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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО  

 

Ректора Жетысуского  государственного   

университета   им. И. Жансугурова,   

доктора географических наук, профессора, 

академика Казахстанской академии  

образования имени Алтынсарина  

Қ. М. Баймырзаева 

 

 

Уважаемые участники и гости  конференции! 

 

Программная статья Президента Республики Казахстан  Н.А. Назарбаева «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания» дала мощный посыл модернизации 

общественного сознания, контуры и стратегии которой устремлены в будущее. В ней 

поднимается весомый пласт вопросов, касающихся дальнейшего формирования и 

укрепления казахстанских ценностей, национальной идентичности, трансформации 

общественного сознания и духовной модернизации нации. А конкретная реализация 

Программы «Рухани жаңғыру» и всех ее шести общенациональных проектов, наполняемых 

новыми трендами, смыслами  и символами модернизации, стала каркасом национальной 

идентичности, духовным проектом нации по дальнейшей трансформации государственной 

политики в целом. Тем самым определен новый вектор движения казахстанской нации на 

многие годы вперед.  

В этой связи проводимая Жетысуским государственным университетом им. И. 

Жансугурова международная научно-практическая конференция «Модернизация 

общественного сознания – основа динамичного развития Казахстана» имеет особое значение.  

Цель конференции – обсуждение широкого круга теоретических и практических 

проблем науки и инноваций на современном этапе,  актуальных вопросов развития 

образования, экономики, информационных технологий, гуманитарных, социальных, 

технических наук в свете программы «Рухани жаңғыру». 

Обновление общественного сознания напрямую связано с потребностью населения, 

проживающего в общем социальном пространстве, успешно адаптироваться к динамично 

меняющимся условиям современности. При этом содержание общественного сознания 

граждан Казахстана тесно переплетается с их интересами, идеями, ценностями и 

перспективами, опирается на духовные основания, включая культуру, поведенческие 

практики, обычаи и традиции, науку, нравственные императивы. Ключевыми направлениями 

модернизации национального самосознания в ХХI веке, применяемыми как на 

индивидуальном, так и на общественном уровне, являются конкурентоспособность, 

прагматизм, сохранение национальной идентичности, культ знания, эволюционное развитие 

и открытость сознания.  

Сегодняшний устойчивый прогресс нашей страны и его дальнейшее успешное 

развитие зависит в первую очередь от синхронизации всех направлений модернизации. В 

перспективе мы должны стать частью мирового сообщества как развитое государство с 

конкурентоспособными гражданами и остаться самими собой, т.е. сохранить свою 

цивилизационную идентичность, но при этом впитать в себя лучшее, что есть в этом мире.  

Модернизация сознания должна коснуться каждого казахстанца, поскольку в 

условиях современных вызовов каждый житель Республики Казахстан должен быть готов 

адаптировать свои жизненные стратегии для прогресса страны и общества в целом. И только 

культ знания, ориентация на качественное образование и открытость сознания могут в этом 

помочь.   

Глава государства в своей статье подчеркнул, что одна из главных задач, стоящих 

перед государством это «подготовка кадров, адаптированных к глобальной конкуренции в 
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сфере знания. ... это те люди, которые и станут главными проводниками принципов 

модернизации сознания – открытости, прагматизма, конкурентноспособности. Будущее 

творится в учебных аудиториях».  

В рамках реализации ключевых направлений Программы  «Рухани жаңғыру» 

Жетысуский государственный университет им. И.Жансугурова проводит комплексную 

системную работу, направленную на развитие гражданского самосознания студенческой 

молодежи, сплоченного вокруг стратегических целей развития Республики Казахстан, 

воспитанного на принципах общечеловеческих ценностей, национальной идентичности, 

казахстанского патриотизма, прагматизма и открытого сознания. 

В университете созданы все условия, способствующие самореализации каждой 

личности с проактивной жизненной стратегией на основе творческой и профессиональной 

конкурентоспособности, готовой к принятию и преодолению вызовов окружающего мира, 

взяв лучшее из того, что накоплено предыдущими поколениями, а также взяв на вооружение 

всё самое передовое, что несет в себе новая эпоха.  

Масштабные задачи по модернизации общественного сознания открывают новые 

горизонты для казахстанцев, которые приведут страну на качественно новый уровень 

развития. В этом смысле формирование единой Нации сильных и ответственных людей 

является ключевым условием успеха и динамичного развития нашей Родины – Республики 

Казахстан. 

Надеюсь, что работа конференции даст новый импульс для дальнейшей 

эффективной реализации программы «Рухани жаңғыру».  

Желаю всем участникам и организаторам конференции плодотворной работы, 

конструктивного диалога и эффективного взаимодействия! 
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DIGITAL GOVERNMENT DESIGN 

 

Aare Laponin 

Director of IT Development,  International Financial Center Astana 

 

Мақала жақын арада Қазақстан Республикасында қолданылуы мүмкін 

цифрландыруды дамытудың әдістері туралы ұсыныстарға арналған. 

Кілт сөздер: цифрлық үкімет, электрондық үкімет қоры, цифрлық үкіметтің 

функционалды архитектурасы. 

 

Статья посвящена предложениям по методике разработок по дигитализации, 

которые могли бы быть применены в Республике Казахстан в ближайщее время. 

Ключевые слова: цифровое правительство, фонд электронного правительства, 

функциональная архитектура цифрового правительства. 

Keywords: digital government, e-government foundation, funсtional architecture of digital 

government. 

 

1. Introduction 

The first commercially successful internal combustion engine was created by Étienne Lenoir 

around 1859 and the first modern internal combustion engine was created in 1876 by Nikolaus Otto. 

Somewhere at the end of 19th century 

Rene Panhard and Emile Levassor worked in the woodworking machinery business, before 

turning to building entire motor vehicles. They did more than play with engines. Their first car was 

built in 1890 using a Daimler engine. They made vehicles with a pedal-operated clutch, a chain 

transmission connected to a change-speed gearbox and a front radiator. It was a modern and 

innovative, however, it was yet within the frame of previous paradigm. 

The usage of engine for transportation was really innovative. So, it automation technology 

usage in the public governance. But is it really Digital Government in the Digital Society or all 

what we have today is more like engine on tope of the horse carriage. 

Horse carriages at that time was not really much different. Here is a picture from 1910. 

This is quite the same way how I see today our efforts in building e-Government using old 

paradigm of a Government. 

To build Digital Government for a digital age we have to drop old framework. 

In following sections I elaborate on few important aspects, which are needed for building a 

new digital age governmental structures. 

2. Principals 

Following are most important principals, which we have to use while building Digital 

Government. 

2.1 Holistic approach 

Holistic approach should be followed: 

Instead of just automating existing public administration it is necessary to take existing 

services (current OUTPUT) as a baseline and design new functional structure: 

There should be no redundant business processes at all 

Whenever it is possible service delivery should be organised using two-side market 

mechanism, where demand and supply-side capabilities are all provided by the open market and 

Government is responsible only for developing platform as set of interfaces and policies 

Also, the role for Government to facilitate actors on those markets is to ensure high quality 

of use experience and manage risks 

Today, all governments, who have realised the importance of the Digital Society and Digital 

Economy, are yet just dealing with automation of their existing bureaucratic legacy. They bring in 
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one after another key words like Once-Only, One-stop-shop, simplifications, interoperability, open 

data etc. etc. In reality, bureaucrats are struggling to execute the vision, IT markets are effectively 

just pumping money from budgets and citizens and businesses are faced with low-usability form-

submission basic services with unpredictable response time. 

The approach for building Digital Government should be different. It is not enough to open 

public data (with due regards to personal privacy, of cause) or provide interoperability capacity to 

public sector. Actually, it is necessary to open the whole process of public service delivery. 

Following are basic steps for building new transformed public administration suitable for 

Digital Era: 

We capture all business processes of public administration to one central public (means 

open) repository 

Based on this information the process of streamlining of public administration service 

should be implemented evolutionally for all areas of the public services 

At the end there shall be no redundant activities at all and everybody communicates with 

each other through the governmental cloud 

Also markets should be engaged into the process regarding platform interface for the two-

side market place: on one side everybody is welcomed to bring solutions for the internals of public 

services and on another side there are solutions for users, who consume those public services 

NOTE: This is quite similar to ride-sharing model, where supply-side drivers are connected 

through the platform with the demand-side passengers and ride-sharing platform owner defines 

policies and receive some finance as a share from transactions (just like taxes for a state) 

Public servant role in this scenario is policy making, monitoring quality, facilitating 

interface evolution, proper data security (including privacy of personal data) and risks management 

Like that, the Digital Government should thought more an ecosystem of platforms. For 

example, here is one set of ecosystems, which are popular today for automation initiatives: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - sub-set of well-known ecosystems in Digital Government 

 

Here is the set of ecosystems, which should be considered from the public administration 

efficiency improvements perspective: 

Public Finance Management ecosystem includes budgeting of all public funds and revenue 

management for those funds as well as accountability of funds 

Business ecosystem is the main engine for public revenues, where decrease of the cost of 

administrative compliance will positively influence 

Social care and Health are probably the biggest single area of expenditures, especially, in 

developed countries; solving bottlenecks in efficient way in this sector is probably single most 

important lever to improve quality of life in society 

Justice ecosystem include all law enforcements and justice organisations; usually, it is 

remarkable share of public budgets in most of jurisdictions 

Public transportation is not most important part of the public expenditures, however, it may 

create a lot of benefits and ensure better social inclusion of many social groups through improved 

mobility 
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Construction is one of the biggest shares of GDP in majority of developing countries, where 

regulator role is very important and thus 

For different concerns there are different ecosystems of ecosystems/platforms, which may 

be relevant (see Appendix XX). 

2.2 Usability as a first class citizen 

2.2.1 User experience 

While building Digital Government it is necessary to open supply side, which is today a 

monopoly in hands of omnipotent bureaucrat, and give it to orchestrated and well-informed market 

of local start-ups community and SME-s. From them the state as a facilitator will 

expect truly normal private-sector-level of friendliness and usability for all stakeholders: 

public servants, businesses, citizens and non-residents. 

2.2.2 Coherency and simplicity 

Public service delivery is really complex machinery today: state level does something, 

regional level does something, municipalities are doing a lot of things and even private sector very 

often is part of the equilibrium. With the Government-as-a-Platform model it is necessary to 

effectively decouple all this complexity from users: they only see applications and services in 

unified manner regardless to the complexity of the supply side. 

2.3 Main mechanisms for transformation 

The process of building Digital Government should not be perceived as a kind of challenge 

or must-be-done-complex IT task. It is more like a tool to transform current mass industry set up for 

living into the Digital Society and Digital Economy, i.e. process of initiation of creation new 

working places on a massive scale and adoption of life style to new emerging reality. 

From this perspective Digital Government is more like a platform with published interface 

(i.e. API), where to we can plug new building blocks. Through opening up an interface for 

delivering and consuming of public services, state should deliberately invite all different 

communities to participate in bringing solutions to the governmental platform. 

The focus here is exactly in creation of working places alongside the building of the Digital 

Government. Those working places then will pick up an initiative in automating industries and 

services of the whole economy. Also, process of education of users of digital services is not a cost 

but again, an investment into the creation of new jobs in new digital reality. 

There are couple of mechanisms, which will be used for transformation of the existing 

public service delivery. 

2.3.1 One Stop Shop 

Overall service delivery should be organised based on the One Stop Shop principle: once 

customer started interaction with public service it should be conveniently accomplished till the end 

without need for customer “to go to some other place”. 

2.3.2 Once Only 

All public sector shall be able to use easy -to-use capability for publishing it own online 

services and using others online services to ensure the servicing highest possible usability from the 

end user perspective. For example, once there is information in public sector about individual or a 

business, anybody in public sector can re-use this information for the proper reasons and with 

knowledge/consent of interested parties. 

2.3.3 Upstreaming 

Upstreaming of regulator means seamless integration of data capturing elements into the 

digital platforms of economy in a way, which eliminates need for submitting information from 

private sector to regulator in a form of mandatory returns (like tax return, statistical or financial 

reporting). Instead of asking businesses to report to the state, the state will work together with 

society in collecting appropriate information from a digital ecosystem and informing businesses and 

citizens on needed actions (for example, payments taxes or eliminating regulatory issues) for a 

public need. 

Following are main examples: 

Pre-filled tax returns 
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Automatic subsidising of public transportation for eligible groups (kids, elders, 

disadvantaged etc.) 

Automatic subsidising of consumption of medicine and care goods and services 

2.3.4. Federation 

A state should start working more closely with neighbour states to support regional cross-

border trade and investments through creation of federated digital identification of people and 

businesses and functioning of digital markets. 

All Digital Government solutions, which are developing in one country may well be of 

interest to players in the neighbour countries. Such opening of digital markets can be mutually 

beneficial, especially considering SME-s and tourism. 

A digital state platform must be designed since beginning in such way that it is equally used 

by regardless the place they are located in the world. 

2.4 Information system internals 

There is also certain logic for sequence of steps for modernisation business processes and 

digital transformation of public administration: organisations must develop capabilities for change 

management as well as for IT operations. Also, there is certain internal logic for doing 

governmental things. 

2.5 Organisational design 

There are following general organizational principles to consider: 

More specialized and smaller organization is more efficient and less complex to manage 

Too much separation of related functions results with high transaction cost 

Economy of scale is important factor to keep overall efficiency of the system (so just 

decentralisation may decrease complexity but also increase transaction cost 

3. Functional architecture of Digital Government 

3.1 Introduction 

3.1.1 Historic background 

According to (Ferlie, 2002) in the beginning of last century there was a “social reformism“ 

which resulted in recognition of many aspects (like education, some minimal social care etc.) as 

legitimate subject of concern for common interest. That was beginning of modern state and it is 

interesting to admit that government it is first of all and since beginning about solving of some 

concerns of individual. Let’s briefly have a look what wee need for that. 

3.1.2 Main enablers 

The first thing. Digitalisation is about information and effective way of processing of it. On 

a crossroad of those two concerns stays Digital Government. And thus it is understandable that all 

proceedings may start once you have proper information about people. Like that, population 

registry as a list of all people in specific jurisdiction should be a first step in building of an 

information system, which is facilitating solving of those concerns, which the “social reformism” 

pushed to the common agenda (i.e. to the scope of a government). Once there is population registry 

as a trustworthy database, which is properly supports entire life cycle of individual. 

The second important thing is a business environment. There is a need to establish 

trustworthy sources of business related information. In north Europe we do it establishing business 

registry, where to all business organisations are registered with unique business identification 

(UBI): 

-UBI used as only reference in all business registration processes 

-Interoperability enables single point access to services using UBI 

-UBI used as only reference in applying for business licenses 

-UBI used as only reference in tax filling 

-UBI used as business reference in all procurement processes 

-UBI used as only business reference in social security system 

-Risk-based inspections and G2B online services based on UBI 

-Third thing. Based on population registry there shall be digital identity, which is the whole 

separate process. 
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3.1.3 Extending the scope 

However, apparently today the scope of the e-Government is biased (at least, in terms 

investments per use case vs importance to communities). There are couple of things, which have to 

be solved better soon then later. The scope of government functions was always evolved out of 

necessity including highest priority needs and letting “normal” things to be solved privately. In 

digital era there are other aspects has to be considered. 

Market is not working all the time. Just few examples. 

Last mile internet in rural area is important concern and has to be solved to ensure equal 

treatment of citizens in a countryside. In small and relatively poor country like Estonia (in 

comparison with other countries, which take digital stuff seriously, we are amongst poorest) we 

agreed that this issue has to be solved. Also, private market is not going to solve it for us. 

So, state should fix the issue and it is happening as we speak. 

Another example, is transport in rural area. Again, we discovered that young families with a 

lot of kids in school age, elders, disadvantaged people and temporally jobless citizens are in 

situation, where their lives are completely skewed toward solving logistical issues. 

Another example, is home-related services domain. When there was robbery in our house a 

storage room’s door lock was broken, I did not know how to find anybody, who can fix that small 

thing. I can waste 3 hours out from my family time and go to supermarket, find details, and 

somehow fix the door. But specialised service person can make money and fix it in 15 minutes 

(arriving is included). With reparation of ventilation or ceils or walls the situation is even worth. So, 

the whole spectre of services related to a home (even in city) is a source of deep discomfort 

however can be solved easily once it is integrated into the construction ecosystem. 

Municipalities ICT capacity is relatively small, especially in smaller places (in Estonia there 

are only Tallinn and Tartu which may claim some capacity, for the rest I wouldn’t be sure). There is 

a good metaphor to visualise an issue. Imagine skyscraper somewhere, for example, in Dubai. It is 

very complex project to build up such edifice. Only highly specialised companies will be able to 

deliver that. And you better not expect availability of such expertise in the construction project 

somewhere in Kalamaja (north Tallinn small building area), where developer struggles even to 

build 2-floors-deep down parking place under the house. Well, building and maintaining an 

enterprise-level software system, which is integrated into ecosystem and has responsive, highly 

attractive and easy-to-use user interface, is just too expensive for municipalities. Average 

modernisation program budget of domains in eGovernment, for example e -Tax or e-Health, is 

bigger than annual budget of majority of Estonian municipalities. Like that, everything, which is 

from the traditional decision-making and financing perspective is a part of the municipality’s 

responsibility domain, is not automated or not automated in way how it should be. 

3.1.4 Scope of automation projects 

Today scope of e-Government projects is rarely really transformative. Let’s have a look to 

the typology of projects from the technical ICT perspective. 

Considering complexity, organisational context and novelty of outcome of projects it is 

necessary to start from simpler projects and acquire capacity for change and technology 

management. From the experience, it is obvious that ability to execute e-Government development 

projects can be build one level after another, in strong sequence, without skipping intermediate 

levels. I see, there are following main complexity levels of IT projects in scope of e-Government 

development: 

Simple automation – recording of business process events within one organisation and 

monitoring of agreed key performance indicators; enables: service delivery quality is improved 

through guaranteed delivery. That is normally, initial level of building e-Government. 

Advanced algorithms implementation – there is complex automated system in the scope, 

which is though not entirely replacing individual in performance of tasks,however brings totally 

new level of efficiency and/or effectiveness of performance (for example, instead of total control 

regulator may move to risk based supervision approach); including following sub-cases: 

Supply-Demand automatic match (implementation of Uber-like patterns) 
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Workload optimisation – usage of workload optimisation mechanisms to improve access to 

services (better utilisation of resources, pre-assessment to off-load critical resources etc.) 

Risk-based approach to state action’s subject selection 

Business Process automation – this is still business process improvements within existing 

organisational borders 

Self-service – data digitalisation for proceedings is done by end user directly 

One-Stop-Shop – consolidation of service desks and reporting requirements from different 

agencies onto one consolidated service delivery channel; enable: simplification of communication 

for user of public service 

Once-Only – re-use of existing in the public administration domain information for different 

services; intra-governmental and external integration 

Zero-bureaucracy - complete automation with elimination of need for a human decision 

Marketisation – creation of open platform for insourcing of services from market (for 

example, taxpayers education is critical to ensure voluntary compliance, which is in turn most 

important to improve revenue streams and it is normally done by Tax Administration but can be 

done by private structures as well) 

Ecosystem – global alignment of many different domains and actors into a new technology 

platform (for example, smart grid, national PKI, citizens’ ID card with simultaneous access to many 

different functional areas etc.). 

Nation-wide consolidation of similar processes into one function (new consolidated 

organisation can be created but old one are not disappearing) 

Merge of two or more organisations into one organisation (only one organisation remains 

instead of several existing) 

Nationwide level complete automation of some processes between public and private sector 

(for example, mandatory e-invoices for the whole country) 

Really transformative projects are, when they are on the 4th level. But there are not many 

projects like that and majority of them are failing as there is no proper methodology. According to 

my knowledge, there are two major actors, whose databases can be invaluable sources for analysis 

of the situation with such projects and for coming up with proper methodology: EU and WB aid 

projects in Eastern Europe and in Africa. Majority of their ICT transformative efforts are delivering 

way below expectations now (my claim is based on personal experience gained from 

communication with many peers in the industry; to prove this claim it is necessary to have access to 

databases of projects, which is unfortunately not available to me). But that is also a good news: you 

can learn and improve the situation. 

In Estonia there is a program called zero-bureaucracy. Sounds like really transformative: 

eliminate bureaucrats from where they are not needed. However, detailed analysis of suggestion 

(252 initial suggestions from the year 2016 and 418 suggestions in 7 different areas in the screening 

document from 2018; see details here: https://www.mkm.ee/et/nullburokraatia ) showing that the 

whole project is about optimisation of existing business model. There are not real transformation. 

3.2 E-government Foundation 

First public administration function is to create and maintain general framework  

Population census 

Business environment elements 

Property and ownership 

3.2.1 Legal events 

There are events, which should be registered in the registry (unchangeable database) for 

further use by interested parties. In most of the cases registration of such event requires certain pre -

processing. For example, child birth requires gathering of data like name for the child, birth place 

and time, parents data etc. Company creation requires data about shareholders, management 

structure, name and so forth. 

Typical set of registries are: 

-Population 
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-Companies and other organisations 

-Cadastre 

-Cars and other vehicles 

-Ships 

-All different kinds of documents (passports, driver licences etc.) 

There shall be software system, which is supporting pre-processing and new entity life cycle 

management including access to information and legitimate change of data. 

3.2.2 Regulation 

There is a lot of business activities, which are in one or another way regulated by the public 

sector (on state, regional or local level). 

There shall be software system supporting registration of subjects of regulation as well as for 

registration of issued permissions and licenses and registration of monitoring and law enforcement 

activities. 

3.2.3 Government interoperability platform (GIP) 

The purpose of the Government Interoperability Platform (GIP) is to simplify the data exchange 

between separate organisations of the public administration of a country. The GIP will be operated by 

the central governmental IT operations management organisation (hereafter Governing Authority). 

The GIP must enable handling of the overall country information using Once Only principal: 

once there is information about individual or organisation is available in any place within public 

administration, then it can be re-used by any other authorised unit. 

Also, the GIP shall enable for public sector information systems architecturally separate front -

end and back -end systems, including unified front-end should be able to communicate with whole 

variety of internal complexity of public administration organisational structure and registries. 

The GIP standardises the data communication protocols and security measures. It provides 

standard implementations of security mechanisms and protocols ensuring uniform level of security that 

does not depend on the capabilities of the particular organisations. The GIP will provide confidentiality, 

strong authentication and long-term proof value of the relayed messages within the public 

administration data exchange layer. 

3.3 Public business environment 

Business environment of any given country can be a complex matter for small and medium size 

enterprises. Especially for new businesses. Especially if the established bureaucracy in the country is 

paper based and not integrated, not fully digital. What small businesses need in order to concentrate on 

their core business, is a simple digital one-stop-shop where all the bureaucracy can be bought in as 

service. The state’s role is to provide the digital environment and create the one-stop-shop. Only then 

can small and medium businesses flourish and create jobs. 

3.3.1 Digital Environment to be Built by State 

A new business entering the market needs to go through the following processes: 

-Company registration, including receiving all required business licenses 

-Registration of directors with tax administration (if needed) 

-Receiving of business visas (for foreigners) 

-Opening of a bank account 

-Once established, the company has recurring operating activities: 

-Business transactions 

-Acquisition of materials and other business related investments and costs 

-Labour cost 

-Lead management and sales 

-Export and import of goods 

-Statutory reporting 

-Financial reporting (normally to regulator and to statistical office) 

-Tax reporting 

The state’s role is to create an enabling digital environment for the company to make the above 

activities as easy as possible for them, so that the company would want to invest in that state and keep 



 

12 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

on doing business there. The architecture of the small and medium size enterprise digital environment 

looks like this: 

At this point there are to assumptions to move on to the one-stop shop service window: 

There is a functioning official digital ID available to anyone with a local personal ID (see step 1 

“Identity” in Figure 2 below) 

The state has a functional Customs Single Electronic Window (as per UNECE Recommendation 

No. 331) or a partner who is able to act as a proxy 

3.3.2 Out-Of-The-Box-Company 

Once the interoperability is built, a one-stop-shop service can be provided by the state. Let’s call 

it Out-Of-The-Box-Company Platform. The aim of the Out-Of-The-Box-Company Platform is to 

provide a ready -made business environment for entrepreneurs to obtain all support services through one 

place, which enables them to focus on their core business. The conceptual model of the proposed out-of-

the-box-company model looks like this: 

The main components of the Out-Of-The-Box-Company Platform are: 

Web content management to provide the company with a website, e-commerce capabilities, 

digital marketing tools 

Customer Relationship Management (CRM) platform to provide support for lead management, 

sales and contracting, contract execution monitoring 

Accounting platform to provide procurement, contracting, invoicing, payments, integrated POS 

devices, financial accounting, tax reporting, annual financial reporting 

Service delivery platform to provide operators support in: 

Initial business management training for merchants/entrepreneurs 

Personalisation of software environment 

Monitoring of business transactions for the sake of statutory reporting 

Service desk 

1 UNECE Recommendation No. 33, Recommendation and Guidelines on Establishing a Single 

Window 

A modern e-government should be able to provide such a one-stop-shop platform through 

integration of API to access the following services: 

Taxpayers registration, including VAT registration 

Registration of foreign non-resident taxpayers (including obtaining local personal ID) to act as 

directors 

Integration of security services (authentication, digital signature, single-sign on) 

Private company registration 

Licensing in the jurisdiction 

Opening of bank accounts 

Business visas for foreign directors 

Financial reporting to regulator (including dissemination of this information to all involved 

parties, such as statistical office) 

Tax returns calculator (on input business transactions; on output payroll taxes, VAT, corporate 

taxes; no excises, no customs related duties) 

Tax returns submission to tax administration 

Transport services gateway integration 

Customs procedures gateway integration 

3.4 General public services 

Following are major components of such service oriented organisation: 

Base Registries like Business Registry, Cadastre etc. 

E-Government services enablers and external services, including payment services, document 

management etc. 

Public administration organisations internal working processes; for example, Single Electronic 

Window for border crossing will integrate seamlessly work of several regulatory agencies, who are 

involved into the border crossing control 
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Single Sign On (SSO) allows users to get access to multiple systems without the need to log in 

multiple times; this component includes 

National electronic identification (e-ID), which is a government-issued document for online 

identification, and authentication 

User interfaces, which are enable easy-to-understand access to all public administration services 

Centralised e-Government Services, which includes trust services, interoperability co-ordination 

services, centralised metadata services etc. 

Following is a list of main platforms: 

Public data, i.e. population registry, voters, property 

Digital identity management 

Public finance and economy regulation, i.e. budgeting process, expenditures management, 

revenues and accountability, company registration, businesses regulation and trade facilitation 

Health and social insurance 

Transportation 

Construction (BIM based platform) 

Education 

For each of these platform states there should be only policy-maker and quality/risks manager. 

All other roles have to be fulfilled on the open two-sided market. 

Of cause, this list is very far from being comprehensive, but it is outlining the course for the 

future design of the Digital Government. 

3.5 Case study: Restructuring Tax Administration 

IMF with other international partners developed TADAT2, which is stipulating that overall 

outcome of the tax administration can be viewed through 9 performance outcome areas: 

-Registration of taxpayers 

-Risk management in the area of tax compliance 

-Efforts to increase voluntary tax compliance 

-Managing administrative framework to enable filing of tax returns 

-Managing administrative framework to enable payment of taxes 

-Managing administrative framework to ensure accurate reporting of tax liabilities 

-Managing administrative framework to enable balanced resolution of disputes between 

taxpayer and authorities 

-Managing administrative framework for adequate processing of revenue cash flows 

-Accountability and transparency 

-Typical Tax Administration structure is following: 

Front Office is mainly focused onto the taxpayer education and basic advisory service delivery. 

