С.простертая; S.salsa (Pall.) Spreng. – 

С.солончаковая; S.schanginiana (Wydl.).  

Соссюрея обвернутая Saussurea Involucrata (kar. Et kir.) Sch. (рис.1 А) –горносибирско–

тяньшаньский вид, многолетнее травянистое растение, входит в Красную книгу Республики 

Казахстан. Растение не имеет стебля или с простым стеблем высотой 15-35 см.  Листья 

несгибающиеся до 14 см длиной, 3 см шириной, имеют продолговатую форму с расширенным 

белопленчатым черешком. Пластинка покрыта волосками. Цветки трубчатые грязно–

фиолетового цвета. Собраны в многочисленные корзинки (до 20), скученные в сжатый щиток, 

обрамленные двумя рядами крупных прицветных листьев (13 – 17). Прицветные листья 

светлые, двухрядные, развернутые, вместе с соцветиями до 21 (26) см в диаметре. Семянки 

коричневые с двойным хохолком. Цветет в июне-июле, плодоносит в августе. Размножается 

семенами. Встречается на территории Казахстан (Северном Тянь-Шань и Джунгарском Алатау). 

За пределами республики соссюрею обвернутую можно встретить в России (Восточная Сибирь) 

и в Китае (высокогорья Синьцзян); в Кыргызстане - хребты Кунгей Ала-Тоо (перевал Чон-

Аксу), Терскей Ала-Тоо (перевалы Торпу, Чон-Ашуу и др.) [5-6].  
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Рисунок 1. Виды рода Saussurea, произрастающие на территории Жонгар-Алатауского 

природного парка: А- соссюрея обвернутая Saussurea Involucrata (kar. Et kir.) Sch.; 

Б - соссюрея ледниковая Saussurea glacialis Herd. (S. Sorocephalaauctnon Schrenk); 

В - соссюрея серебристолистная Saussurea leucophulla Schrenk; Г -   соссюрея изящная 

Saussurea elegans Ledeb. Д - соссюрея солончаковая  Saussurea salsa (Pall.)Spreng. 

 

Соссюрея сушеницевидная Saussurea gnaphaloides (Royle) Sch. Bip. жонгаро -  гималайский 

вид, многолетнее травянистое растение растущее одиночно. Стебель короткий,  неветвистый с  густо 

расположенными листьями  1,5 – 6 см высотой. Корневая система представлена одним или 

несколькими ответвлениями корней.  На основании стебля имеются прошлогодние листья бурого 

цвета, корневище тонкое. Листья имеют продолговато–лопатчатую форму, шириной 0,4 – 1,0 см и 

длиной 2-4 см, края зубчатые, редко цельнокрайние, цвет серый, с обеих сторон беловойлочные. К 

моменту созревания плодов листья опускаются. Корзина скучена к верху стебля, шаровидная. 

Цветоложе короткие щетинистые, цветки розового цвета. Хохолок однорядный, буро–красного цвета, 

длина составляет 6-8 см. Семянки длинные (4-5 см), светлые, гладкие и голые. Цветут в июле – 

августе, семянки созревают в августе – сентябре. Произрастает на высоких моренах и альпийских 

склонах. Встречается в горах Средней Азии, Гималая, Тянь –Шаня, Каракорума и Тибете [7]. 

Соссюрея ледниковая Saussurea glacialis Herd. (S. Sorocephalaauctnon Schrenk) – (рис.1 Б) 

алтае-гималайский вид, многолетнее  травянистое растение. Корневище растения тонкое, ветвистое, 

ползучее. На корневище имеются остатки прошлогодних отмерших листьев бурого цвета. Стебель 

короткий высотой 1,5 – 6 см, прямостоячий, неветвистый, плотно облиственный. Листья на 

поверхности «мохнатые», а на нижней поверхности  почти голые. Цвет листьев красновато–

фиолетовый или зеленый, листовая пластинка длиной 1-4 см, шириной 0,4-1,0 см. Форма листьев 

продолговатая или лопатчатая,  на верхушке стебля – с закругленными зубчиками или почти 

цельнокрайние. Цветки розовые. Наружные листочки обёртки продолговато яйцевидные или 

продолговатые, красновато-фиолетовые или красновато бурые, одинаковые по длине между собой, 

мохнатые, особенно в верхней части, от густых белых длинных спутанных волосков; внутренние — 

ланцетовидные, слегка красновато-фиолетовые, глянцевитые, на верхушке заострённые, иногда 

зазубренные, перепончатые, прижато волосистые. Цветоложе коротко плёнчатое. Придатки 

пыльников волосистые. Хохолок белый, из одного ряда перистых на конце волосков, вдвое длиннее 

семянки; наружные щетинки единичные, опадающие, короткие. Семянки около 5 мм длиной, как 

правило, голые, почти неребристые. Цветёт в июле; плодоносит в августе. Вид произрастает в 

альпийском поясе на щебнистых склонах, старых моренах и высокогорных плато. Распространен в 

Терскей Ала-Тоо (бассейн реки Сарыджаз, ледник Петрова, верховья реки Сары-Чат, 

урочища Ишигарт, Ара-Бель, водораздел между долинами Курга-Тепчи и Коянды, реки Сарыджаз 

против рек Ашу-Тер и Каска-Tep, верховье Джарык-Таш), в западной части Алайской долины (Кара-

Казык). Общее распространение  — горы Средней Азии,  Синьцзян  (включая 

китайский Памир, Куньлунь, Тибет, китайский Каракорум). 

Соссюрея серебристолистная Saussurea leucophulla Schrenk (Рис.1 В) - горносибирско – 

горносреднеазиатский вид, многолетнее травянистое растение [8]. 

 

Корень многоглавый, деревянистый, с одним, реже двумя — тремя цветоносными стеблями и 
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многочисленными пучками прикорневых листьев. Пучки при основании с тёмно-

бурыми влагалищами отмерших листьев и густо мохнатые. Стебли низкие, 5—21 см высотой. Листья 

бесплодных побегов равны стеблю или короче его, 8—10 см длиной, 1—2 мм шириной, как и 

стеблевые, линейные, с завёрнутыми краями, туповатые на верхушке, сверху серовато паутинистые, 

снизу бело-войлочные; верхние стеблевые листья часто длиннее корзинки. Корзинки одиночные, 1—

2 см шириной, 1,5—2 см длиной. Листочки обёртки мохнатые, наружные —яйцевидно-

ланцетовидные, внутренние — ланцетовидные или линейные. Цветки розово-фиолетовые. Цветоложе 

плёнчатое или иногда без щетинок. Придатки пыльников на конце с обильными, длинными 

курчавыми волосками. Волоски хохолка 11—12 мм, белые или буроватые; наружные — зазубренные, 

неровные; внутренние — перистые, в 2—2,5 раза длиннее семянки. Семянки 5—6 мм длиной, 

светлые, с одной стороны выпуклые, заметно ребристые. Цветёт в июле — августе; плодоносит в 

августе — сентябре. Вид произрастает в альпийском и нивальном поясах. Образует рыхлые большие 

дерновины — «ведьмины кольца». Распространен на сыртах внутреннего Тянь-Шаня, на Киргизском, 

Алайском и Заалайском хребтах, в Алайской долине. 

Соссюрея изящная Saussurea elegans Ledeb. (S.salicifoliaauctnon DC) (Рис.1 Г) многолетнее 

травянистое растение, горносреднеазиатский вид. Встречается в Средней Азии (горы), Западной 

Сибири, луговых степях, а также в переднеазиатских степях, в виде заросли кустарников в 

предгорьях и в среднем поясе гор. Корень толстый, стержневой, по длине волокнисто расщепленный. 

Стебли в числе нескольких, 30-65(100) см, высокие, прямостоячие, ребристые, слегка паутинисто 

пушистые и рассеянно железистые, с укороченными бесплодными веточками в пазухах листьев или 

без них. Листья сверху шероховатые от шипиковидных щетинок, снизу беловойлочные, паутинисто 

сероватые или почти зеленые, усеянные сидячими железками. Прикорневые листья длиной до 15 см 

шириной до 4 см, продолговато яйцевидные или продолговатые, короткочерешковые, перисто 

лопастные или почти лировидно перисто раздельные; стеблевые листья мельче и уже, цельнокрайние, 

лишь некоторые зубчатые или выемчато-лопастные, заостренные, иногда немного низбегающие, 3-10 

см длиной и 0,5-3 см шириной; самые верхние узкие, цельные. Корзинки длиной до 2 см, шириной до 

5-8 мм, цилиндрические, многочисленные, собранные в широко метельчатое соцветие или с одним 

верхушечным, плотно сжатым щитком. Обертка слегка паутинисто пушистая; средние и внутренние 

листочки более длинно заостренные, обычно на кончике с чернеющим острием; наружные - 

яйцевидные, туповатые или коротко заостренные; все с железками, более менее красновато-

фиолетовые. Венчик пурпурово-розовый. Придатки пыльников курчаво волосистые. Хохолок снежно-

белый, длиной до 10 мм. Семянки длиной 5 мм, цилиндрические, с продолговатыми фиолетовыми 

полосками, голые. Цветет в июле-августе; плодоносит в августе-сентябре.  

Соссюрея солончаковая – Saussurea salsa (Pall.)Spreng. (Рис.1 Д). Медоносное растение 

солончаков. Произрастает в степном поясе на солончаках и солонцеватых степях и лугах. Стебель 

одиночный или их несколько высотой до 50 см, почти гладкий, в верхней части ветвистый. Листья 

нижние лировидные с крупной конечной долей, верхние сидячие, мелкие, цельнокрайние. Верхние 

листья мелкие продолговато-линейные или ланцетовидные, сидячие, обычно цельнокрайние, 

низбегающие. Корзинки многочисленные в густых щитках, образующих рыхлое 

щитковиднометельчатое соцветие. Обертки черепитчатые шириной 4-5 мм, почти гладкие. Листочки 

их тупые, наружные яйцевидные, внутренние продолговатые, кверху суженные, розоватые, по краям 

коротко-реснитчатые, на верхушке клочковато пушистые. Цветы фиолетово-розовые с длинными 

пленчатыми щетинками, собраны в многочисленные корзинки, образующие ветвистый щиток. 

Обертка почти гладкая из черепично расположенных листочков. Цветет в середине августа —

 сентябре [9]. 

Изученные виды соссюреи относятся к лекарственным растениям – с лечебной целью 

используются листья, соцветия. Растения содержат сесквитерпеноиды, терпеноиды, алкалоиды, 

флавоноиды, ароматические соединения, гетероциклические соединения, высшие жирные 

кислоты и их производные, эфирное масло, высшие алифатические углеводороды. Листья, 

соцветия в народной медицине в составе сложных рецептов используются при туберкулезе 

легких, костном туберкулезе и т.д. 

По результатам исследований определены морфологические и микроскопические 
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диагностические признаки видов соссюреи. Диагностическое значение имеет форма, окраска 

и строение листьев, стеблей, соцветий, а также особенности обертки корзинок. 

Микроскопические диагностические признаки заключаются в наличии на эпидермисе листьев 

различных типов волосков. 
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В данной статье приведены результаты сравнения анатомического строения годичных 

побегов Málus sievérsii и Malus domestica сорта Апорт, произрастающих в условиях 

высокогорья Джунгарского Алатау. При проведении сравнительного анализа в анатомическом 

строении стебля яблони Сиверса и яблони домашней сорта Апорт  установлено, что 

исследуемые растения различаются интенсивностью формирования вторичных тканей 

камбием; у яблони Сиверса проводящие комплексы (флоэма и ксилема) развиваются 

равномерно; у яблони сорта Апорт преобладает развитие ксилемы. Лучевая паренхима обеих 

видов яблони представлена преимущественно однорядными лучами,  двурядных лучей мало и их 

количество отличается незначительно. Данное исследование служит тeoрeтичeским 

oснoвaниeм для вегетативного размножения видов яблони зелеными черенками. 

Ключевые слова: анатомия, яблоня Сиверса, яблоня домашняя, годичный побег, эндемик, 

ксилема, флоэма, сердцевинные лучи, зеленое черенкование. 

Бұл мақалада Жоңғар Алатауының биік тауларында өсетін Malus sieversii және Malus 

domestica жылдық өркендерінің анатомиялық құрылысын салыстыру нәтижелері келтірілген. 

Сиверс және үй алмасының сабақтарының анатомиялық құрылысында салыстырмалы талдау 

жүргізу кезінде Апорт зерттелетін өсімдіктердің екінші ұлпалардың камбиймен қалыптасу 

қарқындылығымен ерекшеленетіні анықталды. Сиверс алмасының өткізуші кешендері (флоэма 

және ксилема) біркелкі дамиды. Алманың Апорт сорты ксилеманың дамуы басым болады. Алманың 

екі түрінің сәулелі паренхимасы негізінен бір қатарлы сәулелерден тұрады, екі қатарлы сәулелер аз 
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және олардың саны ерекшеленеді. Бұл зерттеу алма түрлерінің вегетативтік көбею жасыл 

қәлемшелеу үшін теориялық негізі болып табылады. 

Тірек сөздер: анатомия, Сиверс алмасы, үй алмасы, жылдық өркен, эндемик, ксилема, 

флоэма, өзектік сәулелер, жасыл қәлемшелеу. 

 

This article presents the results of a comparison of the anatomical structure of annual shoots of Málus 

sievérsii and Malus domestica, which grow in the highlands of the Jungar Alatau. When conducting a 

comparative analysis in the anatomical structure of the stem of Málus sievérsii and Malus domestica found 

that the studied plants differ in the intensity of the formation of secondary tissues of vascular cambium; Málus 

sievérsii conducting complexes (phloem and xylem) develop evenly; Malus domestica dominated by the 

development of xylem. The radial parenchyma of both types of Apple is represented mainly by single-row 

rays, distichous rays are few and their number differs slightly. This research provides as a theoretical basis 

for vegetative reproduction of Apple species by green grafting. 

Key words: аnatomy, Málus sievérsii, Malus domestica, annual shoot, endemism, xylem, phloem, 

medullary ray, green grafting.  

 

Aктуaльнoсть тeмы. Я́блоня Си́верса (лат. Málus sievérsii) распространена в 

предгорных зонах Средней Азии и Казахстана. На территории Казахстана около 75 % рощ яблони 

Сиверса сосредоточены в основном в Заилийском и Джунгарском Алатау [1]. 

Яблoня Сивeрсa зaнeсeнa в Крaсную книгу Кaзaхстaнa и зaщищaeтся Мeждунaрoдным 

сoюзoм oхрaны прирoды. Oнa зaнимaeт oсoбoe мeстo в числe цeнных рaститeльных видoв Жoнгaр–

Aлaтaускoгo гoсудaрствeннoгo нaциoнaльнoгo прирoднoгo пaркa кaк фoрмирующaя знaчитeльныe 

(1,05%  oт плoщaди пaркa) мaссивы дикoплoдoвых нaсaждeний. Нaсaждeния яблoни Сивeрсa 

нaхoдятся нa aбсoлютнoй высoтe 900-1800м и прeдстaвлeны oтдeльными мaссивaми, чaстo 

oтoрвaнными друг oт другa, плoщaдью oт нeскoльких сoтeн кв. мeтрoв дo нeскoльких дeсяткoв 

гeктaр. Oбщaя плoщaдь дикoй яблoни нa тeрритoрии Жoнгaр–Aлaтaускoгo  ГНПП сoстaвляeт 8,573 

тыс. гa [2].  

Согласно ДНК-исследованиям она является родоначальницей многих современных сортов 

культурных яблонь [3-4]. В формировании и происхождении сорта Апорт большую роль сыграла в 

качество подвоя яблоня Сиверса, поэтому нами изучены анатомические признаки строения годичных 

побегов этих растений, выявлены одинаковые особенности строения, приобретенные в результате 

селекционного процесса.  

Изучение особенностей анатомического строения годичных побегов яблони Сиверса и яблони 

домашней сорта Апорт позволили определить идентичность в анатомии стебля,  знания по строению 

лучевой паренхимы имеют практическое применение при вегетативном размножении этих видов и 

служит дополнительным подтверждением происхождения Апорта.  

Материалы и методика 

В данном исследовании было использовано более 100 анатомических срезов годичных 

побегов исследуемых видов. Изучeниe цитoмoрфoлoгии сeрдцeвинных лучeй прoвoдили нa 

пoпeрeчных и прoдoльных – тaнгeнтaльных и рaдиaльных срeзaх мeждoузлий стeбля. Пoдсчeт, 

прoмeры и oписaниe сeрдцeвинных лучeй выпoлняли пo мeтoдикe A. A. Яцeнкo-Хмeлeвскoгo [5-6].  

Нa пoпeрeчных срeзaх oпрeдeляли ряднoсть и длину сeрдцeвинных лучeй, ширину и длину 

лучeвых клeтoк. Ряднoсть лучa измeряли вблизи кaмбиaльнoй зoны стeбля, тaк кaк пo мeрe 

рaдиaльнoгo рoстa дрeвeсины пeрвичный сeрдцeвинный луч мoжeт стaнoвиться ширe. 

Нa прoдoльных тaнгeнтaльных срeзaх изучaли ряднoсть и слoйнoсть лучeй, ширину и высoту 

лучeвых клeтoк. Нa тaнгeнтaльнoм и пoпeрeчнoм срeзaх нe всeгдa вoзмoжнo прaвильнo устaнoвить 

мoрфoлoгичeский тип клeтки лучeвoй пaрeнхимы, тaк кaк клeтки, видимыe нa пoпeрeчнoм срeзe лучa 

кaк стoячиe и квaдрaтныe, нa рaдиaльнoм срeзe мoгут oкaзaться крупными лeжaчими, пoэтoму тoлькo 

рaдиaльный срeз сeрдцeвинных лучeй пoзвoляeт нaибoлee тoчнo oпрeдeлить тип лучeвых клeтoк. 

Нa прoдoльных рaдиaльных срeзaх стeбля прoвoдили измeрeния лучeвых клeтoк пo длинe и 

высoтe, изучaли хaрaктeр их рaспрeдeлeния в структурe лучa пo мeрe нaрaстaния гoдичнoй дрeвeсины. 

Oпрeдeлeниe мoрфoлoгичeскoгo типa лучeвых клeтoк прoвoдили устaнoвлeниeм 



 

264 

Материалы  республиканской  научно-практической  конференции  молодых ученых  и  студентов  

«ХХІ ВЕК: НАУКА И ИННОВАЦИЯ»  

 

сooтнoшeний двух oсeй этих клeтoк нa рaзрeзe. К квaдрaтным клeткaм нaми были oтнeсeны лучeвыe 

клeтки, имeющиe в плoскoсти срeзa сooтнoшeний oсeй, рaвнoe 0,85-1,25/1,25-0,85. Лучeвыe клeтки, у 

кoтoрых вeртикaльнaя oсь прeвышaлa гoризoнтaльную в 1,25, oпрeдeляли кaк стoячиe, a лучeвыe 

клeтки, имeющиe гoризoнтaльную oсь, в 1,25 рaзa бoльшую вeртикaльнoй – кaк лeжaчиe. 

Пoдсчeт oбщeгo числa сeрдцeвинных лучeй и их сoстaвa пo ряднoсти прoвoдили нa 

пoпeрeчных и тaнгeнтaльных срeзaх стeбля гoдичных пoбeгoв яблoни Сивeрсa. Oбщee  числo 

сeрдцeвинных лучeй нa пoпeрeчнoм срeзe и числo сeрдцeвинных лучeй в пoлe зрeния микрoскoпa 

при увeличeнии 140 нa тaнгeнтaльнoм срeзe услoвнo приняли зa 100%. A числo сeрдцeвинных лучeй, 

рaзличaющихся пo ряднoсти, пeрвичнoсти и втoричнoсти oбрaзoвaния в гoдичнoй дрeвeсинe, 

вырaжaли в прoцeнтaх oт oбщeгo числa лучeй. 

Пoдсчeты и прoмeры сeрдцeвинных лучeй нa aнaтoмичeских срeзaх мeждoузлий пoбeгa, a 

тaкжe прoмeры мoрфoлoгичeски рaзных типoв лучeвых клeтoк сдeлaны в 3-5-крaтнoй пoвтoрнoсти с 

измeрeниeм oднoгo пaрaмeтрa нe мeнee 5-20 рaз в кaждoй пoвтoрнoсти.  Стaтистичeскую oбрaбoтку 

пoлучeнных дaнных прoвoдили oбщeпринятыми в биoмeтрии мeтoдaми [7]. 

Результаты и их обсуждение 

В анатомическом строении стeбля годичного побега яблoни Сивeрсa преобладает доля 

сердцевины (34,5%), ксилема и флоэма представлены в равных долях (22,5% и 23,0% 

соответственно). Сeрдцeвинныe лучи очень узкие и делятся на oднo- и двухрядные пeрвичные лучи. 

Нa пoпeрeчнoм aнaтoмичeскoм срeзe в лучeвой пaрeнхиме дрeвeсины яблoни Сивeрсa прeoблaдaют 

oднoрядныe (87,1%), двурядныe составляют лишь 12,9%. 

Нa прoдoльных тaнгeнтaльных срeзaх дрeвeсины стeбля лучeвaя пaрeнхимa тaкжe прeдстaвлeнa 

oднo-, двухрядными лучaми. Прeoблaдaют oднoрядныe лучи 78,9%, двурядныe лучи сoстaвляют 21,1 %. 

На рaдиaльном срeзе сeрдцeвинных лучeй преобладают квaдрaтные лучeвые клeтки (Рис.1). 

   

А-1 А-2 А-3 

   

Б-1 Б-2 Б-3 

Рисунок 1. Строение сердцевинных лучей Сиверса (А) и яблони домашней сорта Апорт 

(Б) на поперечных (1) и продольных тангентальных (2) и радиальных (3) срезах  

 

У яблoни домашней сорта Апорт преобладает доля ксилема (41,6%), а доля сердцевины 

(26,4%) и флоэма (18,2%) значительно меньше. Сeрдцeвинныe лучи также очень узкие и делятся на 

oднo- и двухрядные пeрвичные лучи. Нa пoпeрeчнoм aнaтoмичeскoм срeзe в лучeвой пaрeнхиме 

дрeвeсины Апорта прeoблaдaют oднoрядныe (92,0%), двурядныe составляют лишь 8,0%. 

Нa прoдoльных тaнгeнтaльных срeзaх дрeвeсины стeбля лучeвaя пaрeнхимa тaкжe 

прeдстaвлeнa oднo-, двухрядными лучaми. Прeoблaдaют oднoрядныe лучи 76,2%, двурядныe лучи 

сoстaвляют 23,8 %. На рaдиaльном срeзе сeрдцeвинных лучeй преобладают квaдрaтные лучeвые 

клeтки, но встречаются участки из лежачих клеток, расположенных параллельными рядами. 

Для oпрeдeлeния сooтнoшeний вeличин лучeвых клeтoк (ширинa, высoтa, длинa) ширинa 

былa принятa зa 1 и к ee вeличинe рaсчитaны длинa и высота. Тaк, сooтнoшeниe вeличин 

срeднeй лучeвoй клeтки сeрдцeвинных лучeй яблoни Сивeрсa сoстaвилo 1 : 1,3 : 1,1, а у яблони 

сорта Апорт 1 : 1,4 : 1,2  Дaннoe сooтнoшeниe пoзвoляeт сдeлaть вывoд o прeoблaдaнии в 
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стрoeнии сeрдцeвинных лучeй у обеих видов яблонь квaдрaтных клeтoк (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Размеры лучевых клеток яблони, мкм (изм. 400) 
Тип среза Поперечный срез Продольный срез 

Тангентальный Радиальный 

длина ширина высота ширина Длина высота 

Яблоня Сиверса 58,1 47,1 56,1 55,8 75,8 54,2 

Яблоня Апорт 77,3 53,6 70 49,1 64,7 53,1 

 

Пaрaмeтры ширины, длины и высoты «срeднeй» клeтки лучeвoй пaрeнхимы яблoни 

Сивeрсa имeют сooтнoшeниe рaвнoe 1 : 1,3 : 1,2, чтo укaзывaeт нa слoжeниe сeрдцeвинных 

лучeй в oснoвнoм квaдрaтными пo фoрмe лучeвыми клeткaми.  

Выводы 

При проведении сравнительного анализа в анатомическом строении стебля яблони 

Сиверса и яблони домашней сорта Апорт  установлено, что исследуемые растения различаются 

интенсивностью формирования вторичных тканей камбием.  У яблони Сиверса проводящие 

комплексы (флоэма и ксилема) развиваются равномерно, а у яблони сорта Апорт преобладает 

развитие ксилемы. Лучевая паренхима обеих видов яблони представлены преимущественно 

однорядными лучами,  двурядных лучей мало и их количество отличается незначительно.  

Основываясь на пoлoжeнии o сущeствoвaнии зaвисимoсти кoрнeoбрaзoвaтeльнoй 

спoсoбнoсти зeлeных чeрeнкoв oт стрoeния лучeвoй пaрeнхимы стeбля, можно предположить, 

что исследуемые виды относятся к группе трудноукореняемых растений при зеленом 

черенковании. Тaк, oснoвными  диaгнoстичeскими пaрaмeтрaми, укaзывaющими нa трудную  

укoрeняeмoсть  яблoни Сивeрсa и яблони домашней сорта Апорт, является небольшое 

количество двурядных лучей и сложение сердцевинных лучей преимущественно квадратными 

клетками. Однако нaличиe в дрeвeсинe гoдичных пoбeгoв в пeриoд зaгoтoвки зeлeных чeрeнкoв 

гeтeрoцeллюлярных сeрдцeвинных лучeй с лежачими клетками в среднем участке может 

обеспечить увеличение укореняемости до 20%. 

Знaниe oсoбeннoстeй aнaтoмичeскoгo стрoeния сeрдцeвинных лучeй у изученных 

рaстeний мoжeт служить тeoрeтичeским oснoвaниeм для вегетативного размножения яблони 

Сиверса и яблони домашней сорта Апорт  зелеными черенками и дальнейшего 

сoвeршeнствoвaния тeхнoлoгичeского процесса зeлeнoгo чeрeнкoвaния путем применения  

различных сроков заготовки черенков и регуляторов роста. 
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INTERNET RESOURCES IN DEVELOPING STUDENTS’ INDEPENDENT ACTIVITY 
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Бұл мақалада студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастырудағы Интернет-

ресурстармен жұмыс жасау туралы. Интернеттің ақпараттық ресурстарын пайдалану; сіз шет 

тілін үйренуге басты назар аударылған студенттердің өз бетінше жұмыс істеуіне арналған оқу 

іс-шараларын сауатты түрде ұйымдастыра аласыз. Кредиттік технология бойынша 

студенттердің өзіндік жұмысын дұрыс ұйымдастыру мәселесі өте өзекті. Бұл мақалада 

студенттердің өзіндік жұмысында интернет-ресурстарды тиімді пайдалану мүмкіндігі 

қарастырылған.  

Тірек сөздер: шынайы аудио мәтіндерді, альбомды, панель белгісін, веб-жобаларды, 

ақпараттық ортаны. 

 

Рассматриваются возможности Интернет – ресурсов в формировании самостоятельной 

учебной деятельности студентов. Используя информационные ресурсы сети Интернет, можно 

грамотно организовать учебную деятельность, когда основной упор при обучении иностранному 

языку сделан на самостоятельную работу студентов. При кредитной технологии обучения 

проблема правильной организации самостоятельной деятельности студентов очень актуальна. 

Данная статья предлагает некоторые возможности эффективного использования Интернет-

ресурсов в самостоятельной работе студентов. 

Ключевые слова: аутентичные аудио тексты, альбом, панельные закладки, веб-проекты, 

информационная среда. 

 

This article deals with Internet-resources in organizing self-independent work of students.Using the 

information resources of Internet; you can competently organize training activities, where the main 

emphasis in learning a foreign language is made for independent work of students. At credit technology  

the problem of proper organization of independent activity of students is very actual. This article presents 

the possibility of the effective use of Internet resources in independent work of students. 

Key words:   authentic audio texts, scrapbook, hotlist, web projects, subject sampler, informative 

environment.     

 

Actuality of using new information technologies in contemporary education is dictated by necessity 

of developing students’ self-educational activity. At the present time, with the rapid increase of information, 

knowledge itself ends in itself; it is becoming a condition for the successful realization of students’ future 

professional activity. In this context, the task of any teacher - to help students to become active participants in 

learning process and shape their needs for constant search for additional knowledge beyond basic textbook. In 

other words we need to create a model of educational process, which would allow discovering and 

developing the creative potential of students, which is useful to them outside the classroom [1, 29]. 

 The Advantage of Internet technology in learning process of a foreign language at the moment has no 

doubt and does not require additional evidence. Over the last decade a lot of articles have been written by our 

teachers and scholars in which  researchers reveal the positive impact of various forms of Internet 

communication - e-mail, chat, forums, web conferencing and webinars aimed at the formation of foreign 

language communicative competence of students. One of the main advantages of the Internet is access to an 

unlimited amount of fresh information and the extensive choice of authentic materials, such as news events, 

interesting facts about famous people and their peers abroad, words of contemporary songs, letters, 

advertisements, menus, transport schedules, signs in store, airport, poems, educational videos, etc. 