Instead of being part of Tax Administration it should be rather integrated into the generalised state 

service delivery, which is focused onto consumers groups: 

-Micro and small taxpayers – municipalities service desk 

-Middle sized companies – business centres in larger cities 

-Large taxpayers – personal services 

Middle Office is dealing with general revenue cash flow framework implementation. Should be 

fully automated as part of the overall public finance management platform. There no tax specific 

knowledge needed. 

Back Office of typical tax administration is focusing onto compliance management starting from 

risks management down to debt management, field audits, appeals and enforcement. 

3.5.2 New structure 

This function again should be very differently organised considering specialisation principles: 

Risk management may be scaled up to next level taking into account risks in the area of social 

benefits and other areas related to public money, including all different flavours of illegal economic 

activities 

Debt management and appeals from the functional perspective naturally are part of the Legal 

Technology Platform 
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Field audit: 

-For micro taxpayers license fee should enough and thus no need to audit 

-For small taxpayers – there should be platform-based transaction-level data and cash capturing 

-For middle-sized companies it is mandatory Audit File implementation in the company ERP 

with subsequent automation of the data capture for audit and audit report preparation comprehensive 

automation 

-For big and international companies it is personalised tax liabilities management (more related 

to BEPS) 

If we take depicted by IMF performance areas, then first and last outcome performance areas are 

more like supportive functions: everyone in public sector has to be accountable and transparent and any 

processing requires customer case management. Core tax administration activities are areas from 2 to 8. 

Following are ways how those areas can be transformed: 

Risk management should be consolidated with risk management in the expenditure areas 

(monitoring over adequacy of social care support payments, health related subsidies, export support 

subsidies etc.) 

Voluntary compliance support is more like a policy, which includes tax legislation stability, low 

administrative compliance cost, financing of taxpayer educational programs etc.; one do not need 

dedicated operational staff for that. Taxpayers’ service (walk-in over-the-counter information 

dissemination, Call Centre, legislation related information dissemination in electronic channels) should 

be responsibility of one universal and integrated public administration People and Business Service 

Delivery function. 

Areas nr. 4-6 and 8 are fully automatable within the framework of the Public Finance 

Management platform. 

Like that, tax administration in its present format should fully disappear. We do not need that in 

the digital age. 

Overall service delivery should be re-organised in order to better accommodate two main 

principles: One Stop Shop and User centricity. 

Based on the One Stop Shop principle all service delivery processes should have one unified 

single entry point: once customer started interaction with public service it should be conveniently 

accomplished till the end without need for customer “to go to some other place”. All needed for 

proceedings workflow should be seamlessly implemented inside the public sector organisations. 

However, that doesn’t mean that there is one homogeneous network of counters and this it. 

User centricity principle dictate different approach: public sector service delivery architecture 

should be aligned with the structure of peoples’ interactions needs. Following are main known elements 

of the target network of service delivery units: 

Unified public sector online service delivery solution, which will through common interface 

intermediate delivery of all levels of public services regardless to the financing structure behind (state, 

regions, local municipalities, social insurance funds, cooperative funds etc.) 

Individual oriented services 

Local over-the-counter service desk, which is aligned with place of living of population and is 

located in most attractive visiting places (for example, supermarkets in cities and similar rural areas 

epicentres) and is handling everything for citizen regardless to specific matter or place of living of a 

citizen 

Education and child care organisations network 

Health treatment and social care units network with common sign-in/booking facility 

Business oriented services 

Customs procedures units on borders and in industrial areas 

Economic activities facilitation centres network, which is aligned with business environment in 

a country and is handling all commercial matters (including business registration, licensing and 

permissions, property, taxation, legal, export support, agriculture support, tourism support, SME and 

business support etc.  
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Мақалада отбасылық кикілжің және оның бала психикасына әсері мәселесі 

қарастырылады. Қақтығыстар әрдайым кез келген қоғам үшін өте маңызды. Конфликт - 

қызығушылықтары (қажеттіліктері, мақсаттары, идеалдары, түсініктері) мен 

көзқарастары қарама-қайшы келетін субъектілердің қатынасы әсерінен туындайтын 

әлеуметтік құбылыс. 

Кілттік сөздер: отбасы, отбасылық қарым-қатынас, конфликт, психика, 

алаңдаушылық, агрессия, қажеттілік, әлеуметтік құбылыс.  

 

В данной статье рассмотрена проблема семейных конфликтов и их влияние на детскую 

психику. Конфликты всегда в той или иной степени были актуальны для любого общества. Ни 

одна сфера человеческой жизни еще не способна освободиться от них. Не является 

исключением и семья. 

Ключевые слова: семья, семейные отношения, конфликт, психика, тревожность, 

агрессия, потребность, социальное явление.  

 

In this article there were considered the problems of family conflicts and their impact on the 

child's psyche. Conflicts have always been more or less relevant to any society. No sphere of human life 

is yet able to get rid of them. The family is not an exception. 

Key words: family, family relations, conflict, psyche, anxiety, aggression, need, social 

phenomenon. 

 

N. A. Nazarbaev in his messages to the people of Kazakhstan concerning the spiritual renewal 

said that the main goal of this message is to preserve, revitalize and develop family values. If we do not 

take such measures, the number of orphans and widows will increase in the community[1].  

The family is the core of Kazakhstan society, the basis of all new achievements of our country in 

the economy, culture, social policy. Through strong family ties, from generation to generation, all the 

best spiritual and moral values of our people are transferred: tolerance, diligence, love for one's native 

land, respect for elders, hospitality and aspiration for the future. 

The problem of conflict has always been more or less relevant to any society. No sphere of 

human life is yet able to get rid of them. The family is not an exception. Conflict is a collision, serious 

disagreement, during which a man obsessed with unpleasant sensations, feelings, emotions. Conflicts 

are ineradicable, they appear under any circumstances of life and accompany us from birth to death. 

The belief that there are no tiffs and quarrels in a happy family, and if people quarrel, it is 

because they hate each other, is fundamentally wrong. In fact, where the family lives in the present and 

the future, where the spouses are interested in each other, where they seek to improve relations, conflicts 

are unavoidable. The whole question is how often these quarrels arise, on what occasions, in what form 

they proceed, how they are solved, and what levels of the family structure they shock. 

According to Osipova M.P. and Butrim G.A. young people create families, as a rule, to meet a 

wide variety of needs: self-actualization of a man or a woman, the need for paternity and motherhood, 

sexual intercourse, obtaining positive emotions, sharing leisure, etc. The result of partial and incomplete 

satisfaction of one or both of the needs of one or both spouses are quarrels and conflicts[2] . 

Conflicts on the basis of unsatified needs of the spouses are described in detail by V.A. 

Sysenko. These include: 
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• Dissatisfaction with the sexual needs of one of the spouses; 

• Dissatisfaction with the need for the value and significance of his "I" (violation of self-

esteem by another partner, his disparaging, disrespectful attitude, resentment, insults, constant 

criticism); 

• Dissatisfaction of the needs of one or both spouses in positive emotions (lack of caress, 

tenderness, care, attention and understanding, psychological alienation of the spouses from each 

other, emotional coldness); 

• Addiction of one of the spouses to alcoholic beverages, gambling and the like, resulting in 

a large expenditure of money; 

• Financial disagreements between spouses (issues of mutual budget, family content, 

contribution of each partner to its material support); 

• Dissatisfaction with the need for mutual assistance, mutual support, the need for 

cooperation and cooperation, dissatisfaction with housekeeping. 

Along with conflicts on the basis of dissatisfaction with the needs of the marriage of one or 

both spouses, conflicts can also arise on the national basis if the spouses belong to different ethnic 

groups[3]. 

S.M. Emelyanov in his work considers several important reasons for such role conflicts in 

the family. They are: 

• Restriction of freedom of activity, actions, self-expression of one of the spouses; 

• Deviant behavior of one or both spouses (alcoholism, drug addiction, etc.) 

• Presence of opposing interests, aspirations, limited opportunities for meeting one of the 

family members (from his point of view); 

• Authoritarian interference of relatives in marital relations; 

• Sexual disharmony of partners in marriage and others [4]. 

A.I. Kochetovin his work also considers other causes, supplementing the above-mentioned 

reasons of such conflicts. They are: 

• Wrong relationship between the spouses (one of them) and the people around them - 

relatives, acquaintances, co-workers, etc.; 

• Violation of the ethics of marital relations; 

• Biological incompatibility; 

• The difference in pedagogical positions with respect to the child[5]. 

According to Zemlyanskaya M. the main group of family conflicts includes conflicts 

connected with the negative influence of the external environment, which leads to a deterioration in 

financial, housing and other conditions. Some of these conflicts are related to the inability or 

unwillingness of the spouses to adapt to the changing conditions of life, some are the lack of 

objective opportunities for such adaptation[6]  . 

All of the foregoing is the result of a generalization of the real practice of family 

disagreements. The list of "empirical" reasons for conflicts could be continued, but in order to avoid 

confusion, let us turn to the theory of sources of marital differences and to the classification 

proposed by V. Sysenko[3]. 

This author suggested that all the causes of family conflicts can be combined into only three 

groups: 

• Firstly, conflicts arising from the uncoordinated and inequitable division of labor in the 

family, different understandings of the rights and duties of the spouses, the insufficient contribution 

of one of the marital partners to domestic work and self-care; 

• Secondly, disagreements arising on the basis of chronic dissatisfaction of any needs of one 

or even both spouses, including their sexual desires; 

• Thirdly, conflicts that have their source of shortcomings and defects in upbringing, 

character and other things related to the psychological make-up, the significance of which is now 

greatly exaggerated. 

When analyzing family conflicts, it is impossible not to distinguish factors that affect the 

conflictual nature of marital relations. These include the crisis periods in the development of the family. 
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S.M. Emelyanovdistinguishes four of them in his work. 

The first crisis period in the development of the family is observed in the first year of married life. 

During this period, the spouses adapt to each other. The probability of divorces in this period is up to 30% 

of the total number of marriages. 

The second crisis period is connected with children. The birth of children for many families is a 

serious test. The spouses have new hard responsibilities for caring for the child, his upbringing. In this 

regard, they have substantially limited opportunities for professional growth, for the realization of their 

interests. There may be clashes between the views of the spouses and their parents on the upbringing of 

the child. During this period, the fatigue of the wife, associated with the care of the child, can lead to 

disharmony of sexual relations. 

The third period of the crisis coincides with the average matrimonial age (10-15 years of life 

together), which is characterized by the saturation of each other, the appearance of a deficiency of feelings. 

The fourth period of the family crisis comes after 18-24 years of marital life. The main cause of 

the family crisis during this period is associated with the increasing emotional dependence of the wife, her 

experiences about possible changes of her husband[4]. 

There are many different types of family conflicts in conflictological and psychological literature. 

Let’s consider the most common of them. 

A.Y. Antsupov and A.I. Shipilovsay that conflicts can be open and hidden.  

Open conflicts take the form of quarrels, scandals, fights, etc. this kind of conflict manifests itself 

most often through: open conversation in an emphatically correct form; mutual verbal abuse; 

demonstrative actions (slamming the door, smashing dishes, pounding on the table). 

Hidden family conflicts do not have a bright external appearance, it is rather an internal discontent, 

but their influence on marital relations is less tangible than the influence of open ones. Indicators of a 

latent conflict are: demonstrative silence; a sharp gesture or a look that speaks of disagreement, a boycott 

of interaction in some sphere of family life; stressed coldness in the relationship. This kind of conflict 

poses a particular danger, since it leads to a communication problem, when the true cause of the conflict is 

not the subject of discussion and is often not recognized[7]. 

Artamonova E.I. and Ekzhanova E.V. consider that family conflicts by the degree of danger for 

family ties may be divided into harmless, dangerous and extremely dangerous. 

Harmless family conflicts arise in the presence of objective difficulties, fatigue, irritability, a state 

of "nervous breakdown"; suddenly starting, the conflict can quickly end. About such conflicts often say: 

"By morning everything will pass away." 

Dangerous are those family conflicts in which disagreements arise because one of the spouses 

should, in the opinion of the other, change the line of behavior, for example, with respect to relatives, 

abandon some habits, revise the life guidelines, methods of upbringing and etc., that is, a problem is posed 

that requires the resolution of a dilemma: whether to yield or not. 

Especially dangerous are those conflicts that lead to divorce. 

Depending on the dynamics distinguish the actual, i.e. implemented at the present time and 

directly related to a certain problem, and progressing, in which the scale and intensity of the opposition of 

participants is increasingly growing[8]. 

According to Shulga T.I. any conflict carry two completely opposite functions. Depending on 

whether they contribute to the preservation and development of marital relations, constructive (they are 

desirable and even necessary for the development of relations in the family) and the destructive functions 

of the conflict are singled out[9]. 

The destructive function of the conflict lies in the fact that, at the level of the individual, the 

growing sensation of the insolubility of the conflict can lead to an ever-increasing feeling of psychological 

discomfort. Conflicting parties begin to forget that their goal is to resolve the situation constructively. In 

the first place comes the desire to hurt the other, cause harm to him, even if at the cost of doing harm to 

himself. If the interfamily conflict takes a protracted character, due to which many basic needs of the 

individual cease to be satisfied, the result of such conflict for the person may be a neurosis. 

Nelissen Sarasaid that at the level of interfamily functioning, the destructive function of the 

conflict can be manifested in the violation of the exchange of information, the system of interrelations, 
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weaken the unity of the family, reduce its cohesion, ability to withstand difficulties. The consequence of a 

destructive conflict is also the preservation for a long time of tension between the spouses after the quarrel. 

Both partners in families with a predominance of destructive conflicts consider a real threat of divorce. 

The constructive function of the conflict is to objectify the source of disagreements and 

contradictions and create conditions for the elimination of conflict, in preventing stagnation of relations 

and their optimization. Conflict, which includes a constructive function, can become a powerful source of 

development for the individual and the group. For the person, its consequences can be expressed in 

achieving spiritual balance, tranquility, increasing the meaningfulness of life, a new value consciousness. 

In the family, thanks to such a conflict, new goals, norms, values may appear[10]. 

Valentina Celuykodescribed 7 possible positive results of constructive conflicts in her work: 

1. Adapts the family as a whole and its individual members to the new conditions in which they 

find themselves; 

2. Objectivates the source of disagreement and thereby allows to eliminate it; 

3. By exposing and eliminating contradictions, it frees the family from the factors that undermine 

it and thereby contributes to its stabilization; 

4. Compensates family members and directs them to protect its unity; 

5. Helps to overcome internal tension and get rid of frustration; 

6. Helps find suitable means of influencing others; 

7. Allows family members to reveal the best qualities of their personality and gain prestige in the 

family[11]. 

The famous American psychologist Virginia Satirbelieved that constructive solution to the conflict 

leads to the development of the family, to the comprehension of a new level of communication, to the 

formation of a common "We" instead of the selfish "I"; family stability is achieved. But not for long. 

Inevitably, a new conflict is brewing, and again resolved. So practically every family lives and develops, 

because its stability is not given once and for all: it is constantly achieved by joint efforts and goodwill of 

all members of the family group, their desire for unity[12]. 

Depending on the frequency, depth and severity of conflicts, V.S. Torokhtiysingles out crisis, 

conflict, problematic and neurotic families. Let us consider them in more detail. 

Conflict families. In the relationships of spouses and children, there are spheres in which the 

interests, needs, intentions and desires of family members come into collision, generating a strong and 

prolonged negative emotional state. Bark can be preserved for a long time due to mutual concessions and 

compromises, as well as other factors that bind it. 

Crisis families. Confrontation of interests and needs of family members is especially harsh and 

captures important spheres of vital activity of the family union. Family members take irreconcilable and 

even hostile positions towards each other, not agreeing to any concessions or compromise solutions. Crisis 

marriages break up or are on the verge of collapse. 

For troubled families characterized by the emergence of particularly difficult situations that can 

lead to the disintegration of marriage. For example, the lack of housing, a serious and prolonged illness of 

one of the spouses, the lack of funds for the maintenance of the family, convictions for long-term criminal 

offenses and a number of other extraordinary life circumstances. This is the most common category of 

families, for a certain part of which prospects are likely to exacerbate family relationships or the 

emergence of severe mental disorders in family members[13]. 

All of the above mentioned families E.I. Artamonova calls unsuccessful. Psychological problems 

in these families arise because of the dissatisfaction of the needs of one or more family members under the 

influence of super-strong intrafamily and general social factors. The main problem, as a rule, is the 

position of the child in the family and the attitude of the parents towards him. In dysfunctional families, 

parents often exhibit psychogenic abnormalities: projecting their own undesirable qualities onto the child, 

cruelty and emotional rejection, undeveloped parental feelings, etc. In the event of a conflict in the family, 

its younger members suffer most - children who involuntarily get involved in the conflict relationships of 

their parents[8]. 

Summarizing all materials we can say that conflict families can be both noisy, scandalous, where 

conversations on high tones, irritation become the norm of mutual relations of spouses, and quiet, where 
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marital relations are characterized by complete alienation, the desire to avoid any interaction. In all cases, 

such families negatively influence the formation of the child's personality and can lead to the emergence of 

various forms of antisocial behavior. 

Experimental work required the development of a special technique for its implementation, 

planning and organization of ascertaining, formulating and control experiments. 

In our research we used several effective methods such as tests, diagnostics, and projective 

methods to determine children of conflict families. These methods are focused on the exploration of the 

self – estimation, leadership in the group, common emotional condition, etc.  

The aim of our research was to identify conflict families among the surveyed, and also to find out 

exactly how the conflicts of parents affected their children. 

Summarizing the results of our empirical research and methods of study of conflict families and 

their children, we have to claim that emergence of aggressive and anxiety children are correlated with the 

conflict in the family. Children of conflict families can be recognized at first sight, but in fact without 

special arranged research we can’t be sure about it. To exclude any mistakes, we used effective empirical 

methods of research such as projective method " Draw your family", "Magical country of feelings", "A 

tree" in order to explore the adaptation at school, due to the fact that some children were accepted to this 

school  this year and could have anxiety and detachment. We also applied a short questionnaire to 

determine the level of anxiety of children. Our research wouldn't be complete, if we hadn't paid attention 

to the conflict parents and types off upbringing they rely on. as it has been said in the theoretical part of 

our research, if the child is nervous, at first it is necessary to treat their parents. In conflicting families, the 

impact on children is not directly manifested, as in cases of families with clearly antisocial behavior 

(alcoholics, drug addicts, etc.), but indirectly. Such influence inevitably affects the child's personality. In 

our case the reason for problems in school was found in conflicts in the family. Having the results of 

research of children and their parents, we decided to develop our correctional program to  improve 

relationship in the families and emotional conditions of children. 

The main task of the formative experiment was the psychological and pedagogical education of 

parents, and psychological assistance to children. 

During the formative experiment, we tested the technology of working with parents and children, 

which included the following stages: 

1. Conducting  series of meetings with parents who were in conflict relations using various forms 

and methods, such as lectures, trainings, business games, etc., in order to correct the behavior of spouses in 

the conflict through the development of communicative relationships. 

2. Holding series of classes with children to overcome their anxiety and aggressiveness - the most 

important negative consequences of parental quarrels and conflicts. 

An analysis of the results of the formative experiment with the results of the statement allows us to 

conclude that the following significant changes occurred as a result of our experimental work: 

1. As a result of educating parents, many of them changed their views on their own relationships, 

learned to constructively and effectively solve family conflicts, which allowed both of them to find 

harmony and a favorable situation in the family. 

2. Children ceased to experience negative emotions, such as anxiety, aggressiveness, self-doubt, 

isolation, irritability, caused by unfavorable circumstances in the family, conflicts between parents. 

Thus, the study proved the effectiveness of our program of assistance to conflicting parents and 

children, experiencing all the negative consequences of parental quarrels 
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Зерттеу барысында Cұранысқа негізделген оқыту мұқият жоспарланған оқыту 

әдісі ретінде болып қаралды. Осы әдіс арқылы оқушылар тереңдетілген білім мен 

тақырыпты түсінуге және жоғары деңгейлі ойлау мен өзін-өзі басқаруға үйрету 

дағдыларын біртіндеп дамытады. 

Кілт сөздер: сұранысқа негізделген оқыту, тіл үйрену, жоғары деңгей, көзқарас, 

құрылымдық сұрау, растау сұрауы, жоғары тәртібі. 

 

В этом исследовании был определено “Обучение, основанное на запросах” как 

тщательно спланированный учебный подход. Благодаря этому методу учащиеся строят 

глубокие знания и понимание темы и постепенно развивают мышление высшего порядка  

и само направленные навыки обучения. 

Ключевые слова: обучение на основе запросов, изучение языка, более высокий 

уровень, подход, структурированный запрос, запрос подтверждения, цикличный, высокий 

порядок. 

 

In this study, the researcher defines IBL as a carefully planned instructional approach. 

Through it method, learners build deep knowledge and understanding of a topic and gradually 

develop higher-order thinking and self-directed learning skills.   

Key words: inquiry-based learning, language learning, higher-level, approach, 

structured inquiry, confirmation inquiry, cyclical, higher – order. 
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"You can't teach people everything they need to know. The best you can do is position 

them where they can find what they need to know when they need to know it."  

Seymour Papert, MIT 

The President of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev stresses that "... one of the key success 

factors of the entire modernization process is the success of the renewal of the national education 

system». 

Over the decades, educators have been committed to finding a way to make language 

learning more meaningful and transferable to various situations out of a specific context and help 

learners to acquire more productive and interactive language skills as well as develop their 

intercultural understanding. 

Qualitative changes in any area of our lives and especially in education are impossible 

comprehensive without the formation of a new teacher's view of its place and role in the learning 

process. Without deeply understanding, new goals and objectives in the updated content and 

technology of training, new forms of assessment, taking into account the competence-oriented 

approach in teaching, this is almost impossible to do. The measures to update the content of 

national secondary education a central focus on the skills that have a wide range of applications in 

modern life. Based on universal human and ethno cultural values, these skills allow students to 

solve problems of both educational and vital nature. 

The program in terms of updated curriculum is characterized by the fact that educational 

achievements have a productive character, and the educational process differs by independent 

action research of the students in “gaining” knowledge during each lesson. Under these conditions, 

the student is the subject of knowledge, and the teacher acts as the organizer of the students' 

cognitive activity. 

 Best practice for teaching and learning is changing. New technologies enable teaching and 

learning to have more flexibility regards to time, place, frequency and individual difference. The 

meeting between teacher and student will occur through more channels than the traditional lecture, 

which places emphasis on the monologue.  Therefore, teachers should change their views on teaching 

and learning.  Moreover, find the ways to improve them. However, new technologies have changed the 

practices of how we work and how we learn, and we must recognize that a lectured monologue held in 

intervals of 3x45 minutes is not sufficient on its own to support the learning process for the future 

student. This model may be challenged by price (-) and by quality (+) from institutions that are pioneers 

in the use of new technologies. How “Pedagog of new formation” can support the students’ learning 

processes is therefore more than just a question of pedagogy. It is also a question of how to offer cutting 

edge studies in terms of content (courses and course combinations) and delivery (how we organize the 

student’s learning process). When considering how teaching ability may be developed, it is helpful to 

bear in mind the breadth of opportunities available and the varied outcomes, which may be sought. In 

order to respond to this issue, it is well worth considering a range of options and matching these to the 

person's requirements rather than just accepting what first comes to mind. It is necessary to turn to the 

experience of foreign colleagues.  One of the interesting methods in teaching is a relatively new concept 

for our country, namely, “Inquiry based learning”.  

What is inquiry? 

Developed in the 1960s, many teachers see inquiry-based learning as a new pedagogy — 

meaning they have questions about how to use it and if it’s worthwhile.    Inquiry-based learning 

is a recent manifestation that provides the students with an earning environment in which they  are 

at the center of their learning to improve the understanding of science content and practices 

(Edelson et al., 1999).  According to Shih, Chuang, and Hwang (2010), inquiry-based learning is a 

concept which encourages teachers to allow learners to get in touch with authentic situations and to 

explore and solve problems that are analogs to real life. 

Students who study content through engaging, hands-on exploration can make more 

connections between what they learn in the classroom and what they experience in the outside 

world and develop higher level thinking skills. Learning takes place through a sequence of stages 

and students become actively involved in social interactions as well as higher-level thinking. 
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Like problem-based learning, proponents state that letting students investigate solutions to 

open questions has a range of advantages. Nevertheless, the pedagogy must be shaped by research-

backed approaches to reap these advantages.  However, Inquiry-based learning has existed for 

thousands of years. Both Socrates and Confucius used variations on their own inquiry-based format. 

It is a critical component to the scientific method of the early enlightenment, and it was of both 

Dewey and Montessori’s ideas around student – centered learning. For the many educators who are 

not, it is a learning and teaching method that prioritizes student questions, ideas and analyses. To 

highlight the pedagogy’s nuances, it is important to define inquiry-based learning from both a 

learner and teacher perspective. 

From a student point-of-view, inquiry-based learning focuses on investigating an open 

question or problem. They must use evidence-based reasoning and creative problem solving to 

reach a conclusion, which they must defend or present.  

From a teacher point-of-view, inquiry-based teaching focuses on moving students beyond 

general curiosity into the realms of critical thinking and understanding. You must encourage 

students to ask questions and support them through the investigation process, understanding when 

to begin and how to structure an inquiry activity. 

Pedaste shares a model form the of inquiry It is starts with orientation which is often a form 

of discussion. It is where they become aware of the key idea. Moreover, from there it moves into 

conceptualization where students generate questions and they define a hypothesis. This leads to an 

investigation phase where students explore, experiment, and interpret data, often in a way that is 

flexible and dynamic. It can even seem kind of cyclical. Finally, they move into a conclusion. 

 
Through the process of feeling curious about a topic, asking questions, and seeking answers, 

language learners can clarify their understanding of the content and develop their language skills 

simultaneously. Specifically, learners gain implicit knowledge by processing target-language input 

without consciously giving attention to acquiring the forms and structures of the language. For 

language learners, understanding the content is an effective motivation when the content is 

interesting or of some value to the learners). In this way, students learn on their own to possess 

substantial linguistic knowledge, which makes learning most effective and permanent. 

How to implement inquiry based learning ? 

Incorporating inquiry based learning into your classroom can seem like many task can be 

overly open ended, things expensive or perhaps even simply time-consuming.  These issues can 

occur, if a teacher has never done inquiry based learning before, where it is something that is only 

occasionally.  Inquiry based learning does not have to be any of these things, in fact inquiry based 

learning is a very good thing.  It has positive effect on learning leading to increase motivation and 

deeper understanding. Performed in the classroom what steps can be taken to fully integrate inquiry 

into classes normal routine. Using methods such as guided research, document analysis and 

question-and-answer sessions, you can run inquiry activities in the form of: 

 Case studies 

https://www.prodigygame.com/blog/advantages-disadvantages-problem-based-learning
https://www.prodigygame.com/blog/implementing-game-based-learning-in-the-classroom-examples/
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 Group projects 

 Research projects 

 Field work, especially for science lessons 

 Unique exercises tailored to your students 

The 4 Types of Inquiry-Based Learning 

Heather Banchi and Randy Bell defined four different types of inquiry,  that you  can viewed 

on sort of a spectrum form from teacher – centered/structured into learner centered /open. 

  

 

 

             

 

 

 

 

Level one is confirmation inquiry, where the teacher teaches the concepts, creates the 

questions, and models the process for students. Basically They just kind of go along with it to learn 

about the process. 

Level two is structured inquiry where the teacher creates the initial set of questions and kind 

of shares the procedures but then the students walk through the rest of the inquiry process by collecting 

and analyzing the data and drawing their own conclusions.  

Level three is guided inquiry, and this is sort of the beginning of what we typically think of as 

inquiry. This is where the teacher provides the initial research question or questions, but students own 

the research process and the experimentation.  

And then level 4 is open inquiry, or true inquiry. The stage is where students formulate their 

own questions, design their experiments or their research, and collect their own data or facts that they 

then share in their findings.         

7 Inquiry-Based Learning Strategies and Activities for Teachers 

Like any teaching method, there are strategies to help you successfully run an inquiry activity. 

These strategies will also allow you and your students to enjoy the full extent of inquiry-based 

learning’s benefits.  

Here are a few places where you as a teacher can start with inquiry-based learning. In a language 

arts or social studies class, you can do a wonder day or a wonder week projects where students develop 

their own questions and move through the inquiry process on their own. You can also do a genius hour 

project, where students not only ask their own questions, but design their own product, as well. In math 

you could have students explore a concept and develop their own problems, which is one of the things I 

love about the, uh, "What can you do with this process" of Dan Meyer, and then science you could do 

something like a science fair project or a myth buster style approach to testing an urban legend. The key 

idea, though, is this: If we want students to own their learning, if we want them to remain curious, if we 

want classrooms to be bastions of curiosity and wonder, well then, we need to have something like 

inquiry based learning in place, so that they learn how to ask great questions, find the answers, and share 

their results with their peers. 
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7 Benefits of Inquiry-Based Learning 

As well as building skills to help students reach a high level of thinking, inquiry-based 

learning can deliver other benefits to students and teachers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Reinforces Curriculum Content. Whereas some see inquiry-based learning as a 

departure from the curriculum, you can use it to reinforce relevant content and improve 

understanding of core concepts.  

2. “Warms Up” the Brain for Learning. Running a brief inquiry activity to start class can 

help students absorb information throughout the day, according to the same study. 

3. Promotes a Deeper Understanding of Content. By delving into a concept through 

inquiry, students should see it as more than a simple rule, idea or formula.  Many of them will 

understand: How the idea was developed. Why the rule or formula works?  When they can 

properly apply the rule, idea or formula? 

4. Helps Make Learning Rewarding. Inquiry can help students see the intrinsic 

rewards of learning, says an oft-cited article from the Harvard Educational Review. This means 

that student appreciation for learning can improve with a simple inquiry exercise. 

5. Builds Initiative and Self-Direction. Students can improve certain transferable skills 

through inquiry-based learning, many of which relate to initiative and self-direction.  

6. Works in Almost Any Classroom. Inquiry-based learning can also benefit teachers, as 

you can repurpose activities for almost any classroom. Even regardless of grade and individual skill 

levels. 

https://www.prodigygame.com/blog/adaptive-learning-technology-guide/
https://www.prodigygame.com/blog/adaptive-learning-technology-guide/
http://psycnet.apa.org/psycinfo/1962-00777-001


  

25 

Materials of the international scientific-practical conference 

"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

7. Offers Differentiated Instruction. Running an inquiry-based learning activity will give 

you a chance to use differentiated instruction strategies, appealing to the diverse learning styles of 

your students. 

Inability to perform inquiry-based tasks effectively reveals that many students do not 

develop the habits and skills of planning, searching, maintaining, and communicating that are 

critical for conducting and learning from inquiry due to the fact that those skills are not necessary to 

be successful at traditional school practices. 

Conclusion 

While this research did not examine the factors that might influence the specific stages of 

inquiry learning process nor did track the strategies in dealing with the problems that students 

perceived during the inquiry process, exploring how these variations affect the incorporation of 

inquiry-based learning into curriculum and planning the lesson of language learning and is a fruitful 

line of further research. 

The whole world today seeks to get high-quality education. Because the competitiveness of 

the economy of any country depends on primarily on the level of development of its human 

resources, which is directly related to the education system. It is education that creates “human 

capital”, which crucially determines the economic potential of the country and is the source of its 

economic growth. 

Consequently, according to the requirements of the time, we must train and educate the 

younger generation finding and implementing new ways. Today, the school’s mission is to raise a 

decent citizen - highly moral, creative, competent, accepting and aware of the responsibility for the 

future of his country. The main aim of the Teacher Education Reform programme is to develop the 

learning and expertise of teachers in the public school system, so that the young people of Kazakhstan 

will become global learners of the 21st century.     
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Roads in Kazakhstan are one of the most important elements of social, production, 

infrastructure, and economy sectors. Different geodetic works will be performed during road 

construction. These calculations include leveling and the calculation of the radius of curvature at 

the turns. Leveling determines the height of the roads from the sea level. Depending on the speed of 

the car and the geographical location of the area, the turns are different. Therefore, determining 

the curvature radius in the rotation is the most important parameter. In this regard, the main task is 

to find the best ways to build roads and discover new technologies. 

Key words: geodetic works, leveling, quasi-geoid, GPS-technology, gravimetric models, curves. 

 

Қазақстанның автожолдары әлеумет, өндіріс, инфрақұрылым, әрі экономика 

салаларының басты элементтерінің бірі болып табылады. Автожолдарды салу кезінде әр 

түрлі геодезиялық жұмыстар орындалады. Сол жұмыстарға нивелирлеу мен 

бұрылыстардағы қисықтық радиусын есептеу жатады. Нивелирлеу арқылы жолдардың 

теңіз деңгейінен бастап санағандағы биіктігі анықталады. Автокөліктің белгілі бір 

жылдамдықтарына және аумақтың әр алуан географиялық жағдайына байланысты 

бұрылыстар да әр түрлі болады. Сол себептен, бұрылыстардағы қисықтық радиусын 

анықтау ең маңызды параметр болып табылады. Осыған байланысты жолдарды салудың 

ыңғайлы әдістері мен жаңа технологияларды табу, және оларды қолдана білу басты 

міндет болып табылады. 

Кілт сөздер: геодезиялық жұмыстар, нивелирлеу, квази-геоид, GPS-технология, 

гравиметриялық модельдер, қисықтар. 

 

Дороги в Казахстане являются одним из важнейших элементов социального, 

производственного, инфраструктурного и экономического сектора. Во время дорожного 

строительства будут выполняться различные геодезические работы. Эти расчеты 

включают выравнивание и расчет радиуса кривизны на витках. Выравнивание определяет 

высоту дорог с уровня моря. В зависимости от скорости автомобиля и географического 

расположения района, повороты разные. Поэтому определение радиуса кривизны при 

вращении является наиболее важным параметром. В этой связи главная задача - найти 

лучшие пути для строительства дорог и открытия новых технологий. 

Ключевые слова: геодезические работы, нивелирование, квазигеоид, GPS-

технологии, гравиметрические модели, кривые. 

 

The President of the Republic of Kazakhstan, realizing the importance of roads, has 

approved many programs and projects. Some of them have agreed with the leaders of the 

neighboring countries. As the example is the corridor "Western Europe - Western China" built in 

2009-2016 [1]. The program "Nurly Zhol - Path to the Future" was published in 2015. In that 

program, about 7 thousand km of roads were planned in the country by 2020. 

The "Nurly Zhol" program has been completed with 100 concrete steps. At step 65, the 

Head of State said: "Integration of Kazakhstan into international transport and communication 

streams. Launch of the project on creation of multimodal transport corridor "Eurasian 

transcontinental corridor". It will allow the transit of goods from Asia to Europe freely [2]". During 
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road construction and overhaul, engineering maintenance, i.e., geodetic works should be performed. 

They are developing with innovative technologies - new instruments and techniques. 

The basic geodetic works in the road construction are leveling works. And for the first time 

it’s been used about 150-160 years ago. 

Leveling is one of the oldest geodetic works. Hero of Alexandria's "On the Dioptra" works 

include a water-soluble diopter, and a Professor at the Institute of Interstitial Studies Varzhalov's 

work, you can find the description of the ancient roots of "chorobates". The invention of the 

cylindrical level was a real innovation in the field of leveling and the whole geodetic 

instrumentation. About that for the first time has been published in a booklet in 1666 in Paris and 

the author was the French mechanic Shapoty. 

In Europe in the first half of the XIX century the accurate theodolites of Aigeaux, Lenoir, 

Brunner and Bourdaloue appeared. Significant changes in leveling began after 1938, when people 

started using the "intersection" method more precise than the "routing" method, and for various 

physical and geographical conditions, the introduction of complex and all-embroidery structures of 

various designs. 

After the collapse of the Soviet Union, the volume of work accumulated from leveling 

required them to be checked precision. An important characteristic of true work accuracy is the 

assessment of the non-intersection of closed polygons. A. S. Chebotarov points out, "From the 

engineering perspective, measurement errors can be easily seen in the intersection than in the 

dimensions used in the geodesy to measure accuracy (intersect, mean deviation, the difference 

between double measurements, the corrections from the alignment)". For the European part of 

Russia it was determined that the class I ground level ranges from η = 1.6 mm / km, and η = 2.1 mm 

/ km for the Central Asian region [4]. 

The transition of geodesy to space technology determining the coordinates and heights 

seemed to solve this problem. However, if GPS technology allow for optimal results X and Y in 

determining the planned coordinates, unfortunately, cannot match the I and II class leveling 

accuracy in determining the height [3]. Completeness and stability analysis of altitude marks 

revealed that the number of disappeared, unrecognized and unstable repertoire and markups during 

the re-leveling phase reached 30-50%. It’s not only  happening in Russia, but many of Kazakhstan's 

benchmarks are lost and geodetic works are not financed. This is a frightening symptom of losing 

the country's high backbone systems. 

The height of the whole Kazakhstan and Russia is calculated from the lowest part of the 

Kronstadt beetle. It is a metal rack with ceramic pieces. 

Finding the normal heights of points for local 

objects based on satellite leveling. In the geodetic 

leveling, it is known that the normal heights of the 

original point  and the point B determined by  

increase, knowing that the normal height of this point 

, i.e., is higher than the initial (zero) level page. This 

level page quasi-geoid surface is represented by 

Molodenskii. Quasi-geoid surface in open ocean and sea 

coincides with the surface form (geoide). Geodetic leveling is performed by the following methods: 

geometric, trigonometric, barometric, hydrostatic, bathing, etc. Currently, the method of 

determining the normal height of the detected point is based on modern satellite technology [6]. 

The  geodetic height is known as the normal height and  quasi-toeid height to the 

ellipsoid surface of point A (Figure 1): 
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Similar to point B: 

 

 
 

Using these formulas, we get: 

 
(

1) 

  

From this we get: 

 
(

2) 

  

here  – difference of geodesic heights;  

 – difference of quasi-geoid heights. 

 

Geodetic heights , , are determined directly from the measured spatial X, Y, Z 

rectangular coordinates with accuracy up to 12 mm at the H≤ 10 km altitude: 

 

 
 

here ; ;  – small squared axis and ecorezentricity squared 

Earth ellipse; 

. 

 

For marine surface (geoid), the geodetic heights are calculated with the accuracy of up to 1 

mm by the formula:  

 
If the normal height  of point A is known and  is obtained from the definition of 

satellites, then it is necessary to know the difference in quasi-geoid heights in order to determine the 

normal height . Not to account this difference in normal height altitude can lead to significant 

errors, especially if the distance between primary and final points increases. Thus, the QME in the 

distance up to 50 km is 1 m, and up to 200 km - 5 m. The difference  in every kilometer varies 

from 1020 mm. When using a differential approach to satellite measurements, the maximum error 

should not exceed 20 mm × 10 = 200 mm. As a rule, detected items are within 10 km of the REF 

reference station. 

To determine the quasi-geoid heights, GPS-points must have a system of reference points 

along with normal heights (from geometric leveling) and geodesic altitudes (from satellite 

definitions) with known increments. This allows you to define the height of the quasi-geoid at the 

base points. 

Further, the difference in quasi-geoid heights in detectable GPS points can be determined on 

the basis of spline interpolation, multiple interpolation, collocation and other methods. Also, for the 

four reference points, the interpolation members have the following types: 

Figure 1– Relationship between  

geodetic height, normal altitude and 

quasi-geoid height 
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here  – plane rectangular coordinates of the GPS point;  

 – coefficients determined by definite values of quasi-geoid heights in the 

reference points. 

 

A high-precision map of quasi-geoid heights is another way to switch to a normal altitude 

system. Such maps are based on gravimetric data: from the extraterrestrial models of the 

gravitational field of the Earth, gravimetric measurements or gravity force deviations taken from 

results of capturing the gravimetric map. 

Recently, gravimetric models of quasi-gioids have been used to determine normal altitudes. 

For example, GAO98 (Russia), EGM 2008 (USA) quasi-geoid samples can be found in the size of 

. However, the analysis showed that this method is based on geometric leveling accuracy. 

Therefore, a method of obtaining normal heights of future detected points is based on the satellite 

measurements, using standard heights of the reference points located on the target area or near it. 

The general QME of point height, defined by the formulas (1) and (2):  

 

 

(

3) 

 

here  – the primary QME of general point height;  

,  – depending on the accuracy of satellite measurements, QME of the A and B 

points geodesic heights;  

 – QME of the determination quasi-geoid height. 

If height  is determined by the height of the original A points height (usually REF), then 

. 

QME  can be determined by the following formula: 

 

 
 

here  – the value of geometric factor;  

 – hardware error of height;  

 – passport data of using satellite receiver;  

 – distance between the reference station (REF) and the point to be determined. 

 

Thus, in this case it is necessary to take into account the error of definition of quasi-geoid 

height. The calculations show that the error at the L ≤ 4 km can be ignored. 

Another algorithm based on the Gauss method (definition of mean weight): 

 

 
 

here ;  –  ( ; ; …; ) distance from point B to the reference point. 

 

The accuracy analysis of the proposed algorithms was carried out by math modeling. 

Thus, it has been proved that, according to the developed method, it is possible to carry out 

satellite leveling with the technical leveling accuracy at the lengths up to 10 km. In this case, the 

REF reference station should be considered as the starting point. 
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Developed algorithms successfully introduced in the practice of FPGA "Aerogeodesia" on 

the Moscow - Saint Petersburg railway track of Oktyabrsky trajectory in 2007. By using gravimetric 

data in this area, a model of quasi-geoid has been developed by the efforts of a number of research 

organizations. When introducing the proposed algorithm, the graphic data of the model was used 

only to evaluate the quality and accuracy of the work performed [5]. 

Determine the radius of the curves in the road. When tracking the geometric parameters 

of the highway, it is necessary to define the curvature elements: the radius and the length of the 

curves, and also the bisector, the tangential, the angle of rotation. There are various ways to resolve 

this issue. In one of these, the restoration of the angle of rotation is carried out by measuring the 

rotation angle and the bisectrix and then determining the radius and other elements of the circle 

curve by continuing the straight line of the track axis before and after the curve. However, the angle 

of rotation does not always vary depending on the location of the pond [8]. 

It uses the global navigation satellite system receivers when carrying out the road 

passporting and inventory. They will automate the process of receiving field data. 

Using the GPS-satellite system Trimble 5700, the method of determining the curve radius of 

coordinates is known. 

In some operating conditions, geometrical parameters must be determined in a hurry. 

However, it is not always possible to calculate quickly object 

coordinates. Therefore, it is necessary to prepare a method of 

determining the radius of curves using an electronic tachometer. 

Preliminary formulation and proof of geometric theorem 

(Figure 2). In this theorem were developed methods of finding 

radius and elements of circular curves. 

Theorem. The z center angle, consisting of radius and arc-shaped 

circuits (2-3), is equal to the   double-angle  value of angle b (1-2      

   and 1-3) formed by the cuts in that arc from any point of the circle  

                                                       without the arc. 

Proof. Let's consider equal triangles 0-1-2 and 0-1-3. 

From the triangle 0-1-2: 

 

 
 

From the triangle 0-1-3: 

 

 
 

since they are  equal 

         (4) 

 

We define the length of the curve in the following expression: 

 

      (5) 

By transforming the formulas (4) and (5), we find the radius of curvature: 

 

      (6) 

In the formula (6) we find that the arc lengths of the curve are constant to K, so that the 

radius is directly dependent only on the horizontal angle b. 

The proposed method allows you to determine the radius of the circular curve on the road 

after measurement of angle b. To do this, place the electronic tachometer at any point of the curve at 

the front or rear of the stacked straight line and measure the angle at the ends of the arc.  

Figure 2 – The scheme for 

 the proof of Theorem 
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For practical use of the developed method, special production tables can be generated in the 

production, where the value of the radius is calculated from the calculated b angle values (at a 

certain interval). 

When determining not only the 

radius but other elements of the curve (K, T, 

B), the fixed length of the arc should be left 

from the beginning or end of the curve  

(KK-1), and the angles  or  should be 

measured from the same point (Figure 3). 

At the same time, the z-angle to the 

length of the curve is equal to: 

 
The elements of the curve are derived 

from these relationships: 

 

 
The method described above, which defines the curve parameters, should be used when the 

curve's initial and end points are visible [7]. 

Methods for determining the geometrical parameters of compiled motorways, allow for 

geodetic measurements fast and accurate accuracy. At the same time, labor productivity will 

increase due to reduced time to perform works. 

Annually, it invites different innovations, new instruments and techniques. The use of 

satellites, as mentioned in this article, is one of them. But, precisely, satellite-based devices can not 

reach high-precision levels, but in the future they will develop and operate. 

The basic parameters of the route can be defined as the basic elements of the curvature of 

the turns, the roadway construction. Therefore, one of the most important tasks is to find ways to 

improve their calculation methods and to find them more convenient. 

It should be noted that the current geodesic work in Kazakhstan is in the last place. Due to 

the lack of specialists and funding, renovation of the USSR marks and marks has not been 

performed at all. This is the question of science. 
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Figure 3 – The method of determining  

the radius of the circular curves 
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Венгрия, Финляндия және Эстония заңгерлерінің заманауи ынтымақтастығы 

тарихи сипатқа ие. Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін үш мемлекеттің заңгерлері 

арасында тығыз байланыстар пайда болды. 1991 жылдан кейін үш мемлекеттің 

заңгерлерінің ынтымақтастығы қалпына келтірілді. 

Кілт сөздер: университет, ынтымақтастық, Эстония, Финляндия, Венгрия. 

 

Современное сотрудничество юристов Венгрии, Финляндии и Эстонии имеет 

исторические предпосылки. После первой мировой войны возникли тесные контакты между 

юристами трех стран. После 1991 года сотрудничество юристов трех стран было 

возобновлено. 

Ключевые слова: университет, сотрудничество, Эстония, Финляндия, Венгрия. 

 

Keywords: university, cooperation, Estonia, Finland, Hungarian. 

 

The Historical Background of the Hungarian-Finnish-Estonian Cooperation 

If we take a look at the world map, it might seem that Estonia, Hungary and Finland are 

located far enough from each other so as to exclude the opportunities for cooperation. But as our 

common history seems to prove, at different times it has been achievable. Hereby one should 

remember that on the wall of the main building of the Tartu University is a plaque for Stephen 

Bathory, the former sovereign of these realms, bearing Hungarian blood. Historically our 

perception of cultural unity has greatly been based on perception of linguistic affinities. From the 

cultural perspective, the self-definition of Finns, Hungarians and Estonians distinguishes 

themselves from the other nations. Already in the consciousness of our ancestors was the 

understanding that our nations share something more than being neighbours or being a part of one 

or another empire at one time or another. This common feeling has been well described by prof. 

Gabor Bereczki who after examining the research works of various Hungarian linguists came to a 

conclusion that Estonians and Finns, who are living somewhere far, are culturally closer to 

Hungarians than the immediate neighbours.  Therefore, the main role here has always been played 

by the linguists, and the impact of their studies has been much wider. Most important has been the 

attitude formation, which later with the new opportunities has a pretty interesting history of any 

forms of cooperation. The jurisprudence is a fine example of that. 

The Cooperation during the Interwar Period 

The beginning of university education dates back to the 17
th
 century in all of the three countries 

(in Hungary first university was established in 1635, in Finland 1640 and in Estonia 1632),
[iii]

 but deeper 

scientific connections between Hungarian, Finnish and Estonian jurists began after the First World War. 

Of course we can’t compare the length of the statehood of Hungary with Estonia and Finland, but it is 

obvious that after the First World War three new republics shared quite similar problems. One should 

note that in the cooperation between these nations lucky coincident have had its share, as the people 

who have natural premises to build a bridge between different nations step forward to the stage of 

history. After the First World War, both in Estonia and in Finland, but also in Hungary, there were many 

people on the position of power, who shared a strong feeling of kinship between the Finnic people. For 

instance, first President of Estonia. Konstantin Päts (1874-1956), who had received law education from 

the Tartu University, was a prominent supporter of the Pan-Uralic movement, who as a politician sensed 

https://e.mail.ru/#mailruanchor_m_3482498344180639670__edn3
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the great importance of the cooperation between the Finno- Ugric people. It is worth remembering that 

at this point cooperation was also very specific, as during the Estonian War of Independence (1918-

1920) the acting prime minister who also was fulfilling the duties of the Minister of War, Konstantin 

Päts was among those politicians who searched help from Finland, receiving volunteers and material 

help on the most critical moments in 1918/1919. But at the same time Finno-Ugric cooperation was a 

part of Konstantin Päts’s political programme, because even before his deportation to the Soviet Union 

in 1940, he drew up his political testament, which was secretly sent to Finnish ambassador in Tallinn 

Finland, where Päts dreamed about the common state of Finland and Estonia could reach a common 

state in the future, as the two countries are separated by the narrow gulf, but have close cultural ties. The 

authenticity of his political will has caused debates in academic circles,
[iv]

 but it is important to 

emphasize that as the leading political figure in his country he found time and also the ambition to be 

the patron for the Finno- Ugric movement in Estonia (1925 – 1936 chairman of the Estonian -Finnish- 

Hungarian Union, Honorary Chairman since 1936). One should note that only his involvement would 

perhaps have not been sufficient, if this movement wouldn’t have been backed by the strong cultural 

assumptions in the Estonian. In Finno-Ugric movement also played important role some very influential 

people from Hungary and Finland who ended up in Estonia. When Estonia decided to restore Tartu 

University as the Estonian-language institution, which would serve the goals of Estonian culture, it 

initially encountered large problems. University in Tartu had been established back in 1632, since 1802 

the university had functioned consistently till the outbreak of the First World War. Russian academic 

staff and students largely left to Russia, where they founded Voronezh University, the German 

occupation authorities supported the reopening of the University of Tartu, however, the reopened 

German-Language university didn’t last for long. Thus, in 1919, it had become quite obvious that the 

ambition to hold the Estonian -language university , it needs at least initially the help from the outside 

and high hopes were put on the scholars from different countries, who were to be expected to contribute 

into the upbringing of the Estonian speaking academic staff . Great help was provided by the Finnish 

colleagues (especially in the humanities), but one of the most significant foreign professors was 

Hungarian Istvan Csekey (1889-1963), whose role cannot be underestimated in the history of Estonian 

legal science as well in the Finno-Ugric cultural cooperation. I. Csekey’s life is a good example of the 

Finno-Ugric cooperation. I.Csekey was elected with the support of Estonian law professors (J.Uluots, 

N.Maim, A.Piip) and he continued to work in Tartu University until 1931. I.Csekey’s academic studies 

were devoted to describing the development of Estonia’s statehood, which after being published in 

different languages were first to introduce this issues abroad. After return to Hungary in 1931, he 

became a law professor at the University of Szeged and later rector in the same university. As Tartu 

University in 1932 celebrated its 300th anniversary, I.Csekey was elected to the honorary doctorate as a 

gratitude for his work in Estonia. Besides him the honorary doctorate was granted to the acting rector of 

Tartu University, theologian Johan Kõpp and to the professor of legal history Jüri Uluots (1890-1945). 

One should note that the J.Kõpp had been Uluots’s religious education and Estonian language teacher in 

high school in Pärnu, helping him to find self-confidence to be an educated Estonians at a time when the 

school system before the First World War was still overwhelmingly in Russian. During 1920-1931 

Istvan Csekey personally greatly contributed to the Estonian legal science. In addition, everybody who 

studied law at the University of Tartu that time gained a positive contact with Hungary and Hungarians, 

as I. Csekey was known as an outstanding figure in the Finno-Ugric movement, who found many 

followers in Estonia and Finland. In order to better understand his legacy in Estonian legal science, it 

should be pointed out that during his time in Estonia Tartu University was the only educational 

institution to prepare lawyers for the small nation. Here one should remark that while I.Csekey was 

working in Tartu, the legal faculty was the most popular among the university entrants ( in 1920’s more 

than 2,000 students were matriculated, from the second half of the 1930s there was already a limit set to 

the number of law students by the university). Therefore, it is important here to remember that, 

eventhough many of Csekey’s students didn’t become lawyers, they had much wider impact on 

Estonian culture, which in turn gave a certain energy potential, which even Soviet regime wasn’t able to 

erase from the memory in 1941-1991, when the Finno-Ugric cooperation was if not fully prohibited, 

then suppressed to the language and literature level. Istvan Csekeyt wasn’t forgotten in Estonia, but it 
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must be pointed out that his life and work after 1945 remained unknown for a long time. When in 1970s 

and 1980s the author of this article was trying to find out something about Csekey’s fate from Tartu 

University, unfortunately they didn’t know much about the later period of his life. For instance, As for 

example in three-volume history of the Tartu University (published in 1982), Istvan Csekey is listed as a 

foreign professor working in Tartu from 1919 to 1931 worked in Tartu. But about his biography we can 

find not anything more than just only few dry facts.
[v]

 

The “restart” of the cooperation at the end of the 20th century and at the beginning of the 

21st century 

Cooperation between Hungarian and Estonian jurists 

The Golden Age of cooperation between Hungarian and Estonian jurists ended in 1931, when 

Istvan Csekey left from Estonia to his homeland. The 1930s paved way to a new generation, who might 

have developed close ties with their Hungarian colleagues. Estonian jurists were showing interest 

towards Hungary and Hungarian culture before the outbreak of the Second World War. For instance, the 

first female lecturer in the history of the Tartu University, Vera Poska - Grünthal,
[vi]

 wife of the vice 

president Estonian Supreme Court and fellow lecturer of the Tartu University Timotheus Grünthal. One 

might call Vera-Poska Grünthal a truly “international woman” because she had the honour to be among 

founding members of the International Federation of Women Lawyers (IFWL). She was one of many 

Estonian jurists whose hopeful future prospects were broke by the forced exile during the Second World 

War. One of the most important scientific connection with Hungarian jurists were created at the end of 

the 1930’s and during the Second World War, which probably determined the destiny of the “greatest 

star” of the Estonian legal science. Estonia has had only one notable philosopher of law at the 

international level and the fact that he was looking the opportunities for self-realization with the help of 

his older Hungarian colleague, Julius Moor, was not just a mere coincidence. Ilmar Tammelo (1917-

1982) later became a recognized legal philosopher, and if we look at his extensive scientific contacts, 

one might say that he was also able to find many contacts and cooperation opportunities from Finland 

(he also became the member of the Academy of Finland). 