  Authentic materials taken from original sources are characterized by the naturalness of lexical and 
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grammatical forms, situational adequacy of linguistic resources [3, 64]. They give students the opportunity to 

observe the use of language in real communication, copy samples of speech and non-verbal behavior of 

partners; to extract new and sometimes unconventional solutions to problems during their joint discussions in 

the classroom under a teacher’s supervision. [5, 51]. Furthermore, students acquire specific cross-cultural 

knowledge. The point is not only in getting acquainted with geographical features of the country of spoken 

language, its sights, but in the knowledge of background and non-equivalent vocabulary of the functioning of 

individual lexical units, idiomatic expressions in a different culture, in the knowledge of speech etiquette 

when communicating with people of different social groups in natural communicative situation. Kazakh and 

Russian speaking students, for example, must know that majority of people in English speaking countries 

prefer to live in two-storied houses and cottages, that is why it is natural for them to use expressions like 

downstairs, upstairs and there are no fences around houses but hedges - rimmed trees and bushes. Or they 

have picnics on the lawn in front of the house when going to unfamiliar people, fry  meat on an open fire 

(barbeque), and guests usually bring some treat  (lunch chipped - pot-luck -dinner), and the next day after the 

party they send letters of thanks to owners (thank you letters) for a good time. Greetings (How do you do) 

used only in cases when greeting someone for the first time, Hi, Hello - when referring to friends and close 

relatives, form of address in official circles – Good day (morning, afternoon).  

  The lexical content in phraseologisms and proverbs in Kazakh and Russian languages is somewhat 

different from English versions. Compare:  

- to make a mountain out of a molehill  - in Russian it is translated as to make an elephant out of a fly 

and in Kazakh as make an elephant buttons.   

- Like father, like son – in Russian it means an apple does not fall far from the tree and in Kazakh it is 

translated as a dog spits what it eats  (In the English version it sounds literally ("Son is alike his father") 

Without the appropriate knowledge, students are unlikely to be able to guess the correct translation for 

this or that idiom or proverb. Internet resources are invaluable and vast database to frame information and 

objective environment, education and self-education of students, meet their personal interests and needs. 

Being highly interactive, information resources of the Internet create a unique educational and 

informative environment that can be used effectively for a variety of teaching tasks for the study of a foreign 

language: 

- to develop skills and  reading proficiency directly using authentic materials networks of various 

difficulty (depending on the level of schooling); 

- to improve skills of perception of a foreign speech by listening, based on authentic audio texts of the 

global Internet; 

- to use series of communicative exercises developed by a teacher to control understanding of  

auditioned materials;  

- to improve skills of writing, individual or collective, (to teach students to make up the answers-

letters to their partners, to select materials for essays, write compositions with elements of reasoning, perform 

creative projects); 

- to enrich vocabulary by lexicon of the contemporary English language, reflecting a certain stage of 

people’s culture development, social, economic and political structure of society; 

- to be aware of the cultural studies, including speech etiquette, especially verbal and nonverbal 

behavior of native speakers in real communication, traditions and culture of the country of the studied 

language; 

- to develop a sustainable motivation for foreign language activities in the classroom based on the 

systematic use of relevant materials, discuss interesting issues to everyone, for example, the discussion of 

topics such as wars, an explosion of a nuclear power reactor "Fukushima-1" in Japan, Eurovision 2012, 

Paralympic games, and others. 

The main advantage of computer telecommunications - it closes the electronic information 

environment, allowing students and teachers to work with the computer as a universal means of information 

processing [7, 56]. 

Up-to-date computer telecommunications provide knowledge transfer and access to various 

educational information much faster and more effective than traditional learning tools. It is known that 

textbooks and teaching aids for foreign language reissued long enough, so sometimes the information 
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included in them, is no longer relevant to contemporary students.  

Teaching by using Internet resources can be safely attributed to new teaching techniques. The 

teacher’s position is being changed- he is not the only source of knowledge, and becomes the organizer of the 

search process, the processing of information (possibly adapting it to the level of proficiency of students of a 

particular group) and coordinator of the research and creative works of students. 

Internet develops general learning skills of students associated with mental operations such as 

analysis, synthesis, abstraction, comparison, generalization, as well as mechanisms of probabilistic 

forecasting and semantic, linguistic guess of students and their linguistic observation. 

Teaching students and language students, online resources help the teacher in the formation of 

productive skills of speaking, providing a genuine interest in learning outcomes of students. The teacher’s 

task- to teach students spontaneously and adequately respond to the speakers or classmates’ remarks to 

express their feelings and emotions, adjusting or reconstructing immediately, ie, an active approach is carried 

out in a foreign language learning [2, 74]. 

Internet develops social and psychological characteristics of students: their self-confidence and the 

ability to work both individually and in a team; it creates a positive learning atmosphere of cooperation, 

acting as a means of interactive approach [4, 68]. Interactivity makes the learners respond adequately to real-

life situations by means of a foreign language.  

As one of the most important reserves of increasing efficiency of higher education is to optimize 

students' independent work, in conditions of informatization of education and a limited number of training 

hours devoted to learning a foreign language, a highly-qualified  foreign language training specialist is only 

possible when the emphasis in teaching foreign language not only placed on classroom training, but also on 

independent activity of students, well combined with modern information technologies in general. 

Independent work of students using Internet capabilities can be held in two main ways: classroom work of 

students; extracurricular work of students. 

Classroom students' independent work involves doing tasks by students in the computer lab, equipped 

with Internet access, in the framework of foreign language lessons under the direct supervision and guidance 

of the teacher.   

  The second variant of using Internet resources involves students' independent work out of classroom. 

Independent work in this case is organized in a way that allows students to perform learning tasks at any 

convenient place with the Internet access point. Extracurricular activity of working with Internet technologies 

allows to solve a number of tasks: 

- to take into account the individual characteristics of students giving them freedom in space and 

time or action; 

- to minimize the technical complexity of tasks by taking into account the level of computer skills 

and skills of students in working with Internet; 

- optimally integrate the uses of learning Internet technologies with the main aspects of the 

educational process for teaching a foreign language at minimal cost; 

- to teach students to be more responsible for their own knowledge since they should be able to 

organize their own time, to decide what information can be used for doing tasks. 

Thus, a specific of learning a foreign language creates all necessary preconditions for the integration 

of Internet technologies into the educational process as a tool for self-employment. It is necessary to 

distinguish two main groups of independent activities carried out by students in Internet when learning a 

foreign language, which are planned and controlled learning process that requires the teacher’s special 

knowledge and skills to work with computers and Internet, as well as methods in using of knowledge and the 

integration of Internet technologies into the process of teaching foreign languages: 

1) Individual work with electronic resources, which includes: a specially organized search, analysis 

and transformation of information, as well as specially organized participation in web projects; 

2) Internet communication, which specially organized communication by e-mail and offline belongs to. 

Each group of students’ independent work is discussed in detail. Independent work with electronic 

resources includes: 

-  using information from Internet as additional materials on studied topics and the search is carried 

out by students themselves with the help of various search systems (Yandex, Rambler, Yahoo, Google, etc.); 



 

269 

«ХХІ ҒАСЫР: ҒЫЛЫМ МЕН ИННОВАЦИЯ»  

атты жас ғалымдар мен  білімгерлердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 

 

- using information from Internet as additional materials on the studied topics, and students can search 

for specific addresses selected by the teacher; 

- combined variant, when there is the use of information from Internet as additional materials on the  

studied topics, ie, students are given a list of links to electronic resources, selected by the teacher, but in 

addition they also perform their own search for information using search system. 

The most optimal is the third way of using electronic resources in learning a foreign language, 

because it allows student to use selected resources by the teacher, but in addition they also carry their own 

search for information using search system. 

There are three levels of mastering a foreign language when using Internet resources in learning 

process:    

- elementary level - possession of basic skills of reading and writing; 

- intermediate - a sufficient level of proficiency to perform tasks of average difficulty; 

- advanced level- capacity of communicating a foreign language freely. 

   Independent work of students to identify, analyze and transform information from the Web more 

fully corresponds to the following classification of types of tasks on the basis of electronic resources taking 

into account the levels of students’ proficiency in a foreign language: 

- List of thematic links (hotlist) involves students in working with electronic resources as an 

additional material on the subject allowing students to consider the studied subject or aspect. For example, the 

following tasks can be offered for all levels of language proficiency (beginner, intermediate, advanced): 

- Album (scrapbook) focuses on finding and collecting photographs, maps, text, quotes, audio files, 

video files selected by the teacher or sites found by students. Search results can be used by students to create 

newsletters, computer presentations, collages, web pages, etc. 

- Treasure Hunt includes search and selection by students of a certain number of references on the 

subject, usually 10-15, and preparation of questions for each informative site. This activity is aimed at the 

formation of subject knowledge and focused on objective facts. 

- Subject sampler is a selected list of links to online resources that offers students to do something: 

read, see, etc. After that, students have to express their own point of view on the basis of reading, life 

experience or interpret works of art, etc. This activity is focused on students’ subjective evaluation of any 

question or problem, and is more suitable for students with an intermediate or advanced level of proficiency 

in a foreign language. 

   To summarize, it should be noted that the advantage of computer technology is the transition to 

methods of search and creative activity of teachers and students. This helps to influence the formation and 

development of students’ linguistic competence, listening, speaking, reading, writing skills and bringing up of 

educated, creative and socially active persons. 
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Мақалада адам баласыны түсті көруі мен қабылдауын және оның адам психикасына 

әсері жайлы көптеген ғалымдардың зерттеулері мен тәжірибелері қарастырылған. 

Зерттеушілердің осы төңірікте жасаған тәжірибелері мен тұжырымдамалары, олардың 

жазған еңбектерінен үзінділер келтіре отырылып қысқаша мағлұмат берілген. Жалпы адам 

баласы түстерді қалай қабылдайды, оны қабылдаудағы адамның психологиялық және 

физиологиялық ерекшеліктері жайында жазылған.   Түсті қабылдаудығы көздің 

құрылысындағы таяқшалар мен құтышалардың ерекшеліктері мен айырмашылықтарын 

қарастырылған.   

Тірек сөздер: түс,  психология, физиология, қабылдау, жарық, қараңғы, түстану, 

табиғат, ауа, күн, түстік спектр, сезім. 

 

В статье рассмотрены исследования ученых   о цветовом видении и восприятии  и  

влиянии на психику человека. В данной   работе  приведены выписки  из   новейших  научных и 

философских концепции.  В целом, как человек воспринимает цвета, описывается 

психологические и физиологические особенности человека. Также   предусматриваются 

особенности и различия  при восприятие цвета  в конструкции  глаза. 

Ключевые слова: Цвет, психология, физиология, восприятие, свет, тьма, 

цветоведение, природа, воздух, солнце, цветовой спектр, чувства.  

 

In this article, many people are examined, as the people look at and see the color, and their 

virtue on the psychiatrist. The researchers have a keen review of their own ideas and outcomes, as well 

as the outcome of their work. How do people think of colors, psychological and physiological flaws? 

Uniquely conspicuous and distinguished by the colorful beams and stalbrats in the glaze. 

Key words: Color, psychology, physiology, perception, light, darkness, color science, nature, 

air, sun, color spectrum, feelings 

 

Түс ол – логика, психология, философия, адамзаттың өмір сүруінің эстетикасы, кезкелген 

кез-келген құбылыстың сыртқы қасиеті. Осылайша түс – өмірде адам санасының барлық 

көріністерді қабылдауы. Түсті ғылыми тұрғыдан қарастырсақ опткалық диапазондағы 

электромагнитті толқындар түрткі болған субъекттің сапасы.  Оны қабылдау әр адамның  

физиологиялық және психологиялық ерекшеліктеріне байланысты.  Басқаша айтқанда бір түсті 

әр адам өзіндік қабылдау ерекшеліктеріне қарай өзгеше көруі мүмкін. Сонымен қатар біздің 

түсті қабылдауымыз жарықтың түсуіне байланысты ашықтық пен түрлі-түстіліктің және  түсті 

сперктрдің құрамындағы ерекшеліктерге байланысты. Егер біз раушан гүліне қарасақ оның тек 

әдемілігін ғана айта аламыз. Бірақ оның нақыт қандай түс екендігін түсіндіріп бере  алмаймыз.  

Себебі сол сәттегі адамның психологиялық жағдайына және физиологиялық қабылдауының әр 

түрлі болғандығына байланысты.   

Адам баласының түсті көруі мен қабылдауын және оның адам психикасына әсері жайлы 

көптеген ғалымдар зерттеулер жүргізген. Атап айтсақ Леонардо да Винчидің, М. В. 

Ломоносовтың, И. Ньютонның, В. Гетенің, Г. Гельмгольцтың зерттеулерінен көруімізге болады. 

Қазіргі заманғы зерттеушілерді  В. Кандинскиді, К. Малевичті, Б. М. Теплованы, М. Люшерді  

және т.б. зерттеуші ғалымдарды  айтуымызға болады. Көріп тұрғанымыздай түс және түстану 

жайында физиологтар, психологтар, суретшілер, дәрігерлер, дизайнерлер зерттеулер жүргізген.  
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Тарихи  деректерде ең алғаш түстің табиғаты жайында теориялық сұрақтың жауабын 

іздеген б.э.д V ғасырда өмір сүрген Ежелгі Грек философы Эмпедокл делінген [1,22б.]. 

Сол дәуірде өмір сүрген суретшілердің еңбектерінен Эмпедокл түстің негізгі төрт түрін: 

ақ, қара, қызыл және сары түстер деп санаған. Ол осы түстерді табиғаттың негізгі төрт элементі:  

отпен, ауамен, сумен және жермен  байланыстырған.  

Оның ойынша «Белгілі бір қатынаста оларды бір-бірімен байланыстыра отырып суретшілер 

әр түрлі заттарды бейлелейді. Дәл солай табиғатта да төрт элементтің байланысынан әр түрлі шексіз 

заттар жасалынады» деген. Адамзат баласының көруін дәлерк айтсақ түстерді көруін былай деп 

түсіндіреді: «От внешних предметов, видимых глазом, происходит истечение частиц, идущих на 

глаза. Встреча этих двух истечений, причем подобное сочетается с подобным, порождает 

зрительное ощущение и цвета истечение. Истекают разного размера частицы, и соответственно их 

величине есть разные поры в глазу, через которые они проходят» [1,23б.]. 

 Эмпедоклдың теориясын әрі қарай Демокрит пен Платонның еңбектерінен жалғасын 

тапты.  Атомист Демокрит (шамамен б.ж.с.д 470 ж.) өзінің атомдар жайлы жалпы 

концепциясына сүйене отырып былай деген «Шындығында табиғатта ешқандай түс жоқ. 

Айналадағы заттар тек атомдардың қосылысына, сызбаларына және бұрылуына байтанысты 

қандай да бір түске ие болады» [2, 282б]. Сол заманда өмір сүрген суретшілердің 

картиналарынан қара, ақ, қызыл және сары түстердің қатынасын көруімізге болады.  

Демокриттің түс жайындағы теориясы шындыққа жанаспағандығына қарамастан осы  

саладағы ең алғашқы ғылыми теория болып саналады. Десе де Платон мен Аристотель 

өздерінің теорияларында Демокриттің зерттеулеріне сүйенді. Платонның жазбаларында көзден 

«таза от» шашып затқа қарай бағытталады делінген.  

Ұлы ғұлама Платонның шәкірті Аристотель (б.э.д. 384–322 жж.) өзінің  «Жан туралы», 

«Сезім туралы» және «Метереологика» атты   кітаптарында көру және түс туралы 

бұрынғылардың теорияларын сынға алды. Оның пікірінше ауа кеңістігінің жарықтануының 

арқасында түстерді көре аламыз.  Жарық пен қараңғының немесе ақ пен қараның бірігуінен 

басқа түстерді көре аламыз.   

Аристотель жарықтың үш деңгейінің нәтижесінде негізгі үш түс: Қызыл, жасыл және 

күлгін түстер пайда болады. Осы түстер кемпірқосақтың негізгі түстері деп санаған [3, 67б]. 

Италияндық ұлы суретші әрі ғалым Леонардо да Винчи өзінің әйгілі  «Кескіндеме 

туралы жазбасында» түс туралы қызықты байқаулары мен ойларымен бөліседі. Ол адамның 

сезім мүшелерінің ішінде көзді ерекше бағалаған. 

Оны мына жазбаларынан байқауымызға болады. «Глаз есть окно человеческого тела, 

через которое он глядит на свой путь и наслаждается красотою мира. Благодаря ему Душа 

радуется в своей человеческой темнице, без него эта человеческая темница – пытка»  [4, 28б]. 

Ағылшын физигі, математигі, астраномы және философ Исаак Ньютон «Оптика» 

еңбегінде «Түстер күннің жарығынан пайда болады» деген.  

Ол өзінің тәжірибесін үш қырлы призманың көмегімен жасады. Бөлменің ішіне кішкене 

ғана тесіктен кірген күн жарығы бөлменің ортасында орналасқан бүйірінде ойығы бар призмаға 

түсіп, әрі қарай бірнеше түске бөлініп зкран бетіне жеті түстік спектр болып түсті.  

Осы спетрдағы түстерді линза арқылы жинақтаған кезде ақ түс пайда болған. Демек 

Ньютон өз тәжірибесінде  барлық түстер ақ түстен пайда  болып, және барлық түстердің бірдей 

қатынаста бірігуінен қайтадан ақ түс шығатындығын дәлелдеген. Оны төмендегі жазбаларынан 

байқауымыға болады: «Наиболее удивительная и чудесная смесь цветов – белый цвет. Не 

существует такого сорта лучей, который в отдельности мог бы вызвать белый цвет: он всегда 

сложен, и для получения его требуются все вышеупомянутые цвета в правильных пропорциях. 

Часто я с удивлением наблюдал, как все призматические цвета, сходясь и смешиваясь так же, 

как и свет, который падает на призму, снова давали совершенно чистый и белый свет, который 

заметно отличался от прямого солнечного света только в том случае, когда примененные стекла 

не были вполне чистыми» [1, 94б]. Кемпірқосақтың жеті түсін музыкадағы жеті нотамен 

байланыстырған.  Ньютон орнатқан түстер теориясы ХІХ ғасырға дейін өзекті болды 

Иоганн Гете (1749–1832) түстерге деген қызығушылығы  кескіндеме өнеріне деген 
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құмарлығынан пайда болды.  

Түс жайында сұрақтардың жауаптарын көптеген ғалымдардың зерттеулерінен іздеді. 

Олардың ешбірінен толық жауап таба алмаған  Гете,  ньютондық тәжірибені қайталап көреді: «Я 

ожидал увидеть, помня ньютонову теорию, что вся белая стена окрашена по различным 

ступеням, и свет, возвращающийся от нее в глаз, расщеплен на столько же видов окрашенного 

света. Каково же было мое удивление, когда рассматриваемая сквозь призму белая стена 

оставалась, как и прежде, белой, и лишь там, где она граничила с чем-либо темным, 

показывался более или менее определенный цвет» [5, 10б].  Ол осылайша Ньютондық 

тәжірибені жоққа шығарды. Оның пікірінше әлемдік субстанция екі аспекттен тұрады: 

материалды және рухани, ал  адам «дене» және «жаннан» құралады делінген.    Өзінің «К 

учению о цвете» (1810) кітабында: «Свет и Дух, первый царящий в физическом, второй в 

нравственном, являются высочайшими мыслимыми неделимыми энергиями» [1, 87б].  Өзінің 

философиялық пікіріне сүйене отырып, ол көздің табиғатын терең зерттеуді ұйғарды. Көру 

мүшесін «sonnenhaft» (жарық, сәулелі, жарқын) деп атады. Көздің күнге тән қасиеті бар деп 

есептеді. Философиялық тұрғыдан Әлем мен Адамды байланыстыратын сезімді бір құбылыс 

бар делінген.  

Табиғисынаушының пікірінше түстер – жарық пен қараңғылықтың ортасындағы көлеңке 

деп санаған. [6, 283б]. Гете түстердің физиологиялық қасиеттерімен қос түстердің адамға психо-

эмоционалды әсерін де зерттеу қызықтырды. Гетенің тәжірибесінде диаметралды қарама қарсы 

орналасқан түстер көру санасында бірін-бірі  өзара қоздырады. Мысалы: сары түс күлгін түсті, 

тоқсары түс ақшыл көк түсті, қызыл түс жасыл түсті (2-сурет). Ол түстерді зертеуін 1790 

жылдан 1810 жыл аралығында 20 жылдай зерттеді. 

 
2-сурет. Гетенің түстік шеңбері 

 

Гетеның түс туралы зерттеулерінің жалғасын швецарлық психиатр және педагог Карл 

Юнг (1875-1961) еңбектерінен тапты.  

«Жарық пен түстер теориясы» (1802)  мақаласында жарықтың толқынды теориясы 

жайында жазған. Ол ең алғаш көздің құрылысында торлы қабықшада орналасқан түстерге 

жауап беретін сезімтан талшықтар бар екендігін дәлелдеді. Осы талшықтарға сәйкес негізгі 

түстер: қызыл, сары және көк түс деп қарастырған. Юнг зерттеулері Г.Л. Гельмголцтың 

«Руководство по физиологической оптике» еңбегінде жалғасын тапты.  

Сондықтан үшкомпонентті түсті сезу теориясы – Юнг-Гельмголц теориясы деп аталады. 

Бұл теория тек үш түске байланысты талшықтардың қызметін анықтағанымен түстік қарама-

қарсылық, түстік жады, түс бейнесінің жүйелігі деген ұғымдарды түсіндіре алмады.  

Түсті адам қалай қабылдауы жайында сөз қозғамас бұрын ең алдымен көздің 

құрылысынатоқталайық.   3-суретте адам көзінің оптикалық жүйесінің негізгі элементтері 

көрсетілген.   
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3-сурет. Көздің құрылысы  

 

Көз алмасы алдыңғы және артқы артқы камераға бөлінеді. Маңыздысы алдыңғы камера- 

қасаң қабық пен шатыраш қабық арасында орналасқан және сұйыққа толы. Оның шет жағында 

көздің дренажды  аймаға орналасқан. Және ол арқылы сұйық көзден венозды жүйеге ағады.  

Шатыран қабақтың артында көз бұршағы орналасады. Көз бұршағының екі жағы шығыңқы 

мөлдір линза, тығыз. Шыны тәрізді дене көз алмасының көп бөлігін алады. Көлемі 4мл, 

консистенциясы – қоймалжың, 96% судан тұрады, регенерацияға қабылеті жоқ. Шыны тәрізді 

дененің қызметі оптикалық тор қабатты бекітуші. Тор қабаттың шеткі бөлігі жарықты қабылдап, 

нерв импульсына айналдырады да, өткізу жолдары  миға жеткізеді, ми қыртысында нерв 

импульстері бейнеге айналады. И.М. Сеченов пен И.П. Павлов зерттеулеріне жүнгенсек: Көру 

қабылеті дегеніміз сыртқы ортаны сезім ағзаларын анық және айқын қабылдау, ал сапасы мен 

заттың қасиеттері сезім ағзаларына байланысты анатомия.   

Көздің көру қызметі – диаспранаттың рецептор, ол бізге қоршаған орта туралы толық 

мәлімет береді. Көру қызметінің негізі жарықсезгіш тор қабықпен қабылдауда екі бөлімді 

ажыратады. – орталық бөлімі сары дақ онда құтышалар бар, ал шеткі бөлімінде таяқшалар бар. 

Таяқшалар мен құтышалар өткізу жолдары мен көру орталықтары екеу және аппараттары: 

күндізгі және түнгі. Олардың анатомиялық және функционалдық байланыс бар. Көру 

анализаторлары көру қызметінің бесеуін іске асырады:  

- жарықты сезіну; 

- шеткі түнгі көру; 

- орталық немесе күндізгі көру;  

- бинокулырлы көру.  

Түсті сезу – түстерді ажырату қабылеті.  Табиғатта үш түсті сезу компоненті бар. Олар 

түрлі ұзындықтағы толқындармен қоздырылады. Ұзын толқындарда қызыл түс, орташа 

толқындарда жасыл түс, ал қысқа толқындарда көк түсті көреміз. 4-суретте толқын 

ұзындықтары көрсетілген. 
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Осы ұш құтышаны ағылшын L- (Long-wavelenght) , M- (Middle- wavelength),  S (Short-

wavelenght) әріптерімен белгілеген. Аттарына сәйкесінше L – ұзын толқынды, M – орта  

толқынды, S – қысқа  толқынды. Барлық үш құтыша бір келкі қоздырылса анда ақ түсті сеземіз, 

ал үшеуі де бәсің қоздырылса қара түсті сеземіз. Түсті көруді құтышалар қамтамассыз етеді. 

Көру жүйесінде түстердің ажырату үшін 7 миллион құтышалар орналасқан. 

 
5-сурет. Көз құрылысында құтышалар мен таяқшалардың орналасуы 

  

Түсті көруді құтышалар қамтамассыз етеді. Әрбір құтыша ми қыртысында жеке-жеке 

қызмет атқарады. Түсті көруді Рабкиннің полихрамматикалық кестесімен анықталады. Егер 

адамның түсті қабылдауы бұзылмаса онда ол - трихромат. Егер бір түсті толық 

қабылдамайтын адамдарды – дихромат дейміз. Түрлі потологиялық жағдайларда түсті көру 

бұзылады.  Қызыл түсті толық қабылдамаса – протонопия, жасыл түсті толық қабылдамасы  - 

дейтеранопия, көк түсті толық қабылдамаса – тританопия дейді. Егер адам екі түсті ғана 

қабылдаса – дихромазия, бір түсті ғана қабылдаса – монохрамазия дейді. Түстерді көрудің 

бұзылуын нақтылы анықтау үшін аномалоскопия тәсілі қолданылады. Ол арнай аппаратта 

анықталады [7].  

Егер түстік спектрды қызылдан күлгін түске дейін қойсақ онда бір түстің екінші түске 

өту спектрын көре аламыз. Әр түстің  толқындарының ұзындықтары әр түрлі болады. Ақшы көк 

түстің толқындар тізбегі көк түс пен жасыл түстер толқындар тізбегінің арасында болғандықтан 

белгілі бір қатынаста көк түсті және жасыл түстік құтышалардың қызметінің белсенділігін 

арттырады. Осы құтышалар арқылы миға ақпарат барады. Ал таза ақ түсті көру үшін біздің 

бүкіл құтышаларымыз бір уақытта жұмыс істейді. Сол себептен ақ түс бұл түстік спектрдағы 

барлық түстер жиынтығы дейді. Кей ғылыми ақпараттарда құтышаларды RGB (қызыл, жасыл, 

көк) деп белгілейді. Құтышалардың үш типі түстерді көруде тікелей қызмет жасайды, ал 

таяқшалардың бірақ типі болғандықтан түстерді көру қабылетіне ие емес. Құтышалардың тағы 

бір ерекеше қасиеті түрлы қабықшада орналасуы. L және M-құтышаларға қарағанда  сирек 

орналасқан, ортасында мүлдем жоқ. L-құтышалары М-құтышаларына қарағанда екі есе көп 

орналасқан. L:M:S құтышаларының сандық ара қатынасы 12:6:1 тең.  

Сонымен біздің торлы қабықшамызда үш түрлі құтышалар бар екендігіне көзіміз жетті. 

Алайда, біз қалған түстер жайында қайдан ақпарат аламыз.  Біз жоғарыда айтып кеткеніміздей 

үш түрлі құтышар қызыл, жасыл, көк, түстерді көрген кезде белсенділігін арттырады деп. 

Егерде біз қызыл түстен көк түс аралығындағы түстерді қойсақ онда біз осы аралықтағы түстер 

спектрін көре аламыз. Олардің әр біреуінде электромагниттік толқындар сәйкес келеді.   

 
7-сурет. Қызыл түстен көк түске дейінгі түстік спектрдің белгілі бір қатынастағы 

электромагниттік толқындар  
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Ақшыл көк түсті жасыл түс пен көк түстің арасында орналасқан. Сондықтан ақшыл көк 

түсті көрген кезде біздің жасыл және көк құтышаларымыз белгілі бір қатынасты толқындар арқылы 

біздің миымызға ақпарат береді. Сонымен біз көк түспен жасыл түстің аралығындағы түстерді 

осылайша көре аламыз. Біз сары түсті көрген кезде біздің қызыл құтышаларымыз бен жасыл 

құтышаларымыз 7-сурет. Таза ақ түсті біздің барлық құтышаларымыз жұмыс істегенде көреміз.  

Адамзат баласының түстерді қабылдауы жайында әлі де көптеген ғалымдар зерттеу 

жұмыстарын жүргізіп келеді. Табиғат пен қоғамдағы заттар алуан түрлі түстерге толы.   Бізді 

қоршаған ортаданың материалдық заттың сипатын анықтауда ең маңыздысы оның түсі болып 

табылады. Түсті қабылдауда адамның сол сәттегі психологиялық жағдайы, физиологиялық 

ерекшеліктеріне байланысты. Адам өмірінде түстердің маңыздылығы жоғары және көпқырлы. 

Біздің көретін заттарымыздың барлығы оның түсімен, формасымен ерекшеленеді. Көп жағдайда 

біз түсті көруімізді қалыпты жағдай деп түсінгенімбен ол өте күрделі процесс.   
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Білім беру мен шығармашылық жеке және құнды адамдарды қалыптастыруда, сондай-

ақ барлық салаларда ұлттар дамуында адамды босатудың құралы болып табылады. 