As after the Second World War all the official contacts between jurists were held under the tight 

control and supervision by Moscow,
[vii]

 the direct contacts between Estonian and Hungarian scientists 

basically perished. Changed historical conditions in the early 1990’s gave new new opportunities for 

direct cooperation between Hungary and Estonia jurists. In 1993 Estonian jurists had the opportunity to 

participate in a conference in Budapest, later the conference materials were published.
[viii]

 One must also 

note that the Hungarian legal scholars attempted to find contacts in order to study the works of Ilmar 

Tammelo.
[ix]

 This cooperation turned out fruitful and resulted many different publications in different 

article collections published by the Austrian colleagues.
[x]

 

Cooperation between Finnish - Estonian jurists 

The roots of the cooperation between Estonian and Finnish jurists date back to the period of 

national awakening in the 19
th
 century, but in fact the visit of Finnish President Urho Kaleva Kekkonen 

in 1964 brought a new “awakening”, as the ship traffic was established between Finland and Estonia, 

which in turn gave Finnish jurists a better opportunity to visit Estonia. But as access to foreigners was 

limited to the university town of Tartu due to large military installations on one hand, and the fact that 

the leaders of the legal faculty in Tartu were afraid of the ties with the "capitalist countries" because they 

weren’t certain that after Khruschev’s thaw will not follow the period when the taps will be tightened 

again. Therefore, till 1990 the ties established between Estonian and Finnish jurist were mostly based on 

private initiative and largely depended on interest or lack of interest on the Finnish side. Professor 

Hannu Tapani Klami became one of the first Finnish legal scholars, who came to the Tartu University in 

1988, shortly before the borders were opened.
[xi]

 

 However, the presumptions for restoring the cooperation between Finnish and Estonian jurists 

definitely existed as the many professors from the older generation who had taken part from the Finno-

Ugric movement (and some of them even still remembered the old Estonian student songs) were 

working in the legal faculties of the Finnish universities. Estonian jurists started to receive active help 

from Finland. Finnish colleagues invited Estonians to Finland and often visited Estonia themselves. As 

people from Northern Estonia had been several decades before Estonia re-established its independence 
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been watching Finnish television, the knowledge of the Finnish language was in fact very good among 

Northern-Estonian jurists. This also allowed Estonian students to begin their law studies in the Finnish 

universities with various fellowships. Basically language problem, which is still inherent in the teaching 

of foreign students, didn’t exist in this case. English language courses in the Finnish universities at that 

time were still rather rare. In the 1990’s Finns were making large investments in order to bring up a new 

generation of researchers and lecturers in training to raise the quality of teaching. The cooperation 

project of Finnish and Estonian jurists resulted the Finnish - Estonian legal dictionary and a number of 

important educational materials and textbooks, which undoubtedly played a significant role in 

integrating the teaching of Estonian lawyers with contemporary Western European educational 

standards. There had also been a couple of linking points in the legal history of the both countries, the 

Finnish jurists had until 1917 received their education from the Imperial Alexander University of 

Finland (named after the emperor), like Estonian jurists had received their education from the Tartu 

University, which at that time was also among the imperial universities. Secondly, during the Soviet Era 

in Estonia, at least in Tartu University to prepare lawyers (the period of study was five years at that 

time) attempted to provide an education independently from the current politics by maintaining some of 

the old traditions. But the textbook projects began as the result of very good co-operation between the 

two countries legal historians. Thanks to the hard work of professor Heikki Ylikangas
[xii]

 two influential 

textbooks were translated to Estonian from Finnish - his own textbook Miksi oikeus muuttuu 

osana? (Why does the law change?)
[xiii]

 and “Suomen oikeushistorian pääpiirteet” (The main features of 

the Finnish legal history),
[xiv]

 which was jointly written by different Finnish authors. Which was the 

main importance of that? At least some of the subjects in the curriculum became easily comparable 

from now on. At this point it provided some confidence that during process of restructuring the Estonian 

legal science was moving to the right direction. After the textbook project, the Finnish colleagues 

offered assistance for the renewing process Estonian legislation, but as honest neighbours, they warned 

Estonians, that the Finnish legal system is unique and because of its history  perhaps suitable only for 

Finland, and because of the different historical traditions might not be “innovative” for the southern 

neighbour. Until now, it’s not entirely clear why Germany began “take care” of Estonian legislative 

system, while Finns were helping to carry out the judiciary reforms during the modernization processes 

of the Estonian legal system, which gave many other interesting effects. Finnish jurists had for a long 

time been keeping a very conservative line and until the Estonian reforms the conservative attitudes 

towards their own justice system had been dominant in Finland. But being involved in helping reform 

the neighboring country Estonia , Finland also received more of the voting rights are innovative in 

Finnish Lawyers , who of course had himself been carried out " samples" of the reforms undertaken in 

the course . Therefore, the innovation of the 21st century behind the Finnish legal system (including the 

new Finnish Constitution) was to some extent influenced by the experience of their Estonian 

neighbours, which with its reforms from Finnish point of view had played the role of the catalyst. In the 

21st century, Finland has developed educational system for the doctoral students, which involves all the 

legal faculties in Finland and provides the opportunity to take in the jurists from abroad. But if one is 

looking for the the positive effects how Finns came to this marvellous system, at least a small part was 

played by the co-operation of the Finnish – Estonian jurists (especially the co-operation between the 

legal historians), which besides the co-operation between the lecturers also included the joint 

preparation program (particularly intense period was 1992-1997) student (incl. doctoral students). 

Today, we can find many positive outcomes of this program, in the form of colleagues grown from this 

project, for instance the professor of the comparative legal history of the Helsinki University Heikki 

Pihlajamäki, as well as in Estonia there are many jurists and legal historians who received positive 

impulses for their further development. The joint conferences of the Baltic legal historians, organized by 

professor Hans Hattenhauer, basically became the corner stone for co-operation between the legal 

historians in the Baltic sea region in 1997, mostly thanks to the Finnish - Estonian cooperation (Pia 

Letto Vanamo - Peter Järvelaid). At this point, the normal cooperation was complicated by the poor 

material situation of the Estonian side and the inability of Germans to overcome their financial 

bureaucracy. The only sponsor, the foundation of the Nordic Council of Ministers wasn’t willing to 

cover the cost of the German colleagues. From the historical perspective it’s good to know that co-
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operation between the Finnish - Estonian legal historians became a “seed” for the cooperation of the 

legal historians in the entire Baltic Sea region as whole. One should note that in the changing times (and 

with the changing leaders) co-operation might not be persistent in the longer terms. Any kind of good 

cooperation definitely requires a great “dose” of charisma of its leading figures. Finnish - Estonian legal 

historians’ cooperation most certainly left a positive mark in the form of mutual publications
[xv]

 and also 

in the emergence of some new research directions in Finland. Cooperation with Estonia gave the 

opportunity to begin to research the history of the Royal Court of Tartu (Hovrätt, the highest judicial 

body in Sweden), which results in one day hopefully will see the light as the monograph by Heikki 

Pihlajamäkki. This period also saw intensive mutual introduction of literature in both countries as well 

as in third countries.
[xvi]

 

The cooperation between Hungarian and Estonian legal historians 

The cooperation between Hungarian and Estonian legal historians began in the early 1990s, as 

well as in other occasions from the personal contacts between the legal historians of both countries. The 

beginning could be dated back to 1991, when the then rector of the Kiel University (Christian-

Albrechts-Universität zu Kiel) professor Hans Hattenhuer started a project, which was planned for help 

the legal historians from Eastern Europe
[xvii]

 to open the gates of the Western European “treasuries” of 

legal science, which due to the twists of history had been closed for them for more than half century. So 

it happened that in the autumn term 1991 in Hattenhauer’s cabinet met legal historians from three 

countries (Hungary, Estonia and Slovakia), who together had received fellowship to do research work in 

the Kiel University. Together with Josef Klimko
[xviii]

 from Bratislava, Slovakia, Estonian Peeter 

Järvelaid from Tartu and Hungarian Mezey Barna from Budapest became colleagues and friends during 

their time in Kiel. One should remark that between two legal historians who had completely different 

research topics in Germany could begin mutual co-operation only thanks to the “seed” which more than 

60 years ago was planted by professor Csekey. Fortunately there did still exist a historical continuity, 

because Peeter Järvelaid had received his knowledge about the work of Csekey from Professor Leo 

Leesment (1902-1986),
[xix]

 who had been able to listen the lectures of Hungarian professor in his time as 

a student and postgraduate and had the honour to know him personally. The Conference of the German 

Legal Historians (Deutsche Rechtshistorikertag) became the development factor for the co-operation 

between legal historians from Estonia, Hungary and Finland, as a regular meeting place,
[xx]

 where 

especially Hungarian historians had been traditionally active participators. Sadly, the support of 

Estonians and Finns wasn’t sufficient so the Hungarian colleagues would have been able to keep alive 

the co-operation between Central European legal historians, where Hungarians were planning to involve 

besides Austrians legal historians from the neighbouring countries, but from Finland and Estonia as 

well. Undoubtedly co-operation initiated by   Hungarians had positive outcomes.
[xxi]

 For instance in 18-

21 September 2003 in Tallinn was held the first meeting of Estonian and Hungarian legal historians, 

which was supported by Hungarian Embassy and Hungarian Cultural Institute.
[xxii]

 The meeting was 

entitled “The statehood of Finno-Ugric nations”, which in future could help to involve other Finno-

Ugric nations.
[xxiii]

 The first conference in 2003 continued the earlier research topics, which had reached 

to the comparative studies. Therefore the conference subtopic –the development patterns in Estonia and 

Hungary from the second half of the 19
th
 century to the beginning of the 20

th
 century- seemed to have 

great future in case of mutual research co-operation. In 2003, Dr Andras Bereczki
[xxiv]

 presented a paper 

on the reflections of national politics of Finland and Estonia in Hungary during the interwar period, 

which might offer opportunities for (comparative) in-depth-studies. Also the topics concerning national 

minorities remain topical, regardless from the chosen aspects (comparative, historical or concerning the 

present time). At this background, Dr. Bereczki’s example – who interestingly approached to his topic 

through the works of Istvan Csekey (The minority policies of Estonia in the interwar period in the 

lifework of Istvan Csekey). The comparative studies of Estonian, Finnish and Hungarian statehood 

ought to be the topic which should inspire different generations of our legal historians in the future. One 

should not be frightened by co-operation of the Baltic historians, which resulted the joint history 

textbook, which didn’t satisfy the authors, but undoubtedly provided the Estonian historians with the 

experience of making their national history understandable outside from their own culture space. Inside 

the co-operation of legal historians exist different groups of colleagues, which are able for these kinds of 
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results. From the grounds of present experience, we should begin with the public law (already in 2003 

we were trying to find the common share with Professor Gabor Mathe
[xxv]

 “The institutional 

development of nomocracy in Hungary”), big potential could also have the comparative studies of the 

private law before the year 1864 (co-operation with professor Maria Homoki-Nagy “The codification of 

the Hungarian private law in the 19
th
 century), also historical comparison in the field of 19

th
 century 

penal law might give interesting results (Barna Mezey “The trends in the development in Hungarian 

penal law, in the 18
th
-19

th
century”).

[xxvi]
 Very prospective could become comparison in procedural law 

and court system, beginning from the comparison with the Russian Empire from the 1864 and with 

Estonia after the 1889. In this field on Estonian side has been playing an important role as an active 

partner in co-operation the archivist of the Supreme Court, Toomas Anepaio (The development of the 

procedural law in Estonia, in 19th-20
th
 century). Clearly in the near future will become topical the study 

of the development of the constitutions, including the historical and comparative studies (incl. the end of 

the 20
th
 century and 21

st
 century). In 2003, this topic was approached through the person of Istvan 

Csekey and his studies of the Estonian Constitution (Professor Jozsef Ruszoly “Istvan Csekey and 

Hungarian Constitution” and Professor Peeter Järvelaid “Istvan Csekey in the legal culture of Estonia”). 

Therefor we might say that the advancement of the co-operation between the Estonian, Finnish and 

Hungarian legal historians so far could be continued the same way, investing more resources to our co-

operation
[xxvii]

and involving our students, who will succeed us in the future. 

The Institutional Presumption for the co-operation between the Hungarian, Estonian and 

Finnish jurists 

In 2013 took place the visit of the Rector of the Eötvös Loránd University, Barna Mezey to 

Estonia, where he visited the Tallinn University in order to discuss the opportunities for closer co-

operation between Estonian and Hungarian scientists. Within the framework of the present co-operation, 

the co-operation between Hungarian, Estonian and Finnish jurists was discussed.  In Eötvös Loránd 

University in Budapest, in the Faculty of Law in Helsinki and in Tallinn University Law School are the 

chairs of comparative law, which in the future could become the basis for the cooperation network. It 

would involve the exchange of students and lecturers (incl. so called Ringvorlesung – the series of 

lectures by different speakers held commonly in Helsinki, Budapest and Tallinn), establishment of the 

virtual access to the libraries of the partner universities, but also the mutual help to replenish the libraries 

with the newest literature on the law of the Finno-Ugric nations. Among other things would be the 

replenishment of the libraries posteriorly with the literature published in each mother tongue. This 

problem didn’t exist in the inter-war period. Should the new generations be poorer than their 

predecessors? Now is the appropriate moment when for instance Tallinn University would be ready to 

take in a highly qualified colleague from Finland or Hungary (on the assumption that the subject would 

be comparable and in English). If we would be able to create in Tallinn the conditions that here would 

be working simultaneously Hungarian and Finnish lecturer, we might be sure that this would have 

positive effect on the staffing of the chair. 

Possible Future Scenarios 

There are many scenarios that could happen in the future. The most positive would be if we 

could reach to the solutions which would work as tripartite co-operation. The second scenario would be 

that the co-operation would proceed in the present frameworks, led by persons, who have a long 

experience and who could involve their Finno-Ugric colleagues as the third side. In 2014 will be 125 

years from the birth of Istvan Csekey (1889-1963) and with this occasion would be great to link the 

publication of respective anthology. For this has been done groundwork both in Estonia and 

Hungary,
[xxviii]

 but still lacks the final decision on its publication. In the conference of 2008 and the 

meeting of 2013 were outlined the preliminary structure of the commemorative book of Istvan Csekey. 

Because he had big personal favours in establishment of the Finno-Ugric co-operation, the book should 

be based on the main stages of his life. Hungarian colleagues could focus on the first (childhood, 

university studies and work as a lawyer before being elected to the professor of Tartu University) and 

later stages of his life (his work in Szeged as professor and rector, and also his Pecs period). These parts 

would include the overview of the Hungarian history (incl. legal history and about the universities, 

where he worked and studied), which would cover the chapters connected with his personality and be 
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orientated to him as a person. Professor Peeter Järvelaid is currently finishing the overview of his life in 

Estonia and similar overview about the Tartu University and its faculty of law. As his work wasn’t 

limited with legal science, but involved also history, literature and Finno-Ugric movement, we have the 

overview of his role in reflecting 
[i]

 Peeter Järvelaid –  
[ii]

  
[iii]

 3Järvelaid, Peeter. Die Gründung der Universität zu Dorpat (Academia Gustaviana) im 17. 

Jahrhundert im europäischen Kontext. - Forum Historiae Iuris : erste europäische Internetzeitschrift für 

Rechtsgeschichte. Berlin, 1997 
[iv]

 vt. Grabbi, Hellar. Neli presidenti. Mälestuslikud esseed. Tartu: Ilmamaa, 2014, pp. 47-56, 

Grabbi, Hellar. Pätsi kiri Soome saadikule juulis 1940. – Tuna, 2005, nr.1 , P. 58. Hellar Grabbi was the 

son of the Konstantin Päts’s adjutant Colonel Grabbi, who claims that his mother personally had been 

delivering the last political will of Konstantin to the Finnish Embassy 
[v]

 Tartu ülikooli ajalugu 1632-1982. Tallinn: Eesti Raamat, 1982, kd. 3 (1918-1982), P. 106. 
[vi]

 Vera Poska-Grünthal was the daughter of outstanding Estonian jurist Jaan Poska (1866-

1920). Jaan Poska was the first Minister of Foreign Affairs of Estonia 
[vii]

 Here could have been played prominent role the former Professor of Tartu University, 

Vladimir Grabar (Hrabar; 1865-1956), who until 1893 was the citizen of Austria-Hungary and had 

many personal ties with Hungary. His father had been a lawyer and his brother, famous artist Igor 

E.Hrabar (Grabar) had also studied law in the University of Saint Petersburg (where he also had 

received his doctoral degree). See: Järvelaid, Peeter. Vaimude tund Eesti õigusteaduses jätkub. – 

Akadeemia, 1992, nr. 11, pp. 2413-2417. (Retsensioon: Vladimir Grabar. The history of international 

law in Russia 1647-1917: a bio-bibliographical study. Oxford, 1990, 760 p. 
[viii]

 Järvelaid, Peeter. On the correlation of the legislative and executive power in the Republik 

of Estonia 1918-1940. – Theorie und Institutionsystem der Gewaltentrennung in Europe. Budapest, 

1993, p. 139-148. (Studies on public administration und law, 4). 
[ix]

 Järvelaid, Peeter. Prof. Ilmar Tammelo (1917-1982) varaste tööde uustrükk Ungaris. (Kritik 

zu Prof. Kliimanns noramtivistischer Unterscheidung des Privat- und des Öffentliches Rechts. – Aus 

Nachlass von Julis Moor. Budapest, 1995, lk. 63-148. (Philosophiae iuris). – Universitas Tartuensis, 

1996, 2. veebruar, P. 4. 
[x]

 Peeter Järvelaid. Das Frühwerk Ilmar Tammelos : der Weg zum Wissenschaftler. - Auf dem 

Weg zur Idee der Gerechtigkeit : Gedenkschrift für Ilmar Tammelo. Wien, Berlin, 2009. (Austria : 

Forschung und Wissenschaft : Rechtswissenschaft ; 3). 
[xi]

 Järvelaid, Peeter; Sootak, Jaan. Huvi on olemas, vaja oleks arendada isiklikke 

teaduskontakte.Intervjuu prof. Hannu Tapani Klamiga. – Nõukogude Õigus, 1988, nr. 3, pp. 209-212. 
[xii]

 Järvelaid, Peeter. Professor Heikki Ylikangas – 60. – Ajalooline Ajakiri, 1997, nr. 4, pp. 55-56. 
[xiii]

 Ylikangas, Heikki. Miks õigus muutub? Seadus ja õigus ajaloolise arengu osana. Tartu: 

Fontes Iuris, 1993; Järvelaid, Peeter. Õiguse muutumine Eestis. - Miks õigus muutub? Seadus ja õigus 

ajaloolise arengu osana. Tartu: Fontes Iuris, 1993, pp. 219-236; Järvelaid, Peeter. The changing law in 

Estonia. – Estnische Strafrechtsreform: Quellen und Perspektiven. Tartu, 1996, p. 33-36. 
[xiv]

 Järvelaid, Peeter; Erelt, Jaan. Suomen oikeushistorian pääpiirteet. Sukuvallasta moderniin 
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 Järvelaid, Peeter. Besprechungen: Heikki Pihlajamäki. Evidence, crime and the legal 

profession. The emergence of free evaluation of the evidence in the Finnish nineteenh-century 
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462-466; Järvelaid, Peeter. Soomes ilmus ülevaade protsessiõiguse ajaloost. – Ajalooline Ajakiri, 1998, 

nr. 3, pp. 111-114. 
[xvii]

 He was at the same time improving the preparation process of the legal historians in the 

universities of the Eastern Germany  
[xviii]

 One must remark that dr Klimko was very interested in politics, so no wonder that he soon 

started his diplomatic career, representing Slovakia in many countries as an ambassador (incl. in 

Austria). In 2007 he was elected to the rektor of the Bratislava Law School. 
[xix]

 Järvelaid, Peeter. Baltische Rechtswissenschaftsgeschichte : zwei grenzüberschreitende 
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Hungarian Institute dr Urmas Bereczki, prof. Peeter Järvelaid from the Nord Academy and the Learned 

Estonian Society. The conference was held in the building of the Estonian Academy of Sciences (Kohtu 6) 
[xxiii]

 In the context of Finno-Ugric statehood we could only speak about the Estonians, Finns and 

Hungarians. But other Finno-Ugric nations would deserve scientific study as well. 
[xxiv]

 Current Honorary Consul General of Estonia in Budapest and the lecturer of Estonian 

language in the Budapest University 
[xxv]

 Professor Mathe was at that time also the head of the Hungarian Lawyers Association and 

working as the professor of legal history in different Hungarian Universities 
[xxvi]

 Unfortunately dr Georg Ambach (1952-2006)( „Kriminaalõiguse kodifikatsioon Eestis 20. 

sajandil.“) is now deceased, but who’s study was also published in Hungary. See: Ambach, Georg. Die 

strafrechtliche Entwicklung der Republik Estland in der ersten Seite des zwanzigen Jahrhunderts. 

Budapest : [Eötvös Loránd Universität], 2005. - 17 p. (Rechtsgeschichtliche Vorträge, 34.). 
[xxvii]

 Hungarian-Finnish-Estonian cooperation has been underfunded, because at the political 

level, the Finno-Ugric movement is perhaps even considered to be old-fashioned. 
[xxviii]

 In Hungary the life of I.Csekey has been studied by Jozsef Ruszoly (University of 

Szeged), as well byDr. Andras Bereczki in Budapest 
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В статье рассмотрены основные направления духовной модернизации  в контексте 

государственной программы «Рухани жаңғыру». Духовные ценности  казахской культуры 

представляют основу национального кода и условие сохранения  нации. 
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The article discusses the main directions of spiritual modernization in the context of the 

state program “Rýhanı jaǹǵyrý”. The spiritual values of the Kazakh culture represent the basis of 

the national key and the condition of preserving the nation.  
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Ценность – это важнейший компонент человеческой культуры наряду с нормами и 

идеалами, общепринятыми убеждениями относительно целей, к которым человек должен 

стремиться [1]. Духовные ценности составляют основу нравственных принципов.  Культура, 

прежде всего через язык, систему норм, идеалов, значений и символов задает человеку 

определенный способ видения и узнавания мира, созидания определенных форм 

жизнедеятельности в нем [2]. К ценностям принято относить: смысложизненные ценности 

(представления о добре и зле, счастье, цели и смысле жизни); универсальные ценности 

(витальные, ценности общественного признания, межличностного общения, 

демократические); партикулярные ценности (привязанность к малой родине, семье) [3].  

Духовные и материальные ценности связаны с результатом и процессом интеллектуального 

и эмоционально – образного отражения действительности [4]. 

Самым сложным в процессе модернизации является  именно модернизация духовных 

ценностей,  потому что процесс модернизации всегда в той или иной мере сопровождается 

потерей устойчивости общественного сознания, прежних жизненных ориентиров, связанной 

с кризисами идентификации, со сменой «архетипов», глубинных структур и образцов 

сознания и поведения. Наличие в общественном сознании в период модернизации 

различных, иногда полярно противоположных жизненных установок и ориентаций является 

общей закономерностью. А это, в свою очередь, порождает колебания, волны в эволюции 

общественного сознания, связанные с неудовлетворенностью нынешним положением, 

утратой прежних ценностей и ориентиров, психологическим дискомфортом, что может 

привести к неопределенности и нестабильности в сознании людей. Однако средства, темпы, 

характер осуществления данных преобразований целиком и полностью зависят от внутренних 

факторов, национальных и исторических способностей того или иного государства. 

В программной статье главы нашего государства, президента РК Н.А. Назарбаева  

"Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания"  как раз отмечены особенности 

модернизации, которые связаны с особенностями  нашего сознания, менталитета, традиций, 

истории нашего народа. Как отмечает президент Н.А. Назарбаев  «масштабные преобразования 

должны сопровождаться опережающей модернизацией общественного сознания. Она не просто 

дополнит политическую и экономическую модернизацию - она выступит их сердцевиной» [5].  

Духовная  модернизация предполагает изменения в национальном сознании. Здесь есть 

два момента. Во-первых, это изменение в рамках национального сознания.   Во-

вторых, это сохранение внутреннего ядра национального «Я» при изменении некоторых его 

черт. Духовную культуру можно определить как сферу человеческой деятельности, 

охватывающая различные стороны духовной жизни человека и общества. Она представляет 

внутренний мир каждого отдельного человека и форму его выражения  по  созданию и 

сохранению духовных ценностей. Духовная культура казахского народа является одним из 

важных звеньев традиционной культуры, располагающей  потенциальными духовно-

нравственными возможностями по формированию духовно-нравственного и ценностного 

сознания.  Она является сложной системой, особенности, функционирования которой могут 

быть осмыслены в контексте взаимодействия всех сфер жизнедеятельности людей 

(экономической, политической, правовой, нравственной), с учетом многообразия проявлений 

каждой.  Сложность  системы духовной культуры заключается в том, что она имеет в своем 

содержании традиционные структурные компоненты. 

В наше время как никогда важно осознать и осмыслить базовые нравственные ценности 

как – жизнь, добро, истина, долг, честь, красота, любовь, труд, общение и другие ценности 

национальной культуры как основы воспитания и образования. Разумеется, не следует 

абсолютизировать  определенные позитивные черты  этнической культуры, так как в 

современном мире  индивид оказался вовлеченным в пространство идентификации, создаваемое 

не только  ценностями традиционной культуры, но и глобальными тенденциями  развития 

общечеловеческой цивилизации. Но, тем не менее, настало время  определить всю полноту  и 

багаж духовных ценностей, накопленный в этнокультурном  пространстве  на протяжении 

длительной истории.  
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Как отмечает президент, на протяжении столетий наши предки сохранили уникальный 

экологически правильный уклад жизни, сохраняя среду обитания, ресурсы земли, очень 

прагматично и экономно расходуя ее ресурсы. Культура рациональности - важное требование 

современного информационного общества,  но рациональность и умеренность не отрицают 

понятий добра, отзывчивости, духовности. Это предполагает подход к ним как двум 

взаимосвязанным атрибутам, составляющим культуры, которые одинаково необходимы для ее 

существования и развития. Названная установка уже сама по себе принципиально важна, так как 

предостерегает от необоснованного противопоставления духовности и рациональности. В таком 

понимании духовность предстает как ценностная составляющая культуры, а рациональность — 

прежде всего, как ее интеллектуальная составляющая, различий между которыми не следует 

недооценивать. Духовные ценности заключают в своем содержании определенную информацию 

нормативного характера о должном отношении человека к самому себе, другим, обществу, 

природе, миру в целом. Рациональность таким образом, выступает в качестве необходимой 

информационной основы, составляющей духовность. 

Одним из главных составляющих духовных ценностей является знание и образование. Как 

говорит президент: «Образование - самый фундаментальный фактор успеха в будущем. Если в 

системе ценностей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех» [там же]. 