Шығармашылық ынталандыру университеттерде азаюы мүмкін; студенттерді оқуға 

ынталандыру үшін олардың шығармашылығын дамыту төңірегінде мұғалімдердің арасында 

қандай қарым-қатынастар, тұжырымдамалар мен тәжірибе бар екенің зерттеу қажет деп 

саналады. Мұғалімнің шығармашылық әлеуеті мен оқу-тәрбие процесі барысында 

студенттерді оқытуға қатысты жағымды аффективті тәжірибені қалыптастыру 

арасындағы тепе-теңдікті іздеу әр түрлі элементтерден қажет, олардың ішінде: процесс 

шеңберінде студенттер мен педагогтарды дайындау күші, екеуі арасындағы түсіністік және 

қарым-қатынас қажеттілігі. Бұл тұрғыда бұл зерттеу Indoamericana технологиялық 

университетінің Өнеркәсіптік инжиниринг карьеріндегі осындай проблеманы жоюға ықпал 

ететін стратегия арқылы оқуға оң әсерлік тәжірибе жасау үшін мұғалімнің шығармашылық 

әлеуетін дамытуға ықпал етуге бағытталған.Тәрбие ісі- ұзақ және күрделі үдеріс. Адамзат 

дамуының қай кезеңінде болсын тәрбиенің тиімділігін жетілдіру ісі жүзеге асырылып келеді. 

Бұл істі жүзеге асыру үдерісі әрбір қоғамдағы мемлекет қажеттігіне бағындырылады. 
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Өйткені, мемлекет қажеттігінің орындалуы оның экономикалық күш-қуаты мен саясатына 

тәуелді екендігі белгілі. Олай болса, тәрбие тиімділігінің ең басты шарты мемлекет 

мүмкіндігінен туындайтын қажеттікке сай тәрбиенің мақсатын нақты анықтау болып 

табылады. 

Тірек сөздер: шығармашылық; оқу процесі; оқыту; тәрбие берудегі іс- әрекет; 

тәрбиенің тиімділігі; тәрбиелей отырып шығармашыл тұлға қалыптастыру. 

 

Образование и творчество являются средством освобождения человека в формировании 

личностных и ценных людей, а также в развитии наций во всех сферах. Творческое 

стимулирование может быть сокращено в университетах; исследование, какие отношения, 

концепции и опыт существуют между учителями в области развития их творчества, чтобы 

стимулировать студентов к обучению. Поиск равновесия между творческим потенциалом 

учителя и формированием положительного аффективного опыта обучения студентов в ходе 

учебно-воспитательного процесса необходим из различных элементов, среди которых: сила 

подготовки студентов и педагогов в рамках процесса, необходимость понимания и общения 

между ними. В этом контексте это исследование направлено на содействие развитию 

творческого потенциала учителя для создания положительного опыта обучения через 

стратегию, способствующую искоренению такой проблемы в карьере промышленного 

инжиниринга технологического университета Indoamericana. Воспитательная работа-долгий 

и сложный процесс. На любом этапе развития человечества осуществляется 

совершенствование эффективности воспитания. Процесс реализации этого дела подчиняется 

потребностям государства в каждом обществе. Ведь выполнение потребностей государства 

зависит от его экономических усилий и политики. Таким образом, главным условием 

эффективности воспитания является четкое определение цели воспитания в соответствии с 

потребностями, вытекающими из возможностей государства. 

Ключевые слова: учебный процесс; обучение;деятельность в образовании; 

эффективность образования; формирование творческой личности с образованием 

 

Education and creativity are the means of human liberation in the formation of personal and 

valuable people, as well as in the development of Nations in all spheres. Creative stimulation can be 

reduced in universities; research what relationships, concepts and experiences exist between teachers 

in the development of their creativity to encourage students to learn. Finding a balance between the 

creative potential of the teacher and the formation of a positive affective experience of teaching 

students during the educational process is necessary from various elements, including: the power of 

training students and teachers in the process, the need for understanding and communication between 

them. In this context, this study aims to promote the development of the creative potential of the 

teacher to create a positive learning experience through a strategy that contributes to the elimination 

of such a problem in the career of industrial engineering at Indoamericana University of technology. 

Educational work is a long and complex process. At any stage of human development is improving the 

effectiveness of education. The process of implementation of this case is subject to the needs of the 

state in each society. After all, the implementation of the needs of the state depends on its economic 

efforts and policies. Thus, the main condition for the effectiveness of education is a clear definition of 

the purpose of education in accordance with the needs arising from the capabilities of the state. 

Key words: learning process; learning;activities in education; effectiveness of education; the 

formation of creative personality in education 

 

Егеменді еліміздің өсіп келе жатқан ұрпағын ойлы да іскер, өзіне - өзі сенімді, 

интеллектуалдық деңгейі биік азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алатын орны ерекше. 

Бастауыш саты - білім, дағды, іскерліктің қалыптасуының бастамасы болып табылады. Біздің 

міндетіміз - жеке тұлғаны дамытып, білімге деген сенімін нығайту, оқуға қызығушылығын 

оятып, ынтасын арттыру. 
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«ХХІ ҒАСЫР: ҒЫЛЫМ МЕН ИННОВАЦИЯ»  

атты жас ғалымдар мен  білімгерлердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 

 

Қазіргі заманғы ғылыми - техникалық үрдістің қарқыны білім беру жүйесінің алдына 

үлкен мақсаттар мен жаңа міндеттер жүктейді. Жас ұрпақты жан - жақты жетілген, ақыл - 

парасатты, ой - өрісі биік, бәсекеге қабілетті азамат етіп тәрбиелеу - қоғамымыздың ең өзекті 

мәселесі. Бұл әр мұғалімнің шығармашылық ізденіспен жаңаша істеуін қажет етеді. 

Егер тәрбие жеке тұлғаның өз өзімен жұмысы кезіндегі белсенділігіне деген іштей 

ықпалына әсер ететін болса, онда оның жеке тұлғаның дамуында шешуші рөл атқара алатыны 

түсінікті. Осы бейімділік пен өсіп келе жатқан адамның жеке тұлға ретінде жетілуіне деген 

өзіндік ынтасы ғана түбінде оның дамығанын анықтайды. Осылайша бұл процесс, шын 

мәнісінде, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі тәрбиелеу сипатына ие болады. Л.Н. Толстойдың адамның 

дамуын жеміс ағашының өсуімен салыстыруы тегін емес. Өйткені, сөздің тура мағынасында 

оны ешкім өсірмейді, ол өздігінен өседі. Адам тек қана топырағын қопсытады, тыңайтқыштар 

себеді, артық бұтақтарын кеседі, яғни оның өзіндік мүмкіндік беретін қажетті сыртқы 

жағдайларын жасайды, оған дем береді. Ал өзіндік даму өзінің ішкі заңдары бойынша жүреді. 

Оқушылардың танымдық қызығушылығын дамытудың негізгі факторы олардың білімі 

мен дағдыларының дәрежесі ғана емес, сонымен бірге, баланың маңызды психикалық 

қызметтерін, ақыл - ой жұмысының тәсілдерін қалыптастыруға мүмкіндік беретін оқу процесін 

жолға қою керектігі саналады. Оқушының шығармашылық қабілеті де оның ойлау мен 

практикалық әрекеттері арқылы ғана дамиды. Ойлауға үйренетін сабақтарды дамыта оқыту 

сабақтары деп білеміз.Білім негізі мектеп қабырғасынан басталатыны белгілі. Мектеп оқушысы 

не нәрсені болса да білуге құмар, қолымен ұстап, көзбен көргенді ұнатады. Зейіндері тұрақсыз 

болғандықтан бір сарынды оқудан тез жалығады. Сондықтан оқу мазмұны мен тәрбие әдістерін 

жаңарту бағытында оқушыларға сапалы білім мен саналы тәрбие беру үшін жан - жақты іздене 

отырып, өз алдыма мынандай мақсат қойдым: «Мектеп оқушыларының танымдық үрдістерін 

дамыту жолдарын айқындап көрсету». 

Оқытушылар әр сабақы қызықты, өзгеше өткізу үшін, әр пән бойынша көптеген 

жұмыстар жасп ізденуге тура келеді  

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

бағдарламалық мақаласы «Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту»- «Рухани 

жаңғыру» бүкіл елдің сапалы түрде қайта жаңғыруына негіз бола алатын идеялық бастау. 

Шығармашыл педагог болу - қазіргі дамуы жылдам ақпараттық ғасыр талабы. Қазіргі 

таңда маман өзінің шығармашылық әлеуетін үнемі жетілдіріп отыру дағдысын 

қалыптастырмайынша оның кәсіпке жарамдылығы да төмендей береді. Ал жоғарғы оқу 

орындағы теориялық білім нәрімен сусындап жатқан студенттер де өздерінің танымдық 

белсенділіктерін дамытып, шығармашылық қабілеттерін жетілдірулері қажет, себебі ол ертеңгі 

кәсіби-педагогикалық іс-әрекеттерінің нәтижесіне тікелей әсерін тигізетін факторлардың бірі. 

Болашақ мұғалімдердің білім шаңырақтарындағы бүгінгі табысты оқу іс-әрекеттері - ертеңгі 

кәсіби құзіреттіліктерінің, бәсекеге қабілеттіліктерінің кепілі.Өз шығармашылығы арқылы 

педагог әр сабақта оқушыларды да шығармашылыққа баулуы керек. Жаңа біліммен 

таныстырудың өзі шығармашылық тұрғыдан жүргізілуі тиіс. Егер мұғалім оқушыларға дайын 

білімді баяндап бере салса, балалардың шығармашылығы дамымайды. Керісінше проблемалық 

сұрақтар қою арқылы балалардың ойын жетектеу, өз беттерінше ізденулері арқылы білімді 

меңгерту, өздері бір мәселенің шешімін ойластырып табуға жағдай жасау жиі іске асырылса 

оқушылардың шығармашылығын дамытуға негіз қаланады. Оқушылармен шығармашылық 

тұрғыдан жұмыс істей алу үшін мұгалімдер қалыптасып қалған бірқалыптылықтан шығу 

жолдарын іздестіріп өздерінің біліктіліктсрін үнемі жоғарлатып отырулары қажет. 

Көптеген диагностикалық тесттер арқылы әр болашақ маман өзінің шығармашылық 

әлеуетін анықтап, сол бағытта қабілеттерін дамыту жұмыстарымен шұғылданса, ертеңгі кәсіби 

іс-әрекетте жетістіктерге жетуі ықтимал. Бүгінгі мектептегі мұғалімді де, оқушыны да, жоғары 

оқу орнындағы студенттерді де шығармашылыққа баулудың бір жолы - оларды шығармашылық 

позицияға қоятын педагогикалык процестің элементарлық бірлігі болып табылатын 

псдагогикалық ситуация. Әр педатогикалык ситуация білім алушының толыққанды дамуына, 

шығармашылыққа ынталандыруға ықпал беруі қажет. 
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Болашақ мұғалім өзінің кәсіптік жұмысының шығармашылық сипатын алдын ала сезінуі 

кажет. Өз ісіне шығармашылықпен қарамайынша оның еңбегінің нәтижесі де қуантарлықтай 

болмайды. Ол көп жылдар бойы жинақталған педагогикалық қазынамен танысып оны игерудің 

өзіндік жеке бағдарламасын анықтауы керек. Жалпы танысып қана қоймай өзіндік 

педагогикалық папка әзірлеп қызықты жаңа материалдарды жииақтап, әдебиет тізімдерін, 

маңызды сайттарды өзіне жүйелеп жазып алғандары абзал. Бұл материалдардың барлығы 

педагогикалық практика кезінде, немесе алғашкы мұғалімдік қызметінде жақсы септІгін 

тигізеді. Біртіндеп мұғалімнің ізденушілігі арқылы жаңа педагогикалық кітаптар, білім беру 

саласына катысты Заңдар, тұжырымдамалар, бағдарламалар жинақталып өзінің жеке 

педагогикалық кітапханасы қалыптаса бастайды. 

Болашақ ұстаздардың шығармашылық іскерліктерін қалыптастыруға олардың ғылыми 

әдебиет көздерін, мерзімді педагогикалық басылымдарды өз беттерінше зерттеп, 

жаңашылдықты іздестірулері, құнды деректерді жинақтаулары, өздерінің педагогикалық қорын 

байытулары жақсы ықпал етеді жэне олардың кәсіби табысты нәтижеге жетулеріне мүмкіндік 

туғызады. 

Мұғалім білім беру процесінің негізі, жаны мен жүрегі. Сондықтан жаңа ғасыр ұстазы 

қандай болу керек деген сұрақ туады. Қазіргі заман мұғалімдері білімді, зерттеуші, ізденуші, 

шығармашылықпен жұмыс жасайтын жаңашыл және жаңа педагогикалық технологиялардың 

барлық түрлерін меңгерген білікті маман болуы керек. 

Сабақты қызықты өткізу үшін бір технологиямен ғана емес, әртүрлі технология 

элементтерін қолдану керек. Кез-келген сабақта оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыра 

отырып қызықты өткізу жолын және жаңаға көшу жұмысын іздену қазіргі заман ұстазы үшін 

негізгі міндет. Ұстаз ізденуші болса, оқушы үшін сабақты қызықты өткізеді. Сабақ мұғалімнің 

көп ізденуі мен еңбектенуі нәтижесінде туатын шығарма. Сабақ барысында түрлі қиындықтар 

мен жағдайларға төтеп беру арқылы сабақты түрлендіріп өткізу шебер ұстаздың ісі. Ұстаз болу-

жүректіңбатырлығы, Ұстаз болу-сезімнің ақындығы, Ұстаз болу-мінездің күн шуағы, 

Азбайтұғын адамның алтындығы,-деп ақындар да жырға қосты. Ұстаздың еңбегінің қиын да, 

жауапты екендігін мойындаймыз. 

Тиімді мұғалімдер жиі Шығармашылық, бірақ Солтүстік Америка әдебиетінде 

Шығармашылық оқыту емтиханы іс жүзінде көрінбейді. Тіпті білім беру саласында мұғалімнің 

жеке шығармашылық тәжірибесі туралы аз. Дегенмен, шығармашылық мұғалімдерді оқыту 

пайда болады: білім беруде ол мұғалімдердің шығармашылық әлеуетін арттыру және тәжірибені 

байыту жолдарын түсіндіре алады; және психологияда бұл біздің әлеуметтік және тұлғааралық 

шығармашылығымызды, сондай-ақ күнделікті шығармашылығымызды түсінуімізді кеңейте 

алады. Бұл мақалада креативті оқытушылар тобы өткізетін креативті оқыту бойынша 12 

канадалық кейстер қарастырылады. Екі тақырыпты тереңдете пысықтау ұсынылған: 

шығармашылық тұлға және қоғамдастық. 

Зерттеудің негізгі бағыттары 

► Шығармашылық оқыту студенттер мен қоғамның күрделі қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үшін қажет.  

► Канадалық шығармашылық мұғалімдер британдық әріптестерімен көптеген жалпы 

сипаттамалары бар.  

► Олар өз оқуына қызмет ету үшін ішкі тұлға ұғымын қолдануымен ерекшеленеді.   

► Олар қауымдастықты атап өз құндылықтарына шығармашылық оқу шешімдерін 

негіздейді.  

► Олар сынып бөлмесінің шеңберінен шығып, өздері мен студенттер үшін желі салады. 

Бастауыш мектеп мұғалімі оқушы білімінің іргетасын қалайды, ал жалпы орта мен 

кейінгі арнайы білім ғимаратының мықтылығы осы іргетастың беріктігіне тәуелді, бастауыш 

сынып мұғалімінің дайындығының ерекшелігі де, міне, осында. Бастауыш сыныптағы оқу мен 

тәрбие жұмысын дұрыс қалыптастыру төменгі сынып оқушысының жалпы даму 

мүмкіндіктерінің потенциалын ашады, білімді, жан-жақты дамыған және тәрбиелі адамдардың 

жемісті дайындығын анықтайды. 
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Тәрбие адамның және адамзат қоғамының дүниеге келгенінен бастап пайда болды. Бала 

тәрбиесі адамзат қоғамының дамуымен байланысты жалпы мәңгілік ұғым болып табылады. 

Адамзат қоғамы дамуының  алғашқы сатысында тәрбиенің мақсаты еңбекке араласқан 

балаларға үлкендер қарапайым еңбек құралдарын қалай дайындау пайдалану керектігін үйретті 

және түсіндірді.Қоғамдық ортада тәрбиенің пайда болуы туралы мәселені ғалымдар бірнеше 

бағытта сипаттайды.Бұл мәселені түсіндіруде буржуазия ғалымдарының арасында әртүрлі 

көзқарастардыдың болуына қарамастан, алғашқы адамдардың экономтикалық өмірі мен еңбек 

еңбек әрекетінің және қоғамдық дамудың ең алғашқы даму сатысында бала тәрбиесінің 

арасында өмір сүрген тығыз байланысты жоққа шығару көзқарасы болған. 

Тәрбие – қоғамның негізізгі қызметттерінің бірі,жеке адамды мақсатты,жүйелі 

қалыптастыру процесі, аға ұрпақтың тәжірбиесінен кейінгі буынға меңгертіп,олардың сана – 

сезімін, жағымды мінез-құлқын дамытушы үрдіс болып табылады. 

Әлемге танымал Швейцария педагогі И.Г.ПЕсталоцци тәрбиенің мақсаты балаға бастауыш 

білім, еңбек, ақыл-ой, дене тәрбиесін беріп жан-жақты және үйлесімді дамыту деген қағиаданы 

ұстанады. П.П.Блонский тәрбие мақсаты балаға жалпы адамзаттық және ұлттық мәдениетті 

меңгеруге көмектесу, жеке тұлғаның жалпы адамзаттық идеалдарын қалыптастыру деген.  

Тәрбие процесінде мұғалім,мектеп,отбасы және қоғамдық ұйымдардың күш-қуатын 

үйлесімді педагогикалық бірізділікке бағыттау қажет.Тұлға өзін өмірде сирек кездесетін ерекше 

феномен деп қарайды. Бұл принцип мектеп мұғалімдерінің, отбасының және қоғамның 

педагогикалық күш-жігерінің бірлігі мен қызмет етуін қажет етеді. Бала тәрбиесінде отбасының 

рөлі көп жағдайда жаңа әлеуметтік қатынастарға байланысты.Өзін-өзі тәрбиелеуді көбіне 

ұнамсыз жайда сезініп,  сонымен күресуден бастайды. Тәрбиешілер оқушыларғаи өзін-өзі 

тәрбиелеудің маңыздылығын түсіндіретін арнаулы әңгімелер немесе пікірталастар өткізеді. 

Бастауыш мектеп жасындағы баланың психологиялық ерекшеліктері баланың 

психологиялық ерекшеліктері баланың бұрынғы дамуында жинақталып, оны өз кезегімен 

дамудың келесі сатысына көшуге дайындап отырады.Бастауыш мектеп мұғалімі сынып 

оқушыларының ерекшеліктерін зерттей отырып, сол ерекшеліктерді мектепке дейінгі шағында 

қалыптасқан ерекшеліктерден бөлек алып қарай алмайды.Мектептегі тәрбие оның бүкіл өміріне 

түбегейлі, сапалы өзгерістер енгізеді. 

Адамгершілік тәрбиесінде баланың әдептілігін,сенгіштігін,еліктеуге бейімділігін  

пайдаланып, қателігін мойындауға үйретуге болады. Мұғалімнің оқушымен қарым-қатынасы, 

жайдары ізгі қатынасқа көшуі, баланың өзін тануына көмектесуі адамгершілік сезімін 

тәрбиелейді. Мұғалімдер,тәрбиешілер,ата-аналар мақсатқа жетудегі сенімділігін,жетістігін атап 

көрсетіп,қауіп-қатерден сақтандырып, дер кезінде көмекке келіп, жеткіншекті өз 

кемшіліктерінің себептерін түсіндіруге үйретеді. 

Болашақ ұстаз мына жағдайларды ескеруі қажет: 

- Баланың өз мүддесін ғана ойлауына болдырмау; 

- Өз мүддесін ұжым мүддесімен ұштастыруға білуге үйрету; 

- Баланың әр түрлі жағдайда болатын өзгерістерді басынан өткізе білуге баулу. 

Тәрбиенің мақсаттары мен міндеттерін және оларға жетудің жолдарын ұсыну тәсілін 

қолданып мұғалім оқушыларды идеялық адамгершілік көзқарастармен қаруландырып, өз еңбегі 

мен ұжым еңбегін жоспарлауға, ұйымдастыруға, іс-әрекеттің мақсаттарына жету жолдарын 

таңдауға, іс-әрекеттің сапасы мен нәтижелерін олардың алдағы мақсаттарға сәйкестігін 

анықтауға үйретеді.   

Тәрбие функциясының мазмұны танымдық-психикалық үдерістер мен адамның 

қоғамдық мәніне тән көзқарас пен сенімдерді,диалектикалық-материялистік дүниетануды, саяси 

идеялық, адамгершілік, ерік, эмоционалдық, эстетикалық, денсаулық сапаларын 

қалыптастыруды қамтиды. 

Оқушының білім алуы, тәрбиеленуі және үздіксіз дамуы байланысты.Тәрбие оқытудан 

тыс жас ұрпақтың азамат тәжірибесін, табиғат пен қоғам дамуының ғылыми заңдылықтарын 

игеру мүмкіндігін қамтамасыз ете алмас еді. 
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Қорытындылай келе, өскелең ұрпақты ұлттық тұрғыда тәрбиелеу- заманауи қоғамның ең 

басты міндеттерінің бірі екенін атап өткен жөн, ал балалық шақ- Отанға деген асыл 

махаббаттың фундаменті бекем болатын кезең.  Ал, баланың кішкене күнінен бастап өз туған 

өлкесін, туған ауылын, туған жерін, Отанын сүйіп өсуіне, адамгершілік қасиеттерге ие боуына, 

әрине, «алтын орда - алтын ұясы» септігін тигізеді. Мектеп баланың өсіп, дамуына ғана куә 

болмайды, мектеп әрбір өсіп келе жатқан баланың бойына рухани байлықты сіңіртіп, үлкенге 

құрметпен қатар, Отанға деген сүйіспеншілікті бекемдейтін киелі орын. Біздің Балалар 

шығармашылығы мектебі жас өрендерге өз туған өлкесінің  таланттыда дарынды жерлестерімен 

таныстырып, одардың өмірінен үлгі алуға шақырады. 

Бұл мақала жалпы бастауыш сынып мұғалімі және де оның ізденушілік, шығармашылығы, 

тәрбие маңыздылығы жайлы айтылған. Мұғалім өткеннің озат тәжірибесін зерттей отырып, 

шығармашылық, ізденушілікпен пайдаланады және күнделікті тәжірибесінде жүзеге асырады. 

Тәрбие теориясы мен әдістемесін оқып- үйрену студенттердің педагогикалық мәдениетін арттыруда 

ерекше роль атқарады. Тұлға дамуы,оның тәрбиесі мен қалыптасуы, балалардың жас кезеңдері 

және дербес ерекшеліктері,ынтымақтастық идеялары қарастырылады. Тәрбие адамзат өміріндегі 

таусылмас мұрасы. Қорыта келгенде Тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңі ұрпақтың рухани байлығы, 

мәдениеті, саналы ұлттық ойлау қабілеті мен біліміне, іскерлігіне байланысты. Осыған орай 

мектептегі оқу үдерісінде оқушылардың танымдық қызығушылықтарын арттыру, дамыту 

болашақта білімді өз бетінше жинап алу қабілеттерін дамытуда жетекші рөл атқарады және 

пәндерді оқыту барысында көзделетін білімділік, дамытушылық, тәрбиелік міндеттерді жүзеге 

асыруда оқушылардың танымдық қызығушылығын дамыту және қалыптастыруда сабақта әртүрлі 

әдіс - тәсілдерді қолданудың тиімділігіне көз жеткізуге болады. 
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Развитие творческих способностей учащихся  является одной из важнейших проблем 

современного образования. В статье описаны основные составляющие развития творческих 

способностей и педагогические условия развития творческих способностей учащихся. 

Учащимся необходимо приобщать к исследовательскому, проектно-конструкторскому, 

изобретательскому и другим методам для формирования творческого мышления и развития 

познавательного интереса. 

Ключевые слова: Образование, творчество, творческие способности, творческая 

деятельность, искусство, обучение, развитие, творческий потенциал. 
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           Осы заманғы білімберу саласында ең маңызды мәселелердің бірі – оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамыту болып табылады. Мақалада, шығармашылық 

қабілеттерді дамыту бойынша негізгі құрамдас бөлектері мен оқушылардың шығармашылық 

қабілеттерін дамыту бойынша педагогикалық шарттары сипатталып қарастырыған. 

Оқушылардың шығармашылық ойлау қабілітің қалыптастыру мен танымдық қызығушылығын 

дамыту үшін, оларды зерттеушілік, жобалық – конструкторлық, ойлап табушы және де 

басқа да әдістерге қарай араластыру қажет. 

Тірек сөздер: білім, шығармашылық қабілеттерін, шығармашылық қызметі, 

шығармашылық, өнер, оқыту, дамыту, шығармашылық әлеуеттерін. 

 

Development of creative abilities of pupils is one of the most important problems of modern 

education. In article the main components of development of creative abilities and pedagogical 

conditions of development of creative abilities of pupils are described. Pupils need to attach to 

research, design, inventive and to other methods for formation of creative thinking and development of 

cognitive interest. 

Key words: education, creativity, creative abilities, creative activity, art, training, 

development, creative potential. 

 

В Указе Президента Республики Казахстан «Об утверждении Государственной 

программы развития образования в стране на 2011-2020 годы», знание и образование является 

общенародном приоритетом во всех программных документах. 

  Сегодня, когда Казахстан стоит на пороге постиндустриального общества, в котором 

правит триада "образование-наука-инновации", безусловным пропуском в третье тысячелетие 

являются знания и профессионализм[1]. 

В 2011 – 2015 годы приоритетами школьного образования Казахстана стали 

инфраструктурное развитие и подготовка к переходу на обновленное содержание образование 

включающая в себя полномасштабные действия по развитию трехъязычного образования. 

Новая интегрированная образовательная программа ориентирована на развитие 

способностей детей применять знания и умения в реальной практике. Внедрены новые 

механизмы профессионального развития педагогических кадров страны. Ключевым аспектом 

становится исследовательская деятельность учителя, что в последствии требует от учителя 

улучшении его профессионализма[2]. 

Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в учебный процесс 

развивающих технологий, которые помогают учащимся не только приобретать знания, умения, 

навыки но и развивать свои творческие способности. 

Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать возможность всем 

учащимся продемонстрировать свои таланты. Чем острее потребность общества в творческой 

инициативе индивидуума, тем больше важность развития теоретических проблем творчества, 

изучения его природы и форм выражения, его источников, стимулов и условий[3]. 

Эти позиции соответствуют современным тенденциям развития гуманистической 

педагогической школы, которая характеризуется ориентацией учителей на личностные 

способности современного человека, который сегодня должен уметь действовать в ситуации 

выбора, установления и достижения целей, принимать собственные решения. На этой основе, 

необходимо квалифицировать студентов с совершенно новым менталитетом, чье отношение к 

их профессиональным обязанностям является творческим и активным. Креативный человек 

очаровательный и привлекательный в общении, так как он находится в постоянном развитии и 

изменении и открыт для нового жизненного опыта[4]. 

Творчество — это создание нового в разных планах и масштабах. Творчество 

характеризует не только социально значимые открытия, но и те, которые человек делает для 

себя. Элементы творчества проявляются у детей в игре, труде, учебной деятельности, где имеет 

место проявление активности, самостоятельности мысли, инициатива, оригинальность 

суждений, творческое воображение. 
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   Творческая способность - способность особого рода, порождать необычные идеи, 

отклоняться в мышлении от традиционных схем, быстро разрешать проблемные ситуации. 

Успешное развитие творческих способностей возможно лишь при создании определенных 

условий, благоприятствующих их формированию[5]. 

  Время, в которое мы живем, выдвинуло в школу задачу просвещения свободного, 

творческого, образованного, культурного и активного человека. Проблема развития творческих 

способностей человека является актуальной проблемой. На самом деле развивать творческие 

способности - это прежде всего воспитывать творческое отношение к труду. Работа 

рассматривается как источник формирования познавательной деятельности, независимого 

отношения к данной задаче. 

Немаловажное значение проблеме творчества и творческих способностей придавали 

такие ученые как (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, Б.М.Теплов, Дж. Гилфорд, Е.П. Торренс, А. 

Маслоу, Т. Андерсон, В. Андреев, В. Библер, А. Брушлинский, О. Матюшкин, Д. Богоявленская, 

Л. Выготский, В. Кан-Калик, Н. Кириллова, В. Краевский, Ю. Кулюткин, Р. Низамов, А. 

Петровский, и др.).  

В отечественной педагогике накоплен богатый опыт развития творческих способностей 

учащихся. Неоценимый вклад в исследование психологических основ развития творческих 

способностей, творческого процесса, внесли видные ученые Республики Казахстан: 

К.Б.Жарыкбаев, М.А.Кудайкулов, М.М.Муканов, Т.Т.Тажибаев и многие другие[6]. 

Их психолого - педагогические исследования дают нам основание считать, что 

определяющим качеством творческой личности есть ее творческая активность, которая 

становится более целенаправленной, мощной, продуктивной, рассматривается как 

интегративная характеристика личности[7]. 

Необходимость решения этой проблемы высока, потому что каждый ученик уникален и 

творческий потенциал каждого отличается, так что нужно найти эффективные пути для его 

развития. Для учителей задача развития творческих способностей учеников является самой 

сложной. С одной стороны, необходимо, чтобы каждый ученик создавал такие условия, которые 

позволят ему творчески решать различные проблемы, с другой стороны, это должно 

происходить в рамках программы. Поэтому правильно подобранные методы и формы обучения 

помогают учителю определить возможную меру вовлечения учеников в творческую 

деятельность, что делает обучение интересным как часть учебного плана. 