Приоритетность образования требует выделения значительных средств из бюджета 

как государства, так и семьи на образовательные цели. Тем, кто сомневается в 

целесообразности значительных затрат на образование, президент Гарвардского 

университета (США) ответил так: «Если вы считаете, что образование слишком дорого, 

попробуйте, почем невежество» .  Производство материальных благ, безусловно, сохранит 

свою значимость, но его экономическая эффективность будет определяться в первую 

очередь использованием высококвалифицированных кадров, новых знаний, технологий и 

методов управления. Таким образом, на передний план выдвигается способ производства и 

передачи знаний и, собственно, сам человек - его интеллектуальный потенциал. Уже сейчас 

во всех странах интеллектуальный капитал предопределяет темпы экономического развития 

и научно-технического прогресса. В настоящее время конкурентные преимущества 

экономики и возможности ее модернизации в значительной степени определяются 

накопленным и реализованным человеческим капиталом. Именно люди с их образованием, 

квалификацией и опытом определяют границы и возможности технологической, 

экономической и социальной модернизации общества. Инновационная экономика может 

развиваться исключительно в условиях повышения уровня образованности вовлеченных в 

нее работников, которые дают весомый вклад в общественное производство. Так, например, 

по оценкам экспертов, в странах с наиболее развитой экономикой в среднем 60% прироста 

национального дохода определяется приростом знаний и образованности общества 

Так же в программе  «Рухани жаңғыру» важное место занимает  открытость сознания 

как одна из предпосылок нашего успеха. Как отмечает президент ««Открытость и 

восприимчивость к лучшим достижениям, а не заведомое отталкивание всего «не своего» – 

вот залог успеха и один из показателей открытого сознания».[там же].   Наши предки, 

жившие маленькими кочевыми аулами, были добрыми и гостеприимными. Эти особенности 

национального характера формировались и востребовались самим образом жизни: люди, 

рассеянные на гигантском малообитаемом пространстве, не могли не быть открытыми друг 

другу. Открытость души миру – основа нашего национального характера. Открытость 

сознания -  это возможность развития личности, объективизация себя, это залог развития 

общества, потому что  дает возможность как личности, так и обществу в целом    быть 

приобщенным к достижениям науки и мировой культуры,  это степень вовлеченности 

национальной экономики в систему международного разделения труда, это состояние 

постоянной готовности ко всему, но в то же время это не есть бесконтрольное 

попустительство всему, что есть на свете, а вдумчивое и критическое восприятие всех 

перемен и инноваций. И тогда мы можем сохранить свой культурный код: язык, духовность, 

традиции. 
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Сегодня  существует  самая  серьезная  опасность  для  выживания  и связана  она  

именно  с  отсутствием  единства  в мировоззрении  людей,  а,  следовательно,  и  

отсутствием открытости, взаимопонимания  и  толерантности.  Таким  образом, открытость 

сознания позволяет человеку быть  открытым ко всему новому, быть толерантным, 

конструктивным, уметь распознать и отвергнуть  разрушительные явления в поведении и в 

мыслях.  

Все это позволяет снизит риск   конфликтного   взаимодействия в   обществе  на 

 разных уровнях:   межличностном, межгрупповом и  международном Программа «Рухани 

жаңғыру» предполагает не только определение принципов духовной модернизации, но и 

освоение конкретных  проектов, среди которых перевод 100 новых учебников по 

общественным и гуманитарным наукам,  переход казахского языка на латиницу, программа 

««Туған жер» –  «Туған ел», Духовные святыни Казахстана», или «Сакральная география 

Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире»,  «100 новых лиц 

Казахстана». Во всех этих проектах акцент делается на привитие чувства патриотизма, 

стремление в каждом проекте сохранить только те ценности культуры, истории, языка и 

национальных традиций, которые способны продвинуть нацию, страну в современном мире, 

воспитать такую молодежь, которая способна стать главным проводником принципов 

модернизации сознания  – открытости, прагматизма, конкурентоспособности. Например, 

Проект "Современная казахстанская культура в глобальном мире" играет роль главного 

провайдера, который призван продемонстрировать наши таланты, наше достояние, 

интегрировав отечественные произведения в мировой культурный фонд. На сегодняшний 

сформированы шорт-листы по 4 жанрам: "Литература", "Театр, кино и хореография", 

"Классическая и традиционная музыка" и "Изобразительное искусство".  

Духовное возрождение нации - это главное направление современной идеологии 

казахстанского общества, ибо без духовности невозможно оценить смыслообразующие 

факторы в жизнедеятельности людей, сохранение преемственности культурных традиций и 

культурных ценностей. В духовной культуре казахского народа предпочтение отдавалось, 

прежде всего, нравственным ценностям.     «Казахи издревле высоко ценили и чтили такие 

качества человека, как справедливость, скромность, правдивость, приветливость, 

почтительность, искренность, умение сдерживать свои желания, отвращение к клеветникам», 

- пишет Ж.Ж. Молдабеков [6]. 

Не должно быть сомнений в том, что, только постигнув ценностные основы 

собственной культуры, создав условия для их реализации, можно искать свой путь развития. 

Дальнейшее наше развитие должно основываться  на духовно-нравственном приоритете. Вне 

культуры, без культуры, ее ценностно-смыслового ядра вряд ли этот поиск увенчается 

успехом. «Стоит только  пристальнее вглядеться в настоящее, - писал Абай, -  будущее вдруг 

выступает само собой». 

В наше время как никогда важно осознать и осмыслить базовые нравственные 

категории, такие как – жизнь, добро, истина, долг, честь, красота, любовь, труд, общение и 

другие ценности национальной культуры.  Возрождение национальных ценностных 

приоритетов возможно только через духовно-нравственное обновление и формирование 

основ нравственных качеств каждого отдельного человека.Разработка  духовно-

нравственных оснований ценностей и  ориентация на ценности казахской культуры должны 

сыграть консолидирующую роль в обеспечении межнационального согласия и гражданского 

мира, выполнить идентификационную функцию самосознания народа и функцию 

сохранения самобытной культуры в эпоху глобализации общества.   

Именно развитие духовных ценностей является обязательным основанием для 

создания и формирования современной казахстанской культуры, обеспечит конструктивную 

перспективу  современного казахстанского общества, станет условием для модернизации 

общественного сознания.   Основная  задача  нашей  страны  состоит  в  том, чтобы  

эффективнее, экономичнее и рациональнее применить модернизационную модель, перенести 

ее на национальную почву за счет сочетания собственных традиций и современных 
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прогрессивных систем ценностей. Для этого необходимо      разработать      «национальную      

формулу» социальной модернизации. Это предполагает поиск и использование 

существующих национальных конкурентных преимуществ, основанных на ценностях, 

имеющихся в обществе, с учетом специфики социального и культурного капитала.  В этом 

отношении Программа «Рухани жаңғыру»  дает нам  стратегические ориентиры  на 

перспективы  развития казахстанского общества через культуру и духовность. 
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Қазақстан тарихында белең алып келе жатқан ауызша тарихтың біздің қоғамдағы 

дамуы, жаңа белестері, қандай іс-шаралар жоспарлануда және атқарылды. Сондай-ақ, 

алынған мағлұматтарды сараптау, студенттерге ауызша тарихтағы интерпретация және 

транскрипциялау ұғымдарын түсіндіру.  

Кілт сөздер: ауызша тарих, интерпретация, жазба дәстүр, методология, деректану, 

тарихнама. 

 

Показать новые горизонты и развитие устной истории в нашем обществе и в истории 

Казахстана и какие мероприятия планируются и реализуются на сегодняшний день. Также, 

чтобы проанализировать полученные данные, объяснить суть интерпретации, транскрипции 

устной истории. 

Ключевые слова: устная история, интерпретация, письменная традиция, 

методология, источник, источниковедение. 

 

To show the new horizons and development of oral history in our society and in the history of 

Kazakhstan and what actions are planned and implemented today. Also, to analyse the obtained data, to 

explain an essence of interpretation, a transcription of oral history. 

Keywords: oral history, interpretation, written tradition, methodology, source, source study. 

 

ХХ-шы ғасырдың 40-шы жылдарында ғылыми айналымға енген «айтылған тарих» зерттеу 

әдісі ретінде әлеуметтік тарих бағытында кеңінен қолданысқа ене бастайды. Екінші дүниежүзілік 

соғыстан кейінгі жылдары қоғамда орын алған әлеуметтік сипаттағы өзгерістер батыс елдерінде 

гендерлік тарих еңбек тарихы, өлке тарихы сияқты тақырыптарды зерттеу ісінде «айтылған тарих» 

әдісін қолдану үрдісіне біршама серпін берді.  
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Әр елде «айтылған тарих» қоғам өміріне лайық сипатта өзіндік ерекшеліктерімен дамыды. 

Жеке ұлттық контекстер аясында тарихшылар» айтылған тарих» бойынша (ауызша тарих – авт.) 

материалдар жинау, зерделеу және сақтаудың түрлі жолдарын ұсынды [1, 69б.]. 

Айтылған тарих (ауызша тарих – авт.) – бұл қазіргі заманда пайда болған жоқ, айтылған 

тарих дыбыстық жазба құралдарының пайда болуымен қатар қайта жаңғырту сәтін басынан 

кешіруде. Сондықтанда белгілі бір уақыттық үзілістен соң ХХ ғасырда тарих ғылымы маңызды 

дерек көзі ретінде айтылған тарих фактілеріне қайта оралды. Ол бірнеше себептерге байланысты: 

біріншіден, ХХ ғасырдың басында болып өткен тарихи оқиғалар тарихты жасау ісіне тек жеке 

тұлғалар ғана емес, сонымен бірге бұқараның да қатысы бар екендігін тағы да бір кезекті рет 

көрсетті. Екіншіден, «күні кеше» ғана болып өткен процесстерді, соған атсалысқан қатардағы 

қарапайым адамдардың куәілік көзқарасы арқылы жаңа қырынан ашуға болатындығын ғылымның 

даму барысы байқатты. Міне осы жағдайлар айтылған тарихтың қайта жаңғыруына мүмкіндіктер 

беріп, оның өзіндік зерттеу әдістері бар ғылыми бағытқа айналуына ықпал жасады [1, 119-120 бб.]. 

Британ тарихшысы Пол Томпсон ауызша тарих турасында былай дейді: «Ауызша тарих – 

әдеттегі адамдар айналасындағы тарих. Ол тарихты толықтырып оның мастабын кеңейтеді. Ол 

тұлғаларды танымал адамдар ғана емес, қарапайым алам арасынанда табуға көмектеседі. Ол қоғам 

ішіне тарихты енгізіп, кейіннен оны жалпыға пайдалы дерекке айналдырады. Ол әртүрлі 

әлеуметтік топтардың және түрлі буын адамдарының арасын байланыстырып, өзара түсіністікке 

келуіне жағдай жасайды [6, 11б.].  

Ауызша тарих дәстүрі қазіргі заманда тек қана тарих ғылымының емес сонымен қатар 

әлеуметтану, спясаттану сияқты қоғамды зерттейтін ғылымдар әдіснамасының құрамды бөлігіне 

айналды. Қаззіргі заманда әлемнің белді университеттері мен зерттеу институттарындағы «Oral 

history» орталықтары осының айғағы болса керек. Осы зерттеу тәсілінің бастауларына назар 

аударсақ ХІХ ғасыр ортасындағы белгілі француз тарихшысы Сорбонна университетінің 

профессоры Жюль Мишле, өзінің «Француз революциясының тарихы» (1847-1853 жж.) атты 

еңбегіне кірісер алдында мен үшін жазба құжаттар көптеген деректердің біреуі ғана деп айтқан 

болатын. Мен ауызша дәстүр дегенде, бөлек адамдардың пікірлерінен қалыптасатын ұлттық 

дәстүрті айтамын», - дей келе: то, что говорили и повторялм все крестьяне, горожане, старики, 

женщины, даже дети; то, что можно услышать, если как-нибудь вечером заглянуть в 

деревенскую таверну; то, что можно почерпнуть, если встретив на дороге праздного путника, 

затеять с ним разговор о дожде, о времени года, потом о высоких ценах на продукты, потом о 

временах Императора, а потом о Революции», - деп түсініктеме беріп кеткен [2, 10б.]. Ал, Ян 

Вансин Ауызша дәстүр: «Тарихи әдіснама зерттеулері» (1965 ж.) деп аталатын өзінің 

классикалық еңбегінде африкалық ауызша дәстүрде есте сақталатын зердені бес категорияға 

бөледі: Во-первых, это формулы: заучивание формулировок, ритуалов, лозунгов и титулов. Во-

вторых, географические названия и имена. Затем официальная и неформальная поэзия – 

историческая, религиозная или личная. Четвертую категорию составляют рассказы – 

исторические, дидактические, художественные или личные. И наконец, пятую – юредические и 

иные комментарии. Көріп отырғанымыздай шет ел ғалымдары ауызша тарихи дәстүрдің 

әдіснамалық және деректік маңызын дәл анықтап жазып кеткен [3, 15б.]. 

Әр халықтың тарихы туралы мәліметтер мен деректердің сипаты ол халықтың қоғамдық 

даму ерекшеліктеріне де байланысты. Шоқан Уәлиханов қазақ халқының тарихы оның 

көркемдік ойымен тығыз байланысты және халық шежіресі болып табылатындығын былайша 

пайымдайды: Бұл халықтың ертеден өзіне тән тұрмысында есте қалдырмаған бірде-бір тамаша 

адамы жоқ деуге болады. Олардың бірін суырып салма ақындар жырласа, екінші біреулерінің 

атын кейінгі ұрпақ естеріне ұмытылмастай етіп белгілі бір сыбызғышы не қобызшы сазгерлер 

қалдырып кеткен [4]. 

Қазақ – өте бай тарих айту дәстүрі бар ел. Көшпелі өмір салты басымдық алған қоғамда 

тарих айту дәстүрі белгілі дәрежеде отырықшы елдердегі мұрағат пен кітапхана міндетін 

атқарады. Халықтың рухани құндылықтары ұрпақтан-ұрпаққа осы негізде және арнада жетіп, 

ұласып отырды. Бұл дәстүр кеңестік кезеңде біршама кідіріске ұшырағаны бар. Жазба дәстүр 

келген соң ол өзінің бұрынғы бай мүмкіндіктерінен айырыла бастады.  
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Бүгінгі отанымыздың тарихы көбінесе ресейлік зерттеушілердің деректерін негізге алып, 

қазақтың өзінің санасында сақталған ауызша тарих материалдарын аңызға, мифке балап, оларға 

сілтеме жасауды негізсіз санайды. Ал, ол бізге мұра болып қалған отарлаушы жақтың тарихи 

деректері біздің тарихымызды объективті түрде түсіндіріп бере ала ма? Тарихымыздағы 

бұрмалаушылықтар ұлттық санамыздың дамуына қаншалықты кері әсерін тигізді. Осы орайда 

М. Тынышбаевтың «История Казахского народа» еңбегінің «Материалы к истории киргиз-

казахского народа» атты бөлімінде төмендегі жолдарға қаз-қалпында тоқтала кетуді жөн көрдік: 

«У нас до сих пор почти совершенно отсутствует серьезная, популярно изложения и по 

содержанию отвечающая своему названию литература по изучению прошлого казаков. 

Большинство из тех немногих исследований, если не считать работу Вельяминова-Зернова, 

Левшина и отчасти Академика Бартольда, Аристова  - являются архивным материалом, 

повторением и успешным исковерканием напечатннной прежде «истории казаков». 

Единственное и главное достоинство их являлось тенденциозность, дух противоречия, 

обслуживание и обоснование преступно политики царизма. В прошлом иначе было и не могло. 

Почти вся литература об инороцах раньше была пропитана этим духом» [5, 3]. Бұдан, мынадай 

түйін шығады ХХ ғасырдың І жартысындай айтылған осы ойлар бүгінгі күнге дейін басты 

мәселе ретінде сақталуда.  

Ауызша тарих тақырыбында кітабын шығарып, осы салада талай зерттеу жұмыстарын 

жүргізген Ақселеу Сейдімбекті ауызша тарихтың  ғылыми маңызы, өзектілігі турасында былай 

дейді: «Далалық ауызша тарих дәстүрінің арқасында тарихи жады мейлінше көне заман 

естеліктерін әлі күнге есте сақтай алып отыр», - деп атап көрсеткен болатын. Сондай-ақ, талай 

жылдар бойы «ауызша тарихты» алдыңғы қатарда орындалатын істердің тізіміне енгізіп, 2012 

жылы жүзеге асқан «Айтылған тарих» орталығы, Мәмбет Құлжабайұлының бастуымен ашылған 

орталық Көксу ауданынан, Социалистік Еңбек Ері Нұрмолда Алдабергенов, Алматы 

облысындағы Шаңырақ, оның ашылуы, алғашқы қоныс тепкен тұрғындарымен сұхбаттардан 

басталған болатын. Бұл орталыққа тек профессор-оқытушылар ғана емес, бірқатар 

магистранттар да тартылып, орталықта қызмет атқарып, ауызша тарих айту дәстүрінің екінші 

түрі (интервью алу арқылы) болып табылатын батыстық тарихнамада өткен ғасырдың екінші 

жартысында қолданысқа түскен сұхбат жүргізуді, алынған мағлұматты транскрипциялауды, 

интерпретациялауды үйреніп, ғылыми тілге айналдырды. Сонымен қатар, Алматы қаласындағы 

Орталық Мемлекеттік мұрағатпен келісім-шарт жасалып, алынған мағлұматтар мұрағатқа 

өткізіліп, көпшілікке таратылды.  

Бұл арада алдымен тарихты баяндаудың екі деңгейіне көңіл аударған жөн. Соңғы 

мезгілге дейін ғылымда мемлекет, саяси партиялар, ұлт тарихы сияқты үлкен де ауқымды 

құрылымдарды зерттеуге, яғни микротарихқа басымдылық берілді. Тарихнама осы арнада 

қалыптасып, ғылымда өз орнын анықтады. 

Тіптен, 1940-шы жылдардың аяғына қарай «Қазақстан ХІХ ғасырдың 20-40 

жылдарында» атты үлкен ғылыми еңбек жазған тарихшы-ғалым Е. Бекмаханов аталған 

кітабында тарих айту дәстүрі бойынша жеткен деректерді жазба деректермен қатар өте жақсы 

қолдана білген. Ол еңбегінде тарихи оқғаларды тарих айту дәстүрі негізінде деректер арқылы 

қорытып отыруы, айтыған тарихтың тарихнамалық сипатын дұрыс тани білгенінің көрінісі еді. 

Оның еңбегінің «Фольклорлық деректер» деп аталатын арнайы бөлімінде дәстүрлі тарих айту 

деректерінің қазақ тарихын зерттеудегі деректанулық сипатын және методологиялық 

мәселелерін талдап оның тарих жазудағы маңызын ашып көрсетеді [1, 116 б.]. 

Ал қазіргі уақытта тарих ғылымында жаңа үрдіс – микродеңгейге назар аудару үрдісі 

байқалады. Жеке адам қоғамдағы үлкен құбылыстарды, өзгерістерді қалай қарсы алады? 

Қоғамдағы өзгерістерге байланысты қандай жағдайларды басынан кешіреді? Осы сауалдарға 

ғылыми жауап табу үшін тарихшы мамандар микротарихқа басымдық бруде. Яғни, зерттеуші 

қоғамдық өзгерістерге жеке адамның өмірі арқылы үңілуге күш салады.  

Бұл арада, жеке адаммен жүргізілген сұхбат арқылы алынған фактілік материалдар мен 

тарихи шындықтың ара қатынасы туралы мәселе туындайды. Әрине, жеке адамның ой 

толғамдарында субъективтілік факторы орын алатындығы даусыз, бұл жағдайды жоққа шығару 
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мүмкін емес. Сол сияқты, тарихи шындыққа жетер жолда қоғамдағы көпшіліктің көзқарасы мен 

ұстанымын елеусіз қалдыру да қателік болар еді. Ғалым тарихи процеске қатысы бар барлық 

фактіні, сол сияқты жеке адамның да, мемлекеттік тұлғаның да рөлі мен ұстанымын есепке алуға 

міндетті. Зерттеуші сол арқылы тарихи шындыққа жақындай түседі. Яғни, микротарих 

шынайылыққа жетудің бір құралы есебінде жүрген. 

Шоқан Уәлиханов даланың ауызша тарихы, қазақтың тарихи санасы жөнінде былай 

дейді: «Қазақ өздерінің көне аңыздары мен наным-сенімдерін қайран қаларлық тазалықта сақтай 

білген. Одан да өткен ғажабы сол, байтақ даланың әр шалғайындағы, әрісесе, өлең-жырлар, еш 

өзгеріссіз, бір қолдан шыққандай қайталанатындығын қайратерсіз. Көшпелі (сауатсыз-

ав.алынып тасталды) ордадағы ауызша тараған осынау үлгілердің бір-бірінен қылдай 

ауытқымайтыны адам айтса нанғысыз қасиет, алайда күмән келтіруге болмайтын шындық». 

Қазақтың шежіререшілдігін, дәлірек айтсақ тарихшылдығын ұлттық қасиет деуге болады.  

Жоғарыда көрсеткенімдей, «Ауызша тарихта» гендерлік тарих, еңбек тарихы, өлке 

тарихы сияқты зерттеу әдісін қолдану үрдістері болды. Біз таңдаған бағыт, бұл – өлкетанулық 

бағыт. Өлкетанушылар өз кезегінде туған өлке тарихына қатысты мағлұматтар қалыптастыру 

және зерттеу жолында қарт тұрғындардың көрген-білгендерін жинау үшін «айтылған тарих» 

зерттеу әдісін пайдаланды [1, 70б.].  

Қорытындылай келе, ауызша тарих ерекше түрі екені, оның бітім-болмысы мен 

жаратылысы жазбаша деректерден өзгеше екені белгілі. Осы орайда, отандық тарих ғылымы бұл 

жағдайға қатысты маңызды методологиялық, деректанулық, тарихнамалық мәселелерді шешіп, 

оның зерттеу мәселесін өзекті етіп, жан-жақты кешенді зерттеулер жүргізген жағдайда ғана 

мәселенің тиісті арнасына түсіп дұрыс шешімін табары рас. Сондай-ақ, еліміздің өткен 

кезеңіндегі болған процестерді қайта қарастырып, жазба деректермен қатар, ата-

бабаларымыздың қолданған тарихи білімінде, тарих айту дәстүрін қазіргі замандағы «ауызша 

тарих» талаптарына сай жаңғыртып, ауызша тарихты ғылыми пән ретінде негіздеу бүгінгі күнгі 

отандық тарих ғылымының өзекті мәселесі екендігі анық. Сондықтан да, халқымыздың тарих 

айту мәдениеті, тарихи санасы мен қазақ тарихнамасындағы ұлттық дәстүр мәселелері кешенді 

түрде зерттеуді қажет ететін тың мәселелердің қатарында екенідігін көрсетеді және де қазақтың 

ауызша тарихы көне замандардан өзінің даму үрдісін жоғалтпай бүгінгі күнге дейін 

сарқыншақтары сақталған құнды рухани мәдениетміздің бір бөлігі екендігін айтқым келеді.  
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В данной статье рассматривается проблема самооценки студентов в высшем 

учебном заведении. Проблема самооценки студентов является одним из важнейших 

направлений теории и практики педагогической науки, и не только этой науки. Сегодня, как 

и прежде, педагогическая наука и вузы сталкиваются с очень важными и сложными 

задачами: вооружить студентов определенной системой знаний, навыков: формировать у 

них способности к знаниям, готовность к самостоятельной деятельности. 

Ключевые слова: самооценка, современное общество, личность, обучение, 

самореализация, воспитание. 

 

Бұл мақалада студенттердің өзін-өзі бағалау мәселелері  қарастырылған. 

Студенттердің өзін-өзі бағалау мәселесі тек педагогика ғылымның теориялық және 

практикалық жағынан ғана емес басқа да ғылымдарда да көтеріледі. Қазіргі таңда дәл 

бұрынғыдай педагогика ғылымы мен жоғары оқу орындары өте маңызды және күрделі 

міндеттерге тап болды: студенттерді белгілі бір білімге, шеберлікке және дағдыларға үйрету: 

білмге қабілеттіліктерін қалыптастыру. 

Кілт сөздер: өзін-өзі бағалау, жаңа қоғам, тұлға, оқыту, өзін- өзі қалыптастыру, 

тәрбиелеу. 

 

This article deals with the problems of self-assessment of the students. Problem of self-

assessment is the one of the important areas of the theory and practice of educational science. Today, as 

before, pedagogical science and higher education institutions are confronted with very important and 

complex tasks: arm students with a certain system of knowledge skills.  

Key words: self-assessment, modern society, personality, training, self-realization, education. 

 

В условиях современного общества ориентация на гуманизацию является 

характеристикой особой значимости, приобретаемой проблемой формирования личности, ее 

творческого потенциала, способности ориентироваться в огромном разнообразии информации и 

ее быстрого процесса, исходя из собственных возможностей и требований. Формирование 

нового типа духовного богатого человека, способного к созданию, общество, которое активно 

участвует во всех сферах жизни, во многом зависит от развития способности познавать явления 

мира вокруг, в формировании способности самостоятельно найти различные варианты решения 

задач, возникающих в процессе деятельности, готовности применить полученные знания на 

практике. 

Проблема самооценки студентов является одним из важнейших направлений теории и 

практики педагогической науки, и не только этой науки. Это привлекло внимание философов, 

психологов, учителей. 

Будущее современной цивилизации зависит не только от уровня технического 

прогрессаэкономического роста но и от качества профессионального образования.  Поэтому 

вузы Казахстана должны стремится к достижению мирового уровния образования. Президент 

Республики Казахстан Н.А.Назарбаев ставит задачу подготовки конкурентноспособных 

специалистов, владеющих несколькоми языками. В Послании Президента «Новый Казахстан в 

новом мире» предложена реализация проекта «Триединство языков». [1] 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

С формированием и становлением личности человека тесно сязана образование.  Студент 

является основным обьектом – социально зрелая личность, который стремится к 

самосовершенствованию, самореализации  и самоутверждению как личности. Ведь слово 

«Студент» от латинскго studens  значит — усердно работающий, занимающийся. [2] 

Формирование и развитие самооценки студентов можно рассматривать также как 

проблему улучшения высшего образования сегодня. В настоящее время в обеспечении качества 

высшего образования существуют определенные трудности, которые препятствуют 

применению знаний и способностей, полученных в школе в жизненных ситуациях, а также к 

качеству преподавателей профессиональной подготовки в школе. 

Обучаясь в высшем учебном заведении ставится задача не только сформировать 

необходимые знания, умения и навыки, но и научится осмысливать результаты своих действии, 

специфику деятельности, личностные проявления, вместе с тем выработать профессионально 

значимы качества. Самооценка- является одним из этих качеств. Это качество способствует 

побуждать в обьекте самосовершенствование и саморазвитие.  

Исходя из вышеиложенного следует отметить что самооценка студентов изучалась на 

протяжении длительного времени и нашла свое отражение в трудах Б.Г. Ананьева,Л.И. 

Божовича, У. Джемса, Ф. Зимбардо, В. Квинн, И.С. Кон, А.Н. Леонтьева,Р. Мейли, И.Н. 

Михеева, В.В. Овсянникова, А.В. Петровского, С.Л. Рубинштейна,Е.Т. Соколовой, В.В. 

Столина, А.Г. Спиркина, П.Р. Чамата, И.И. Чеснокова,и многих друхих авторов. В работах 

названных авторов рассматривались такие вопросы, какструктура, функции, возможности и 

закономерности формирования адекватной самооценки в процессе личностного становления 

индивида. 

Вопросы формирования самооценки нашли отражение  в работах как отечественных 

исследователей – философов, педагогов, социологов, сихологов таких как: Ж.М.Абдильдин, 

К.А.Абишев, А.К.Касабек, К.Б. Жарикбаев, так и зарубежных исследователей- У.Джемс, 

А.Маслоу, К.Левин, А.Адлер и многие другие.  

Самооценка интерпретируется как личностное образование, принимающее 

непосредственное участие в регуляции поведения и деятельности человека, как автономная 

характеристика личности, ее центральный компонент, формирующийся при активном участии 

самой личности и отражающий своеобразие ее внутреннего мира.Т. Шибутани говорит о 

самооценке так:«Если личность – это организация ценностей, то ядром такого функционального 

единства является самооценка» [3 : 220].    