Стимулом к творческой деятельности служит проблемная ситуация, которую невозможно 

разрешить традиционными способами. Оригинальный способ деятельности получается в 

результате формулирования нестандартной гипотезы, усмотрения нетрадиционных 

взаимосвязей элементов проблемной ситуации. 

Творческие способности представляют собой совокупность многих качеств. И вопрос о 

компонентах творческого потенциала человека остается до сих пор открытым, хотя в настоящий 

момент существует несколько гипотез, касающихся этой проблемы[3]. 

 Творческие способности  

Одаренность 

развивающееся в течение 

жизни качество психики, 

которое определяет 

возможность достижения 

человеком более высоких 

результатов 

Талант 

высокий уровень развития 

способностей, прежде всего 

специальных (музыкальных, 

литературных и т.д.). О 

наличии таланта судят по 

результатам деятельности 

человека, которая отличается 

принципиальной новизной, 

оригинальностью 

Гениальность 

высший уровень развития 

способностей. О наличии 

гениальности можно говорить 

лишь в случае достижения 

личностью таких результатов 

творческой деятельности, которые 

составляют эпоху в жизни 

общества, в развитии культуры. 

   

Ребенок в развитии самостоятельно реализует свои возможности посредством 

творческой деятельности. В отличие от обучения, творческие мероприятия нацелены на 
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развитие уже известных знаний. Это способствует самостоятельной самореализации, переводу 

собственных идей, направленных на создание нового. 

Академические и творческие способности отличаются друг от друга тем, что сначала 

определяют успех образования и воспитания, усваивают знания, умения, навыки, формируя 

качества, а второй определяет создание объектов материальной и духовной культуры, создавая 

новые идеи, открытия и творения. Исходя из этого, мы можем сформулировать основные задачи 

развития творческих способностей учеников – приучить учащихся к творчеству, культивировать 

интерес к творчеству, поиску, развитию навыков творчества, самореализации. Особое место в 

развитии творческих способностей принадлежит методу исследования, который имеет 

элементы творчества, инноваций, формирования идей[8]. 

 Основными показателями творческих способностей, по Э.П. Торренсу,  являются 

беглость и гибкость мысли, оригинальность, любознательность, точность и смелость. 

Беглость мысли - количество идей, возникающих в единицу времени. 

Гибкость мысли - способность быстро и без внутренних усилий переключаться с одной 

идеи на другую. 

Гибкость - это хорошо развитый навык переноса. Она обеспечивает умение легко 

переходить от одного класса изучаемых явлений к другому. 

Оригинальность - способность к генерации идей, отличающихся от общепринятых, 

парадоксальных, неожиданных решений 

Любознательность - способность удивляться, любопытство и открытость ко всему 

новому. 

Точность - способность совершенствовать иди придавать законченный вид своему 

творческому продукту. 

Смелость - способность принимать решение в любой ситуации, не пугаться собственных 

выводов и доводить их до конца[9]. 

Если деятельность находится в зоне оптимальных затруднений или растягивается к 

ребенку, то это приводит к развитию его способностей, Л. С. Выготский назвал  "зону 

потенциального развития". Что развивает логическое мышление, воображение и неуклонный 

интерес к работе. При выборе методов учитель должен быть проинформирован о уровне 

мышления каждого ученика, его творческих способностях и учитывать актуальность опыта 

творческой работы [10]. 

Можно сделать вывод что творческая активность и развитие творческих способностей 

должны занимать одно из центральных мест в системе формирования личности, в связи с чем 

задача формирования способности к творчеству является одной из главных в процессе обучения 

учащихся. Современному обществу нужны творческие, мобильные личности способные 

принимать эффективные, нестандартные решения в определенных ситуациях. 

Форма проявления  личной позиции, в результате которой учащиеся не только создают 

что-то новое для себя, но и приобретают важные личностные черты. Развитие творческой 

деятельности необходимо любому человеку. Он становится более независимым в своих 

суждениях, имеет свою точку зрения и утверждает, что он способен защищать его.  Но самое 

главное, что ребенок развивает свою эмоциональную сферу, свои чувства. И если его эмоции 

развиваются, то и мышление будет развиваться. 
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Мақалада бастауыш сынып оқушыларының шығармашылық қабілеттерін дамыту 

мәселелері қаралады.Зерттеу өзектілігі бүгінгі қоғамның белсенді, шығармашыл, бастамашыл 

адамдарды тәрбиелеуге, олардың демократиялық қогамда мәдени міндеттерді шешіп, ұрпақ 

тәрбиелеуде үлестерін қосуға арналған. 

Мақалада ғылыми - теориялық деңгейде «Шығармашылық қабілеттер» ұғымы жан –

жақты талданған, ғылыми- педагогикалық  зерттеулерге сүйенген. Оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерін дамытудың педагогикалық шарттары көрсетімен. 

Тірек сөздер: шығармашылық, шығармашылық қызметі, педагогикалық, 

шығармашылық қабілеттерін шарттары, оқыту, тәрбие 

 

В статье рассматриваются проблемы развития творческих способностей учащихся 

младших классов. Актуальность исследования объясняется возрастающей потребностью 

общества  в людях инициативных, творческих, готовых найти новые подходы к решению 

социально-экономических, культурных задач, способных жить в новом демократическом 

обществе и быть полезными этому обществу. 

На научно-теоретическом уровне уточнено понятие «творческие способности», 

обоснован их состав и определено содержание. Авторами предлагаются организационно-

педагогические условия развития творческих способностей учащихся младших классов в 

процессе обучения и воспитания. 

Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, творческие способности, 

педагогические условия, обучение, воспитание. 

 

In article problems of development of creative abilities of pupils of elementary grades are 

considered. The relevance of a research is explained by the increasing requirement of society for 
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people initiative, creative, ready to find new approaches to the solution of the social and economic, 

cultural tasks capable to live in new democratic society and to be useful to this society. 

At the scientific-theoretical level the concept "creative abilities" is specified, their structure is 

reasonable and content is determined. Authors offer organizational and pedagogical terms of development 

of creative abilities of pupils of elementary grades in the course of training and education. 

Key words:   creativity, creative activity, creative abilities, pedagogical conditions, training, 

education 

 

Проблема развития творческих способностей составляет основу, фундамент процесса 

обучения, является «вечной» педагогической проблемой, которая с течением времени не теряет 

своей актуальности, требуя постоянного, пристального внимания и дальнейшего развития. 

Сегодня в обществе особенно остро ощущается потребность в людях инициативных, 

творческих, готовых найти новые подходы к решению насущных социально-экономических, 

культурных задач, способных жить в новом демократическом обществе и быть полезными 

этому обществу. 

Одна из основных задач современной школы состоит в том, чтобы помочь учащимся в 

полной мере проявить свои способности, развить инициативу, самостоятельность, творческий 

потенциал. Так, в статье 11 Закона РК «Об образовании» подчеркивается,  что одной из задач 

современного образования является развитие творческих, духовных и физических 

возможностей личности, формирование прочных основ нравственности и здорового образа 

жизни, обогащение интеллекта путем создания условий для развития индивидуальности [1]. 

В связи с этим особую актуальность сегодня приобретает проблема развития творческой 

активности личности. Творческие личности во все времена определяли прогресс цивилизации, 

создавая материальные и духовные ценности, отличающиеся новизной, нешаблонностью, 

помогая людям увидеть необычное в обычных явлениях. Но именно сегодня перед 

образовательными учреждениями ставится задача воспитания творческой личности, начиная с 

начальной школы. Творческая активность развивается в процессе деятельности, имеющей 

творческий характер, которая заставляет учащихся познавать и удивляться, находить решение в 

нестандартных ситуациях. Поэтому сегодня в педагогической науке и практике идет 

интенсивный поиск новых, нестандартных форм, способов и приемов обучения. Широкое 

распространение получают нетрадиционные виды уроков, проблемные методы обучения, 

коллективные творческие дела во внеклассной работе, способствующие развитию творческой 

активности младших школьников. 

Исследования особенностей развития творческой активности младшего школьника 

осуществлялись в трудах Л.С. Выготского[2], Б.М. Теплова[3], С.Л. Рубинштейна[4], Н.С. 

Лейтеса[5], педагогов Ш.А. Амонашвили[6], Н.Е Щуркова [7]. Изучению различных сторон 

развития детей посвящены работы видных ученых Республики Казахстан. В  исследованиях 

Х.Т.Шерьяздановой [8], Г.М. Касымова[9] представлен экспериментальный материал, 

касающийся развития речи, творческих способностей детей, их познавательной деятельности.  

На основании анализа теории и практики проблемы подготовки учащихся начальных 

классов можно заключить,  о необходимости разрешения возникшего в современных условиях 

противоречия между требованиями общества в творческих, активных людях и недостаточным 

использованием в учебно-воспитательном процессе школы различных средств, направленных 

на развитие творческих способностей. Главная задача начальной школы – обеспечить развитие 

личности ребенка.  

Цель нашего исследования: выявление организационно-педагогических условий 

развития творческих способностей учащихся младших классов 

В ходе исследования решались следующие задачи: 

1. Проанализировать состояние проблемы развития творческих способностей учащихся 

младших классов в научной и методической литературе. 

2. Выявить организационно-педагогические условия развития творческих способностей 

учащихся младших классов в процессе обучения и воспитания. 
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3. Разработать методические материалы, позволяющие применить методы активного 

обучения для формирования творческого мышления у учащихся. 

4. Определить и экспериментально проверить педагогические условия, обеспечивающие 

развитие творческих способностей учащихся начальных классов средствами изобразительного 

искусства, литературного творчества, внеклассной работы в процессе обучения. 

Анализ проблемы развития творческих способностей во многом будет предопределяться тем 

содержанием, которое мы будем вкладывать в это понятие. Очень часто в обыденном сознании 

творческие способности отождествляются со способностями к различным видам художественной 

деятельности, с умением красиво рисовать, сочинять стихи, писать музыку и т.п. Что такое 

творческие способности на самом деле? 

Очевидно, что рассматриваемое нами понятие тесным образом связано с понятием 

«творчество», «творческая деятельность». Противоречивы суждения ученых по поводу того, что 

считать творчеством. В повседневной жизни творчеством обычно называют, во-первых, 

деятельность в области искусства, во-вторых, конструирование, созидание, реализацию новых 

проектов, в-третьих, научное познание, созидание разума, в-четвертых, мышление в его высшей 

форме, выходящее за пределы требуемого для решения возникшей задачи уже известными 

способами, проявляющееся как воображение, являющееся условием мастерства и инициативы. 

«Философская энциклопедия» определяет творчество как деятельность, порождающую 

«нечто новое, никогда ранее не бывшее». Новизна, возникающая в результате творческой 

деятельности, может иметь как объективный, так и субъективный характер. Объективная ценность 

признается за такими продуктами творчества, в которых вскрываются ещё неизвестные 

закономерности окружающей действительности, устанавливаются и объясняются связи между 

явлениями, считавшимися не связанными между собою. Субъективная ценность продуктов 

творчества имеет место тогда, когда продукт творчества нов не сам по себе, объективно, а нов для 

человека, его впервые создавшего. Таковы по большей части продукты детского творчества в 

области рисования, лепки, сочинения стихов и песенок. В современных исследованиях европейских 

ученых «творчество» определяется описательно и выступает как сочетание интеллектуальных и 

личностных факторов. 

Итак, творчество - это деятельность, результатом которой являются новые материальные и 

духовные ценности; высшая форма психической активности, самостоятельности, способность 

создавать что-то новое, оригинальное. В результате творческой деятельности формируются и 

развиваются творческие способности. 

Д.Б. Богоявленская основным показателем творческих способностей выделяет 

интеллектуальную активность, сочетающую в себе два компонента: познавательный (общие 

умственные способности) и мотивационный. Критерием проявления творчества является характер 

выполнения человеком предлагаемых ему мыслительных задач [10]. 

Первым этапом в нашей исследовательской работе явилось изучение творческих 

способностей учащихся начальных классов  средней школы № 21 г. Талдыкорган,  Алматинской 

области. В эксперименте участвовало 20 учеников  3 «В» класса (экспериментальная группа) и 20 

учеников 3 «В» класса (контрольная группа), что стало отправной точкой для построения 

формирующего эксперимента. 

Одной из задач данного исследования стало определение критериев, показателей и средств 

измерения уровня развития творческих способностей младших школьников. Исходя из понимания 

термина «творческие способности», которые предполагают стремление ученика мыслить 

оригинально, нестандартно, самостоятельно искать и принимать решения, проявлять 

познавательный интерес, открывать новое, непознанное для школьника, нами были выделены 

следующие критерии уровня развития творческих способностей младших школьников: 

1. Когнитивный критерий, с помощью которого выявляются знания, представления 

младших школьников о творчестве и творческих способностях, понимание сути творческих 

заданий. 

2. Мотивационно - потребностный критерий - характеризует стремление ученика проявить 

себя как творческую личность, наличие интереса к творческим видам учебных заданий. 
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3. Деятельностный критерий - выявляет умение оригинально выполнять задания 

творческого характера, активизировать творческое воображение учащихся, осуществлять процесс 

мышления нестандартно, образно. 

Каждый из критериев имеет систему показателей, характеризующих проявление 

исследуемых качеств по данному критерию. Результаты констатирующего эксперимента 

показывают, что у учащихся как контрольного, так и экспериментального классов наиболее высокие 

показатели по мотивационно-потребностному критерию, что говорит о наличии интереса у 

учащихся к выполнению творческих заданий, стремления проявить себя как творческую личность. 

Для развития творческих способностей детей в начальной школе сегодня необходимо 

использовать новое, интересное, нестандартное,  это способствует развитию у детей 

познавательного интереса к учебе и более прочному усвоению знаний. Стремление развить 

познавательный интерес учащихся к предмету, побуждает искать формы, приемы, методы работы, 

которые более действенно, результативно влияют на уровень мотивации, обеспечивают 

сознательную деятельность школьников по овладению знаниями. 

Важную роль играет отбор методов, так как именно они определяют деятельность учителя и 

ученика на уроке.   Методы, применяемые на уроках, продиктованы спецификой искусства.  

С большим желанием дети работают на уроках художественного труда  по созданию 

аппликации. Симметрия, ритм вызывает у них желание воспроизвести увиденное. Но даже на 

самом начальном этапе надо ставить перед ребенком условия выполнения задания не копированием 

образца, а его видоизменением. На таких уроках школьники учатся планировать свою работу, 

намечать последовательность выполнения операций, общаться друг с другом, что стимулирует 

развитие творчества ребят. 

Результаты проведенного эксперимента указывают, что увлеченность темой и техникой у 

детей развита на высоком уровне, способность создавать художественный образ почти у всех 

отсутствует, способность к цветовосприятию и рациональному применению техник развита на 

среднем уровне, за исключением некоторых школьников, у которых наиболее высокий уровень 

развития всех выше перечисленных способностей. 

Для решения этих задач развития творчества предусмотрены нестандартные, интерактивные 

методы проведения уроков.  

Так, мы рекомендуем для стимулирования творчества:  

- предлагать учащимся какой-либо парадокс для обсуждения;  

- воздерживаться от оценок;  

- учить детей замечать противоречия;  

- помогать детям, видеть аналогии;  

- учить детей быть настойчивыми в достижении необходимой информации;  

- преодолевать привычку обыденного взгляда на жизнь;  

- доверяться догадке, интуиции;  

- воспринимать новшества и изменения, не противиться им;  

- развивать потребность в учении и самообразовании;  

- одним из условий в     организации     творческих     учебных  занятий является создание  

атмосферы доброжелательности и доверия, которое пробуждает у учащихся потребность в 

творческом самовыражении.  

На основании проведенной работы можно сделать следующие выводы: 

1) Одним из важных способов развития творческих способностей в начальной школе 

является включение младших школьников в совместную творческую деятельность. Участие 

школьников в творческой деятельности наиболее ярко демонстрируют уровень интереса к 

выполнению творческих заданий. В нашем эксперименте данный способ мы реализовали через 

участие во  внеклассных  занятиях по экологическому воспитанию, проводимой в рамках кружка 

«Юный эколог». 

2) Анализ результатов констатирующего эксперимента в контрольном и экспериментальном 

классе показал, что уровень развития творческих способностей младших школьников в 

контрольном классе, где формирующий эксперимент не проводился, остался прежним. У учащихся 
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экспериментального класса в целом уровень развития творческих способностей значительно выше, 

чем у учащихся контрольного класса. Данные контрольного эксперимента свидетельствуют о том, 

что в уровне развития творческих способностей учащихся экспериментального класса произошли 

существенные изменения, обусловленные проводимым в классе формирующим экспериментом. 

При проведении эксперимента у школьников не только повысился уровень экологических 

знаний, но и в значительной степени повысился уровень творческих способностей,  изменилась 

мотивация поступков, а также изменились интересы. 
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Мақалада ЮНЕСКО-ның бүкіл дүниежүзілік мұралар тізіміне енген Қарамерген қаласы 

туралы баяндалған. Қолөнер, егіншілік, сауда-саттықты, металл өңдеуді дамытудағы Ұлы 

Жібек жолында орналасқан  Қарамерген қаласының алатын орны мен маңызына тоқталған. 

Тірек сөздер: Ұлы жібек жолы, археологиялық мұра, қазба жұмыстар, туризм, жазба 

деректер 

 

Статья посвящена городу Карамерген внессенного в список всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Описывается значимость развитии ремесла, земледелия, торговли, 

металлообработки  в городе  Карамерген расположенного на великом Шелковом пути.   

Ключевые слова: Великий шелковый путь,  археологическое наследие, раскопки, туризм, 

письменные данные 

 

The article is dedicated to the city  Karamergen. Which was  inscribed on the UNESCO World 

Heritage List. It describes the significance of the development of handicrafts, agriculture, trade, 

metalworking in Karamergen, located on the Great Silk Road. 
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Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

мақаласында «Туған жер» бағдарламасы бойынша көтерілген мәселелердің түйіні еліміздің 

тамыры терең тарихын ғасырлар қойнауынан аршып, ел-жұрт қастерлеген қасиетті мекендердің, 

құрметті есімдердің маңызын өскелең ұрпаққа таныстыруға негізделген.  

Іле өзенінің орта және төменгі ағысында ерте орта ғасырларда Ұлы жібек жолының 

тармақтары өтетін күре жолдардың бойында Ілебалық, Алмалық (Әлім ата), Бояулы, Ағашаяқ, 

Қарамерген сияқты сауда-экономикалық және саяси-әкімшілік маңызы бар  ірі және шағын 

қалалық қоныстар бой көтерген. Солардың ішіндегі бірегейі қазіргі Балқаш ауданындағы Қарой 

ауылдық округінің аумағында Іле өзенінің оң жақ саласы болған құрғап қалған ескі арнасы 

Ортақ судың бойында орналасқан  Қарамерген қалашығы болып табылады. 2012 жылдан бастап 

ЮНЕСКО-ның бүкіл дүниежүзілік мұралар тізіміне енуіне орай Алматы облысы әкімдігінің 

ұсынысына сәйкес 2013 жылдың 28 маусымындағы Алматы облыстық маслихатының №18-181 

шешіміне сәйкес Қарамерген қалашығы» археологиялық кешенінің қорғау аймақтарының 

шекаралары бекітілген   

Жазба деректер мен жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарының нәтижесінде 

жиналған материалдық құндылықтарға сүйенсек, Жетісу өңіріндегі Іле өзені аңғарында Отырар 

шұратындағыдай суару жүйесі мен арықтар, кен өндіру мен байыту, қолөнер өркендеп  

егіншілік, мал шаруашылығы мен балық аулау қатар дамыған  аумақтың бірі болып табылады.  

Жұмысымыз Іле өзенінің төменгі ағысындағы Іле өзенінің ескі арнасы болып саналатын 

қазіргі кезде құрғап қалған бақанастардың бірі Ортасу   саласының бойындағы Қарамерген, 

Ағашаяқ қалашықтарының бізге жеткен археологиялық мұраларын оқып-үйрену, оларды қорғап 

болашақ ұрпаққа жеткізуді, сонымен қатар, ғылыми-танымдық туризмді дамытуды көздейді. 

Біз ізденіс жұмысымыздың барысында жиналған ақпараттар мен Ә.Марғұлан атындағы 

археология институтының мұрағаттарында сақталған деректерге жасалған талдаулар Іле 

өзенінің төменгі ағысындағы Ұлы жібек жолының бойындағы VIII-ХІІІ ғасырлар аралығында  

Жетісу мен Сарыарқаны байланыстыратын бұрын сауда бекеті қызметін атқарған, суармалы 

егіншілік пен металл өңдеу қатар дамығанынын, ежелгі суару жүйелері мен су қоймасының 

орыны  сақталған Ағашаяқ, Қарамерген  қалашықтарын 1962-1964 жылдар аралығында Жетісу 

археологиялық экспедициясы К.А. Ақышовтың басшылығымен К.М. Байпақов барлау жасап, 

археологиялық қазба жұмыстарын жүргізді. К.М. Байпақовтың «Қазақстанның ежелгі 

қалалары» атты еңбегіндегі деректерге сәйкес Іле өзенінің төменгі ағысындағы ерте орта 

ғасырлық  калалар туралы мағұлматтар  Орыс география қоғамының Батыс Сібір бөлімшесінің 

мүшесі Іле өзенінде кеме қатынасын дамыту мәселелерімен айналысқан полковник                                       

В.А. Финшердің мақаласында сақталған. Ол Іленің бұрынғы ескі арналары Бақанастардан 

тартылған суару жүйелерін, ерте орта ғасырлық қалашықтардың қираған қалдықтарының бар 

екені туралы жазады. ХХ ғасырдың 20-30 жылдары Балқаш ойысындағы Сарыесік атырау 

құмды шөлін зерттеген  географ ғалым Л.С. Берег «Бақанастардың»  Іле өзенінің құрғап қалған 

ескірт арналары екенін өз еңбектерінде дәлелдеді.  

Алматы қаласындағы Ә.Марғұлан атындағы Археология ғылыми-зерттеу институты мен 

Ұлттық кітапханалардағы Іле өзенінің орта және төменгі ағысындағы ерте орта ғасырлық 

қалалар тарихына қатысты тарихи-археологиялық еңбектерге жасалған талдаулар   Қарамерген 

тарихына қатысты бірқатар мағұлматтардың бар екенін көрсетті. Іле өзені аңғарындағы ерте 

орта ғасырлық қалалар мен отырықшы мәдениет жайлы мәліметтер  туралы алғашқы деректер 

біздің заманымызға дейінгі  І-ІІ ғасырлардағы қытай саяхатшысы Чжан Цянь мен Сюань-

Цзанның, XІІ ғасырдағы араб саяхатшылары Әл-Идриси, Әл-Истахи, Әбу-Дулафтың, түрік 

ғұламасы Махмұд Қашқаридың еңбектерінде атап өтілген. 

Жазба деректерге қарағанда ІХ - ХІІІ ғасырлар аралығында  Ілебалық, Алмалық. 

Сонымен қатар Ұлы жібек жолын  Сарыарқамен, Сібірмен жалғайтын  солтүстік тармағы болып 

табылатын  Іле өзенінің төменгі ағысындағы бақанастардың бойында Бояулы, Ағашаяқ, Ақтам 

және Қарамерген және басқа қалалар пайда болып олардың сауда-экономикалық маңызы артты.   
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Бұл қалаларда ұсталық, зергерлiк, былғары өңдеу, қыштан ыдыс жасау, металл өңдеу кәсiбi 

өркендедi.  Суармалы егіншілік дамыды. Айтар ойымызды Қарамерген қалашығының 

маңындағы Іле өзенінің ескі арнасы Ортасу саласынан тартылған орта ғасырлық суару жүйелері 

мен бөгендер, мыс өңдейтін және қыш күйдіретін пеш дәлелдейді.  

1962-1964 жылдар аралығында К.А. Ақышев пен  К.М. Байпақов Қарамерген 

қалашығында жүргізген  археологиялық барлау және қазба жұмыстарын жүргізу барысында 

анықталған Отырар шұратынан табылған ескі арықтарға ұқсас суар жүйелеріне ұқсас арықтар 

мен суармалы егіс алқаптарының орынының табылуы ежелгі қала тұрғындарының егiншілікпен  

айналысып, бидай, тары егiп, бақ, жүзiм өсiргенін көрсетеді.  

Жазба деректерге сәйкес ІХ-Х ғасырларда Іле өзені  Солтүстік Жетісуда қалалар салына 

бастаған. Iле өзенінің орта және төменгі ағысындағы өшпелiлер қоныстарының орнына пайда 

болған бұл қалалар тез арада-ақ қолөнерi мен сауда орталығына айналды. ІХ-Х ғасырларда 

Жетiсуда билiк қарлұқтар қолына өтуiне байланысты көшпелi халықтар отырықшылыққа жедел 

көше бастады. Көшпелi тайпалардың ақсүйектерi құнарлы жайылымдарды басып алу, соғыс 

жорықтары және сауда арқылы байыды. Қоғамның қарапайым мүшелерi топ-тобымен 

отырықшылыққа көшiп, егiншiлердiң, қолөнершiлердiң қатарын толықтырды. Осыдан барып 

үлкендi-кiшiлi елдi мекендер мен қалалар көбейе бастады . 

Жазба деректер мен Қойлық, Талғар, Ақши (Асусай) сияқты қалалық қоныстарда 

жүргізілген археологиялық қазба жұмыстарының барысында табылған материалдар ІХ-Х 

ғасырларда Жетісудың оңтүстік  батысында қала мәдениетi жақсы дамығанын дәлелдейді. 

Айтар ойымызды Алматы қаласындағы мемлекеттік және ұлттық ғылым акедемиясының 

археологиялық мұражайларында сақталған жәдігерлер, Қойлық, Талғар, Ақши (Асусай) 

қалаларында қазба  жұмыстарын жүргізген археологтардың есептеріне жасалған талдаулар 

айғақтайды.  

Жазба деректерге сәйкес саяси жағынан Іле өзенінің төменгі ағысындағы қалалар  VІІІ-Х 

ғасырларда Батыс Түрiк, Түргеш, Қарлұқ қағандықтарының құрамына ендi. Бұл кезеңде көшiп 

жүретiн жер аумағы шектелiп, көш жолдары қалыптасты, тұрақты қыстаулар мен жайлаулар 

орнығып, егiншiлiк пайда болды, отырықшы кедейлер тобы бөлiнiп, жекелеген рулық топтар 

отырықшылыққа көштi.  

Іле өзені аңғарындағы ерте орта ғасырлық қалалардың өркендеуiне, қолөнерi мен 

егiншiлiктiң және құрылыс техникасының дамуына Иран мен Византияны Шығыс 

Түркiстанмен жалғастыратын Ұлы жiбек жолының бойына сауда қоныстарының дамуы әсер 

етті. Осындағы Ілебалық және Талхиз қалалары Қазақстаннан тыс жерлерге де мәлiм болды. 

Жазба деректерге қарағанда VІІ-ІХ ғасырларда осы жол бойындағы Ілебалық,  Талхиз, 

Қарамерген, Бояулы және басқа қалалар да маңызды рөл атқарды. Бұл қалаларда ұсталық, 

зергерлiк, былғары өңдеу, қыштан ыдыс жасау, мыс балқыту кәсiбi өркендедi. Тұрғындары егiн 

шаруашылығымен айналысып, бидай, тары егiп, бақ, жүзiм өсiрген, балық аулаған.  

ІХ-Х  ғасырларда солтүстік-шығыс Жетiсуда да қалалар салына бастаған. Iле , Қаратал, 

Лепсі, Тентек, Жаманты өзендерінің аңғарындағы көшпелiлер қоныстарының орнына пайда 

болған бұл қалалар тез арада-ақ қолөнерi мен сауда орталығына айналды. Тарихи 

әдебиеттердегі деректерге сүйенсек ІХ-Х  ғасырдың бірінші жартысында Жетiсуда билiк 

қарлұқтар қолына өтуiне байланысты көшпелi халықтар отырықшылыққа жедел көше бастады.  

Көшпелi тайпалардың ақсүйектерi құнарлы жайылымдарды басып алу, соғыс жорықтары 

және сауда арқылы байыды. Қоғамның қарапайым мүшелерi топ-тобымен отырықшылыққа 

көшiп, егiншiлердiң, қолөнершiлердiң қатарын толықтырды. Осыдан барып үлкендi-кiшiлi елдi 

мекендер мен қалалар көбейе бастады. ІХ-ХІІ ғасырларда қоғамның өндiргiш күштерi үлкен 

қарқынмен өстi.  

Орта Азия мен Қазақстандағы саяси билiктi басып алған Қарахан әулетi феодалдық  

қатынастардың қалыптасуына ықпал жасады. Осы кезде қалаларда дiни орындарға арналған 

құрылыстар, ақсүйектердiң сарайлары, су құбырлары, тазалық жүйелерi салынды. Жаңа қалалар 

пайда болды. 
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атты жас ғалымдар мен  білімгерлердің республикалық  ғылыми-тәжірибелік конференция  материалдары 

 

Европаны Азиямен байланыстыратын Ұлы Жібек жолының дамуына байланысты Іле 

өзенінің төменгі ағысындағы ерте орта ғасырлық Қарамерген, Ағашаяқ, Ақтам  

қалашықтарының  VІІ-XІІІ ғасырлар аралығында  өркендеп, гүлденгенін олардың орнындағы 

мәдени қабаттардан табылған заттай  деректер айғақтайды.  