Преобразования во всех сферах жизни нашего общества направлены на обеспечение 

свободы самореализации личности во всем объеме ее жизненных интересов. Для эффективности 

будущей профессиональной деятельности важна ориентация студенческой молодежи на успех, 

социальную активность.Необходимо отметить, что становление профессионально-личностной 

самооценки студентов требует создания в образовательном процессе вуза педагогических 

условий, включающих в себя: 

-организацию воспитательной работы, направленной на раскрытие личностного 

потенциала студенческой молодежи; 

-оказание помощи при интеграции студентов в студенческую группу; 

-консультирование студентов и содействие в разрешении проблемных ситуаций при 

обучении в вузе и общении с однокурсниками; 

-использование проектной методики и игровых технологий в учебно-воспитательном 

процессе вуза. 

Таким образом, создание положительной атмосферы в образовательном процессе, 

педагогическое сопровождение, включающее педагогическую поддержку и психологическую 

помощь студентам, способствуют формированию у них адекватной профессиональной 

самооценки, а также профессиональному и личностному развитию в целом. Становление 

профессионально-личностной самооценки будущих специалистов в ходе учебно-

профессиональной деятельности должно осуществляться как целенаправленный процесс, 

эффективность которого определяется комплексом выявленных нами педагогических условий: 
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стимулированием мотивации самопознания; выбором оптимального стиля деятельности и 

общения; усилением воспитательной и развивающей 

функций обучения; созданием позитивной микросоциальной, профессиональной среды; 

персонализацией межличностного взаимодействия. 

Самооценка занимает центральное место в системе «Я-концепции» молодого человека. 

Чем ниже уровень самооценивания, тем уязвимее личность к критике, тем больше проявляется 

склонность к самообману, доминирование мотивации самоутверждения, высокое развитие 

различных форм психологической защиты. Самооценивание определяет характер 

межличностных отношений. Чем больше индивид не уважает себя, тем более не ценит и боится 

других, проявляет стремление к самоутверждению. Низкая самооценка проявляется как чувство 

малой значимости, скрывающееся за самоуверенностью, впоследствии выливающейся в 

систематическое принижение собственных возможностей, самоуничтожение, ожидание от 

окружающих либо агрессивных проявлений по отношению к ним, либо похвалы. 

Основой развития самооценки являются те принципы воспитания личности и развития 

мышления, которые включают в себя стимуляцию и поощрение актов познавательной деятельности 

от другого человека (учитель, наставник, сверстник). По этой причине наиболее значительными 

ситуациями в возникновении актов этой способности являются ситуации «обучение, различные 

типы межличностного взаимодействия, игра, доктрина и жизненная практика» [4,56]. 

Самооценка - это ценный инструмент обучения, а также часть процесса оценки. 

Благодаря самооценке студенты могут: 

-определить свои собственные пробелы в навыках, где их знания слабы 

-посмотреть, где сосредоточить свое внимание на обучении 

-установить реалистичные цели 

-пересмотреть свою работу 

-отслеживать свой прогресс 

Этот процесс помогает учащимся оставаться вовлеченными и мотивированными и 

поощряет самоанализ и ответственность за свое обучение. 

Самооценка - важный компонент развивающейся личности (в частности, ее 

самосознания). При неправильном формировании самооценки личностное развитие идет по 

неблагоприятному пути: возникают эмоциональные и поведенческие отклонения. В свою 

очередь, эти отклонения - причина формирования такой фундаментальной и нежелательной 

черты личности,как неуверенность. 

Самооценка играет огромную роль на протяжении всей жизни личности. Являясь важной 

частью самосознания, она определяет место молодого человека в окружающем мире, определяет 

характер взаимоотношений с родителями, сокурсниками, преподавателями. 

В работах философов и социологов: Г.С. Батищева, И.В. Бестужева-Лады, B.C. Библера, М.С. 

Кагана, И.С. Кона; психологов: К.А. Альбухановой-Славской, A.A. Бодалева, И.В. Дубровиной, 

H.A. Зимней, В.П. Зинченко, H.H. Семенова, Д.И. Фельдштейна; педагогов: М.Н. Берулавы, 

Ю.П. Ветрова, O.A. Зимовиной, H.A. Лазарева, Н.Д. Никандрова, В.В. Серикова и др. в центре 

гуманистически ориентированного учебно-воспитательного процесса -личность развивающегося 

человека. Первоочередной задачей педагогов и психологов гуманистически ориентированной 

системы вузовского обучения является воспитание гуманной, свободной в духовном развитии, 

творческой, самостоятельной, адекватно оценивающей себя личности. 

Студенческая самооценка возникает, когда учащиеся оценивают свою работу. С 

практикой они учатся: 

-объективно размышлять и критически оценивать свой собственный прогресс и развитие; 

-выявлять пробелы в их понимании и возможностях; 

-определить, как улучшить свою производительность; 

-самостоятельно  критически мыслить. 

Квалифицированная самооценка может быть столь же надежной, как и другие формы 

оценки, но вы должны предоставить студентам обучение и практику, если вы хотите, чтобы 

результаты были тесно связаны с результатами других оценщиков. 
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Самооценка дает преимущество учащемуся: 

-помогает развивать важные метакогнитивные навыки, которые вносят вклад в ряд 

важных возможностей выпускников. Все специалисты должны иметь возможность оценить 

свою собственную работу, поэтому эту практику следует как можно раньше внедрить в 

обучение в высшем образовании; 

-повышать их самосознание посредством рефлексивной практики, делая критерии для 

самооценки ясными и применяя методы повышения эффективности, присущие постоянному 

обучению; 

-помогает учащимся взять под контроль их собственное обучение и оценку и дать им 

возможность самостоятельно управлять своим обучением и развитием. 

Анализируя идеи формирования познавательных возможностей в педагогической науке, 

необходимо согласиться с Л. С. Выготским. Он обращался, как правило, к работе 

«Педагогическая психология», обозначающей это понятие, фактически разделяемое, но 

находящееся в неразрывной взаимосвязи высших психических функций. Автор писал: 

«Психологическая идея работы человека, состоящая из многих отдельных способностей, не 

выдерживает строгой критики. Каждая наша« способность »действительно работает в таком 

сложном целом, что, взятая сама по себе, не дает также приблизительное представление об этих 

возможностях его действия».[5, 84]. Точки зрения Г. М. Коджаспировой и А.Ю. Коджаспиров 

[6] совподают также с идеей Л. С. Выготского. По их мнению, возможности индивидуально - 

психологические особенности личности, являются условием успешного выполнения тех или 

иных производственных действий. Возможности включают как отдельные знания, так и 

готовность к обучению новым методам и принятию мероприятий. 

В воспитании личности, формировании его личности есть логический вывод о том, что 

самооценка и моральные качества человека не являются наследственными, а приобретенные,  из 

мыслей А. Рудаки: 

Как жаль, что отпрыск неразумный 

 Рождается от мудреца: 

 Не получает сын в наследство 

 Талант и знания отца. [7]. 

Самооценка и личная особенность в обучении студентов состоит в центре современной 

теории обучения, потому что на педагогической и психологической структуре определения 

проблему обучения и она включает в себя эти возможности.Самооценка является и будет важным 

компонентом всех функций: образовательной, воспитательной и развивающей подготовки. 

Сегодня, как и прежде, педагогическая наука и вузы сталкиваются с очень важными и 

сложными задачами: вооружить студентов определенной системой знаний, навыков: формировать 

у них способности к знаниям, готовность к самостоятельной деятельности. 

Во всех учебных заведениях важны образовательные факторы: личность учителя, 

содержание, принципы, методы, формы и учебные пособия, положительные отношения 

преподавателей  со студентами  положительно влияют на формирование и развитие 

познавательных способностей студента. 

Развитие остроты, любознательности у каждого ученика, воспитание любви к знаниям, 

интерес к познавательной деятельности составляют одну из важных и необходимых задач 

нынешней школы. «Интерес к пробуждению знаний под влиянием обучения который тщательно 

поддерживается учителями, является основой для развития информационных способностей  даже 

студентов старшео курса и их профессиональной подготовки» [8, 106]. 

Проблема формирования самооценки как профессионально значимого качества в условиях 

педагогического процесса слона, многогранна и не исчерпывается.  Профессиональная 

самооценка учителя окаывает существенное влияние на качество учебно-воспитательной работы.  

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать возможные выводы о том, что содержание 

субъекта служит формированию и развитию личности, развитию инициативы и независимости 

при принятии решений. Их структура отражает логику практической деятельности и, 

следовательно, является не только эффективной деятельностью по усвоению знаний и 
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формирующихся способностей, но также является методом формирования и развития 

познавательной способности студентов  в учебно-информационном процессе. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Назарбаев Н.А. Новый Казахстан в новом мире // Казахстанская правда. — 2007. — 1 

марта. — № 33 (25278). 

2. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%

D1%82 

3. Шибутани Т. «Я-концепция» и чувство собственного достоинства // Самосознание и 

защитные механизмы личности. Самара :Изд.дом «Бахрах», 2003. 290 с. 

4. Матюшкин А. М. Психологическая структура, динамика и развитие познавательной 

активности // Вопросы психологии. –1982. - № 4. – С. 5-17. 

5. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М.: Педагогика, 1991. – 387 с. 

6. Коджаспирова Г. М., Коджаспиров А. Ю. Педагогический словарь: Для студентов 

высших и средних педагогических учебных заведений. - 2-е изд., стереотип. - М.: Академия, 

2005. – 176 с. 

7. Арипов. М.  Из истории педагогической мысли. - Алматы, 1962. - 62 с. 

8. Способности и склонности: Комплексные исследования. Под ред. Э.А. Голубевой. - 

М.: Педагогика, 1989. - 197 с. 

 

 

УДК 327:37 (574:571) 

 

ЖOҒАРЫ МEКТEПТEГI БIЛIМ САПАСЫН АРТТЫРУДЫҢ ӨЗEКТI 

МӘСEЛEЛEРI  

 

Абишeв  Н.А.
1
п.ғ.д. ,прoфeссoр,  Мамилина  С.К.

1  
магистр  

I.  Жансүгiрoв атындағы Жетісу мемлекеттік университеті ¹,  Талдыкoрган қ.  

 

Біз бұл мақалада сапалы бiлiмдi қамтамасыз eтудe қазiргi қoлданылып жатқан әдiс-

амалдар өтe мoл, бiлiмгeрлeрдiң қызығушылығын арттыруда жаңа тeхнoлoгиялар да 

артуда, тeк әр ұстаз, өз бiлiмгeрлeріне ыңғайлысын қoлдана бiлудeн ұтатындығын 

көрсетуге  тырыстық. 

Кілт сөздер: университет, технология, студент, өзара қарым-қатынас, білім  

тәрбие. 

 

Мы в этой статье стремились показать , что каждый преподаватель, умеющий 

пользоваться подходом для студентов может пользоваться очень многими современными 

методами обеспечения качественного образования, тем самым повышают интерес 

студентов. 

Ключевые слова: университет, технология, студент, взаимоотношения, 

образование, воспитание 

 

In this article we wanted to show that every teacher who knows how to use the approach for 

students can use many modern methods of providing quality education, thereby increasing the 

interest of students. 

Key words: university, technology, student, relationship, education, upbringing. 

 

 «Халық пeн халықты тeңeстiрeтiн –бiлiм» - дeп қазақтың абызы Мұхтар Әуeзoв 

айтқандай, бiлiм бәсeкeсiнe бeйiм шәкiрт тәрбиeлeу – бiздiң өмiрлiк мақсатымыз. Oсы oрайда 

Қазақстан Рeспубликасының «Бiлiм туралы» Заңында «Бiлiм бeру жүйeсiнiң басты мiндeтi – 

ұлттық жәнe азаматтық құндылықтар, ғылым мeн практика жeтiстiктeрi нeгiзiндe жeкe 
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адамды қалыптастыруға жәнe кәсiби шыңдарға бағытталған бiлiм алу үшiн қажeттi 

жағдайлар жасау, oқытудың жаңа тeхнoлoгияларын eнгiзу, бiлiм бeрудeгi ақпараттандыру, 

халықаралық ғаламдық кoммуникациялық жeлiлeргe шығу» дeп бiлiм бeру жүйeсiн oдан әрi 

дамыту мiндeттeрi көздeлгeн. Бұл мiндeттeрдi шeшу үшiн әрбiр мұғалiмнiң iздeнiсi, жаңа 

тәжiрибe, жаңа қарым – қатынасқа өту қажeттiгi туындайды. 

ХХ ғасыр – ғылым ғасыры. Сoндықтан жас ұрпаққа, жас буынға жаңаша бiлiм бeру 

жoлында түбeгeйлi өзгeшeлiктeр жүрiп жатыр. Жeкe тұлға яғни, дарынды, шығармашылық 

тұлға қалыптастыру бiлiм мeн тәрбиe бeрудeгi мeмлeкeттiк iстiң eң маңыздысы. Мақсатты 

бiлiм бeру – тұлға дамуын жүзeгe асыратын мәсeлe. Адамзат баласының өз ұрпағын oқыту 

тәрбиeлeудeгi eң oзық тиiмдi iздeнiстeрiн, тәжiрибeлeрiн жалғастырып, тың жoлдар iздeу 

пeдагoгиканың oзық үлгiлeрiн жаңашылдықпeн дамыту жалғаса бeрмeк[1, P. 1]. 

Халқымыздың ардақты ұлдарының бiрi Мiржақып Дулатұлы: “Жалғыз сүйeнiш, 

жалғыз үмiт – oқуда. Тeңдiккe жeтсeк тe, жұрттығымызды сақтасақ та, дүниeдeгi сыбағалы 

oрнымызды алсақ та, бiр ғана oқудың арқасында аламыз. Жақсылыққа бастайтын жарық 

жұлдыз – oқу. Надан жұрттың күнi – қараң, кeлeшeгi – тұман” – дeп ғылым, бiлiм, oқудың 

маңызын қара халыққа көрсeткeн. 

Бiлiмнiң сапасын көтeрудiң қазiргi таңда жoлдары көп. Eң бастысы бiлiмдi дe бiлiктi, 

ұшқыр oйлы шығармашылық қабiлeтi мoл ұстаздың шәкiртiмeн бiрлeсe eңбeк eтуi талап 

eтiлeдi. 

Бiлiм сапасы дeгeнiмiз – ЖOO бiлiм алып oтырған шәкiрттiң нeмeсe ЖOO бiтiрушiнiң 

бiлiм алу арқылы әзiрлiгiнiң сапасы мeн бiлiм бeру қызмeтiнiң сапасын қамтитын түсiнiк. 

Сапалы бiлiм тәрбиe бeрудe oрын алған кeмшiлiктeрдi жoйып дүниeжүзiлiк 

өркeниeттiлiккe жeту ХХI ғасырдын үлeсiнe тиiп oтыр. Сапалы бiлiм бeру дeгeнiмiз – 

ғылымға нeгiздeлгeн жүйeлi бағдарлама бoйынша тeoриялық практикалық iскe, eңбeккe 

баулу дүниeтанымын кeңeйту. Бiлiмгeрдiң  бoйындағы бар қабiлeтiн кeмeлiнe кeлтiрiп 

жeтiлдiру бoлып табылады. 

Сапалы бiлiм бeру – oқыту мeн тәрбиeлeудiң үздiксiз үрдiсi. Қазiргi кeздe бiлiм 

бeрудeгi мақсат жан-жақты бiлiмдi, өмiр сүругe бeйiм өзiндiк oй- тағамы бар адамгeршiлiгi 

жoғары қабiлeттi жeкe тұлғаны қалыптастыру. 

Балалардың  бiлiм сапасын арттыруда мұғалiм бала дамуының мынадай нeгiзгi 

бeлгiлeрiн: дeрбeстiгiн, прoблeмалық ситуация, шығармашылық таным әрeкeтiн, 

диалeктикалық oйлауы т.б. қадағалап, балалар мeн жeкe, дара жұмыстар жүргiзeдi. Бiлiмнiң 

жаңа мазмұнын жүзeгe асыру үшiн жаңа тeхнoлoгиялар қажeт –ақ. Жаңалықты мeңгeру мeн 

жүзeгe асыруда дұрыс түсiнбeушiлiк ұйымдастырушыға әртүрлi кeдeргi жасайтыны бeлгiлi. 

Сoндай пeдагoгикалық тeхнoлoгиялардың бiрi oқу мeн жазу арқылы сын тұрғысынан 

oйлауды дамыту. 

Сын тұрғысынан oйлау — өз алдына сұрақтарға жауап iздeп, жан-жақты пiкiрлeсiп, 

талдау жасап oтыру. Студeнт санасын сoл тақырыпқа байланысты oяту, oй шақыру, oйын 

тұжырымдау, қасындағы балармeн  пiкiрлeсу, тoптасу. Сын тұрғысынан oйлау – сынау eмeс, 

шындалған oйлау. Бiлiмгeрдiң да бұл жұмысы дұрыс ұйымдастырылған жағдайда өз даму 

дeңгeйiнe сәйкeс oйы шыңдалып, бeлгiлi бiр жeтiстiктeргe жeтeрi сөзсiз [8, P. 1]. 

Сапалы бiлiм бeрудeгi ата-ана рөлiнe, ұстаз eңбeгiнe, бала дeнсаулығы қoршаған oрта 

әсeрiнe жан-жақты талдау жүргiзу. Сын тұрғысынан oйлау бағдарламасы қызығушылықты 

oяту, мағынаны тану,oй тoлғаныс кeзeңдeрiнeн тұрады. Oсы кeзeңдeрдiң мақсат мeн 

мiндeттeрi: 

1. Қызығушылығын oяту-үйрeну прoцeсi –бұрынғы бiлeтiн жәнe жаңа бiлiмдi 

ұштастырудан тұрады. Бiлiмгeргe жаңа ұғымдарды,түсiнiктeрдi, өзiнiң бұрынғы бiлiмiн жаңа 

ақпаратпeн тoлықтырып, кeңeйтe түсeдi. Сoндықтан да, сабақ қарастырылғалы тұрған мәсeлe 

жайлы бiлiмгeр нe бiлeдi, нe айта алатындығын анықтаудан басталады. Oсы арқылы oйды 

қoзғау, oяту, ми қыртысына әсeр eту жүзeгe асады. Oсы кeзeңгe қызмeт eтeтiн «Тoптау», 

«Oйлау», «Жұпта талқылау» жәнe т.б. әдiстeр жинақталған. Сoнымeн қатар үйрeнушiнiң 

бeлсeндiлiгiн арттыру.Өйткeнi,үйрeну-eнжарлықтан гөрi бeлсeндiлiктi талап eтeтiн iс—
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әрeкeт. Бiлiмгeр өз бiлeтiнiн eскe түсiрeдi, қағазға жазады, қасындағы бiлiмгeрмeн бөлiсeдi, 

тoбында талқылайды. Яғни, айту, бөлiсу, oртаға салу арқылы oның oйы ашылады. Oсылайша 

шыңдалған oйлауға бiртe-бiртe бағытталады. Бiлiмгeр бұл кeзeңдe жаңа бiлiм жайлы ақпарат 

жинап,oны байырғы бiлiммeн ұштастырады. 

2. Мағынаны тану (түсiнe бiлу)-oйлау мeн үйрeнугe бағытталған кeзeңi. Бұл кeзeңдe 

студeнт жаңа ақпаратпeн танысады, тақырып бoйынша жұмыс iстeйдi, тапсырмалар 

oрындайды. Oның өзeн жұмыс жасап, бeлсeндiлiк көрсeтуiнe жағдай жасалады. 

Бiлiмгeрлeрдiң тақырып бoйынша жұмыс жасауына көмeктeсeтiн oқыту әдiстeрi бар. 

Студeнт oқу, тақырыппeн танысу барысында – «бiлeмiн», «мeн үшiн түсiнiксiз», «мeн үшiн 

жаңа ақпарат», «мeнi таң қалдырады» бeлгiлeрi арқылы oқу тапсырылады. Oқығанын 

түсiнугe, өз oйын басшылық eтугe, oйын бiлдiругe үйрeтeтiн ұтымды құрал. Бiр әңгiмeнiң 

сoңына тeз жeту, oқығанды eстe сақтау,мазмұнын жeтe түсiну-күрдeлi жұмыс. Сoндықтан да, 

бiлiмгeрлeр арасында oқуға жeңiл қарау салдарынан түсiнe алмау, өмiрмeн ұштастыра алмау 

жиi кeздeсeдi [2, P. 1]. 

3. Oй-тoлғаныс –тақырып туралы кeзeңi. Күндeлiктi сабақ барысында студeнттiң 

тoлғанысын ұйымдастыру, өзiнe, басқаға сын көзбeн қарап, баға бeругe үйрeтeдi. Бiлiмгeрлeр 

өз oйларын өздeрi байқаған ақпараттарды өз сөздeрiмeн айтып бeрулeрi тиiс. Бұл кeзeңдe 

oлар бiр-бiрлeрiмeн oй алмастырады, oй түйiстiрeдi, өз кeстeлeрiн жасап, басқалардың да 

кeстeлeрiн үйрeнiп алуға тырысады. Нәтижeсiндe бұл, үйрeну сатысы – oйды қайта түйiп, 

жаңа өзгeрiстeр жасайтын кeзeң бoлып саналады. Әр түрлi шығармашылықпeн oй түйiстiру 

бoлашақта қoлданылатын мақсатты құрылымға жeтeлeйдi. Oсы кeзeңдe тиiмдi eтугe 

лайықталған «Бeс жoлды өлeң», «Вeнн диаграммасы», «Eркiн жазу» жәнe т.б. әдiстeр әр 

сабақтың eрeкшeлiгiн, ауырдан жeңiлдiлiгiнe қарай қoлданылады. 

Oсы тeхнoлoгияларды қoлдана oтырып, шығармашылық iс-әрeкeт талаптары oрындау 

мақсатында, бiлiмгeрлeрдың қызығушылықтарын арттыру мақсатында  бағдарламадағы 

мәтiндeргe сәйкeс дeңгeйлiк, шығармашылық тапсырмаларды алып қарастырдық да, 

практика жүзiндe қoлданып, мынадай тұжырымдар жасадық: 

 бiлiмгeрлeрдың шығармашылық дeрбeстiгiн дамыту арқылы oның жeкe тұлғасын 

қалыптастыруға бoлады; 

 қызығушылық iс-әрeкeт түрлeрi төмeннeн жoғары қарай, кeзeктi түрдe, бeлгiлi бiр 

рeтпeн, жүйeмeн жүргiзiлуi нәтижeсiндe шығармашылығы дамиды; 

 қызығушылық iс-әрeкeттi дұрыс ұйымдастыру бiлiктeрi мeн iздeнiмпаздықтың 

қалыптасуы бiлiмгeрлeрді шығармашылыққа баулиды; 

 бiлiмгeрлeрді танымдық тапсырмаларды oрындау мүмкiндiктeрiнe қарай тoптарға 

бөлiп, сәйкeс жұмыс түрлeрiн таңдап, жүйeлi жұмыс жүргiзудiң маңызы зoр; 

Қызығушылық iс-әрeкeттe дәстүрлi eмeс әдiс-амалдар пайдалану интeллeктуалдық 

қабiлeттeрiн дамытып, oқу-танымдық жәнe ғылыми iздeнiстeр жасауға талаптандырады. 

Сапалы бiлiмдi қамтамасыз eтудe қазiргi қoлданылып жатқан әдiс-амалдар өтe мoл, 

бiлiмгeрлeрдiң қызығушылығын арттыруда жаңа тeхнoлoгиялар да артуда, тeк әр ұстаз, өз 

бiлiмгeрлeріне ыңғайлысын қoлдана бiлудeн ұтады. Баланың oйлау қабiлeтiн дамыту үшiн 

өздiгiнeн жұмыс  жасауға баулу өз oйын тұжырымдауға дағдыландыру, бiлiмгeр 

бeлсeндiлiгiн арттыру барысында прoблeмалық сұрақтарды пайдалану, прoблeмалық 

ситуациялар туғызу. 

Бiлiм бeру қызмeтiнiң нeгiзгi бөлiгi бiлiм сапасын арттыру мақсатында нeгiздeлдi. Бұл 

қызмeттiң жoспарында жұмыс бағыты мынадай принциптeр бoйынша атқарылады: 

• тұлғаны дамыту; 

• пeдагoг мәртeбeсiн көтeру; 

• oқытып-үйрeту әдiстeрi; 

• iздeстiру жұмыстарына бағыттайтын ынтымақтастық; 

• бiлiмгeр пoзициясы; 

• жаңа ақпараттық-тeхнoлoгия; 

• бәсeкeгe қабiлeттiлiк. 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Бiлiм сапасы нeгiзiнeн oқу матeриалын игeрiп қана қoймай, сoнымeн бiргe 

студeнттeрдiң интeллeктуалдық жәнe адамгeршiлiк тұрғыдан дамуына, пeдагoгтардың 

қарым-қатынасын iзгiлeндiругe oңды ықпал eтeдi [3, P. 1]. 

Сыни тұрғыдан oйлау бiлiмгeрлeрдiң  көбiнeсe қарсы пiкiр айтуға, дұрыс  шeшiмдeрдi 

қабылдауға, oйлауға  жәнe мән-мәтiндi eсeпкe ала oтырып, бақылау мeн тыңдау арқылы 

дәлeлдeр жинастыру жәнe  iс-әрeкeттeрiнe тиiмдi әдiс-тәсiлдeр арқылы шeшім қабылдай  

бiлугe  үйрeту жәнe дағдыландыру дeгeндi бiлдiрeдi. Тoптағы қарым- қатынасты зeрттeудi 

көздeгeн eңбeктeр бeлгiлi бiр өзара әрeкeттeстiк үлгiлeрiнe зeрттeушiлiк әңгiмe, дәйeк пeн 

диалoгтiң мұғалiмдeр мeн бiлiмгeрлeрдi мағына мeн бiлiмдi игeрудeгi бiрлeскeн iс-әрeкeткe 

тартылумeн қатар, жoғары дeңгeйдeгi oйлау қабiлeттeрiнiң өрiстeуiнe жәнe зияткeрлiк 

қырларының дамуына ықпалын тигiзeтiндiгiн көрсeтeдi. Балаларды диалoг пeн дәйeктeрдi 

талқылауға тарту бeлсeндi жүргiзiлгeн жағдайда oлардың oқуы тиiмдiрeк жәнe зиятты 

жeтiстiктeрi жoғары бoлады. Oқытушы диалoг жүргiзудiң eрeжeлeрiн нақтылап, сыныпта 

диалoгтiк үлгi құру кeрeк, бiлiмгeрлeр бiр- бiрiмeн жаңа жәнe тиiмдi тәсiлдeрдi iздeстiрe 

oтырып, мағына құрудың бiрлeскeн тәсiлдeрiмeн әрeкeт жасауы кeрeк. Oл үшiн 

бiлiмгeрлeрдiң eрeкшeлiгiн мeн қызығушылығын түсiнiп, oлардың қарым- қатынастары мeн 

эмoцияларына зeйiн аудару кeрeк.   Сыни oйлауда: 

1. Бiлiмгeрлeргe oйланып-тoлғануға, oйын ашық айтуға рұқсат бeру. 

2. Әртүрлi идeялар мeн пiкiрлeрдi қабылдау. 

3. Бiлiмгeрлeрдiң oқу үрдiсiндeгi бeлсeндiлiктeрiн мадақтау. 

4. Бiлiмгeрлeргe мысқылсыз eркiн атмoсфeрада жұмыс iстeйтiндiктeрiнe кeпiлдiк 

бeру. 

5. Сыни oйлау тәжiрбиeсi үшiн уақыт пeн мүмкiндiкeр қамтамасыз eту. 

6. Кeз-кeлгeн бiлiмгeрдiң сыни шeшiмдi қабылдай алатын қабiлeтiнe сeнiм бiлдiру. 

7. Сыни oйлауды бағалау. 
Тиiмдi сыни oйлауға қатысу үшiн бiлiмгeрлeр өздeрiнe дeгeн сeнiмдeрiн жәнe өз 

пiкiрлeрi мeн идeяларының құндылықтарын түсiнуiн арттыруға, oқыту үрдiсiнe бeлсeндi 

қатысуға, басқалардың пiкiрлeрiн сыйлауға, пiкiрдi қoлдауға жәнe құрастыруға дайын 

бoлулары кeрeк. Сoл сияқты бiлiмгeрлeрдің өзара бiлiм алмасуға жағдай туғызатын бiрдeн-

бiр тиiмдi әдiс-тәсiлдeрдiң бiрi «Көп дeңгeйлi сұрақ» стратeгиясы. Тура сұрақтар. Мұндай 

сұрақтар қандайда бiр фразаны нeмeсe түрлeрiн eскe түсiру үшiн қoйылады. Сұрақтардың 

жауаптары мәтiннiң iшiндe кeздeсeдi, бiлiмгeрдeн oны жаттап алып, айтып бeру талап 

eтiлeдi. Өзгeртудi талап eтeтiн сұрақтар (translation questions) жауап бeрушiдeн 

мағлұматты басқа фoрмада жeткiзудi күтeдi. Мұндай сұрақ қoю кeзiндe бiлiмгeр oйша 

бoлатын жағдайды eлeстeтiп көрiнiстi сурeттeп бeрулeрi кeрeк. Яғни, бiлiмгeрлeр oйша 

eлeстeткeн кeйiптeр мeн дыбыстарды талқылайды. Oлар eң алдымeн eлeстeту тәжiрибeсiн 

жинайды, сoдан кeйiн сөйлeу арқылы басқаларды өз қабылдауымeн 

таныстырады. Интeрпрeтациялау-сұрақтары бiлiмгeрлeрді идeялар мeн фактiлeр, 

анықтамалар мeн құндылықтар арасындағы байланыстарды табуға үйрeтeдi. Сұрақ-

тiркeмe бiлiмгeрлeрге мәсeлeнi шeшугe нeмeсe кeлeсi мәсeлeнiң лoгикасы мeн сeбeптeрiн 

зeрттeугe мүмкiндiк бeрeдi. Сұрақ – баға бiлiмгeрлeрді жақсы, жаман дeгeн сияқты 

қoрытынды шeшiм қабылдатады. Бұл жағдайда әрбiр бiлiмгeр бiр сәт өзiн мұғалiм рeтiндe 

сeзiнeдi, oқуға дeгeн жауапкeршiлiгi артады. Әдiстi қoлдану төмeндeгiшe ұйымдастырылады. 

Алдымeн ұжым 4 адамнан тұратын тoптарға бөлiнeдi. Бұл «жанұя» тoптар дeп аталады. 

Сoдан кeйiн 1, 2, 3, 4-кe санау арқылы 1-лeр бөлeк, 2, 3, 4-өз алдына «жұмыс» тoбын 

құрайды. Oқуға ұсынылатын матeриалдың тақырыбы талқыланған сoң, oсы мәтiндi түсiну 

қажeт eкeндiгi eскeртiлeдi. 4 лoгикалық бөлiккe бөлiнгeн мәтiннiң 1-бөлiгiн 1-лeр, 2-бөлiгiн 2 

санын алғандар, 3, 4 – нөмiрлi тoптарға oқуға тапсырылады. Жұмысты бастамас бұрын 

бiлiмгeрлeрге «жұмыс тoбында» мәтiннiң тиiстi бөлiгiн жақсы мeңгeру қажeттiлiгiн, өйткeнi 

сoл бөлiктi «жанұя тoп» бiлiмгeрлeріне түсiндiругe жауапты eкeнiн, мәтiндi тұтас түсiну әр 

бiлiмгeрдің ыждағаттылығына байланысты eкeнiн түсiндiру қажeт. Кeлeсi кeзeктe ұжым 

мүшeлeрi бастапқы тoптармeн қайта табысып, өздeрiнiң үйрeнiп кeлгeн бөлiктeрiндeгi 
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мазмұнды oртаға салады. Oсылайша ұжым мүшeлeрi бiрiн-бiрi oқытуға, сoл арқылы oйлауға 

үйрeнeдi[4, P. 1]. 

«Қoс жазба күндeлiгi» стратeгиясы. Қандай да бiр мәтiн, әңгiмe oқыған кeздe 

бiлiмгeрлeр дәптeрлeрiнiң oртасынан вeртикаль сызық жүргiзeдi. Мәтiндi oқу барысында 

oлар сызықтың бiр жағына әсeр eткeн тұстар мeн үзiндiлeрiн жазса, eкiншi жағына пiкiрiн, 

яғни, нeнi eскe түсiрeтiнiн, сeбeп салдарын жазады. Барлық бiлiмгeр тапсырманы oрындап 

бoлған сoң жұпта, тoпта талқылау ұйымдастырылады. Жұмыс аяқталған кeздe мұғалiм 

қoрытуға арналған әзiрлeп кeлгeн сұрақтарын қoйып, жауаптар алады. 

Сoндай-ақ қазiргi заманға сай сапалы бiлiм бeругe ақпараттық- кoммуникациялық 

тeхнoлoгияларды қoлдану өтe  тиiмдi. АКТ бiлiмгeрлeрге ғылыми ұғымдарды түсiндiрудi  

жәнe oлардың қабылдауын, түсiнуiн жeңiлдeтугe мүмкiндiк бeрiп, мұғалiмдeргe сабақ бeрудe 

көмeктeсeтiн маңызды құрал бoлып oтыр.  АКТ құралдарына : 

 Тeлeдидар бағдарламалары; 

 Сандық тeлeдидар; 

 Интeрнeт; 

 Ұтқыр қoндырғылар; 

 Кoмпьтeр/ нoутбуктар. 

Сандық бeйнeнi қoлдану.  Түсiрiлгeн бeйнeнi рeдакциялауға мүмкiндiк бeрeтiн жәнe 

жeңiл қoлданыста бoлатын MovieMaker бағдарламалық жасақтама. Бұл  бағдарламалық 

жасақтама бiлiмгeрлeрдің ұшқыр қиялдарының  шарықтауына мүмкiндiк бeрдi. 

Активстудиo бағдарламасы. Интeрактивтi  тақтада активстудиo бағдарламасы  

арқылы  өткeн әрбiр  сабақ  қызықты да тиiмдi бoлып өтeдi. Oл бiлiмгeрлeрдің 

қызығушылығын ғана oятып қoймай, сoндай-ақ oйлау қабiлeттeрiн шыңдай түсeдi. Сeргiту 

сәтiндe интeрактивтi тақтада көрнeкi жазылған рeбус, жұмбақ, басқатырғыштарды шeшу 

арқылы, ақыл-oйын, ынтасын, зeйiнiн дамытуға бoлады. Тақырыпты пысықтау үшiн 

бiлiмгeрлeрге  әртүрлi тапсырмалар,  тақырыптық тeсттeрдi қoлданамын. Бұдан шығатын 

нәтижe: сөздiк қoрын тoлықтырылады, жүйeлi oйлау дағдысы дамиды. 

Прeзeнтация жасау бағдарламасы. Microsoft  Power Point бағдарламасы арқылы 

бiлiмгeрлeр өздeрiнiң iздeнiс жұмыстарына прeзeнтация жасап, oны көпшiлiк аудитoрияда 

қoрғауға үлкeн мүмкiндiк бeрeдi. Прeзeнтацияны  бiлiмгeр өз шығармашылық дeңгeлeрiнe 

қарай жасайды: сурeттeр қoйып, музыкамeн сүйeмeлдeугe дe бoлады. Бұл бағдарлама 

арқылы бiлiмгeр өзiнiң шығармашылық oйларын жүзeгe асыра алады. Шығармашылық –өтe 

күрдeлi психoлoгиялық үдeрiс. Oл iс-әрeкeттiң түрi бoлғандықтан, тeк адамға ғана тән. 

Шығармашылық әрeкeттeр oрындау арқылы өзiнiң iшкi мүмкiндiктeрiн дамытады. Қазiргi 

таңда бiлiмдi интeграциялау, oның ғылыми дeңгeйiн көтeру баланың  таңымдық қабiлeтiнe 

oрай дағдыларын жан-жақты қалыптастыру өзeктi мәсeлeгe айналып oтыр [5, P. 1].. 

Мұғалiмдeрдiң тағы бiр жәнe дe өтe маңызды мiндeтi –дарынды балалармeн жұмыс 

iстeй бiлу. Барлық мұғалiмдeр балаларға бiлiм бeрудe барынша жoғары жeтiстiктeргe қoл 

жeткiзу үшiн қoлайлы oрта жасауға тырысады. Балалар бiр ғана пәннeн eмeс бiрнeшe 

пәндeрдeн oлардан күткeннeн жoғары дeңгeй көрсeтуi мүмкiн: мәсeлeн, әртiстiк, спoрттық, 

музыкалық жәнe басқа таланттарымeн танылуы ықтимал. Oлар сoндай- ақ бiр салада 

қабiлeттi бoлса, басқа салада қиындыққа тап бoлуы мүмкiн. Дарындылық пeн 

қабiлeттiлiктeрдi мұғалiмдeр, ата-аналар, нeмeсe балалардың өздeрi айқындай алады. 

Балалардың қабiлeттeрiн, бiлiктiлiгiн мүмкiндiктeрiн көрсeтугe жағдай туғызу мұғалiмнiң, 

ата-ананың мiндeттeрi бoлып табылады. Мұндай талантты балаларды түрлi сайыстарға, 

пәндiк oлимпиадаларға, ғылыми кoнфeрeнцияларға  қатыстырып өздeрiнiң қабiлeттeрiн 

шындата түсeдi [6, P. 1]. 

Кeлeсi кeзeктe бiлiм, бiлiк жәнe дағдыны бақылау жәнe бағалау қызмeтiнe 

тoқталамыз. Oл нeгiзiнeн үш жақты сипатта бoлып кeлeдi: бiлiм бeру, тәрбиeлeу жәнe 

дамыту. Бақылаудың бiлiм бeру қызмeтi нeгiзiндe бiлiмгeрлeр жаңа бiлiмдeрдi қабылдайды, 

бұрын алған бiлiмдeрiн тoлықтырып, жeтiлдiрiп, бeлгiлi бiр жүйeгe кeлтiрeдi. Тәрбиeлiк 

қызмeтi бiлiмгeрлeрді жүйeлi түрдe жұмыс iстeугe үйрeтeдi. Бақылаудың нәтижeсiндe oлар 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

күндeлiктi сабаққа үзбeй дайындалады, жауапкeршiлiк сeзiмдeрi артады. Дамыту қызмeтiнiң 

маңызы сoл, бiлiмгeрлeр өз бeтiншe oқу тапсырмаларын oрындауда жаңа бiлiмдeрдi 

қабылдайды, қoрытынды жасайды, баяндамалар әзiрлeйдi, хабарламалар жасайды. Oсы 

тeхнoлoгияларды қoлдана oтырып, шығармашылық iс-әрeкeт талаптары oрындау 

мақсатында, бiлiмгeрлeрдің қызығушылықтарын арттыру мақсатында  бағдарламадағы 

мәтiндeргe сәйкeс дeңгeйлiк, шығармашылық тапсырмаларды алып қарастырдық да, 

практика жүзiндe қoлданып, мынадай тұжырымдар жасадым: 

 бiлiмгeрлeрдiң шығармашылық дeрбeстiгiн дамыту арқылы oның жeкe тұлғасын 

қалыптастыруға бoлады; 

 қызығушылық iс-әрeкeт түрлeрi төмeннeн жoғары қарай, кeзeктi түрдe, бeлгiлi бiр 

рeтпeн, жүйeмeн жүргiзiлуi нәтижeсiндe шығармашылығы дамиды; 

 қызығушылық iс-әрeкeттi дұрыс ұйымдастыру бiлiктeрi мeн iздeнiмпаздықтың 

қалыптасуы бiлiмгeрлeрды шығармашылыққа баулиды; 

 бiлiмгeрлeрді танымдық тапсырмаларды oрындау мүмкiндiктeрiнe қарай тoптарға 

бөлiп, сәйкeс жұмыс түрлeрiн таңдап, жүйeлi жұмыс жүргiзудiң маңызы зoр; 

 қызығушылық iс-әрeкeттe дәстүрлi eмeс әдiс-амалдар пайдалану интeллeктуалдық 

қабiлeттeрiн дамытып, oқу-танымдық жәнe ғылыми iздeнiстeр жасауға талаптандырады. 

Сапалы бiлiмдi қамтамасыз eтудe қазiргi қoлданылып жатқан әдiс-амалдар өтe мoл, 

бiлiмгeрлeрдiң қызығушылығын арттыруда жаңа тeхнoлoгиялар да артуда, тeк әр ұстаз, өз 

бiлiмгeрлeріне ыңғайлысын қoлдана бiлудeн ұтады. Жoғары oқу oрнында oқытуда 

қoлданылған шығармашылық тапсырмалар, бiлiмгeрлeр өздeрi iздeнeдi, тiлгe дeгeн құрмeтi 

артады, әр тақырыптың мәнi ашылып, талданады, қазақ халқының салт-дәстүрiмeн 

таныстырылып, сыйластыққа үйрeтeдi, пәнгe дeгeн қызығушылықтары да арта түсeдi дeп 

oйлаймыз [7, P. 1]. 
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Бұл мақалада қазіргі кезеңдегі жаңа типтегі білім беру мекемелерінің ерекшеліктері 

қарастырылған.  
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В данной статье рассмотрены особенности нового типа образовательных 

учреждений на современном этапе 
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In this article the features of new type of educational establishments are considered on the 

modern stage 

Keywords: Lyceum, gymnasium, College, innovation, intellectual development, innovation 

school, art school 

 

Бүгінгі қоғамдық өзгеріс білім беру ісіне де түбірлі жаңалықтар енгізу, жас ұрпақты 

тәрбиелеуге басқаша көзқараспен келуге талап қойып отыр. Қазіргі білім беру парадигмасы 

«білікті адамға» бағытталған білімнен «мәдениет адамына» бағытталған білімге көшуді 

көздейді. Бұл білім беру жаңаша ұйымдастыру - оның философиялық, психологиялық, 

педагогикалық негіздерін, теориясы мен тәжірибесін тереңірек қайта қарауды қажет етеді. 

Сондықтан, бүгінгі күні еліміздің білім жүйесінде оқыту үдерісін тың идеяларға негізделген 

жаңа мазмұнын қамтамасыз ету міндеті тұр. 

Білім берудің дамуы еліміздің болашақ экономикалық, саяси және әлеуметтік-мәдени 

өркендеуі сүйенетін берік тұғырнамасы болуы тиіс екендігі айқын болды. Адами капиталды 

дамытудың қажеттілігі мен маңыздылығы айқын болған сайын, елімізде білім беруді 

қарқынды дамыту мен жаңғырту қажет болып отыр. Қоғамымызда болып жатқан елеулі 

өзгерістер білім беру саласына өз ықпалын тигізуде. Қазіргі жаңа типтегі білім беретін 

мектептегі оқу мен тәрбие үрдістерінің жаңа мазмұнын белгілеу, жетілдірілген оқу 

бағдарламаларын меңгеру оқу-тәрбие жұмысын, оның ішінде әрбір сабақты ғылыми негізде 

ұйымдастыруды талап етеді. 

Білім мазмұнын жаңарту – білім беру бағдарламасының құрылымы мен мазмұнын, 

оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен тәсілдерін қайта қарастыру болып табылады, деп 

тұжырымдайды Ш.Т.Таубаева. Ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды бойына 

сіңірген, кез келген өмірлік жағдайда функционалдық сауаттылығы мен бәсекеге 

қабілеттілігін көрсете білетін тұлғаның үйлесімді қалыптасуына және зияткерлік дамуына 

қолайлы білім беру ортасын тудыру – жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі 

болуы керек [1]. 

Қазіргі кезеңде республикамызда білім берудің жаңа жүйесі жасалып, қазақстандық 

білім беру жүйесі әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл педагогика теориясы 

мен оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр: білім беру 

парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-

қатынас пайда болды: 
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• білім мазмұны жаңа біліктермен, ақпараттарды қабылдау қабілеттерінің дамуымен, 

ғылымдағы шығармашылық және нарық жағдайындағы білім беру бағдарламаларының 

нақтылануымен байи түсуде; 

• ақпараттық дәстүрлі әдістері – ауызша және жазбаша, телефон және радиобайланыс 

– қазіргі заманғы компьютерлік құралдарға ығысып орын беруде; 

•  баланың   жеке   басын   тәрбиелеуде,   оның   жан дүниесінің    рухани    баюына,    

азамат,    тұлға    ретінде қалыптасуына көңіл бөлінуде; 

• мектеп, отбасы мен қоршаған әлеуметтік ортаның бала тәрбиесіндегі бірлігіне 

ұмтылыс жасалуда; 

• қоғамдық біліммен бара-бар педагогикалық технологияның кеңінен қолданылуына 

және ғылымның рөліне мән берілуде. 

Әрбір мектеп ерте ме, кеш пе даму тәртібіне көшеді. Алайда, мектеп қайта түрленуін 

таза беттен бастай алмайды. Ол міндетті түрде жылдар бойы жинақталған тәжірибе, дәстүр, 

ұстаным мен шығармашылықтаң ең үздігін пайдаланып, өзінің одан әрідегі даму желісін 

құрастырады. Осылайша, даму үрдісіне ақылға қонымды жиек, оңтайлы сенім, жаңашылдық 

қоры мен жинақталған тәжірибе, жаңа көзқарас пен дәстүр ешқашан кедергі келтірмейді. Ең 

бастысы, кез-келген режимдегі мектеп жұмысында  - әрбір жеке баланың қызығушылығы 

есепке алынуы тиіс [2].  

«Инновациялық мектеп» және «авторлық мектеп» ұғымдары 80-ші жылдары 

пайдаланыла бастады, алайда, шын мәнінде педагогика тарихында өз уақытының жаңалығы, 

бірегей және экспериментальды оқу-тәрбие мекемелері «авторлық мектептермен» 

(И.Г.Песталоцци, С. Френ, Я. Корчак, С.Т.Шацкий, А.С. Макаренконың тәрбие мекемелері, 

М. Монтессори, Р. Штейнер, Л.Н.Толстой, В.А. Сухомлинский, Ф.Ф. ий, Т.Е. Конникова 

мектептері, т.б.) байланысты болды. «Инновациялық мектеп» ұғымы мағынасы жағынан 

кеңірек: белгілі бір автордың үлгісін енгізетін мектептерді қамтиды. Алайда, аймақтық 

жағдайлар мұндай енгізулерді тағы бір авторлық вариантқа айналдырады [3]. 

Педагогика теориясында және практикасында жинақталған пікірлерді ой елегінен 

өткізу барысында қазіргі уақытта өмір сүріп, қызмет етіп отырған кез-келген білім беру 

мекемесінің инновациялық болып табылмайтыны түсінікті болды. Әрине, қай білім беру 

мекемесі болмасын, өзінің жұмысы барысында белгілі бір дәрежеде инновацияны енгізеді, 

дегенмен инновациялық мекеме болу үшін құрылымдық, ұйымдық, мазмұндық тұрғыда 

инновациялар кешенді енгізілуді және оның тұлғалық бағытталуын қамтамасыз етуді қажет 

етеді. Ал мұндай сипаттамаға мектептердің салыстырмалы түрде жаңа типтері — 

гимназиялар мен лицейлер сәйкес келеді. 

Осы негізде республикамызда жаңа типтегі гимназиялар, лицейлер ашыла бастады. 

Гимназия – негізгі және қосымша жалпы білім беру бағдарламаларын іске асыратын, 

оқушыларды олардың бейімділігі мен қабілетіне сәйкес тереңдетіп, салаға бөліп, саралап 

оқытуды көздейтін, жалпы орта білім беретін оқу орны. Гимназия жаңа атау емес, түрі де 

жаңа емес, гимназия – революцияға дейін әбден сыннан өткен, байырғы білім беру ошағы. 

Бүгінгі гимназия ескі үрдістің үздігіне көз жіберіп, оны біздің қоғамның әлеуметтік 

сұранымына сай жаңа мазмұнмен толықтыру. 

Лицей – негізгі және қосымша жалпы білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

жоғары сатыдағы оқушыларды кәсіби бағдарлап оқытуды жүзеге асыратын жалпы орта білім 

беретін оқу орны. 

Колледж – орта кәсіптік білімі бар мамандар даярлаудың білім беру бағыттарын іске 

асыратын орта білім беретін оқу орны. 

Жалпы білім беретін мектеп – негізгі және қосымша жалпы білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын, әрқайсысы дербес жұмыс істей алатын үш сатыдан: бастауыш, негізгі және 

жоғары сатылардан тұратын жалпы орта білім беретін оқу орны. 

Е.Катаев еңбектерінде мектептің инновациялық жүйесі – педагогикалық жүйе қызметінің 

тиімділігін көтеруге бағытталған жаңалықты енгізу процесін жүзеге асыру үшін білім беру 

нәтижелерін жақсарту идеяларының өзара байланысқан адами, материалды-техникалық, 
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ақпараттық, нормативті-құқықтық және өзге компоненттерінің бірлестігі [4].  

Инновациялық жүйенің енуі – бұл енгізуге жататын жаңашылдық; жаңаны  

енгізуді жүзеге асыратын педагогтардың іскерліктері, қабілеттері, мотивтері; инновациялық 

процестің түрлі кезеңінде пайдаланылатын әдістер мен құралдар; педагогикалық жүйенің 

жағдайы жайлы ақпарат және т.б. Келесі мәселелерге айрықша көңіл аудару қажет, 

инновациялық жүйеге ену компоненттерімен педагогикалық жүйенің компоненттері бір-бірімен 

сәйкес келеді, бірақ олар мұнда өзге де сапалар негізінде қатысады. Егер, оқу-тәрбие қызметі 

педагогтардан белгілі бір сапаларды қажет етсе, инновациялық әрекет барысында олардан өзге 

қасиеттер талап етіледі.  Озық тәжірибелі мұғалім нашар инноватор болуы мүмкін. 

Оқыту технологиясын жетілдірудің психологиялық, педагогикалық бағыттағы негізгі ой-

тұжырымдары төмендегідей сипатталады: 

• есте сақтауға негізделген оқып білім алудан, бұрынғы меңгергендерді пайдалана 

отырып, ақыл-ойды дамытатын оқуға көшу; 

• білімнің статистикалық үлгісінен ақыл-ой әрекетінің динамикалық құрылым жүйесіне 

көшу; 

• оқушыға орташа деңгейде білім беретін бағдарламадан жекелеп, саралап оқыту 

бағдарламасына өту. 

Оқыту технологиясын жетілдірудің психологиялық, педагогикалық бағыттағы негізгі ой-

тұжырымдары төмендегідей сипатталады: 

• есте сақтауға негізделген оқып білім алудан, бұрынғы меңгергендерді пайдалана 

отырып, ақыл-ойды дамытатын оқуға көшу; 

• білімнің статистикалық үлгісінен ақыл-ой әрекетінің динамикалық құрылым жүйесіне 

көшу; 

• оқушыға орташа деңгейде білім беретін бағдарламадан жекелеп, саралап оқыту 

бағдарламасына өту. 

Инновациялық жүйенің шығуы – инновациялық процесс нәтижелері болып  

табылатын педагогикалық жүйедегі өзгерістер. Сонымен қатар, бұл жүйенің шығуы өзге 

білім беру мекемелеріне берілетін құрастырылымдар, педагогикалық ұжым мен оның мүшелері 

сапаларының өзгерістері, жаңашылдықты енгізу нәтижесінен туындайтын қақтығыстар, т.б.[5] 

Инновациялық мектептерді  – бұл міндетті түрдегі мегазаманауи ғимарат, бағыттағы 

озық ойлы мұғалімдер және оқушылардың әрекетіндегі толық еркіндік деп есептеуге болмайды.  

Қазіргі кезеңдегі кез-келген мектепті инновациялық деуге болады, себебі білім беру процесіне 

жаңаша көзқарастар мен жетістіктер белсенді түрде тартылған. Мәселен, барлық мектептерде 

компьютер тек ақпарат іздеу құралы емес, қадағалау құралы ретінде белсенді пайдаланылады.  

Компьютерлік бағдарлама көмегімен оқушылар білімдерін тестілеу, аз уақыт ішінде көп 

оқушының білімдерін тестілеуге мүмкіндік береді.  Мұндай жұмыстардың тағы бір тиімділігі тез 

арада нәтижені алу, оқушыларды жазба жұмыстарының нәтижелерін тәуләк бойы тосып, 

демалысқа немесе келесі сынаққа дайындалудың орнына уайымдау мен жағымсыз 

толғаныстарды басынан өткізуге жол бермейді.  

Инновациялық мектептер – ғылым мен техника жетістіктерімен үздіксіз білім беру 

процесі өтетін оқу мекемелері. Дәстүрлі мектептермен салыстырғанда инновациялық мектептер 

келесі ерекшеліктерімен сипатталады:  

Біріншіден, инновациялық мектеп нақты белгіленген ережелерді меңгеруге емес, 

оқушының шығармашылық әлеуетін ашуға бағытталады. Шығармашылық қабілет тек 

бейнелеу сабағында қолданылады деу қате пікір. Креативті ойлау – бұл бірінші кезекте, 

стандартты емес жағдаяттан шыға білу қабілеті, сондай-ақ, физикадан есеп шығаруға, 

географиядан баяндама дайындауға да қажет болады.  

Екіншіден, инновациялық мектептің приоритеті – бұл бастағы миға дайын білімді 

«салу» емес, мұндай білімді іздеуге қажетті жағдай туғызу және дербестікке үйрету. 

Егер, қазіргі таңдағы университет пен институттардағы тьютердің жетекшілігімен өз 

бетімен дайындалу бағдарламасы жиі тәжірибеленіп отырғандығын ескерсек, аталған 

процесті «болашаққа» сауатты негіз қаладық деп есептеуге болады.  Өзіндік жұмыс сыни 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

пікір, тәуелсіз ой қорытынысын қалыптастыруға ықпал етеді: өзгелердің пікірімен таныса 

отырып, оқушы оларды бағалайды және олардың негізінде өз қорытындысын жасайды.  

Үшіншіден, инновациялық мектеп оқыту мен тәрбиелеуді синтездеу көзқарасын 

негіздейді. Оқушы оқи отырып тәрбиеленеді, тәрбиелене отырып, оқиды. Мұндай кешенді 

көзқарас тек жаңа білімді ғана емес, жалпы қабылданған моральды-адамгершілік 

нормаларды  меңгеруге мүмкіндік береді.   

Төртіншіден, инновациялық мектеп оқушыға жеке дара ықпал етуді ұсынады. Барлық 

оқушыда материалды меңгеру, сұраққа жауап беру түрлі жылдамдықта болады, және 

қабілеттері де әр түрлі. «Жалпыланған» ықпал – дәстүрлі мектептің негізгі мәселесі: оқушы 

сабақ барысында енжарлық танытуы, оның пәнді білмеуінен емес, неғұрлым «жылдам» 

құрдастарының қарқынына ілесе алмауы мен сабақ барысындағы қатаң уақыт шектеуі 

барысында минутына байланысты өз ойларын жеткізіп үлгермеуінен де болады.  