 XІІІ ғасырдағы монғол-татар шапқыншылығынан кейін Ұлы Жібек жолының біртіндеп 

маңызын жоғалтуына, сонымен қатар, Іле өзенінің жаңа арнамен ағуына байланысты Орта 

Бақанас, Шет Бақанас сияқты ескі арналарының құрғап қалуы   байланысты жергілікті 

тұрғындардың егіншілікпен айналысуына кедергі келтірді. Таза ауыз сумен қамтамасыз етуді 

қиындатты.  

Академик К.М. Байпақовтың пікіріне сәйкес ХІІІ-XІV ғасырлардан бастап Іле өзенінің 

төменгі ағысындағы ерте орта ғасырлық Қарамерген, Ағашаяқ, Ақтам  қалашықтары құлдырап 

тұрғындар басқа жаққа қоныс аударды.  

Ежелгі отырықшы мәдениеттің сақталуына Ұлы Жібек жолы мен қолайлы табиғат 

жағдайлары  әсер етті. Іле өзенінің ескі арналары Бақанастардың  аңғарларындағы шұрайлы 

шұраттарда жергілікті халықтың егіншілікті мал шаруашылығымен ұштастыра отырып,  

суармалы егіншілікпен айналысқанын Қарамерген қалашығының маңындағы   суару жүйелері 

болып табылатын ескі арықтардың іздері айғақтайды.  

К.М. Байпақовтың  еңбектеріндегі деректерге сүйенсек, Ұлы Жібек жолының бойында 

XІІІ ғасырдың жартысы мен XІV ғасырдың басында Орта Азиядан Жетісу арқылы Алтай мен 

Монғолияның орталық бөлігін байланыстыратын сауда жолы Балқаш өңіріндегі қалалардың 

сауда-экономикалық маңызын арттырып, одан әрі гүлденуіне өз әсерін тигізді. Ірі сауда 

орталықтарының болғанын сол кезеңдегі үш әлемдік діннің қатар дамуы да айғақтайды. 

Карамерген Іле өзенінің ескі атырауындағы суармалы ІХ-ХІІІ  ғасырлар аралығында 

егіншілік  дамыған ең солтүстікте орналасқан ірі қалашықтардың бірі. Ол Ұлы жібек жолының 

Жетісуды Сарыарқамен байланыстыратын жолының бойындағы керуендер тоқтайтын маңызды 

сауда қосыны қызметін атқарды. Сондықтан батыс Монғолияны Іле аңғары арқылы Орталық 

Қазақстанмен байланыстыратын сауда және елшілік қатынастың өркендеуі  қаланың дамуында  

маңызды рөл атқарды.  

Қарамерген қалашығы археолгиялық зерттеулер жүргізуде, Балқаш көлінің оңтүстік 

жағалауына жақын, Қарой мемлекеттік қорықшасына жақын орналасуы  Алматы облысындағы 

туризмді дамыту тұрғысынан алғанда қалашық таптырмайтын танымдық маңызы бар нысан 

болып табылады. Қаланың құрдымға кетіп күйреуі моңғол шапқыншылығымен тығыз 

байланысты.  

Қалашықтың жақсы сақталған сыртқы қорғанының биіктігі 3 м, кеңістіктің негізгі 

бағыттарына сәйкес көлемі төрт бұрышында биіктігі    4 метрге жететін бақылау мұнаралары 

сақталған. Қалашыққа солтүстік-батыс және оңтүстік-шығыс бөлігіндегі ені 4-5 метр болатын 

қақпа арқылы кірген.  

Археологтар қазба жұмыстарының барысында қалашықтың орнынан тапқан ыдыстардың 

басым көпшілігін қолөнер шеберлері өз шеберханаларындағы қыш шеңберінде жасаған 

тостаған, астық сақтайтын үлкен көзелер, табақтар, кеселер құрайды. Бұл дамыған ортағасыр 

кезеңінің белгілеріне сәйкес келеді. Жүргізілген археололгиялық қазба жұмыстарының 

нәтижелері мен жазба деректерге сәйкес ыдыстардың сырты ойылған толқын тәрізді 

сызықтармен өрнектелген.    

Қалашықтың қай кезеңге сәйкес келетін анықтауға мүмкіндік беретін табылған 

жәдігердің бірі беті қызыл, қокыр-сарғыш бояулар жүргізіп шыңылтырланған табақша болды. 

Онда қарпайым өсімдіктердің сабағы мен  жапырағы, толқын тәрізді өрнек түріндегі суреттер 

салынған. Археологтардың пікіріне сүйенсек мұндай мақамда шыңылтырлау  ХІ-ХІІ ғасырларға 

тән. Іленің Балқашқа құяр сағасына жақын орналасқан Қарамерген қалашығынан тапқан 

ғалымдардың қызығушылықтарын тудырған ең құнды жәдігер лазуриттер жасалған домалақ 

және перламутрадан жасалған төрт бұрышты  моншақтар болды. Жазба деректерге сүйенсек 

лазурит Памир тауында өндіріледі. Оны Иранда жасап, мыңдаған шақырым қашықтықтағы 

Қарамергенге түйемен керуен жолдары арқылы әкелген. Ал Іленің төменгі ағысындағы 
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қалашықтар өз кезегінде тұз өндіріп, басқа елдерге  экспорттап отырған деген қорытынды 

шығаруға болады. Оған Оңтүстік Қазақстанда ертере орта ғасырдан бастап ең сапалы тұздың 

Қаратал өзенінің сағасында өндірілгені дәлел болады . 

Қолда бар дереккөздері мен материалдарға сүйене отырып, Ұлы Жібек жолының 

оңтүстік-шығыс тармағын Орталық Қазақстанмен, Батыс Сібірмен байланыстыратын күре 

жолдың бойындағы Қарамерген, Ақтам, Ағашаяқ, Көктал сияқты қалашықтардың пайда болуы 

мен отырықшы мәдениеттің сауда мен қолөнердің дамуындағы алатын орынын ашып көрсеттік. 

Табылған деректер арқылы қалашықтардың орналасқан орнын, қолөнерді, егіншілікті, 

сауда-саттықты дамытудағы алатын орны мен маңызын түсіндік. Іле өзені аңғарындағы  ерте 

орта ғасырлық қалалық қоныстардың ХІІІ ғасырдан бастап  құлдырау, босап қалу себептерін 

анықтап шықтық. 

Қарамерген мен Ақтам қалашықтарының маңындағы арықтар мен өзенге салынған 

бөгеттерді қалпына келтіріп ерте орта ғасырда Іле өзенінің төменгі ағысында суармалы 

егіншіліктің дамығанын көрсететін танымдық туристік нысан ретінде пайдалану қажет. 

Жинақталған заттай деректерді жазба деректерді ғалымдардың ой-пікірлерімен 

салыстыра отырып, сауда қарым-қатынасының өркендеуіне байланысты ерте орта ғасырлардың 

өзінде  Жетісу жерінде қала құрылысы мен  қол өнердің жақсы дамыған деген қорытынды 

шығаруға болады. 

Тарихи-археологиялық ескерткіштердің жергілікті және халықаралық маңызы бар 

жолдардың бойындағы елді мекендердің маңында орналасуы туристерді көптеп тартуға 

мүмкіндік береді.  Қазақстанның сакральді жерлерінің қатарына қосып, болашақта жүйелі 

зерттеу жұмыстарын жүргізуде жас зерттеушілер тобы құру қажет деп ойлаймыз.   
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Мақала балалар үйіндегі балалардың сөйлеу тілін дамыту, әлеуметтендіру мақсатында 

жаңа технологияларды қолдану ерекшеліктері, оларды қоршаған ортаға қосу мақсатында баланың 

дүниетанымын, ой-өрісін кеңейтіп, сөздік қорын байыту, эстетикалық талғамынарттырып, 

адамгершілікке баулу. Жаңылтпаш – ойындарын пайдалана отырып балалар үйіндегі балалалардың 

р,л,с,ң дыбыстарына тілдерді еркін қолдандыру. 

Тірек сөздер: сөйлеу тілін дамыту, жаңа технология, балалар үйі, дыбыстар қою. 

 

Статья посвещяно особенностям применения новых технологий в целях социализации 

развития речи детей в детском доме с целью приобщения их к окружающему миру, обогащению 

словарного запаса, повышению эстетического вкуса и нравственному развитию детей. свободное 

использование языков детей воспитывающихся в детских домах, звуков р, л, с, ң. 

Ключевое слова: развития речи детей, новых технологий, детский дом, звуки. 

 

The article is devoted to the peculiarities of the use of new technologies in order to socialize the 

development of children's speech in the orphanage in order to introduce them to the world, enrich the 

vocabulary, improve the aesthetic taste and moral development of children. free use of languages of children 

brought up in orphanages , sounds.( p, l, C, ң). 

Key words: development of children's speech, new technologies, children's home, sounds. 

 

Халық даналығында былай деп айтылған: «Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте». Біздің 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев әр азаматқа өз тіліңде сөйлеуге, сал-дәстүрін сақтауға мүмкіндік береді. 

Кез келген халықтың ұлттық қазынасы тіл болып табылады. Ал тілді, тіл мәдениетін игеру баланың 

сәби шағына іске аса бастайтын, біртіндеп жетілетін үрдіс. Балалардың сөздік қорын молайту ойын, 

тапсырма жаттығулардың орны ерекше. Соның ішінде ойын – баланың шын тіршілігі. Балалар үйінде 

дидактикалық ойындарды оқыту процесінде кеңінен пайдалана отырып тәрбиеленушілердің тілін 

дамытудың тиімділігін арттыруға болады. Ол тәрбиеленушілердің білімге деген ынта –ықыласын 

оятып, танымдылық белсенділігін арттыруға үлкен жол ашады. Дидактикалық ойындардың мазмұны 

мыналарды қамтуы тиіс. Олар: 

-Дидактикалық ойындар нақты, қысқа, қызықты, тартымды болуы міндетті; 

-дидактикалық ойындардағы тапсырмалардың біртіндеп күрделенуі және ол ақыл – ой іс-

әрекетінің тәсілдерін меңгеруге ықпал етуі қажет; 

-ойындардағы тапсырмалардың әр түрлі тәсілмен орындалуын қадағалау және оқытудың 

тәрбиелік ықпалын күшейтуге ықпал етуі керек; 

-дидактикалық ойын тәрбиеленушінің жас ерекшелігіне сай, бағдарламадағы материалдарға, 

оның ішінде нақты сабақтың мазмұнына сай болып, тапсырманың мәнін ашу керек; 

-дидактикалық ойындарда қолданылатын материалдар мен көрнекіліктер қарапайым болып, 

олардың жасалуы мен дайындалуы тез әрі жеңіл болуы шарт; 

Тіл дамыту бойынша дидактикалық ойындарды мынандай топтарға жіктеуге болады: Олар: 

-тәбиешілердің тілін дамытуға бағытталған дидактикалық ойындар: жаңылтпаш 

ойындар,»Ұуыр-қуыр қуырмаш», «Малдың төлін шақыру», «Сөйлеу жарыс», «Сурет сыры», 

«Сөйлем қуаласпақ», тағы басқа; 

-сөйлем, сөз, олардың байланысы туралы түсінікті қалыптастыруға бағытталған ойындар: 

«Қай сөзді жоғалттым?», «Не қажет?», «Орамал тастамақ», «Домино», тағы басқа; 
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-заттың атын, қимылын, сынын, санын білдіретін сөздерді меңгертуге бағытталған ойындар: 

«Суретті лото», «Ғажайып қоржын», «Сиқырлы сандық», санамақ ойындар, жұмбақ ойындар, тағы 

басқа. 

Тәрбиешілердің тілін дамытуға байланысты сабақтарда жұмбақ ойындарды көбірек 

пайдалану өте тиімді, олар баланың ой-өрісін кеңейтуге, өз бетімен ойланып, заттар мен 

құбылыстардың сипатталуына, баламасына қарай олардың атын табуға, сөздік қорын молайтуға 

септігін тигізеді.Тәрбиеленушілердің тілін дамыту, білім деңгейін молайту мақсатында төмендегідей 

жұмбақтар пайдаланылады: Киімдер туралы «Барады, барады, аузын ашып қалады»(кебіс), 

жануарлар туралы «таптым, таптым тап жорға, табаны жалпақ боз жорға»(түйе), тағы басқа. 

Осылайша, отбасынан тыс тәрбиеленетін балалардың сөйлеу тілін меңгеруі отбасында өсіп 

келе жатқан балаларға қарағанда кешірек басталады; оның қалыптасуы уақыт бойы созылып, ол 

жеңілдетілген және азайған нұсқада жұмыс істейді. Көптеген балаларда импрессивті, сондай-ақ 

ауызша да, жазбаша да сөйлеудің де бұзылуы бар. 

Бұл балалардың импрессивті сөйлеуі дауыстап қабылдауының, сөйлеу дыбыстарының 

дифференциясының жеткіліксіздігімен, жекелеген сөздердің мағынасын, сөйлеудің жіңішке реңктерін 

ажырата алмауымен сипатталады. 

Бұл балалардың экспрессвті сөйлеу тілінің бұзылуы, сөздік қорының кедейлігі, тілдің 

грамматикалық құрылымының жеткіліксіз қалыптасуы, аграмматизмдердің болуы, 

байланыстырылған сөйлеудің қалыптаспауы тән. 

Мектепке дейінгі жастағы тілдік бұзылыстар,а түзету жүргізілуіне қарамастан, мектепке 

түскен кезде балалардың осы санаты үшін нәзік артикуляциялық немесе акусикалық белгілермен 

ерекшеленетін дыбыстарды қалыптастыру процесінің аяқталмаған болуы тән болып табылады. Бұл 

ретте балалардың сөйлеуінде дифференциаланбаған дыбыстардың болуы, дыбыстардың араласуы, 

оларды сөйлеуде тұрақсыз қолдану, бұрмаланған дыбысардың айтарлықтай саны байқалады. 

Оқушылар дыбыстарды айту кезінде ғана емес, есту арқылы қабылдау кезінде де ажыратуға 

қиналады, бұл дыбысты талдау мен сөз синтезін меңгертуді қиындатады. Фонематкалық 

процестердің, дыбыстық талдаудың, сондай-ақ сөйлеудің лексикалық грамматикалық құрылымының 

жеткіліксіз қалыптасуы оқушылардың жазбаша жұмысарында әртүрлі қателердің пайда  болуына 

(әріперді ауысыру, аяқаудың бұрмалануы, сылтауларды дұрыс қолданбау,сөздерді және.б. жіберу) 

себеп болады. 

Ауызша сөйлеуде бастауыш сынып оқушылары негізінен қарапайым синтаксистік 

құрылымдарды қолданады. Тілдік құралдардың көмегімен оқушылар себеп-салдарлық, уақытша 

және басқа да қарым-қатынастарды білдіре алмайды, осы топтың сөздік қоры Кедейлікпен және 

дифференцияланбағанмен ерекшеленеді. Сөздік қорының шектеулі болуы қоршаған орта туралы 

білім мен түсініктің жеткіліксіздігі, төмен танымдық белсенділік, олардың танымдық саласының 

дамымауы болып табылады. Сөйлеудің ақпараттық (символдық) функциясы 2 жастан кейін ғана 

дамиды, ал сөйлеудің реттеуші функциясы балаларда кейінірек дамиды.  7-8 жастағы жетім балалар 

үшін сигнал ақпараттық функциямен салыстырғанда, эмотивті және прагматикалық функциямен 

анықталады. Бұл балалар қарым-қатынас үшін сөйлейді, бірақ өз мінез-құлқын реттеу үшін емес (А. 

Р. Лурия). Сөз кез келген қызмет сияқты үш компонентті қамтиды (А. А. Леонтьев, Н. А. 

Леонтьев).Және. Жинкин және т. б.): 

-сөйлеу қажеттілігі (мотив); 

-операциялық блок; 

-бақылау-бағалау блогы. 

Отбасыдан тыс тәрбиеленетін балаларда сөйлеу қызметінің барлық компоненттерінің 

қалыптасуы бұзылған. Отбасы жағдайында балалар ерте жастан сөйлеуге тырысады. Олар 

ересектерден тану, мақұлдау, сөйлеу ынталандыру, еліктеуге мүмкіндігі бар. Жаңа әсер сөйлеу 

уәждемесіне, сөйлеу тілінің дыбыстық және мағыналық жағын меңгеруге және соңында өз тілінің 

бақылау-бағалау өлшемдерін меңгеруге ықпал етеді. Сөйлеу ортасы бұрмаланған балалар үйлерінде 

"барлығына" емес, ол үшін жеке емес, "ештеңе" деген сөйлеу қарым-қатынасы бар, сондықтан бала 

агрессивті, Құлыпталған, қарым-қатынас жасауды және сөйлеуді қаламайды, оның сөйлеу қажеттілігі 

жоқ, сөйлеу оны түсінудің объектісі болып табылмайды. Осы себеппен балалар үйлерінің 
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тәрбиеленушілері сөйлеу қызметінің операциялық блогын да меңгереді,ұзақ уақыт бойы өз сөзін 

бақылай алмайды. Балалар үйінің тәрбиеленушілерінде артикуляциялық аппарат қызметінің бұзылуы 

орын алады: қозғалушылықтың, ауыстырып қосудың шектелуі, артикуляциялық үзіліс (Е. М. 

Мастюкова, Л. М. Шипицына және т.б.) ұстай алмауы. 

Жоғарыда баяндалғанның негізінде депривацияланған балалардың сөйлеу дамуының 

ерекшеліктерінде психологиялық-педагогикалық және логопедиялық аспектіде көптеген авторлар 

балалар үйлерінің, интернаттық мекемелердің тәрбиеленушілерінде сөйлеу дамуының өзіндік 

ерекшелігін, сөйлеу қалыптасуының тұру, қарым-қатынас және басқа да факторларға тәуелділігін 

атап өткен жөн. Көрнекілік – оқытуда заттар мен дыбыстардың өзіне тән жаратылыс бітімін, сыр-

сипаттарын сезім мүшелері арқылы көзбен көру, қолмен ұстап, құлақпен естіп қабылдауға баулитын 

дидактикалық құбылыс. Көрнекілік тәрбиешілердің шығармашылық ізденісі мен әдістеме 

жаңалықтарға қарап, оқу барысында шебер пайдалана білуді талап етеді. Көрнекіліктерді 

пайдалануда қазақтың ұлы педагогы Ы. Алтынсарин да зор көңіл бөлген. «Қазақ жастары» ғылым 

өнерді, кітап сөзі деп қарамай, заттай көзімен көріп, ажырата білулері керек деген. 

Көрнекілік ежелден қолданып келе жатқан принцип, әсіресе балабақшада әр түрлі жас 

топтарда жиі қолданды. 

Көрнекіліктің негізгі түрлері: 

1 .нақты көрнекілік – яғни заттар мен құбылыстарды тікелей көрсету; 

2 .бейнелеу көрнекілік – бұл сурет, схема, кесте, плакат, диаграмма; 

3. дыбыстық – үнтаспа, диафильм; 

4. көркем сөз арқылы бейнелеу – мұғалім оқушыларға заттар мен құбылыстарды түсінікті де 

жеңіл баяндау. 

Аталған көрнекі құралдары тәрбиеші сөзін тереңдетіп шыңдай түседі. Балалардың 

дүниетанымын жетілдіреді. Көрнекіліктердің оқу үрдісінде алатын орны ерекше. Балалар жаңа 

білімді тәрбиешінің сөздік хабарынан алады, ал көрнекілік оларды нақтылайды және растайды. 

Балабақшада мемлекеттік стандартқа сай тіл дамыту сабағы енгізілді. Балалардың жан-жақты 

дамуына жағдай жасау жалпыдан жекеге қарай, яғни жеке тұлғаны дамытудың балғынның тілдік 

қорын дамытып, білімі мен білікілігін кеңейте отырып, өзара қарым-қатынаста қолданатын сөз 

байлығын молайту болып табылады. Әр түрлі сюжетті суреттер, ойыншықтар, кестелер, 

геометриялық фигураларды, схемаларды қолдануға болады. Мысалы, жоғары топта 5 саны 

тақырыбын өткенде 5 санына байланысты сюжетті суреттерді пайдалана отырып, балалардың сөздік 

қорын дамытуға болады. Яғни жеңілден ауырға қарай көшу. Жетекші сұрақтарды қоя отырып 

балалардың тілін дамытады. Тәрбиеші сабақта өзі сөйлегеннен гөрі көбінде оқушыларды сөйлету 

қажет. Тәрбиешінің жетекшілігі бойынша бала алғаш күнінен өз ойын толық жеткізе білуі қажет. 

Балаларды оқытқанда, олардың психикалық дамуы артта қалса, онда, сөз, ойлау қабілетінің 

көрсеткіштері де артта қалғанын көрсетеді. Балалардың ерік қимылдары мектепке баратын жасқа 

сәйкес, ӛзіндік қасиеттеріне ие, ол алдын-ала ойланылмаған іс-әрекеттермен байланысты болады 

және олар қажеттіліктер мен сезімдерден туындайды. Л.С.Выготский ерікті мінез-құлықты 

әлеуметтік дей отырып, ол бала еркінің дамуы, коршаған ортамен байланысты деп есептеген. 

Негізінен бұл жағдайды баланың үлкендермен әнгімелескенінен байқаған. Үлкендер алдымен сөз 

арқылы баланың мінез-құлқын түзейді және практикалық мазмұнын игерте бастайды, сонымен қатар, 

бала өзінің ойы арқылы мінез-құлқын реттей алады. Балалар сөзді игерген соң әңгімелесу үшін емес, 

сонымен қатар мінез-құлқын ұйымдастыруға қажет екенін түсінеді. 
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Әр елдің дамып, жоғары деңгейге көтерілуі үшін сол елдің тарихы, мәдениеті, ауызша 

және жазба әдебиетінің болуы өте маңызды. Мақалада ауыз әдебиетінің озық үлгілерінің 

ұлттық сананы жанғыртудағы өзіндік рөлі сараланады. Мәселені талдау барысында қазақ 

фольклорының  «Бабалар сөзі»  атты 100 томдығынан нақты мысалдар келтіріледі. 

Тірек сөздер:  ұлт, сана, «Бабалар сөзі» атты қазақ фольклорының 100 томдығы, 

рухани жаңғыру, фольклор, халық, тарих, бағдарлама. 

 

Для того, чтобы каждая страна развивалась и поднималась на более высокий уровень, 

очень важно наличие истории, культуры, устной и письменной литературы. В статье 

анализируется роль устной литературы в осмыслении национального сознания. При анализе 

проблемы приводятся конкретные примеры из 100 томника казахского фольклора «Бабалар сөзі». 

Ключевые слова:  Нация , сознание, 100 томник казахского фольклора «Бабалар сөзі», 

духовность, модернизация, фольклор, народ, история, программа. 

 

In order for each country to develop and rise to a higher level, it is very important to have 

history, culture, oral and written literature. The article analyzes the role of oral literature in the 

understanding of national consciousness. In the analysis of the problem specific examples from 100 

volumes of Kazakh folklore «Babalar sozi» are given. 

Key words:  Nation, consciousness, 100 volume of Kazakh folklore «Babalar sozi», 

spirituality, modernization, folklore, people, history, program 

 

Әрбір патриоттың өшпес арманы мен мұраты тікелей елінің көркейіп дамуына 

байланысты.  Елдің жаңа деңгейге көтерілуі, халық жағдайының жақсаруы, тілі мен дінінің, 

ұлттық құндылықтарының әлемде орнығуы  халықтан бастау алады.  Осыған байланысты 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев «Болашаққа бағдар:  руxани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласын жариялап: «Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, ол – 

әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына қосылу», - деп болашаққа деген үміт пен сенімімізді, 

мақсаты пен мүддемізді нақты айқындап айтты. Елбасымыз бүкіл қазақ халқы ежелден 

армандаған мақсатты, яғни ұлттық жаңғыруды қолға алып отыр. Ол рухани жаңғырудың жолын 

көрсетіп қана қоймай, оны жүзеге асырудың нақты бағыт-бағдарын да ұсынды. 

 Елбасының бұл мақаласында қазіргі Қазақстанның басты рухани құндылықтары айқын 

көрініс тапқан. Ұлттық болмыс пен бірегейлікті сақтай отырып, білімге ұмтылу, сананы 

жаңғырту – Елбасы мақаласының алтын арқауы болып өрбіген. Тәуелсіздіктің нығаюы, әлемде 

бірегей орын иеленіп, дамыған елге айналуымыз үшін қазақстандықтар алға батыл қадам жасап, 

жоғары технологияларды меңгеруі, халықаралық деңгейдегі жобаларды ілгерілетуі маңызды.  

Бұл – Қазақстан көшбасшысы айтқан «бәсекеге қабілеттіліктің бір шарты. Бұл – мақала ғана 

емес, ауқымы өте кең, мазмұны терең, ұлт руханиятын ХХІ ғасыр биігіне көтеретін рухани 

жаңғыру бағдарламасы деуге болады. Елбасы тарих, мәдениет, ғылым  мен білімді тұтастай 

қамтитын ұлттық рухани жаңғыру бағдарламасын халық назарына ұсынып отыр. Мемлекет 

басшысы ХХІ ғасырдағы жаңа ұлттың, жаңа қазақтың болмысын анықтап берді. Әрі осы жаңа 

дәуірдегі ұлттың рухани жаңғыру жолының алты бағдарын ұсынған. 
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Елбасының мақсаты – ұлттың ұлы мұраты.  Мемлекет басшысы қазақтың ежелгі 

«дәстүрдің озығы бар, тозығы бар» қағидасын мықтап ұстануға шақырады:  

«Мен қазақстандықтардың ешқашан бұлжымайтын екі ережені түсініп, байыбына 

барғанын қалаймын. Біріншісі – ұлттық код, ұлттық мәдениет сақталмаса, ешқандай жаңғыру 

болмайды. Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің кертартпа 

тұстарынан бас тарту керек». Мемлекет басшысы нұсқап отырған ұлттық бірегейлікті сақтай 

отырып, заман ағымына қарай оның сипаттарын өзгерту, «білім культін» қалыптастыру, 

мемлекет пен қоғамды революциялық емес, эволюциялық жолмен дамыту, ең бастысы, 

сананың ашықтығын, яғни әлемдік озық жаңалықтарға, ғылым-білімге құшақты айқара ашу 

идеялары ұлттың рухани-мәдени қалыбы болмақ» , - деп бағалаған [1, 4-б.]. 

Осы орайда, ұлттық сананы жаңғыртуды неден бастаймыз деген сұрақ туындайды. Менің 

ойымша,  ұлт санасының жаңғыруы сол елдің тарихы мен мәдениетінен бастау алады. Қазақ 

фольклоры – халықпен бірге қатарласып келе жатқан зор руханият. Ол – қазақ қоғамы үшін 

бұрын да, қазір де  өз маңыздылығын жоғалтқан емес, жоғалтпайды да. Баяғы дәстүрлі қоғамда 

фольклор әрі әдебиеттің, әрі өнердің, әрі педагогиканың қызметін атқарған.Сол себепті 

фольклорда қазақ этносының дүниетанымы, философиясы, этикасы, эстетикасы, тарихы 

айшықты да анық көрініс тапқан.Фольклор – тек қана мұра ғана емес. Ол – рухани 

мәдениетіміздің мол қазынасы мен ажырамас бөлігі. 

Қазақстан  Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Елбасы Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевтың бастамасымен «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы аясында 100 

томнан тұратын «Бабалар сөзі» атты қазақ фольклорын жарыққа шығарды. Кітапты шығарудың 

басты мақсаты – халқымыздың ұлттық мақтанышы саналатын аса бай фольклорын қалың 

бұқараға толықтай таныстыру, фольклорымыздың түр жағынан да, мазмұн жағынан да, 

жанрлары мен көркемдігі жағынан да баға жетпес асыл мұрасын бүкіл жаһанға паш ету. 

Бұл жинақтың алғашқы үш томы ешбір баспа бетін көрмеген діни дастандарға арналады. 

Ал төртінші және бесінші томдары хикаялық дастандарға толы. Жалпы жинақ 100 томнан 

тұрады. 

«Бабалар сөзі» жүз томдық топтамасы – ұлттық бренд. Бұл дүниежүзілік мәдениетте 

теңдессіз оқиға болды. Тұлпарды тұяғынан таныған халықтың бүгінгі ұрпақтары атадан балаға 

қалған мұраны космостық жылдамдықпен зымырап бара жатқан ХХІ ғасырда әлемге паш етіп 

отыр» [2, 3-б.]. 

Менің бұл пікірмен толықтай келісемін. Себебі,  «Бабалар сөзі» қазақ фольклорының 

жинағы 2014 жылы Франкфуртта өткен әлемдік кітап жәрмеңкесінде әлемге таныстырылған 

болатын. Сол жылы алғаш оның тұсаукесері Алматыда Мәдениет және спорт министрлігі мен 

ұлттық Кітап палатасының қолдауымен Орталық Азия елдері фестивалі мен ІІІ Халықаралық 

кітап форумында өтті. Бұл жинақ біздің тарихи байлығымызды, әдебиетіміздің байырғы 

заманнан бері дамып келе жатқанын дәлелдей алады. Бұл бізге ата-бабамыздан жеткен мол 

әдеби мұра деп білеміз. 

Әлем халықтарына ортақ рухани құндылықтарды толықтырып, өркениет, мәдениет пен 

әдебиет тарихына аса зор үлес қосатын Қазақ халқының мәдени  мұралары аз емес. Солардың 

үлкен бір бөлігі – жыр, дастандар. Бұл туындылар тарихтың әр кезеңдерінде туындап, әр түрлі 

соқпақтардан өтіп, авторлары ұмытылды, сан ғасырлар бойы ұрпақтан-ұрпаққа ауызша тарап, 

халық жадында мәңгілік сақталып қалды.Осы ұзақ  жолда ақын-жыраулардың,  жыршылардың 

бүгінгі күнге кей шығармалардың  жұрнағы ғана іліккен болса, кейде бір туындының ондаған 

нұсқалары жетті. Жыр-дастандар  қазақ қоғамының әр кезеңінде ұрпақтардың санасына сіңіп,  

отансүйгіштікке, әділдікке, имандылыққа, ынтымақ-бірлікке үндеп отырды.  

«Бабалар сөзінің» 100 томдығында «ескінің сарқыншағы» деп кеңестік идеология кері 

ысырып, зерттеуге шектеу қойған көне наным-сенімдерге қатысты ғұрыптық фольклор үлгілері, 

діни дастандар, кешеуілдеп қалған жанр– тарихи жырлар барынша қамтылды. Ғұрыптық 

фольклорды жинастырып, қалыптастырып, жариялауға, ғылыми тұрғыдан зерттеуге ешкімнің 

«құлқы» болмады. Керісінше, «Совет фольклоры» деген атаумен түрлі ұсақ-түйек дүниелер 

жарияланып келді. Міне, осындай үлкен олқылықтың орнын толтыруда «Бабалар сөзінің» орны 
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ерекше. Күні бүгінге дейін «дін салты өлеңдері», «қалып сөзі», «емшілік өлеңдер» деп әртүрлі 

аталып келген бұл саладағы фольклорлық үлгілер жеке жанр ретінде енгізілді. Ғылыми 

түсініктемелерінде ғұрыптық поэзия мәтіндеріне әдебиет текстері тұрғысынан қарап, 

әдебиеттану нормалары бойынша тексеруге мүлде болмайтыны баса айтылып, ғұрыптық 

фольклор шығармаларының нысанасы мен мұраты, тақырыбы мен мазмұны, архитектоникасы 

түгелдей өткерілуге тиісті ғұрып фольклорына қатысты екендігі, шығарманың жалпы пішіні 

ғана емес, ондағы әрбір сөздің өзі де жанр функциясымен, яғни ондағы ғұрыптық функциямен 

қабысып, сол функцияны атқарып, ашуға қызмет етуі керектігін баса айтылып, жанрдың негізгі 

ерекшелігі ретінде зерттелді.  

Жылдар бойы түрлі сылтаулармен баспада жарияланбай, беймәлім болып келген қазақ 

фольклорының озық үлгілері 100 томға толықтай енгізіліп, ғылыми тұрғыдан зерттеліпп, бүгінгі 

күн тұрғысынан сараланды.  

Ғалым қызыл империя саясатының салдарынан жабулы қазан күйінде қалған қазақ 

тарихи жырларының барлық нұсқалары кіргізілді. 

Тарихи жырлар – қазақ халқының тарихымен тығыз байланысты, халық санасына 

ерекше ықпал еткен салалардың бірі. Тәуелсіздік жылдарында қазақ халқының әдебиетіндегі 

тарихи жырларды тереңдеп зерттеп, тануға назар аударылып, мол мүмкіндіктер ашылды. 

Тарихи жырлар қазақ елінің барлық аумағында кездеседі. Соның ішінде, Қазақстанның әр 

өңіріндегі тарихи жырлар да бай мұралардың қатарына жатады. Әйтсе де, тәуелсіздік алғанға 

дейін фольклортану ғылымында түбегейлі жинақталып, жүйелі зерттеле қойған жоқ еді.  

Әр өңірдегі тарихи жырлар – қазақ фольклорының арналы салаларының бірі ретінде өз 

бағасын алуға лайық халықтың поэзиялық бағалы мұрасы. Бұл тарихи жырларда халқымызға 

найзаның ұшы, білектің күшімен келген тәуелсіздік тарихы жазулы, сол тәуелсіздікті көзімен көре 

алмай кеткен ерлеріміздің ерлік істері зор құрметпен жырланады. Ғылыми тақырып ретінде арнайы 

зерттелмей келген қазақ фольклорының ақтаңдақ беттері Қазақстанның әр аумағындағы тарихи 

жырлар жинақта толықтай қамтылды. ҚР ҰҒА М.Әуезов атындағы ӘӨИ және ОҒК-ның қолжазба 

қорларына өткізілгенімен, зерттеу нысанасына ілікпей, мұрағат мұрасы ретінде қолжазба қалпында 

ғана сақталып қалған «Қабанбай батыр», «Базар батыр», «Барақ батыр, Абылай», «Мырзаш батыр», 

«Тобағұл батыр» және тағы да басқа тарихи жырлар жинақталып, араб және латын әріптеріндегі 

нұсқалары  кирилл әрпіне түсіріліп, тарихи негізі сараланып, ғылыми айналымға қосылып, 

кейіннен ғалымдар тарапынан текстологиялық салыстыру жұмыстары жүргізіліп, көркемдік 

болмыс-бітімі, поэтикасы талданды. Ұлттық сананы жаңғыртудағы «Бабалар сөзі» осындай рөл 

атқарып, халықты өткенімен қауыштырып, рухани серпіліс әкелді. 
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Мақалада адам үшін эстетикалық тәрбиенің қаншалықты маңыздылығы қарастырылады. 

Авторлар бастауыш сынып оқушыларының эстетикалық тәрбиесін ұлттық мәдени құндылықтар 

негізінде дамыту маңыздылығы туралы жүргізген зерттеулерді негіз ретінде алып өз пайымадарын 

жасайды. 

Тірек сөздер: эстетика, ұлттық мәдени құндылық, эстетикалық тәрбие, ұлттық тәрбие, 

эстетикалық сана, құндылық. 

В статье рассматривается значение эстетического воспитания для человека. Авторы 

создают в основу исследования о важности развития эстетического воспитания младших 

школьников на основе национальных культурных ценностей. 

Ключевые слова: эстетика, национальные культурные ценности, эстетическое 

воспитание, национальное воспитание, эстетическое сознание 

 

The article deals with the importance of aesthetic education for a person. The authors create the 

basis of the study on the importance of the development of aesthetic education of younger students on the 

basis of national cultural values. 

Keу words: aesthetics, national cultural values, aesthetic education, national education, aesthetic 

consciousness, values. 

 

«Әрбір ұлттың баласы өз ұлтының арасында өз ұлты  үшін қызмет қылатын болғандықтан,      

тәрбиелі баланы сол ұлт тәрбиесімен тәрбие қылуға міндетті»         ( М. Жұмабаев) 

 

Қазақстан Республикасының  барлық білім беру жүйесі бүгінгі таңда жеке тұлға дамытуға 

бағытталып отыр. Себебі бүгінгі оқушы ертеңгі ұлт болашағы болып табылады. Әрбір халық өзінің 

ұрпағымен жапырақ жайып, өркендейді. Әрбір мемлекет білімді жастарымен  қуат алады. Осы орайда 

еліміздің болашақ жастарының бойында  рухани байлық, адамгершілік, мәдениеттілік, саналы ұлттық 

ойлау қабілетін дамыту мақсатында кеңінен жұмыс жасауымыз керек. Білімнің алғашқы баспалдағы 

бастауыш мектептен бастап ұрпағымызды   ұлттық тәлім-тәрбиеге баулып, халқының салт-дәстүрін 

жақсы білетін саналы азамат етіп тәрбиелеуге аса көңіл бөлу керек. Н. Ә. Назарбаев: «Болашақ 

ұрпағымызды  тәрбиелегенде, оларға жастайынан имандылық пен ұлттық қасиеттерді сіңіре білсек, 

сонда ғана біз ұлттық рухы дамыған, Отанының гүлденуіне өз үлесін қоса алатын азамат өсіре аламыз» 

деген болатын. Осы орайда  оқушылардың бойына эстетикалық тәрбиесін ұлттық құндылық негізінде 

дамыту ерекше орын алатынын айқындағандай. Ал жалпы  құндылық дегеніміз не? Құндылық  бұл  – 

оқыту мен тәрбиедегі адамгершілікке бағытталған мұраттар. Ол сыйластық, имандылық, 

меймандостық, кішіпейілділік, кісілік,  салауаттылық, ізгілік, қайырымдылық, өнерпаздық, еркіндік, 

шығармашылдық, шешендік, ақынжандылық, сыпайылық, мәдениеттілік,  рухани байлық сынды 

қасиеттер жатады. Тәрбие ұлттық табиғи тамырынан кіндік үзсе, тәрбиелік қасиетін жоғалтады. 

Сондықтан ұлттық құндылықтар негізінде эстетикаға тәрбиелеу арқалы ұлтымыздың тынысы кеңейіп, 

өркендей түседі.  

Қазіргі таңда адамның Жердегі сандық өмір сүруі емес, адамзат қоғамының сапалық жағдайы 

жөнінде сөз болып тұрғаны белгілі. Адамның алуан түрлі қасиеттерінің ішінде оны эстетикалық 

индивид ретінде сипаттайтын, яғни, өмірді тануға ұмтылатын және онымен үйлесімділік пен келісім 
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негізінде қарым-қатынас құруға ұмтылатын Адам болуға қажет қасиеттер; шығармашылық іс-әрекетте 

өзінің мәндік күштерін жүзеге асыру. Адамзат тарихы осындай «эстетикалық идеалды» іздестіруге куә 

болды. Эстетика қазіргі таңның аса өзекті мәселелерін шешуге көмектесе алуы мүмкін. 

Платон эстетикалық  сананы негізінен ғажайып ғаламның біртұтастығы мен тәртібін 

көрсететін Игілік, Ақиқат және Махаббаттың тұтастығы болып келетін «көркемдік идеясы» ретінде 

түсіндіреді. Дегенмен, эстетикалық танымды рационалды-жасампаз ретінде жоғары бағалай  отырып, 

антикалық ойшыл оның іс жүзінде, яғни көркем шығармашылық әрекетінде көрініс табуына теріс 

көзқарас танытты. Ол оны дамымаған, табиғатқа мағынасыз еліктеу деп қарастырды, себебі ол 

көркем және керемет идеялар әлемінің өңсіз, бұрмаланған  көрінісі болып табылады деп түсінді [1].  

Аристотель, керісінше, эстетикалық танымның дәл «еліктеушілік» қырына үлкен мән беріп, 

оны табиғатқа көркем жолмен  еліктеуге, яғни мимесисеге негізделген адам қабылдауының туа біткен 

қасиеті деп сипаттады [2]. Ол керемет форманы әлемнің саналы, үйлесімді дүние құрылысының  

негізінде жатқан симметрия мен жүйелік деп түсінгендіктен, мимесисті адамның табиғи қабілеті мен 

таным деңгейлерінің бірі деп анықтады. Сонымен қатар Аристотель  эстетикалық жақтың моральдық 

қырын да басып айтып, оны адамгершілік тазарудың құралы ретінде түсіндіреді (катарсис) [3]. 

Қазақстандық философияда эстетикалық таным мәселесі алғаш Б.Р. Қазыханованың «Қазақ 

халқының эстетикалық мәдениеті» атты монографиясында көтерілді [4]. Монографияда қазақ 

халқының эстетикалық мәдениетінің қалыптасуы жөнінде біртұтас зерттеу жүргізуге әрекет жасалды. 

Бұл жерде автор өзінің басты назарын ақындық шығармашылық пен эстетикалық мәдениеттің 

дамуына зор үлестерін қосқан танымал ойшылдар мен суретшілердің шығармашылығына аударады. 

Олар: Қорқыт ата, Асан Қайғы, Қазтуған, Шалкиіз, Бұхар-жырау, Қалқаманұлы және т. б. [5] 

Абай Құнанбаевтың көркем мұрасының үлкен эстетикалық құндылығы бар, оның мұрасында 

ақынның әлем мен адамзат өмірін эстетикалық қабылдаудың ерекшелігі, көркем танымның мақсаты 

мен әлеуметтік рөлі, өнер мен поэзия, олардың қоғамдық өмір мен қоршаған шынайылықпен тығыз 

байланысы жөніндегі идеялары жарқын көрінеді. Абай пікірінше, эстетикалық идеал бұл этикалық 

және эстетикалықтың мазмұнның бірлігі болып табылады, атап айтар болсақ, адамгершілік 

кемелділік, рухани кемелдену, физикалық кемелдену, дамыған көркем талғам мен гуманистік сана. [5] 

Қазақ халқының салт-дәстүрлері тіршілік кәсібіне, наным сеніміне, өмірге деген 

көзқарастарына байланысты ұрпақтан ұрпаққа берілгенде ауысып, өзгеріп, жаңарып отырады. Қазіргі 

уақыттың өмір ағымына байланысты кейбіреулері түрленіп қана қоймай, жаңадан еніп те жатыр. 

Салт-дәстүрлердің ұрпақ тәрбиесіндегі мәні зор. Ол бала тәрбиесіне байланысты, тұрмыс салт және 

әлеуметтік-мәдени салт-дәстүрлер болып үш түрге бөлінеді. Эстетикалық мәдениетті қалыптастыруда 

қазақ халқының салт-дәстүрлерінің (бала тәрбиелеу, үйлену тойы, отбасылық той-жиыңдар, 

маусымдық мерекелер, діни мерекелер, ырымжоралғылар) рөлі ерекше болды. Қазақ халқында 

ертеден келе жатқан «Ата көрген оқ жонар, ана көрген тон пiшер» немесе «Ұяда не көрсе, ұшқанда 

соны іледі» деген өсиет-нақыл сөздерi ел арасына кең тараған. Бұдан баланың өскен ортасының 

тәрбиелiк мәніне ерекше назар аударылғанын байқаймыз. Осыған орай, ер баланы тәрбиелеуде 

әкенiң, қыз баланы тәрбиелеуде шешенiң рөлi жоғары болған. Әрбір ата-ана балаларына үлгi-өнеге 

ретiнде өздерiнiң бар бiлгендерiн үйретiп отырған. Олардың нендей iске қабiлеттiлiгiн, қандай өнерге 

бейiмдiлiгiн аңғарып, мүмкіндігінше олардың бойындағы табиғи дарындылығын ашуға талпынған. 

Мұндай өміршең дәстүр бүгінде өз жалғасын табуда.  

Ұлттық эстетиканың алдында білім жүйесі және тәрбие арқылы әр адамның санасын 

қалыптастыру мәселесі тұр. Алайда, соңғы меже негізгі барлық қоғамды адамгершілікке тәрбиелеу 

мақсатына бағытталуы тиіс. Қазіргі заманғы жаһандану үрдісі мен көп мәдениеттілік жағдайда бұл 

тек ұлттық мәдениетті қайта жаңғырту арқылы ғана қол жеткізуге болады. Білім беру «әлемнің 

мәдени келбетінен», ұлттық төл мәдениеттен, бірегейлік пен мәдени алуан түрліліктен айрылып қалу 

қаупінен алыс болу үшін белгілі бір этно мәдениеттің өкілі болумен қатар, әлемдік үрдістер жайлы 

«әлемдік түсінігі» бар адамды қалыптастыруға бағытталуы тиіс. 
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Бұл мақалада көркем шығармалар арқылы мектеп жасына дейінгі балалардың тілін дамыту 

мүмкіндіктері, ата-бабамыздан қалған асыл қазынаның құндылығы жөнінде мәселелер 

қарастырылады.    

Тірек сөздер: көркем шығармалар, асыл қазына, дүниетаным  

 

В данной статье рассматриваются вопросы о возможностях развития речи детей 

дошкольного возраста через художественные произведения, о ценности благородной сокровищницы 

наших предков  

Ключевые слова: художественные произведения, ценности, мировоззрение 

 

This article discusses the possibilities of speech development of preschool children through the works 

of art, the value of the noble Treasury of our ancestors 

Key words: works of art, values, worldview. 

 

Балаларды мектеп жасына дейінгі оқытумен және тәрбиемен қамтамасыз етуді арттыруға 

бағытталған «Балапан» арнайы бағдарламасы әзірленіп,  2020 жылға қарай орта білім беруде 12 

жылдық оқыту моделінің табысты жұмыс істеуі үшін Үкімет барлық қажетті шараларды  іске асыруда 

[1]. Балабақшада  білім беру жүйесінің бірінші сатысы ретінде балаларды мектепке даярлауда 

маңызды қызмет атқарады. Бала мектепке қаншалықты сапалы және уақтылы дайындалса, соғұрлым 

оның кешелекте білім алуы нәтижелі болады. «Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі білім 

беруді дамыту тұжырымдамасы» білім беру жүйесіне үлкен жаңалық және салмақты жауапкершілік 

әкелді. Онда «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту (ЮНЕСКО-ның ұсынымдарына сәйкес атауы - 

бастауышқа дейінгі білім беру) баланың жасын және өзіне тән ерекшеліктерін ескере отырып, оның 

толыққанды қалыптасуы үшін даму ортасын  құратын үздіксіз білім берудің бастапқы деңгейін» құру 

талабы алдымызда тұр. Осы тұжырымдамаға сәйкес мектепке дейінгі мекеменің мақсаты: мектепке 

дейінгі білім беру, сауықтыру, түзету болса; ал атқарылатын міндеттері: 

– бес жастағы балаларды мектепалды даярлығымен толық қамтуды қамтамасыз ету; 

– мектепке дейінгі және бастауыш білімнің оқыту бағдарламаларының үйлесімділігін 

қамтамасыз ету; 

– баланың балабақшада оқу қызметін меңгеруге қажетті жеке қасиеттерді тәрбиелеу болып 

табылады [2]. Осы орайда, мектепке дейінгі тәрбие мазмұнын жаңартуда ұлттық және жалпы 

адамзаттық құндылықтар, ғылым мен тәжірибе жетістіктерін жүзеге асырар саяси-әлеуметтік 

құжаттарды басшылыққа  ала отырып, алға қойған міндеттерді жүзеге асыру, мектепке дейінгі 

 тәрбиелеу  мен білім беру мазмұнын түбегейлі жақсарту мақсатында Б.Баймұратқызы  мен 
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М.Сәтімбекованың басшылығымен қазақ балабақшаларына арналған ұлттық төл «Балбөбек» 

бағдарламасы дайындалған және осы жүйеде тәлім-тәрбие жұмыстары жүргізілуде. 

Бағдарлама ең алдымен баланың дене және эмоционалдық  саулығын нығайту, дара 

ерекшелігін дамыту, өз бетімен білім алудың жолдарын игеру үшін жағдай туғызуға бағытталған. 

«Балбөбек» бағдарламасында  балалардың жас ерекшелігіне орай көркем шығармалар шамамен 

іріктеліп, ұсынылды. Балалардың жасына лайықты көркем шығармаларды оқып беру, оқылған 

шығарма мазмұнын әңгімелетіп айтқызу, мақал – мәтел оқу, жұмбақ жасыру жүйелері қарастырылған. 

Мектеп жасына дейінгі кезеңде баланың дүние танымын, ой-өрісін кеңейтіп, сөйлеу тілінің 

лексикалық қорын жетілдіру, эстетикалық талғамын оятып, адамгершілікке баулу ісінде көркем 

әдебиеттің алатын орны ерекше. 

Мектепке дейінгі сәбилердің әдеби шығармаларды өз бетінше оқуға қабілетті еместігі мәлім.  

Мектеп жасына дейінгі балалар  әдеби шығармаларды мұғалімнің мәнерлеп оқып беруі 

бойынша ғана сөз сырын санасына ұялатады, лексикасын қорландырып, керегін іріктеп алуға 

жаттығады. 

Педагог-тәрбиешінің назарында болатын бір маңызды мәселе – көркем шығармаларды 

оқығанда, не әңгімелегенде, балалардың қалай тыңдап отырғанын елеусіз қалдырмау[3]. 

Еліміздегі мектепке дейінгі мекемелердің тәрбиеленушілерін қай ұлт өкілі болғанына 

қарамастан, қазақ халық ауыз әдебиетінің үлгілерімен таныстырып, оларды байырғы халықтың рухани 

қазынасы арқылы сәбилерді отаншылдыққа баулу тәрбиешілердің міндеті болып табылады. Ата-

бабалардың қиялынан туған ғажап оқиғалы ертегілер мен терең мәнді аңыздар, батырлық жырлар мен 

өмір тәжірибесінен ой түйетін мақал-мәтелдер, халықтың салт-дәстүрінің энциклопедиясы болып 

тұрмыстық жырлар, философиялық тұжырым жемісі жұмбақтар мен жаңылтпаштар - мінезі дархан 

осынау халықты, оның ұлан байтақ жерін сүюге, шынайы патриот болуға тәрбиелейтін дүниелер. 

Осынау мол қазынамен ауыз әдебиеті үлгілерімен балаларды таныстыру үшін, алдымен сәбилерді 

сабаққа даярлап, оқылатын материалдың көлемін, мазмұнын анықтап алу маңызды. Материал мәтінінің 

мазмұны балаларды қызықтыратындай тартымды, жалықтырып жібермейтіндей шағын болғаны жөн. 

Ия, расындада балаларға қолданылатын әдебиеттер шағын, сонымен қатар қызықты болса баланың сол 

шығармаға деген қызығушылығы артады. 

Халықтың асыл қазыналары – ауыз әдебиеті аңыз-әңгімелерден, ертегілерден, шешендік 

сөздерден тұрады. Балалардың ақыл-ойын дамытуға аңыз–әңгімелер, ертегілер оқудың маңызы зор. 

Халықтың асыл қазынасымен сәбилерді сусындату, ертегілерді пайдалану арқылы жүзеге асады. 

Бүлдіршіндер өте әсершіл келеді. Естіген ертегі мазмұнын естеп сақтап, әділдікке сену, біреуге 

жақсылық жасау, көмектесу сияқты қасиеттерге ие. Балаға күнделікті жылы дауыспен айтқан ертегі, 

жұмбақ, жаңылтпаш, күлдіргі әңгімелер сәбидің жан дүниесіне әсер етіп, ізгі қасиеттерін дамытып, 

ақыл-ойын жетілдіреді. Ертегі арқылы еңбекке, шыншыл болуға, туған жерін сүюге, батыр да батыл 

болуға тәрбиелеу – біздің басты міндетіміз. Ертегі тыңдау арқылы бала оған еліктейді, өзі де ертегінің 

басқа түрін, ойлап шығарады. Түйсік қабілеттері дамиды.   Кішкентайынан ертегі тыңдап өскен бала 

ақылды, зерек, терең ойлы, зейінді болып өседі. Ертегі жаңа өскін балауса буынның сана-сезімін 

оятып, ақыл-есін дамытып, адамгершілікке тәрбиелейді. Мектеп жасына дейінгі балалардың жасына 

лайықты, ертегі, жұмбақ жаңылтпаш, әңгіме естіп өсуі – олардың сөздік қорының молаюына, ақыл-

ойының жетілуіне дыбыстарды дұрыс айту мәдениетіне әсер етеді. Өйткені, бала ертедегі жақсы 

кейіпкерге еліктеп батыр, шыдамды, ақылды, кеңпейіл болғысы келеді. Балалардың ең сүйіп 

тыңдайтын дүниесі – ертегіні қайталап айту арқылы баланың сөздік қоры дамиды. Бұрынғы уақытта 

балалар көбінесе ата-әже бауырында өскен. Олар үлкендердің ертегі, әңгімесін тыңдап, зейін қойып 

өскен. Ол балалар үлкенге құрмет, кішіге мейірімді, ілтипатты болған. Қазір көбінесе теледидар 

немесе компьютер алдында отырады да кино, көп сериялы мультфильмдер көреді. 

Тәрбиеші тіл дамыту, сөйлеуге үйрету, сауат ашу сабақтары кезінде бұл шығармаларды 

балаларға оқып, әңгімелеп мазмұнын өздеріне айтқызады. Жаттауға ұсынылған шығармаларды 

түсіндіріп, жаттау арқылы қабылдау, есте сақтау қабілетін дамытады. Көркем шығармалармен 

таныстыру арнайы сабақтармен қоса  тіл дамытуға берілген білімдермен  іске асырылады, ал, жұмбақ 

шешу мақал-мәтел, жаңылтпаш оқу жұмыстары әр сабақтың мазмұн, мақсатына қарай таңдап 

алынып сабақ жоспарларында көрсетіледі. Түрлі заттармен іс-әрекетке байланысты тәрбиеші 
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балаларға өздігінен жұмбақ құратып айтқызады. Әдеби шығармалармен таныстыра отырып, 

тәрбиеші балаларды шығарма жанрларын ажырата білуге үйретеді. Олардың тілін ширатып көркем 

сөз өнерін сүйе білуге баулып, адамгершілікке тәрбиелейді. Ұлттық негізде жасалған «Балбөбек» 

бағдарламасы бұл күнде қазақ, орыс тілінде жұмыс істейтін балабақша тәжірибесіне енгізіліп, 

тәрбиешілер ұстанатын мемлекеттік құрал мүддесін өтеуде. Бағдарлама негізінде оқу-әдістемелік 

құралдар кешені жарық көрді [4]. 

Көркем шығармаларды оқу барысында балаларды  ауызша сөйлеуге үйрету, сөздің дыбыстық 

құрамын дұрыс айтуға, тілдің фонетикалық және грамматикалық ерекшеліктерін, үйренген сөздерін 

жекеше, көпше заттың атына байланысты  септеп, жіктеп, тәуелдеп айтудың қарапайым тәсілдерін 

меңгеру,  байқағыштық ойлау қабілеттері мен дүниетанымын дамыту, оларды ана тілін сүюге, 

құрметтей білуге тәрбиелеуде тәрбиешілердің атқарар жауапкершілігі зор екені мәлім. Яғни, 

сәбилердің дүниетанымын кеңейтіп, ойын өрістетіп тіл байлығын жетілдіруде көркем әдебиеттің 

орны ерекше.  

Тәрбиеші көркемсөз оқушы – ол тыңдаушысын толғандырып, балаларды өзімен бірге 

күлдіріп, қуанта білуі шарт. Мұның бәрін тәрбиеші өзінің орындаушылық, көркемсөз оқу 

құралдарымен жүзеге асырады. Сонда ғана шығармадағы әрбір кейіпкер «тіріліп», оларға «жан 

бітіп», тыңдаушының жанына, жүрегіне жақындай түседі, көркемдік және идеялық жағынан әсер 

ететін болады. Сөйтіп, ол кейіпкерлер өзіндік қасиеттерімен, өзіндік сапасымен қайта жанданады. 

Көркем  шығармаларды  әңгімелеп берудің  оқып  беруден  айырмасы  әңгімеші мәтінді  сөзбе-сөз 

 емес,  еркін  айтып  береді. Тәрбиеші  өзі  беріле  әңгімелесе  балалар  да  үн  шығармастан 

 тыңдайды.  

Тәрбиеші мәнерлеп оқуға даярлану үшін алдымен сөйлеу техникасына жаттығу, дыбыстау 

мүшелерінің қызметін дұрыс меңгеру керек. Тәрбиеші көркем шығарманы мәнеріне келтіріп, әсерлі 

оқуы үшін алдымен өзінің дыбыстау мүшелерінің қызметін жетік біліп, әрбір тіл дыбысы қалай 

жасалады, қалай оқылады дегенге баса назар аударып жаттығуы қажет. Баланы ана тілінде анық, таза, 

сөйлеуге үйрету ісінде жұмбақ, жаңылтпаш, мақал-мәтел, ертегі  айтқызудың маңызы зор екендігін 

зерттеу нәтижелері дәлелдеген.  Мысалы: Жаңылтпаш. Халық баланың тілін ширату үшін, оған сөз 

үйретіп, сөздіқ қорын молайтып, дүниетанымын дамыту мақсатында жаңылтпаштар ойлап шығарған. 

Балбөбектің тілі шығып, балдырған жасында сөздік қоры молая бастаған кезде, кейбір дыбыстарды 

айта алмай немесе қинала айтады. Тілін мүкістендірмей, мүдірмей сөйлеу үшін, қиналып айтатын 

дыбыстары бар сөздерді бала неғұрлым жиі-жиі дыбыстап айтып, жаңылмай жаттықса, сөйлегенде де 

мүдірмей, өз ойын толық жеткізетін болады. Жаңылтпаштарды жаттап, жаттыға айту арқылы 

баланың ана тілін ардақтау, сөз қадірін білу сезімі қалыптасып, ой-қиялы дамиды, сөздік қоры 

молаяды [5]. 

Жаңылтпаштарды халық бала психологиясы мен тіліндегі кемістігіне сәйкес шығарған. Тілі 

шыға бастаған жас бөбекпен, тілі шыққан балдырғандардың тілінде көбінесе «р» дыбысы мен «и» 

дыбысын, «ш» дыбысы мен «с» дыбысымен шатастыру байқалады. Сондықтан, жаңылтпаштар да, 

көбінесе сол «р» дыбысы мен «и» дыбысын қатар айтуға құрылған: 

Дегенде, әй, Тайқарбай, әй, Тайқарбай, 

Қойыңды май жусанға жай, Тайқарбай. 

Тайқарбай, Майқарбайлар толып жатыр, 

Әй, Тайқарбай, дегенің қай Тайқарбай? – деп оқылады. 

Жұмбақ. Нақты бір зат туралы тұспалдап, ұқсатып, бейнелеп айту арқылы баланы ойлату, 

танымдық, білімдік ұғымдар мен түсініктерді ой-қиял елегінен өткізіп, тұжырым жасап, шешімге 

келуде тапқырлық пен дүниетанымдық дәрежесін байқау үшін, халық ертеден-ақ жұмбақтардың 

алуан түрлерін шығарған. Отбасында балаларға жұмбақтар үйретіп, жұмбақ айтысуды 

ұйымдастырып, олардың тапқырлығын сынау, жұмбақ айтысуда жеңіп шыққан балаларды мадақтап 

отыру – бұрыннан қалыптасқан дәстүр болатын. Балалар бақшасында «қызықты кеш», «өнерпаздар 

мен білгіштер жарысы» сияқты думандарды жоспарлы түрде ұйымдастыра білген тәрбиеші жұмбақ 

айтысу дәстүрлерін қызықты өткізеді. Әрине, жұмбақ айтуды көбінесе тәрбиешінің өзі бастайды да, 

бұрыннан үйретілген жұмбақтар бойынша жұмбақ айтысу одан әрі жалғасады. Жұмбақты көп білген 

балдырғанға «білімпаз» деген атақ беріледі.  
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Мақал мен мәтел: Баланың өмір тәжірибесі аз, сондықтан, оған айтатын ақыл-насихат, өнеге-

өсиет әрі әсерлі, әрі ойда қалатындай мәнді болу керек. Сол мәнді сөздер – мақалдар мен мәтелдерді 

орынды пайдаланған ата-ана ой қозғап, ақылға қонымды сөздер айту арқылы баланы тәрбиелейді 

және санасын арттырады. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» дегендей, баланы ана тілін 

ардақтауға үйретіп, ой қисындарын сөз жүйесіне келтіре алу қабілетін дамыту үшін, ата-ананың 

мақалдап сөйлеуінің мәні зор.  

Балалар бақшасында тіл ұстарту, тіл ширату сабақтарында балдырғандарға мақал, мәтел 

туралы түсінік беріліп, оларды қолданудың қажеттігі туралы айтылады. Мысалы: «Әке – тірегің, ана – 

жүрегің» деген мақалдың мәні, мазмұны ондағы жеке сөздердің мағынасы туралы сұрақ-жауап 

тәсілін қолданып, тәрбиеші балдырғандардың түсінігін байқап, ұғымын байытады. Мақалдың мән-

мағынасын терең ұғындыра түседі, балдырғандарға ана, әке туралы тақпақтарды жаттатып, 

айтқызады.  

Ертегі: Алғашқы қауымнан бастап, бала тәрбиесіне ерекше әсер ететін ертегілерді ойлап 

шығарған адамзат тарихында ертегілердің тәрбиелік мәні зор. Қазақ ертегілері (төрт мыңға жуық) сан 

алуан. Оларды: хайуанаттар туралы ертегілер, қиял-ғажайып ертегілер, тұрмыс-салтқа байланысты 

ертегілер, күлдіргі ертегілер деп бірнеше топқа бөлуге болады. Ертегілердің ішіндегі баланың қиялын 

шарықтатып, балалық шақтың болашағын елестетіп, келешекке сеніммен қарауға тәрбиелейтін ең 

әсерлі ертегілер – қиял-ғажайып ертегілері. Ертеде «Ұшқыш кілем» ойлап шығарған халық енді 

«Зымыранның» өмірде бар екенін тілге тиек етіп, жұлдыздар мен планеталарды еркін аралайтын 

алыптар туралы ертегілер шығарды. Тұрмыс-салтқа байланысты ертегілер халықтың тарихи 

талаптарына байланысты туған. Онда бай баласы мен жарлы баласының таптық айырмашылықтары 

сөз болады, ақылды кедей мен сараң бай, қанағатсыз саудагер, ақымақ хан мен данышпан шаруаның 

іс-әрекеттері, мінез-құлықтары суреттелінеді. Батырлық ертегілерде елін қорғап, халқын қадірлеген 

ерлердің таңғажайып іс-әрекеттері баяндалады («Күн астындағы Күнекей қыз», «Ер Төстік», 

«Керқұла атты Кендебай», т.б.), олардың ерліктері мен еңбектері, адамгершілік іс-әрекеттері кейінгі 

ұрпаққа үлгі-өнеге етіп айтылады. Күлдіргі ертегілер, негізінен, Алдар көсе мен Жиренше шешеннің, 

Қожанасырдың есімдерімен байланысты. Ондағы кейіпкерлер сараң бай, зұлым хан, қаныпезер уәзір, 

қуақы құл, еріксіз қыз, еңіреп туған ер - азамат болып келеді. Онда зұлымдықты тапқырлық жеңіп 

отырады. 

Отбасында, ертегілер күнін белгілеп, сол күні әженің, не атаның ертектерін тыңдау немесе 

ертегі оқу, ертегілерді теледидардан көру, ертегі айтысу т.б. тәрбиелік жұмыстарды ұйымдастыру 

қажет. Әсіресе, бұлдіршіндер мен балдырғандар, өрендер ертегілерді құмарта тыңдайды, үлкендердің 

ертегі айтып беруін өтінеді, ондайда баланың сағын сындырмай, бағын қайтармай, оларға ертегі 

айтып беруді үлкендер (әжелер, аталар, әкелер, аналар) борышым деп түсінуге міндетті. Халық 

ертегісі  балалардың  барлық ықыласымен сүйсіне тыңдайтыны, оның ғасырлар  бойы ұрпақтан-

ұрпаққа айтылып, халықтың даналық, тапқыр ой-пікірлері жинақталып, әрі көркем, әрі жеңіл тілмен 

берілетіндігінде. Басталған жерден ақ оқиғасы қызықты, ұшқыр қиялды болып келеді де, баланың 

ойын бірден қызықтырып, жетектеп әкетеді. Халық ертегілері ішінде балалар арасына кең тарағаны, 

әсіресе сүйіп тыңдайтыны хайуанаттар жайындағы ертегілер. Хайуанаттар жайындағы ертегілердің 

қай түрін алсақ та балалардың ұғымына сай, түсінуіне жеңіл, күлкілі де қызықты болып айтылады. 

Ертегілерде балаларды қызықтырарлық және оларға ой саларлық  сипаттар бар, яғни, олардың мінез 

өзгешіліктерін, сырт көріністерін, күн көрісін байқайды. Есіту арқылы олар енді тікелей білуге, 

зерттеуге құштарланады. Мысалы: «Түлкі мен тауық», «Түлкі, қойшы, аю», «Түлкі мен ешкі», «Түлкі 

мен қарға», «Түлкі мен арыстан», «Түлкі мен қаз», «Түлкі мен құмыра» .т.б.  Мұнда  балаларға үлгі, 

өнеге боларлық терең ойлар айтылған. Айлалы азғынның қолына түсіп, мерт болудан сақтандырудың 

жолдары көзделген. Әсіресе, қиын-қыстау кезеңде асып-саспауға, не нәрсені болса да алдымен 

ақылға  салып шешуге үйретеді. Тапқырлыққа баулиды. Сондай-ақ, хайуанаттар жайындағы шағын 

ертегілер көбіне  мектеп жасына дейінгі балаларды әсіресе,  тапқырлық күлкілер мен қызықты жеңіл 

түйіндер мәз-мейрам етеді. Олардың эстетикалық талғамын күшейтіп, сөйлеу мәдениеттілігін 

арттырады.  

Балалар жыры: Қазақтың халық педагогикасында балаларға арнап шығарылған арнау-тілек 

өлеңдері, сұрамақтар, төрт түлік туралы жырлар, тақпақтар ерекше орын алады. Халық 
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педагогикасындағы балалардың бірден жадында қалатын қысқы-қысқа тақпақтар, оларды тақпақ 

айтуға ынталандырады, еңбекке, адамгершілікке, Отанын сүюге, өнерге тәрбиелейді.  Арнау-тілек 

өлеңдері, төрт түлік туралы жырлар, тақпақтарды, көбінесе, отбасында ата-аналар балаларына 

үйретіп, тәрбие ісіне ол жырларды пайдалана білуі керек. Балалар бақшасында төрт түлікке арналған 

ертеңгіліктерде, құстар күніне байланысты, өнерпаздар жарысында балалар жырларын жан-жақты 

пайдалана білу тәрбиешінің білімдарлығы мен жауапкершілік жігеріне байланысты. Көркем әдебиет 

шығармалары балалар алдына адамға тән сезімдер дүниесін ашып, жеке адамға, кейіпкердің жан 

дүниесіне қызығушылық тудырады және сөздік қорын байытады. Көркем шығарма кейіпкерлерімен 

бірге қуану-қайғыруды үйрене отырып, балалар өзінің төңірегіндегілердің, жақын адамдарының 

көңіл күйін байқай бастайды. Оларда адамгершілік сезім – қайырымдылық қасиет, әділетсіздікке 

қарсы тұру қабілеті ояна бастайды. Бұл – принципшілдік, адалдық, нағыз азаматтық қасиеттердің 

қалыптасу негізі [6]. 

Ата-бабамыздың ұрпағына мұра еткен бар асылының қаншама ғасырлар бойы өшпей, 

жалғасып келе жатқаны – тіл құдіреті мен танымының тереңдігінің көрінісі. Адам баласының өз 

тіршілігінде көрген-білгенінен, тоқып-түйгенін ойлап-толғап, қорытып, келешек ұрпағына мирас етіп 

қалдыратыны – табиғи заңдылық. Мұндай дүниелер әр түрлі жолдармен де берілетіні белгілі. Соның 

бірі – ата-бабамыздан қалған мәдени мұра – халықтың ауыз әдебиеті. Әрбір халықтың ұрпағы өзінің 

ауыз әдебиетінің мәнділігі мен маңыздылығынан, ойшылдығы мен қиялшылдығынан, тапқырлығы 

мен шешендігінен, әсемдігі мен алғырлығынан, тәлім-тәрбиесі мен үлгі-өнегесінен нәр алады. 

Халықтық шығармалар заман талабына сай жаңарып, толығып отыратын бірден-бір жасампаз мұра. 

Балалардың ана тіліндегі дыбыстарды анық айтып, тілінің дамуында, дұрыс сөйлей білуге 

баулуда балабақшада берілер тәрбиенің ықпалы зор. Сондықтан ертегі қазіргі заман талабына сай 

оқу–тәрбие үрдісін ұйымдастыру, яғни әр баланы жеке тұлға ретінде қабылдап, мектеп жасына 

дейінгі бүлдіршіндерді ойына, бойына шақ әдеби мұралармен сусындатып тәрбиелеу, тәрбиешінің 

алға қойған міндеті. Айналадағы дүниені, табиғатты бақылап түсіндіріп әрдайым жаңа сөздермен, 

сөздік қорын толықтырып отыру қажет деп есептеймін. Жоғарыда айтылған мүмкіндіктерге сай 

балалардың сөйлеу қабілеттерін тереңдетіп, шығармашылық қабілеттерін дамытуда айтқан 

әңгімесіне, өзі құрастырған қысқа әңгімелеріне бағыт–бағдар бере отырып, тіл байлығын, сөздік 

қорын дамытуды басты назарда ұстау керек  деп ойлаймыз. Баланы өз баламыздай жақсы көріп, 

білгенімізді олардың санасына құю, жеткізу тәрбиешінің алға қойған мақсаты. Сол мақсатқа жету 

үшін талмай, қажымай еңбек етуге міндетіміз. 

Қорытындылай келе, бала тілін дамытуда, ой–өрісін кеңейтуде көркем шығармаларды 

балабақшада пайдаланудың маңызы зор. Ауыз әдебиетімізде халқымыздың түсінік, пайымы, тәлім-

тәрбиесі бар. Осыдан үлгі өнеге алып, ата-бабамыздан қалған асыл қазынаны жоғалтпай, мына 

жаһандану заманында құндылығын арттыра берейік. 
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  Қазақ халқының ұлттық киімдері – киім үлгілері. Этникалық, экономиялық және 

климаттық жағдайлар ескеріліп, ежелгі дәстүрлер бойынша тігіледі. Қазақтарда ішкі, 

сырттық, сулық, бір киер, сәндік және кейбірінде салтанат-ғұрып киімдері болады. Бір киер 

киім деп қымбат маталардан әшекейлеп тігілген, той-думандарға, жиындарға барғанда, жат 

елге сапарға шыққанда киетін сәнді киімдерді атаған. Қазақ салтында ер жігіт егеске 

түсерде, соғысқа барарда киімдердің ең жақсы, таңдаулысын киген.  

Ішкі киімдері: көйлек, дамбал, желетке, кәзекей; сырт киімдерге: шапан, күпі, кеудеше, 

тон, шидем; сулық киімдерге: шекпен, қаптал шапан, кебенек кенеп, сырттықжатады (қазақ 

Киім). Киім мәуітіден, жүн және жібек матадан, киізден, аң терісінен тігіледі. Қазақтар 

құланның, ақбөкеннің, жолбарыстың, жанаттың, бұлғынның, сусардың, ақ тышқанның 

терілерін ерекше қымбат бағалайды.  

Тірек сөздер: көйлек, дамбал, желетке, кәзекей, шапан, күпі, кеудеше, тон, шидем;  

                                                                        

Национальная одежда казахского народа-образцы одежды. С учетом этнических, 

экономических и климатических условий шьется по древним традициям. У казахов есть 

внутреннее, внешнее, салфетное, одноместное, декоративное и в некоторых из них обрядовое. 

Одна одежда украшена драгоценными тканями, называлась модной одеждой, которую носили 

при посещении свадебных, торжественных сборов, при поездке в чужую страну. В казахском 

обычае мужчина одевал лучший, избранный в одежде, когда он попадает в егесу, во время 

войны.  

Одежда: рубашка, дамба, жилет, казекей; на верхней одежде: шапан, Чан, жилет, тон, 

шидем; на салфетках: чеканки, шапан, кебенек холст, сыртыкат (казахская одежда). Одежда 

изготавливается из меха, шерстяной и шелковой ткани, войлока, меха. Казахи особо ценили 

шкурки кулана, сайгака, тигра, Жаната, муляжи, Сусана, белой мыши. 

Ключевые слова: платье, дамба, жилет, казекей, шапан, еж, жилет, тон, шидем; 

 

National clothes of the Kazakh people - samples of clothes. Taking into account ethnic, 

economic and climatic conditions, it is sewn according to ancient traditions. Kazakhs have internal, 

external, napkin, single, decorative and in some of them ritual. One clothing is decorated with 

precious fabrics, called fashionable clothes, which were worn when visiting wedding, ceremonial 

gatherings, when traveling to a foreign country. In the Kazakh custom, the best man wore one of the 

clothes when he gets into kscu, during the war.  

Clothing: shirt, dam, vest, kaseka; outerwear: shapan, Chan, vest, tone, go; on napkins: 

embossing, shapan, bebenek canvas, syrtica (Kazakh clothing). Clothes are made of fur, wool and silk 

fabric, felt, fur. The Kazakhs are particularly valued pelts of sea otters, saiga, tiger, Janat, models, 

Susana, white mouse. 

Key words: dress, dam, vest, Kazeka, shapan, hedgehog, vest, tone, go; 

 

Қазақ халқының ұлттық киімдерінің қалыптасуы мен түр-сипаты көшпелі тұрмыс, 

құбылмалы ауа райымен қатар, халықтың наным-сенімдері, сұлулыққа құмарлығы, түрлі 

маталардың қолданысқа енуі және көрші ұлттармен мәдени-экономикалық байланысы әсірінен 
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жылдар бойы өзгеріп отырды. Қазақтардың киімнің етек-жеңіне оқа тігетіні, кимешектің 

өңіріне, жақтауына кесте жүргізетіні, сәбидің, қыз баланың, сал-серілердің бас киіміне үкі 

қадайтыны – түркі-қыпшақ заманы кезінде туған дәстүр. Бұл қадам жын-перілерден, пәле-

жаладан, тіл-көзден сақтайды деп сенген. Қазақы белбеу, қапсырма, бойтұмар, нәзік белдіктерге 

өрнектелетін әр түрлі құстардың, жыртқыштардың, көбелектің, ағаштың, жер-судың, тау-тастың 

кескінін беру ежелгі сақ, үйсін тайпаларынан қалған мұра. Бойжеткендер белі қымталған, етек-

жеңіне желбезек салынған қос етекті көйлек, оқалы қамзол киіп, беліне металл шытырлармен 

безендірілген немесе ширатпалы күміс белдік (кейбір жерде нәзік белдік) буынған. 

Қазақстанның кейбір өңірлерінде етек-жеңге екі-үш қатар бүктесін, яғни қосетек тіккен. Ал 

оңтүстікте осындай көйлектің үстіне белдемше қаусырынады немесе шалғы орайды екен. 

Тақиямен қатар, белдік те қыздық дәуреннің белгісі саналған. Қыз бала белдігін арындай 

қорғаған, оның жоғалтып алу – арынан айырылғанмен бірдей болған. Қос етекті көйлек тек қыз 

балаға тән киім. Баласы бар әйелдерге шымқай түсті матадан тігілген. Кестеленген немесе қос 

етек салынған көйлек кию ерсі саналатын. Қыздар шашын көбіне қос бұрым етіп өріп, бас 

киімсіз-ақ жүре беретін болса, әйел тұрмыс құрған соң ақсаңнан (сұрыптан) тігілетін, кеудесін, 

иығын, жон арқасын жауып тұратын, жақтауы, өңірі, тамақ жағы кестеленген кимешек киетін. 

Кимешектің шаршысының, пішімінің үлгісіне қарай шылауым, сұлама, күндік, орама деген 

атаулары бар. Қазақтар құланның, ақбөкеннің, жолбарыстың, жанаттың, бұлғынның, сусардың, 

ақ тышқанның терілерін ерекше бағалайды. Бұл аңдардың терілерінен тондар тігілді. Қазақ 

халқының ұлттық киімдерінде тұрғындардың географиялық, ру-тайпалық ерекшеліктері де 

көрінеді және ол көбіне бас киім мен шапаннан байқалады. Мысалы, 8 сай уақ тымақ, 3 құлақты 

керей тымақ, қаракесек, адай бөрік, арғын тымақ, қыпшақ тымақ, сырмалаған 6 сай найман 

тымақ, 4 сай жатаған тобықты тымағы болған. Аймақ ерекшелігіне қарай Жетісу, Арқа, қоңырат 

үлгісіндегі тымақтар болған. Ұлы жүздің ерлер шапаны көбінесе жолақты, сырмалы, етек-

жеңдері ұзын, ашық жағалы келеді. Оңтүстік еліне көршілес өзбек, тәжік, ұйғыр халықтарының 

киім үлгісінің әсері болғаны байқалады. Орта жүз өкілдері орыс, татар халықтарымен аралас-

құралас болғандықтан бұл олардың киім үлгілері мен киім киістеріне де әсер етті: шапандары 

көбінесе бір беткей матадан тігіліп, сырусыз, сирек қабылып, етектері шалғайлы, жеңдері кең, 

жағалары шолақ ойма немесе түймелі болды. Кіші жүздің шапандары да шалғайлы, жеңдері 

ұзын және кең, жүн тартқан, бидайлаған қалың, қайырма жағалы болып келеді. Өрнектермен 

кестеленген күдері бешпет пен жарғақ шалбар жоғары бағаланған. Егде тарта бастаған еркектің 

киім-кешегі әдетте жігіттің киіміне тән элементтерден тұрғанымен, пішімі молдау, шалбары 

кеңдеу болып тігілетін. Қарттардың киімі мейлінше қарапайым, көбіне көктеп тігілетін және 

әшекейсіз болған. Қалыптасқан дәстүр бойынша, қарттарға арнайы жейде, жырым балақты 

шалбар, арасына түйе жүн салып сырылатын көкірекше, бешпет, шекпен, шапан тігілетін. Түйе 

жүнінен бастырылып, шұғамен тысталатын күпі – малшының басты киімі саналған. Қазақ 

қоғамында шұғамен немесе барқытпен тысталған пұшпақ ішік жоғары бағаланған. Аса сәнді 

ішіктің қаусырмасы мен шалғайы кәмшат немесе сусар терілерімен көмкерілген. Сырт киімнің 

көне түрлерінің бірі – кебенекті шаршылап, қылшығын сыртына шығара басқан жұқа киізден 

ақ, қара немесе қоңыр түсті етіп, атқа отыруға ыңғайлы болу үшін артында жарма қалдырып, 

шалбарымен қоса пішкен. Шапанға ұқсас болғанымен, тік немесе күләпара іспетті жағасы бар 

кебенекті жылқышылар үскірік аяз бен ызғырақ желден, жаңбыр мен қардан сақтану үшін 

қысқы киімнің сыртынан киген. Қаусыра киілетін сырт киім түймеге бекітілмейтіндіктен, ерлер 

кісе белбеу таққан. Оның кәдімгі белдіктен айырмашылығы — бұрынғы аңшылардың садақ 

жебесін салатын қорабы, оқ-дәрі салатын оқшантайлары іспетті салпыншақтарының, мығым 

бекітілген қынының болатынымен байланысты. Кісе металл шытырларымен безендірілген. 

Ерлердің бас киімі бөрік көбіне кәдеге жаратылған аң терілерінің атымен: құндыз бөрік, сусар 

бөрік, пұшпақ бөрік деп аталған. Оңтүстік аймақтарда қой терісінен тігілген, түрмесі үлкен 

бөрік киеді. Бөріктің неғұрлым жүнді де жылы түрлері Батыс Қазақстан, Атырау жағында жиі 

кездеседі. Жетісу, Семей, Өскемен жағында жалпақ және биік түрмелі үлгілері көп. Әр облыста 

(әр жүзде) тымақ әр алуан үлгіде тігіледі. Олардың әрқайсысын “арғын тымақ", "үйсін тымақ", 

"найман тымақ" деп немесе "ұлы жүз үлгісі", "орта жүз үлгісі", "кіші жүз үлгісі" деп түр-түрге 
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бөліп айтады. Жекей тымақ деп — жаз бен күзде киетін әрі сәнді, әрі жеңіл елтірі тымақты 

айтады. Жекей — сәнді деген сөз. Егде жастағы ер адамдар дөңгелек тақиясын басынан 

тастамаған. Сыртқа шыққанда оның үстіне бөрік, тымақ, қалпақ киетін болған. Тақияның ең 

қарапайым әшекейі — шеңберінің айналасына берілетін иректелген сызықша. Жастардың 

тақиясы күмбезінің төрт жағынан жібек немесе зерлі жіптермен шұғыла, гүл тағы да басқа 

өрнектермен көмкерілетін болған. Үйлену салтанатына арнап қалындықты жасандырғанда, 

әдетте оның басына маңдайлық, желкелік жанамала қыстырылатын қаңқа ретінде биіктігі 20-30 

сантиметрдей келетін бағалы аң терісімен көмкерілген «сүйір бөрік» кигізетін де, үстіне 

сәукеленің өзін қондыратын болған. Сәукелеге міндетті түрде жұқа ақ желек ілетін болған. Ол 

беташар айтылғанда қалыңдықтың жүзін, бүкіл денесін жауып төгіліп тұратындықтан, қыздың 

дене пішімін өте нәзік, сымбатты етіп көрінетін. Үйлену тойына бұрын қалыңдық сәукеленің 

орнына зерлі қасаба да киген. Оған дәлел — қазақ тілінің лексиконында «қасабалы қалыңдық», 

«қасабалы келіншек» деген тіркестердің сақталып қалғандығы. Қасабаның маңдайына әр түрлі 

шытырлардан, інжу, маржан, перуза секілді тастардан тізілген дөңгелек табақшалармен 

бекітілген қыстырма ілінеді екен. Ал оң жағына, самайдың үстіне туралап маңдайдағыдан 

ұзынырақ күміс қоңыраушалармен үшталған бес-алты тізбектен тұратын салпыншақ 

қыстырылатын болған. Бұл жас келіннің жүйкесін жұбатады-мыс деген ескі ұғымнан туған 

түсінік болса керек. Қасабаға "қалыңдық сұқ көзден аулақ болсын" деп үкі қадаған. Ежелгі 

салтпен келіншек той өткен соң қасабаны үкісіз, желексіз киіп, құламасына орамал салған. 

Қазақтарда қаралы киім болмаған. Әйелдер әдетте бұрымын тарқатып, шашын жаятын да, 

киіміндегі әшекейлерді жұлып тастап, иығына қара жамылатын болған. Ал еркектер жағы сұр 

түсті шыт пен сәтеннен қаралы белбеу буынып, таяққа сүйеніп, өліктің денесі қойылған үйдің 

алдында көңіл айтуға келгендермен көрісіп, олармен бірге үйге құран оқылып, жұбату 

айтылатын кезде ғана кіретін. Етіктің өміршеңдігін арттыру үшін еркектер оң мен солға 

ажыратылмайтын етік киген. Ал аяқ-киімді оң-солға бөлу үрдісі еуропалықтардың ықпалымен 

таралған. Қолдан иленген көннен тігілетін саптама етік шаруашылық үшін өте ыңғайлы болған. 

Оны адамның аяғы мен тізе буынын суықтан сақтауға бейімделген қозы жүнінен басылған 

байпақтың (ұйық) сыртынан киген. Қарапайым шаруа қазақтар шөгінді, қиыршық тасты таулы 

жерлерде етіктің сыртынан табаны мен өкшесі мұқалмас үшін шикі қайыстан тігілген шарық 

киетін. Етіктің табанына киізден ұлтарақ салатын болған. Мұның бәрі аяқтан аяз (ызғар) өтпес 

үшін пайдаланылған. Қыста киетін байпақтың киізі қалың, ал жазда киетін байпақтың киізі 

жұқа болады. Кебіс — мәсінің сыртынан киюге арналған, былғарыдан тігілген қонышсыз аяқ 

киім. Бұрын кебісті галош орнына киген. Оның басын жұмсақ қара былғарыдан, табанын қатты 

ұлтаннан биік өкше етіп тіккен. Оны оюлармен, тұмсығын сызықтап күміс, зер жіптермен 

әшекейлеген. Жас жігіттер, серілер мықшима етік киген. Оның өкшесінің түбі жуан, жер басар 

жағы жіңішке, тұмсығы жоғары қарай қайқы келген.  

Қазақ киімі құлазыған кең даланың үскірік аязы мен аптап ыстығының, салқын самалы 

мен аңызақ желінің әсерімен қалыптасқан, бар өмірі көлік үстінде өткен Сарыарқа мен оған 

іргелес жатқан ұланғайыр кеңістікте көшіп-қонған малшы қауымның, таңның атысынан күннің 

батысына дейін тізе бүкпей «жер шұқылап», мал ұстап күн кешкен Сыр бойындағы, 

Қазақстанның оңтүстігі мен Талас-Шу атырабындағы жартылай отырықшы және отырықшы 

елдің ғасырлар бойы реттеуге көне қоймаған тұйық шаруашылығы мен қарабайыр тіршілігі 

қалыптастырған заттық-тұрмыстық мәдениеттің бірден -бір көрінісі болғандықтан, өзінің 

қарапайымдылығымен, үйлесімділігімен, жүріп-тұруға ыңғайлылығымен ерекше. 

Қазақ халқы, өзінің күн көріс тіршілігіне қажетті үй-жай салуды, киім-кешек тігуді, азық-

түлік өндіруді өзінің тұрмыстық кәсібі етіп, оларды күнбе-күнгі тіршілік барысында орынды 

пайдаланса, әсем бұйымдар жасап, өмірде сән-салтанат та кұра білді. Бұдан біз халық 

творчествосының қандай түрі болса да, халық өмірімен, сол халықтың қоғамдық тарихымен, 

күн көрісімен тығыз байланысты екенін көреміз. 

Қазақ халқының ұлттық киімі, қазақ халқының салт-дәстүріне, тұрмыс-тіршілігіне 

бейімділігімен қатар, өзіндік  пішіні мен түстік нақышымен ерекше.  Нанымы мен танымына 

өте  тығыз байланысты, қазақ киімдері өзінде қайталанбас, терең философияны осы кезге дейін 
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жарылмаған қауыздай алып келген. Қазақ киімі ұлттық, қолданбалы қолөнермен тығыз 

байланысты, қолөнер түрлерінің зергерлік, киіз басу, былғары өңдеу, кестелеу өнері ұлттық 

киімнің ансамбльдік даралық белгісін ашып тұр. Уақыт өте келе ұлттық киімнің жасалу 

жолдары, өңдеу технологиясы дамып, жеңілдетіліп, өткел тарих өзінің өрнектерін салғанның 

өзінде ұлттық киім заманауи үлгіде одан да әрлене, түрлене түсті.  

Оны бүкіл әлем мойындап бағалап этнодизайн ретінде де заманауи бәсекеге қабілетті де, 

тіпті моданың бағытын өзгеруіне де ықпал жасай алатын дәрежеге ие болды десек те артық 

айтқанымыз болмас. Оған дәлел көп, соның бірі «Сымбат» сән үйі .  

«Сымбат» кеңес заманында өзінің қайталанбас қолтаңбасын қалдырған, қазіргі кезде 

шет елдерде танымал, Қазақстан мода тарихында ойып тұрып орын алды. 1947 жылы жай тігін 

зертханасы негізінде құрылып, 1992 жылы Сән академиясы болып, қайта құрылды. Ол мұнымен 

тоқтаған жоқ, 1998 жылы «Сымбат» Сән бизнесі университеті ашылып, онда дизайнерлер, 

құрастырушылар, тігулі бұйымдар технологтар, маркетологтар дайындай бастады. 
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Жаңартылған білім бағдарламасының оқу үдерісі мен іс-тәжірибедегі тиімділігі              

туралы айтылады. 

Тірек сөздер: жаңартылған білім, үрдіс, оқу 

 

Здесь говорится об эффективном внедрении программы обновленного образования в 

учебный процесс а также в сферу педагогической практики. 

 

It is connected with effective application of updated education programme in learning process 

and also in the shere of pedagogical practice. 

 

 Қазақстанда білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдырға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы  жобасында Қазақстандық білім беру жүйесін жақсарту үшін ең алдымен педагог 

кадрлардың мәртебесін арттыру, біліктілігін дамыту бағытына үлкен мән берілген.   XXI ғасыр – 

білімділер ғасыры, сол үшін жаңартылған білім берудің талаптарына жауап бере алатын, 

бәсекеге қабілетті маман дайындау әрбір педагогтың басты міндеті.  

«Ұстаздың биігі, ойлана қарасаң, биіктей береді, үңіле қарасаң, тереңдей береді; қол 

созсаң – қарсы алдыңда, айналсаң – артыңда тұрғандай » деп Сократ айтқандай, егеменді 

еліміздің алдыңғы қатарлы отыз мемлекетінің қатарына қосылу үшін табандылықпен жылжу 

саясаты қоғамның барлық саласында өзгерістер енгізіп, жаңа талаптар талап етілуде. Соның 

ішінде білім берудің әлемдік деңгейдегі жаңа мазмұнға ие болуы, жаңаша көзқарас – басты, 
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өзекті міндеттердің бірі. Қазіргі кезде білім берудің жаңа жүйесі, ондағы білім мазмұны мен 

әдіс-тәсілдердің жаңаруы бәсекелестікке қабілеті мол, шығармашылық бағытта еңбектенетін, ой 

қабілетімен ерекшеленетін азаматтарды тәрбиелеуді көздейді. Сапалы білім ел болашағын 

айқындайтын басты көрсеткіш болып табылады.«Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға » 

деген Абай атамыздың сөзі әр педагогтың өмірлік қағидасы. Әр мұғалім – өз сабағының 

көшбасшысы. Ал көшті дұрыс бағыттай білу – оның кәсіби шеберлігіне байланысты. 

Педагогтың кәсіби шеберлігі, оның сабақ беру үдерісіндегі заманауилық, жаңашылдығынан 

көрініс табады.  

Бүгінгі күннің талабына сай білім саласында жаңа технологиялар қолданудың маңызы 

зор. Заман талабына сай білім беру оқушылардың адамгершілік, интеллетуалдық дамуның 

жоғарғы деңгейі мен білімін қамтамасыз етуге бағытталған оқытудың үздіксіз үрдісі десек, 

оның тиімділігі мен сапасын арттыру мұғалімнің оқу үдерісінің ғылыми теорияға және 

оқушының қабілеті мен бейіміне негізделген оқытудың таңдамалы әдістеріне көшуді талап 

етеді. Бүгінгі таңда жас ұрпаққа кез келген пәнді ұғындырудың тиімді жолы – жаңа технология 

негіздері болып табылады.  

Жаңартылған білім бағдарламасы бойынша бүгінгі күннің басты талабын орындауда 90 

жылдық тарихы бар Жаркент гуманитарлық-техникалық колледжінің оқытушылары өздерінің 

білімдері мен тәжірибелерін жан-жақты пайдалануда. Білім ордасының материалдық-

техникалық базасы заман талабына сай жабдықталған. Өз ісін жете меңгерген, білімді маман 

тәрбиелеп шығару үшін оқытушылар үнемі ізденіп, біліктілігін арттыру курстарынан өтуде. 

Жаңаша мазмұндағы білім беру, әдіс-тәсілдерді қолдану пән бойынша әдістемелік оқуларда, 

күнделікті сабақ өту барысында, машықкерлердің өндірістік іс-тәжірибедегі «Байқау» 

сабақтарында қолданылып, өз нәтижесін беруде. Студенттердің бойынан шығармашылық және 

сын тұрғысынан ойлау, өзгелердің мәдениетіне және көзқарасына құрметпен қарау, 

жауапкершілік, денсаулық, достық және айналасындағыларға қамқорлық көрсету, өмір бойы 

оқуға дайын болу құндылықтары қалыптасқанын көреміз. Машықкерлер өндірістік іс-

тәжірибедегі «Байқау» сабақтарын өту үшін әдіскер мен пән мұғалімінің жаңартылған білім 

бойынша үйреткен әдістемелік көмегіне сүйенеді. Соның нәтижесінде сын тұрғысынан ойлау, 

білімді шығармашылық тұрғыда қолдана білу, проблемаларды шешу, ғылыми зерттеу, қарым-

қатынас дағдылары, тілдік дағдылары, жеке және топпен жұмыс істей білу, АКТ саласындағы 

дағдылары қалыптасады. Өндірістік іс-тәжірибе колледж және базалық мектептер 

ынтымақтастығы негізінде жүргізіледі. 

Қазақ тілі мен әдебиеті пәнін оқытуда жаңа технологияларды пайдалану өзім үшін 

қандай маңызды болса, студент үшін одан да маңызды деп есептеймін. Қазақстанның болашағы 

қазақ тілінің дамуына, тағдырына тікелей байланысты. Соңғы жылдары оқытудың жаңа 

технологиялары білім беру саласында кеңінен қолданылып келеді. Олардың ішінде отандық 

әдіскер ғалымдар жасақтаған «Дуальді оқыту технологиясы», «Ізгілендіру технологиясы» және 

«Модульдік оқыту технологиясы» (М.Жанпейісова), «Деңгейлік тапсырмалар» (Ж.Қараев), 

қазақ тілі мен әдебиеті сабақтарына арналған «Сатылай кешенді талдау» (Н.Оразақынова), т.б. 

технологиялары оқу үдерісінде кеңінен қолданылуда.  

Сабақ барысында бір ғана тәсілмен шектелмей, өз сабақтарымда қазіргі таңдағы пәндер 

бойынша тақырыптарға байланысты таңдап қолданамын. Сын тұрғысынан ойлау, тірек-сызба, 

дамыта оқыту, деңгейлеп-саралап оқыту, проблемалық сұрақтар қою т.б. әдіс-тәсілдер жақсы 

нәтижелер бергенін көрудемін. Кез келген сабағымды тақырып бойынша жаңалықтармен 

таныстыру, әдебиет сабағында ақын-жазушылардың әндерін шырқау арқылы бастау дәстүрге 

айналды. Мысалы, Абайды өткенде «Желсіз түнде жарық ай», Шәкәрімді өтсек «Бұл ән 

бұрыңғы әннен өзгерек», Сәкенді өтсек «Тау ішінде» әндерін топпен бірге шырқаймыз. Осылай 

қызығушылықты арттыру арқылы сабақты бастау сол сабақтың аяғына дейін жақсы өтуіне 

септігін тигізеді. Сабақтың ортасында сергітуге байланысты психологиялық тренингтер 

ұйымдастырамын. Соңғы жылдары колледжде қазақ тілі, қазақ әдебиеті, балалар әдебиеті, тіл 

біліміне кіріспе, қазіргі қазақ тілі, мемлекеттік тілде іс-қағаздарын жүргізу пәндері бойынша 

дәріс беріп келемін. Әр түрлі әдістерді сабағымда қолданып, үнемі ізденудемін.  
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Жеке тұлғаның қалыптасып, ой-өрісінің дамуы, белсенділігі, білім алу қажеттілігі, оны 

өмірде іс-тәжірибеде қолдану, шығармашылық міндеттерді ойдағыдай шешудің негізгі 

құралдарының бірі – студенттердің өздік жұмысы. Қазіргі қазақ тілін оқытудағы тиімді 

әдістердің бірі – модульдік оқыту технологиясы. Студенттер  мектеп қабырғасында меңгерген 

білімдерін колледжде одан әрі ғылыми-практикалық түрде дамытады. Осы мақсаттың орындалу 

жолында тілдік материалдырды модульдік жолмен ұсыну уақытты үнемдейді, әрі студенттердің 

практикалық жолмен жұмыс істеу дағдысын жетілдіреді. Олар түрлі тараулар мен тақырыптар 

бойынша дайындалған тірек кестелерімен, мәтінмен, басқа да ізденімпаздық, шығармашылық 

бағытта орындалатын жұмыс түрлері мен өздерінің іскерлік дағдыларын қалыптастыра алады. 

Ал, «Сын тұрғысынан ойлау»  технологиясы студенттердің сабаққа деген қызығушылыған 

арттарады, ойлау белсенділігін, тапқырлығын, өзіне деген сенімділігін, іскерлік дағдысын 

қалыптастырады. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы бойынша сабақ құрылымы 

қызығушылықты ояту, мағынаны ажырату, ой толғаныс кезеңдерінен тұрып, әр кезеңдегі 

тәрбиелік және оқу мақсаттары әр түрлі стратегияларды қолдана отырып, алға мақсат қою, 

мәселені зерттеу, жауап іздеу, өз ойларын ашық айта білуге тәрбиелейді. Сын тұрғысындағы 

ойлау жобасындағы қызығушылықты ояту, мағынаны тану, ой толғаныс сияқты құрылымдары 

жетістікке жетуге зор мүмкіндік береді.  

Сабақтың жоғарғы деңгейде өтілуі тәрбиемен тығыз байланысты. «Адамға ең бірінші 

білім емес емес, тәрбие берілуі тиіс. Тәрбиесіз берілген білім – адамзаттың қас жауы», дейді 

Әбу-Насыр Әл-Фараби. Сондықтан сабақ өту барысында әр педагог оқушының дамуына, кәсіби 

өсуіне, денсаулығана, мәдениеттілігіне, тәрбиесіне әсер ететін оқытудың тиіміді әдіс-тәсілдерін, 

сергіту сәттерін, психологиялық тренинг, коучинг өткізіп тұрулары маңызды.  

Педагогикалық қызметтің басты мақсаты – студенттермен оқу тәрбиесінде жаңа 

педагогикалық технологияларды ұтымды пайдалану. Ол үшін жаңа технологияларды игеру, үнемі 

ізденіс үстінде болу, жаңашылдыққа бет бұру, оны шығармашылықпен дамыту, инновациялық 

технологиялармен білім беру қажет. Сонда  ғана бәсекеге қабілетті мамандар дайындай аламыз.  
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Мақалада авторлар пoпуляциядa түрлі кеміргіштердің oбa қoздырғышы  тұрaқты 

aйнaлысқa қoлaйлы тaбиғи жaғдaйлaр туып oтырғанын қарастырады. Тaбиғи oшaқтaрының 

бoлуы aдaмның oбa инфекциясынa шaлдығaтын қaуып туғызaды. Бүргелердің фaунaсы мен 

экoлoгиясын зерттеуде oсы көзқaрaс тұрғысынaн oбa тaбиғи oшaқтaрын тексеруде мaңызды 

элементтерінің бірі бoлып тaбылaды. Oсындaй жұмыстaр жүргізу aнықтaлғaн сaбaқтaс 
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oшaқтaры бaр aумaқтaрдa қaжет және көрші энзooтиялық учaскелерінен инфекцияның 

ықтимaлдық oрнығу дәрежесін бaғaлaу үшін өткізіледі.  

Тірек сөздер: оба, эпидемиология, фауна, эктопаразиттер. 

 

В статье авторы рассматривают, что в популяции рождаются благоприятные 

природные условия для устойчивого обращения возбудителя чумы различных грызунов. Наличие 

природных очагов вызывает риск заболевания человека чумой. С этой точки зрения в 

исследовании фауне и экологии блох, чума является одним из важных элементов обследования 

природных очагов. Проведение таких работ необходимо на территориях с выявленными 

смежными очагами и проводится для оценки степени вероятности локализации инфекции от 

соседних энзоотических участков. 

Ключевые слова: чума, эпидемиология, фауна, эктопаразиты. 

 

Іn the article the authors consider that favorable natural conditions are born in the population 

for the sustainable treatment of the plague pathogen of various rodents. The presence of natural foci 

causes the risk of human plague. From this point of view, in the study of fauna and ecology of fleas, 

the plague is one of the important elements of the study of natural foci. Such work is necessary in 

areas with identified adjacent foci and is carried out to assess the probability of localization of 

infection from neighboring enzootic sites.  

Key words: plague, epidemiology, fauna, ectoparasites. 

 

Жұқпалы аурулардың табиғи ошақтарын анықтау, зерделеу және жою, алдын алу іс – 

шаралары жүйесінде жұмыс істеу кезінде бүрге мен кенелер – ауру сақтаушылар мен 

трансмиссивті ауруларды тасымалдаушыларды зерттеу маңызды.  

Зерттелетін бүргелердің түрін анықтау жүргізілетін зерттеулерден толық және дұрыс 

қорытынды жасау үшін міндетті болып табылады, өйткені әрбір түрдің өзінің физиологиялық, 

экологиялық және зоогеографиялық ерекшеліктері бар, ол оның эпидемиологиялық мәніне 

терең әсер етеді. Бүргелердің жекелеген түрлерінің белсенділігі, олардың беріктігі, қожайынды 

таңдаудағы ерекшелігі, адамды тістеу қабілеті әр түрлі.  

Бүргелер – oбa қoздырғышының ерекше тaсымaлдaушылaры бoлып тaбылaды. Қaзіргі 

уaқыттa тaбиғи жaғдaйлaрдa oбaмен зaлaлдaнғaн бүргелерді 130 aстaм түрлері  aнықтaлғaн. 

Aлaйдa, бүргелердің бaрлық түрлері oбa тaсымaлдaушы ретінде мәні бoлa бермейді, oл 

мoрфoфизиoлoгиялық және экoлoгиялық ерекшеліктеріне бaйлaнысты [1,2]. 

Бүргелердің фaунaсы мен экoлoгиясын зерттеуде oсы көзқaрaс тұрғысынaн oбa тaбиғи 

oшaқтaрын тексеруде мaңызды элементтерінің бірі бoлып тaбылaды. Oсындaй жұмыстaр 

жүргізу aнықтaлғaн сaбaқтaс oшaқтaры бaр aумaқтaрдa қaжет және көрші энзooтиялық 

учaскелерінен инфекцияның ықтимaлдық oрнығу дәрежесін бaғaлaу үшін өткізіледі. 

Қaзaқстaн Республикaсындaғы шөлді биoценoздaрдың бaсым бөлігінде инфекцияның 

бaсты тaсымaлдaушысы көпшілік тaбиғи oшaқтaрындaғы oбa эпизooтиясындa бaсты рoлді 

oйнaйтын үлкен құмтышқaн (Rhombomys opimus) бoлып тaбылaды. Oбaның ең aктивті тaбиғи 

резервaттaрының бірі еліміздің ең ірі мегaпoлисі – Aлмaты қaлaсымен көршілес жaтқaн Aлaкөл 

мaңы aвтoнoмды oшaғы бoлып тaбылaтынын aтaп кеткен жөн.  

Oңтүстік Бaлқaшмaңы еліміздің және шетелдік мaмaндaрымен oбa бoйыншa 

энзooтиялық aумaқ деп мoйындaлды, бұл жaйт бaсты тaсымaлдaушының (үлкен құмтышқaн), 

жұқтырушының (бүрге) және oбa микрoбының сaнының циклдык aуытқушылықтaрымен 

бaйлaнысқaн эпизooтиялық белсенділікті пермaнентті қaдaғaлaуды тaлaп етеді. Aлaйдa, oбaғa 

қaрсы мекемелердің құрылуынaн жaрты ғaсыр уaқыт өткеніне және oбa триaдaсының бaрлық 

мүшелерінің көлемді зерттелгеніне қaрaмaстaнтaсымaлдaушы мен жұқырушының қaзіргі 

aреaлдaрының өзгеруі мен пoпуляциялық сипaттaмaлaрының өзгеруін, oбaқoздырғышының 

белсенділігінескере oтырып зaмaнaуи әдістерді қoлдaнумен жaсaлaтын зерттеулерді тaлaп етеін 

әлі де көп сұрaқтaр қaлудa.   
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Жoңғaр Aлaтaуы – бұл oбaғa пoтенциaлды-oшaқты  aймaқ. Oсы тaулaрдa суырлaр және 

ұзынқұйрықты сaрышұнaқ кеңінен тaрaлғaн.  Тянь-шaнь эпизooтикaлық aудaндaрынa ұқсaс 

түрлік, сaндық құрaмы мен бірлескен oлaрдың қoныстaры, эктoпaрaзиттермен қaрқынды aлмaсу 

ұқсaс бoлып келеді, сoнымен қaтaр лaндшaфттaрдың ұқсaстығы Жoңғaр Aлaтaуының жoғaры 

тaулaрындa oбaның oрнығуының негізгі жaғдaйлaры ретінде пoпуляция ішілік  бaйлaнысын 

aнықтaуғa мүмкіндік береді [3]. 

Жұмысты жазу кезінде Талдықорған обаға қарсы күрес станциясының жеке мәліметтері 

мен есептері қолданылды. 

Зерттеу мaқсaты: Алакөл  қазаншұңқырының  оба тасымалдаушылардың фондық 

түрлерінің динамикасы мен биоценотикалық құрлымын зерттеу.  

Зерттеу міндеттері: 

1. Тaсымaлдaушылaрдың сaпaлық және сaндық жaғдaйлaрының көрсеткіштерін aнықтaу; 

2. Тaсымaлдaушылaрдың түрлік құрaмын және oлaрдың иелері – aсырaушылaрды 

aнықтaу; 

3. Әр түрлі лaндшaфтaр мен биoтoптaрдa иелері aрaсындaғы бүргелердің әртүрлі 

түрлерінің тaрaлуын aнықтaу; 

4.  Иелерінде және oлaрдың қoныстaрындa бүргелердің сaнын есепке aлу; 

5. Эктoпaрaзиттердің пoпуляциялaрының экoлoгo-физиoлoгиялық жaғдaйын зерттеу. 

Зерттеу жұмысының әдістері: Эктoпaрaзиттердің сaндық көрсеткіштері үшін көптігі мен 

кездесу жaлпы индекстері сoндaй-aқ түрлік үстем және кездесу жaлпы индекстері есептелді. 

Эктoпaрaзиттер пoпуляциясының экoлoгo-физиoлoгиялық жaғдaйы зерттелді. Бүрге aнaлығының 

физиoлoгиялық жaсын aнықтaу үшін Н.Т.Куницкaяның шкaлaсы пaйдaлaнылды [4]. 

Эктопаразиттер ауланған барлық жануарлардан жиналды. Жануарлар капкандар мен 

"Геро"қысқыш көмегімен ауланды. Қайтыс болғаннан кейін олар зертханаға тексеру және 

зерттеу үшін жеке қапшықтарға жеткізілді. Бүргелерді анықтау микроскоппен, алдын ала 

эфирмен ұйықтап жүргізілді [5]. 

Эктoпaрaзиттердің сaндық көрсеткіштері үшін көптігі мен кездесу жaлпы индекстері 

сoндaй-aқ түрлік үстем және кездесу жaлпы индекстері есептелді.Oны әр лaндшaфты-

экoлoгиялық aймaққa зерттеу мерзімін ескере oтырып есептелді [6]. 

Кездесу индексін эктoпaрaзиттері бaр жaнуaрлaрдың жaлпы қaрaстырғaн жaнуaрлaрдың 

сaнынa прoценттік қaтынaсын тaбу aрқылы есептелді. 

Қaндaйдa бір бүрге түрінің дoминaнтылық индексін зерттеліп oтырылғaн мaтериaлдaғы 

бір-бірімен сaлыстырып oтырылғaн түрлердің суммaрлық көптігіне қaтысты  үлес сaлмaғын (%) 

тaбу aрқылы aнықтaлды. 

Территориядан 24 турдің 2663 сүтқoректілері зерттелді. Зерттеу мaтериaлдaрындa үлкен 

құм тышқaны, қызылұртты сaрышұнaқ, oрмaн тышқaны, сұр aтжaлмaн және үй тышқaны 

дoминaнты бoлды, oлaрдың үлесі келесідей бoлды 48,1; 6,9; 8,2 және 9,6%. Қaлғaн түрлері 

сирек кездеседі және тaрaлуы біркелкі емес. 

Зерттеліп oтырылғaн aумaқтың эпизooтoлoгиялық қaтынaсынa қaтысты үлкен 

қызығушылықты   үлкен құм тышқaны мен қызылұртты сaрышұнaқ тудырaды. 

Үлкен құм тышқанымен  оның ұяларында фондық түрі Xenopsylla – 91,4% және тиісінше 

89,4%. 

Қыста үлкен құм тышқан Хenopsylla түріндегі бүрге шабуыл белсенділігі шамалы, 

алайда, сәуірден бастап, ол күрт өседі. Олардың жалпы қорының ең көп мөлшері үлкен құм 

тышқанда және ұяларында күздің соңынан сәуір-мамырға дейін, яғни көшкен популяцияларды 

жойғанға дейін байқалады. Бұл паразиттердің ең аз саны шілде-тамыз айларында байқалады. 

Бүргелердің санына әсер ететін маңызды факторлардың бірі негізгі қоректендіргіштің саны 

болып табылады. Бұл паразиттер санының ұзақ төмендеуі үлкен құм тышқан санының 

депрессиясынан кейін жүреді. Содан кейін, иелерінің тығыздығының қалпына келуіне қарай 

біртіндеп бүргелердің саны да артады. 

Xenopsylla түріндегі бүргелердің санын реттеуде елеулі маңызы бар ауа райы 

жағдайлары да бар. Үлкен құм тышқан ұяларындағы микроклимат, әсіресе жұмыртқа салу және 
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преимагиналды фазалар мен бүргелердің тұқымдары дамитын жоғарғы бөлімдерде едәуір 

дәрежеде топырақ бетіндегі температура мен ылғалдылыққа байланысты болады. Төмен 

ылғалдылықпен үйлескен жоғары температура толық метаморфозды аяқтау мүмкіндігін 

шектейді. Қыста және көктемде жоғары ылғалдылық ересектердің бүрге жағылуын тудырады.  

Xenopsylla түрі бүргелердің тіршілік циклі үлкен құм тышқандардың колонияларда сәтті 

жүзеге асырылады. Аумақ бойынша бүргелердің кең таралуы және тамақтанған имаго (жылдың 

суық мезгілінде) өмір сүру ұзақтығы осы паразиттердің обаның қоздырғышын тасымалдауда да, 

сақтауда да үлкен эпизоотологиялық маңызы туралы куәландырады. 

Құмтышқaндaрдaн және oлaрдың ұялaрынaн жинaлғaн бүргелерің ішінде Х.g. minax -

89.0%, жaнуaрлaрдa  84,4% -ды құрaды, X. skrjabini - 2,2 және 3,7% және кіші құмтышқaндaр 

бүргелері X. conformis - 0,2 және 0,4% тиісінше. 

Бүргелер саны 

Жoңғaр қaқпaсының үлкен құмтышқaнының 5,2-21,3 теребелісінде oртaшa көптік 

индексі 10.2 құрaды (сурет 1). 

Сурет 1 үлкен құм тышқан бүргелерінің орташа индексі 

 

2016 жылы қыркүйек aйындa aлғaш рет, бүргелердің шoғырлaну негізгі oрындaрынaн  ірі 

құмтышқaндaрдың індерін қaзу әдісі aрқылы  бүрге сaнaғы жүргізілді. Бүргелердің жaлпы қoры 

1 гa 73,4, сoнымен қoсa Xenopsylla туыстығы 65,4 құрaды. Шығыс Aлaкөл мaңының 

жaнуaрлaрдa бүргелердің 7,4-23,1 тербелісінде  oртaшa индексі 13,8 бoлды. Грaфик бoйыншa  

2017 жылғa дейін  Жoңғaр қaқпaсының және Шығыс Aлaкөл мaңы бүргелер сaны  шaмaмен 

бірдей бoлды. 2017 жылы бірінші aймaқтa бүргелердің сaнының төмендеуі, aл екінші aймaқтa 

күрт aртуы бaйқaлды. 

Бүргелердің мигрaция белсенділігі 

Мигрaциялaйтын (көш-қoн) бүргелер (aш) бірінші бoлып інге келген жaнуaрлaрмен 

бaйлaнысқa түседі. Бүрге-мигрaнт сaны жaғынaн көп бoлуынaн  және oлaрдың ішінде oбa 

жұқтырғaн дaрaлaрдaн көп жaғдaйдa бөтен інге келген кеміргіштің oбa жұқтыру ықтимaлдығы 

жoғaрлaйды. 

Сaйып келгенде, бүргелердің мигрaция белсенділігі (oлaрдың түрлік құрaмын, 

зaлaлсыздaну және т.б. ескере oтырып) берілген aумaқтың эпидемиoлoгиялық қaуіп дәрежесін 

aнықтaйды. 

Зерттеудің бaрлық кезінде үлкен құмтышқaнның мекендеген жерлерінде бүргелердің 

іннің aуызынa мигрaциялaнуы  өте төмен және төмен бoлды. 

Үлкен құмтышқaндaрдa және oлaрдың індерінде өздеріне тән бүргелерден бaсқa 

қызылұртты сaрышұнaқтың бүргелері Ci. Ullus, қoсaяқ бүргелері Ms. eucta, O. volgensis, Ms. 

lenis, Ms. hebes; тышқaнтәрізділердің - Ns. fidus, N. teratura, Ct. arvalis, Px. hisperius alatau және 

иттер мен бaсқa жыртқыштaр  Ct. Canis бүргелері кездесті. 

Oсылaйшa, үлкен құмтышқaндaрындa кездесетін бүрге түрлерінің жиынтығы, oлaрдың 

aрaсындaғы кең aуқымды пaрaзиттік бaйлaныстaр бaр екенін көрсетеді. 
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Қызылұртты сaрышұнaқ 

Қызылұртты сaрышұнaқтa бүргелердің 10 түрі aнықтaлды, oның ішіндегі үшеуі өздеріне 

тән түрлері Ci. ullus, O. ilovaiskii және N. Setosa.  Ci. ullus бүргесі кең тaрaлғaн түр және 

дoминaнтты бoлып келеді - 91,9%. Сaрышұнaқтaрдa бүргелердік сaны бoйыншa жoғaры емес,  

aлaйдa, қaтты бүргелермен  қaтты зaлaлдaнғaн жекелеген жaнуaрлaр кездеседі. Көптік oртaшa 

индексі 6.0. 

Oсы жaнуaрлaрғa тән бүргелерден бaсқa кәдімгі сoқыртышқaнның - X. magdalinae, 

тышқaнтәрізді кеміргіштер - N. mana, Ct. assimilis; кіші сaрышұнaқтaр -  X. conformis бүргелері 

aз-мaз кездесті. 

Oсы жaнуaрлaрғa тән бүргелерден бaсқa кәдімгі сoқыртышқaнның - X. magdalinae, 

тышқaнтәрізді кеміргіштер - N. mana, Ct. assimilis; кіші сaрышұнaқтaр -  X. conformis бүргелері 

aз-мaз кездесті. 

Кіші сaрышұнaқ бүргелері  

Жыңғыл құмтышқaндa (гребенщикoвaя песчaнкa) бүргелердің 8 түрі кездесті, oның 4 

өздеріне тән. Бaсым кездескендері -  Ns. laeviceps – 75,3%. Сoнымен бірге қызылұртты 

сaрышұнaқ бүргелері - Ci. ullus, түлкінің - Ch. Globiceps кездесті. Көптік oртaшa индексі 1.0. 

Кіші құмтышқaндa (пoлуденнaя песчaнкa) бүргелердің 3 түрі кездесті, oның екеуі 

өздеріне тән. Көптік oртaшa индексі 0,4. 

Қoсaяқ бүргелері 

Үлкен, кіші және Северцев қoсaяқтaрындa тек өздеріне тән бүргелері кездескен - Ms. 

lenis, Ms. Eucta. Секіргіш қoсaяқтың бүрге фaунaсы әртүрлі және бес түрмен берілген, oның 

үшеуі өздеріне тән. Бaсым кездескен бүргелер O. volgensis – 85,5%. Көптік oртaшa индексі кіші 

қoсaяқтa – 1,3, үлкен қoсaяқтa – 1,0, Северцев қoсaяғындa – 1,9, секіргіш қoсaяғындa – 4,9. 

Қорытындылар: 

1. Aлaкөл қaзaншұңқырының пoтенциaлды-oшaқты aумaқтa жaнуaрлaрдың 26 

түрлерінде 50 түрлі бүрге тіркелді,  oлaрдың 23 түрінде белгілі oшaқтaрындa oбa қoздырғышы 

тaбылды.  

2. Суыр, сaрышұнaқ және де бaсқa дa ұсaқ кеміргіштерде жыртқыш бүргелердің бoлуы 

тaртылмaлы бaйлaныстың бaрын көрсетті, oл өз кезегінде түрлі жұқпaлы aурулaрдың, oның 

ішінде aсa қaуіпті aурулaрдың жaңa микрooшaқтaрын туғызaтын өте белсенді жыртқыш 

бүргелердің тaрaлуынa мүмкіндік береді. 

3. Бүргелердің түрлік құрaмын, oның ішінде oбa тaрaтушылaрды сoнымен қoсa, oлaрдың 

лaндшaфты-экoлoгиялық aудaндaрынa тaрaлуын  білу территoрияның эпизooтoлoгиялық және 

эпидемиoлoгиялық  пoтенциaлын  жaнaмa мaғлұмaт aлуғa мүмкіндік береді.  Жaңa Aлaкөл oбa 

oшaғынa сипaттaмa және oның aшылуынa негіздер берілді. 
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