Бесіншіден,  инновациялық мектептегі оқыту «субъект (мұғалім) –субъект (оқушы)» 

принципі бойынша құралады. Жаңа типтегі мектепте оқушы да, мұғалім де білім беру 

процесінің тең құқылы қатысушысы. Сондай-ақ, балаларды бір-біріне көмектесу, бір-бірін 

үйретуге баулиды, ал бұл дағдылар болашақтағы ересек өмірлерінде үлкен маңызы бар [6].  

 Инновациялық білім беруде адамның рухани, мәдени, интеллектуалдық дамуының 

сұраныстары, ойлауды қалыптастырудың алғышарттары орталық мәселе болып табылады. 

Сондықтан, инновациялық білім беру мақсатын жүзеге асырудың салдары ретінде 

антропоцентризм бірінші орынға шығып, мақсатты іске асырудың шарасы ретінде де 

анықталады. Яғни, білім беру мазмұны адамға оның сұраныстары мен қызығушылықтарын 

қанағаттандыратын дәрежеде құрылуы тиіс. Бұл инновациялық білім берудің өзіндік 

ерекшелігі болып табылады, ол сәйкесінше инновациялық мектептерде жүзеге асырылады. 
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Мақалада мүмкіндігі шектелген балалармен жұмыс жүргізу барысында қолданатын 

бірқатар қағидалар ашып көрсетілген. Мүмкіндігі шектелген балалардың ата-аналары осы 

балаларды тәрбиелеуде психологиялық және педагогикалық жағынан біршама қиындықтарды 

көреді. Кез-келген бала, әсіресе мүмкіндігі шектеулі  бала махаббат пен мейірімділікке зәру. 

Отбасында өмір сүре отырып, бала оны жақсы көретіні мен бағалайтындығына сенімді болуы 

керек. Жақындары мен туысқандарының махаббаты қорғаныс сезімімен, рухани 

рахаттылықты тудырып, баланың белсенді дамуына, оның білімі мен дағдылары жақсы 

қалыптастыруда қолданатын жағдайлар мазмұндалған.  

Кілт сөздер: ерте медициналық түзету, әлеуметтік өмірге бейімдеу, еңбекке және 

кәсіби еңбекке дaярлaу 

 

В статье раскрывается ряд принципов работы с детьми с ограниченными 

возможностями. Родители детей с ограниченными возможностями испытывают 

психологические и педагогические трудности в воспитании. Любой ребенок, ребенок с особыми 

потребностями, нуждается в любви и доброте. Живя в семье, ребенок должен быть уверен, 

что его любят и ценят. Любовь близких и родственников вызывает чувство защищенности, 

дает им уверенность и духовное наслаждение, ребенок активно развивается, формируются 

знания, умения  и навыки.  Он с уверенностью смотрит вперед, развивая свои творческие 

особенности. 

Ключевые слова: ранняя медицинская коррекция, социальная адаптация, подготовка к 

труду и профессиональному труду. 

 

The article reveals a number of principles how to work with children with disabilities.  Parents 

of children with disabilities experience psychological and pedagogical difficulties in parenting.  Every 

child, a child with special needs, needs love and kindness. Living in family, a child needs to be confident 

that he is loved and appreciated. Love of beloved ones and relatives evokes a sense of security, gives 

them confidence and spiritual pleasure.  From this it follows a child is actively develops, acquiring 

knowledge and skills.  He looks ahead with confidence, developing his creative features.  

Key words: early medical correction, social adaptation, preparation for work and professional 

work. 

 

Қазіргі таңдағы қоғамдағы өзгерістер, әлеуметтік-экономикалық жағдайлар жеке 

адамның дамуына түрлі ықпал етуде. Осыған орай біздің қоғамымызда дамуында ауытқуы бар 

балалардың саны өсуде. Осы балаларды оқытып, тәрбиелеп, оларды әлеуметтік өмірге бейімдеу 

ең алдымен ата-аналар мен арнайы педагогтардың қолында. Мүмкіндігі шектелген баланың 

дүниеге келуі – отбасы және оның жақын туыстары үшін қиын, ауыр сәт. Осы кезеңде ата-

аналар алдында ары қарай тәрбиелеуге байланысты жаңа  міндеттер тұрады. Отбасы бала үшін 

өмір сүретін және тәрбиеленетін ортасы болып табылады. Баланың өмір алды кезеңінде отбасы 

тәрбиесі басқа тәрбиеге қарағанда басым болады. Педагогикалық шешім бойынша: тұлға 

қалыптасуында отбасы қандай күшті болса, солай тұлғаның дамуына, ақыл–ой еңбек тәрбиесіне 

әсер етеді. Қaзaқстaн Республикaсының «Кемтaр бaлaлaрды әлеуметтік және медицинaлық-
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

педaгогикaлық түзеу aрқылы қолдaу турaлы» Зaңы дaмуындa aуытқуы бaр бaлaлaрғa көмек 

көрсетудің тиімді жүйесін жaсaуғa, олaрды тәрбиелеу, оқыту, еңбекке және кәсіби дaярлaу 

ісімен бaйлaнысты проблемaлaрды шешуге, бaлaлaр мүгедегінің aлдын aлуғa бaғыттaлғaн [1]. 

Мүмкіндігі шектелген балалардың ата-аналары психологиялық және педагогикалық 

жағынан біршама қиындықтарды көреді. Мұндай қиындықтармен жұмыс жасауда төмендегідей 

қағидаларға сүйенген жөн. Махаббат қағидасы, дамуында ауытқуы бар балаларға 

жақындарының жағымды эмоционалды қарым-қатынасы. Кез келген бала, әсіресе мүмкіндігі 

шектеулі  бала махаббат пен мейірімділікке зәру. Отбасында өмір сүре отырып, бала оны жақсы 

көретіні мен бағалайтындығына сенімді болуы керек. Жақындары мен туысқандарының 

махаббаты қорғаныс сезімімен, рухани рахаттылықты тудырады. Сонда ғана бала белсенді 

дамиды, оның білімі мен дағдылары жақсы қалыптасады, ол алдыға сеніммен қарайды, оның 

шығармашылық ерекшеліктері ашылады. 

Мүмкіндігі шектелген баланы толық қабылдау қағидасы. Ата-аналарға өз балаларын 

қалыпты дамыған балалармен салыстырудың керегі жоқ. Ата-аналар ең бастысы бойында 

кемістігі болса да баласы бар екенін түсінуі керек. Ата-аналар балалар үшін – қорғаушы, ал 

отбасы – киелі шаңырақ, онда оны бәрі жақсы көреді, бағалайды және оны қандай болса да 

қабылдайды. Адамды тұлға ретінде оның бойы, көзінің түсі, аяғы мен қолының ұзындығы 

бойынша бағаламайды. Баланы адами қасиеті бойынша бағалау керек. Мұнда ата–аналар үшін 

үлкен іс-әрекет    шеңбері ашылады: өзінің баласын адам етіп тәрбиелеу. 

Баланы дұрыс тыңдау және оны бағалау қағидасы. Ақыл–ойында немесе басқада 

бұзылуы бар, әсіресе кішкентай бала өзінің қателіктерін сөз арқылы жеткізу мүмкіндіктерін 

меңгере алмайды. Осыған байланысты ата–аналарға балаларға ерекше көңіл бөліп, қарап жүру 

қажет. Баланың дауысын, ырғағын тыңдауды, осыған байланысты қателерді немесе оның 

қиналысын бағалауды ұсынады. 

Балада жақындарына деген махаббат, үлкендерге деген құрметті қалыптастыру қағидасы. 

Баланы сүю арқылы үлкендер оны өзін сүюге, адамдар қоғамына деген махаббатқа үйретеді. Өз 

үйіне, өз қаласына, өз еліне деген сүйіспеншілік, жақындарына деген махаббат, үлкендерге деген 

құрмет – бұл баланың кішкентайынан көрген ата-аналарының махаббатына жауабы. 

Баланың дамуы және тәрбиелеу процесіне оның бұзылысын түзетуге және әлеуметтік 

бейімделуге ата–ананың белсенді қатысу қағидасы. Баланың дамуы және тәрбиелеу процесін 

оның бұзылуын түзетуге және әлеуметтік бейімделуге ата-ананың белсенді қатысуы қажет. Тек 

кей жағдайда ғана өзінің тәрбиелеу құқығын басқа адамға анасына, әпкесіне және т.б. беруге 

болады. Ата–аналар өздері баланың дамуындағы туындаған қиындықтырды көріп қана қоймай 

сондай–ақ оның жеңісін, қуанышын көруі қажет. Баланы әлеуметтік бейімдеу процесі ата–

аналардың көмегінсіз жүзеге асуы мүмкін емес. Баланың нақты мәселелерін анықтауға қатысу 

ата-аналардың өзіне үлкен пайда әкеледі. Бұл процесс олардың сезінген психологиялық 

қиыншылықтарын қалпына келтіруге мүмкіндік береді.  

Ата-аналардың балаларда өз-өзіне қызмет көрсету дағдыларын, үй жайындағы 

міндеттерді орындау дағдыларын қалыптастыру қағидасы. Өз-өзіне қызмет көрсету қағидасы 

отбасында қалыптасады. Баланың анасы оны санитарлық–гигиеналық дағдыларға, жуынуға, 

тамақтануға, өз артынан киімдерін жинауға үйретеді. Әр отбасы мүшелерінің өз міндеттері бар 

енкенін мүмкіндігі шектеулі  бала түсініп, өзіне бөлінген үй еңбегін орындауы қажет. Ондағы ең 

негізгісі бала өзінің жалпы іс-әрекетке қосқан үлесінің қажет екенін түсінуі керек, ал отбасы 

мүшелері осыған сәйкес оны бағалауы тиіс. 

Қалыпты тәртіп дағдыларын қалыптастыру қағидасы. Қалыпты тәртіп – бұл баланың 

әлеуметтік бейімделу мүмкіндігін анықтаушы критерий. Мүмкіндігі шектеулі  балаларда 

қалыпты тәртіп дағдыларын қалыптастыру ерекше қиындықтарды тудырады. Бұл үдеріске ата-

ананың қатысуы керек емес, міндетті. Кез–келген бала үшін ата–аналары мен басқа да 

жақындарының тәртібі, олардың бір–бірімен қарым–қатынасы еліктеуге мүмкіндік береді, яғни 

тәртіп эталоны болады. Ең негізгісі бұл эталон әлеуметтік нормаға сай қабылдануы керек. 

Сондай–ақ олардың немқұрайлы тәртібінің айнадағы бейнесі бала миында бейнеленеді және 

оның психикасына өте үлкен нұқсан тигізетінін түсіну қажет. 
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Мүмкіндігі шектеулі балаларды бейімдеу кезінде тәрбиелеу моделінің әр түрлі 

концепциясын ұсынады[2]. Концепцияның басты мақсаты –мүмкіндігі шектеулі баланың өз 

бетінше, еркін өмір сүруін қамтамасыз ету болып табылады. Мемлекеттік саясаттың мақсаты 

болып баланың әлеуметтік өмірін қамтамасыздандыру, толыққанды оңалту, сонымен қатар 

медициналық, психологиялық, әлеуметтік көмек көрсету. Бұл бағыттың бастысы:  

 Мүмкіндігі шектеулі баласы бар отбасының құқықтарын қорғау; 

 Мүмкіндігі шектеулі баланы тәрбиелеп отырған отбасына көмекті тиімді ұйымдастыру. 

Бұл тапсырмаларды орындау үшін: 

 Мүмкіндігі шектеулі балаларға арнайы көмектің мемлекеттік бірыңғай бағдарламасын 

құрастыру қажет; 

 Мүмкіндігі шектеулі балалы отбасына ерте кешенді көмек көрсету керек; 

 Дамуында ауытқуы бар отбасыларға кеңестер беру; 

 Ерте медициналық түзетулер жүргізу; 

 Әр түрлі ақаулықты түзету мен тәрбиелеу, оқыту үрдісінде үйлесімді жағдай жасау; 

 Мүмкіндігі шектеулі баланың отбасына мемлекет тарапынан көмек көрсету; 

 Мүмкіндігі шектеулі баланың дамуына әр түрлі жағдайлар жасау; 

 Жалпы мекемеде, арнайы мекемелерде жұмыс істейтін мамандардың біліктілігін 

жоғарылату; 

 Мүмкіндігі шектеулі баласы бар отбасына арнайы бағдарламалар құрастыру; 

 Арнайы көмекті қажет ететін отбасы мен баланы анықтау; 

 Баланың, отбасының жағдайын анықтау және бақылау; 

 Мүмкіндігі шектеулі балаларға және отбасына жинақтық көмек көрсету; 

Көптеген ата-аналар көп жағдайда оңалту жұмыстары тек арнайы ауруханаларда немесе 

сауықтыру орталықтарында жүреді және солай болуы керек деп қателеседі. Негізгі сауықтыру 

жұмысы отбасында барлық отбасы мүшелерінің жақындарының қолдауымен ұзақ уақыт, 

күнделікті және жүйелі жүргізілуі керек. Керісінше жағдайда, бұл жеткен нәтижелерді 

жоғалтуға, әр түрлі бұзылулардың асқынуына, психологиялық әлеуметтік және қозғалыстың 

дамуының тежелуіне әкеледі. 

Бала үшін отбасы не істеуі керек? Ең алдымен оның дамуындағы проблемеларға сәйкес 

өз баласына тән қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін анықтап алу керек. Бұл тиімді емдеу мен 

оңалту жолын таңдауға көмектеседі, баланың отбасында және өмірге бейімделу мүмкіндіктерін 

анықтайды. Екіншіден, ата–ананы оңалту жұмыстарына қатысуға белсенді араластыру қажет, ол 

әлеуеметтік үш таған «ана-әке-бала» өзара түсінушілікті нығайтуға септігі тиеді және отбасында 

адамгершілік психологиялық ахуалды жақсартады. Әкелер рөлін көтеру тәрбие бағытын дұрыс 

таңдауға көмектеседі, ана тарапынан тым қомқорлық қаупін азайтады және оған түсетін дене 

бітімдік, психологиялық күшті төмендетеді. Ата–аналардың оңалту жұмыстарына бірлесіп 

қатысуы отбасының және отбасы мүшелерінің балаға деген қарым–қатынастың жоғарылауына 

септігін тигізеді. 

Әлеуметтік зерттеулер мынаны көрсетеді: дамуында ақауы бар балалы отбасыларда 

тәрбиеге әр түрлі бағыттар,  отбасылық әр түрлі типтері қалыптасады, ол болашақта баланың 

жеке басының ерекшеліктерін, мінезін, оның жақсы жақтары және кемшіліктерін анықтайды. 

Ата-ананың  баласына шектен тыс қамқорлық көрсетуі, оның өзімшіл болып өсуіне және 

барлығы оларға көмекке келуге тиіс екеніне, қиыншылықтар мен жағымсыздықтардан 

құтқаратынына үйреніп алады. Бұл балада енжар, өмірлік позиция, иек артушылықты әдетке 

айналдырады. Отбасындағы жасырын және ашық эмоциялық шектеу: бала өзін ата–аналары 

үшін кедергі болып сезінуі, ал эмоциялық шектеу онымен қатал қарым-қатынаста және оған 

сенімді эмоциялық қарым-қатынастың болмауынан көрінеді. Мұндай жанұяда бала тұйық, 

агрессивті болып өседі, онда  өзін-өзі бағалауы төмен, енжар өмірлік позиция қалыптасады.  

Мүмкіндігі шектеулі  баланы оқыту және тәрбиелеуде жанұя ерекше рөл атқарады. 

Себебі, ата-аналар оның бірінші тәрбиешілері болып табылады, олардан бала қоршаған дүние 

туралы алғашқы түсініктерін алады, әр түрлі іскерліктер мен дағдыларын игереді. Дамуында 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

ауытқуы бар дүниеге келген баланы қабылдауға және тәрбиелеуге жанұяның психологиялық 

даярлығының жеткіліксіздігі, оның өміріне, қоғамда бейімделу мүмкіншілігіне жағымсыз әсер 

етеді, бұл тәуелділік және шектеуге әкеледі. Мүмкіндігі шектеулі  бала, болашағымызға кедергі 

деп олардың адамдық құқығын шектеу түрінде емес, жеке тұлға ретінде қабылдау керек.  

Мүмкіндігі шектеулі  балалармен жүргізілетін ең тиімді оңалту жұмысы – бұл оларды 

күнделікті өмірге тарту екенін есте ұстаған жөн, ол ойын және бірлескен қарым-қатынас 

нәтижесінде жүзеге асады. Әрине, әрбір ерекше балада өзінің ерекше қажеттіліктері бар, оны 

ата–аналары мен мамандар қанағаттандыра алады. Ата–аналардың нақты көмегі мынада: 

балалары үшін барлық қажеттілікті орындауды үйрену емес, олардың дербес болуына 

көмектесетін дәрежеде көмек көрсету, белсенді өмірлік бағыт ұстау. Мүмкіндігі шектеулі  

балалардың дамуы қалыпты балалардың даму заңдылықтары негізінде жүзеге асады, тек оларда 

даму баяу жүреді. Сондықтан мұндай балалар  ұзақ,  дұрыс ұйымдастырылған түзету 

жұмыстарын қажет етеді. Зияты зақымдалған баланың қарапайым санитарлық-гигиеналық және 

еңбек дағдыларын, қарым-қатынас дағдыларын игергені, қоршаған дүние туралы түсініктерінің 

болуы,  мүмкіндігінше дене бітімдік даярлығының болуы өте маңызды. 

Баланың психомоторлық дамуының жағымды динамикасының тәуелді шешуші 

факторлары бұл отбасында тәрбиелеудің пара–пар жағдайлары және кешенді оңалту 

жұмыстарын ерте бастау. Сондықтан,  ата-аналар мамандармен тығыз қатынаста жұмыс істеуі 

керек (әлеуметтік педагогтар, психологтар және т.б.). Олардың ұсыныстары ата–аналарға өз 

баласын жақсы түсінуге көмектесуді, онымен өз қарым-қатынасын құруды үйретеді және оған 

қоршаған өмірде толық бейімделуіне көмектеседі. 

Өмірінің алғашқы айынан бастап бала өзі нені істей алса, соны өзі істеуі керек, қалаған 

ойыншығын өзі алуы, өзі отыруға, тамақтануға, тұруға, киімімен әрекет етуге тырысады. 

Ешқашан балаға тым қамқорлық жасауға болмайды, керісінше баланы өз бетінше әрекет 

жасайтын жағдайларға көп қалдыру керек. 

Өз баласын дұрыс тәрбиелегісі келетін ата-аналарға арналған басты ережелер. Ата-

аналардың барлығы балаларының тәрбиесіне, оқуына деген қатты қызығушылық білдіреді. Бала 

егер отбасында махаббатты, қамқорлықты сезінетін болса ғана толығымен өзін бақытты сезінеді. 

Ата–аналар мынаны ескергені жөн,  оқыту және тәрбиелеу үрдісінде олардың әр жасаған 

қадамдары, айтқан сөздері, олар үшін үлгі болып табылады. Бұл әсіресе дамуында ауытқуы бар 

балаларды тәрбиелеуде өте маңызды. Алайда көптеген ата–аналар, әсіресе ақыл–ойы кем 

балалардың ата–анасы балалар көп нәрсені түсінбейді деп ойлайды. Алайда бұл олай емес. Ата–

аналар балаға берген уәделерін үнемі орындап отырулары тиіс. Баланың дұрыс дамуына 

отбасында психологиялық климат жақсы болуы керек, ол бейімделудің ішкі стратегиясына 

байланысты. Отбасы өз баласының кемістігінен ұялмауы керек және өзімен-өзі түңіліп 

кетпеулері қажет. Ауру баланың әлдеқайда жақсы дамуына  белсенді бейімделу, оның 

жағдайына байланысты болуы керек.  Кішкентай баланың ата-аналарында біріншіден, баласын 

жалпы мектепке бара алама деген сұрақ туады. Олар сол үшін баланы жазуға, оқуға, басқа да 

ақпараттарды беруге тырысады. Алайда бұның бәрі ол бала үшін таным әрекетінен асып 

түсетінін білмейді. Сонымен қатар әлеуметтік тұрмыстық қабілеттерге аса көңіл бөлмейді. 

Қалыпты балаға қарағанда мүмкіндігі шектеулі бала қамқорлықты көп қажет етеді. 

Мүмкіндігі шектеулі балаға оның көңіліне жақпайтын жағдай оның оқитын немесе 

тәрбиеленетін ортасында жиі кездеседі. Сондықтан ата–ана осы мекеменің психологы және 

терапевтімен ақылдасып кеңесуі тиіс. Ата–аналар баланы қорқытпаулары тиіс. Мүмкіндігі 

шектеулі бала өзінің агрессияларын жиі көрсетпейді. Олар өздерінің эмоцияларын бақылай 

алмайды. Бұндай жағдайда баланы психотерапевтке көрсетіп тұрған жөн. Бұндай балаларға 

бірыңғай бір қалыпты шыдамдылықпен қарау керек[3]. Мүмкіндігі шектеулі  балалар туралы 

дәстүрлі таныстырулар соңғы уақытта өзгеріске ұшырады. Бас кезінде ол балаға 

жанашырлықпен, аяушылықпен қараса, ал қазіргі уақытта ол бала адамзатпен тең құқылы. 

Кезінде көмекті қажет етуші болса, ал қазір тәуелсіз. Қазіргі көзқарас бойынша ата-ананың, 

маманның балаға деген көзқарастарын өзгерту керек. Жоғарыда айтылған деректерді зерделей 

келе  мүмкіндігі шектеулі баланы дамытуда келесідей қағидаларға сүйенген дұрыс: 



  

65 

Materials of the international scientific-practical conference 

"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

1. Әр балада қабілеттер мен мүмкіндіктер тығылып жатады, яғни осыны ашып дамыту 

керек; 

2. Әр бала бірегей тұлға болып табылады; 

3. Интеллектуалдық дамудың жетіспеушілігі – бұл таным сферасының бұзылуы. Бұл 

жетіспеушілік бүкіл қоршаған ортаның мәселесі, тек баланың мәселесі ғана емес; 

4. Дамуында ауытқуы бар бала өседі, дамиды, оның өмірлік циклі басқа қоршаған 
адамдармен бірдей; 

5. Мүмкіндігі шектелген бала өмір сүруге құқылы және өмір сүре алады. 
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Мақалада ғылым философиясының өзекті мәселесі ретінде қазіргі жаһандану 

міселесі кең ауқымда зерттелген. Негізгі идея – ғылым тарихын білмесе зерттеуші 

түсініктілігін жоғалтады. 

Кілт сөздер: ғылым философиясы, жаһандану, диалектика, экология, сана. 

 

В статье проанализированы актуальные вопросы философии науки в аспекте 

современной глобализации. Основная идея – незнание истории науки приведет 

исследователя к одностороннему отражению объекта познания. 

Ключевые слова: философия науки, глобализация, диалектика, экология, сознание. 

The article analyzes the current issues of the philosophy of science in the aspect of modern 

globalization. The main idea - ignorance of the history of science will lead the researcher to a one-

sided reflection of the object of knowledge. 

Keywords: philosophy of science, globalization, dialectics, ecology, consciousness. 

 

  Ғылым философиясы тұтас білім жүйесі. XVII ғасырдан бастап Вико, Гердер, Сен-

Симон және т.б. ойшылдардың еңбектерінде дамытылды. 

  Француз философы Сен-Симон адамның қоғамға деген көзқарасы заңды қалыптасып 

жатқан тұтас организм және барлық қоғамдық ұйымдарды тарихи ауыспалы, жалпы тарихи 

процессте нақты орын алатын құбылыс ретінде қарастыруға тырысқан. Оның жарыққа 

шығарған - адам туралы ғылымы «әлеуметтік философия» тарихият негізінде құрастыралған, 

Сен -Симон оны теория және практика негізінде карастырған. 

Тарихият негізінен жүзеге асырғанда, француз ойшылы парасатты қоғамның негізгі 

белгісін ашпақшы болды, оны өзгеріске ұшыратпайтын, бірқалыпты емес, адам ісінің ақиқат 

әрекеті ретінде карастырады.  
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Философ адам және қоғам өмірінің қалыптасуында адамдарды біртұтас организмге 

біріктіретін фактор – тек дін, мораль және басқа да рухани факторлар ғана емес, «қоғам 

өнеркәсібінің» дамуын ерекше бөлді. Атап айтқанда өкеркәсіп яғни ауылшаруашылық 

саласындағы еңбек қызметі, адамдар үшін маңызды және олардың арасында материалдық 

катынастарды нығайтады. Өнеркәсіптің табысты дамуы тек ғылыми негіздерге сүйенгенде 

ғана мүмкін. Өзінің әлеуметтік концепциясында Сен-Симон сол кезде жаратылыстану мен 

философия және басқа да ғылымдарға үстемдік еткен методологиялық ілім механизімінен 

алшақтай алмады. Ол ең маңызды саясатты талқылау тікелей жоғары ғылымдар мен физика 

саласында алған білімі бойынша танымынан шығуы міндет деген тұжырымға сүйенеді. Сен-

Симонның айтуы бойынша, бүкіләлемдік тартылыс заңы философия негізі болуы тиіс, ол өз 

қатарында саяси ғылымның іргетасы да болады, «Еуропа ғалымдары философияға деген 

құштарлығын тартылыс идеясына негіздеп, бір корпорацияға біріксе, олардың мықтылығын 

өлшеуге келмейді» деген ол. 

Ерекше қорытынды және классикалық философия шыңы Гегельдің, негізгі ілімі 

диалектика тәсіліне негізделген әлеуметтік - тарихи концепциясы болатын. Гегельдің ұлы 

еңбегі - оның ұлы «тарихи сезгіштігі». Ол алғаш рет жаратылыстану, тарихи және рухани 

әлемді процесс ретінде ұсынады, басқаша айтқанда, тоқталмайтын даму кезеңі және сол 

дамудың ішкі байланысын (заңдылықтарын ) ашуға тырысты. Адамның негізгі қызметін 

экономикалық әрекет, яғни еңбек деп таныды, табиғаттың өзгеру құралының күші. «Өз 

құралында» адам сыртқы табиғат үстінен билік жүргізеді, ал өз мақсаттарына жету үшін, ол 

табиғатқа бағынады. Бұл күй тарихтың материалистік түсінігінің «ұрығы».  

Бүкіләлемдік тарихты «бостандықты ұғыну процесі» ретінде түсініп, Гегель оны 

біртұтас объективті заңды жасаушы процесс ретінде ұсынды. Осы процесстегі әр кезең 

қайталанбас, әрі ерекше болуымен қатар, адам дамуындағы заңды сатысы. Сонымен қатар 

Гегельдің тарихи -философиялық концепциясы тарих және мағына жағынан шектеулі болды: 

(тарих негізі «жан»), метафизикалық (дамуды «тоқтатып» оны «германиялық әлемге 

тұйықтатады») әлеуметтік қайшылықтарды жақындастыру, апологетика, «алдамшы 

креатизм» және т.б. Классикалық философия басты тарихи мәселелерді өңдеп ұсынды. Олар 

- даму идеясы, прогресс теориясы, тарих құбылыстарының тұтастық мәселелері мен 

түрлерінің кеңдігі, тарихи зандылықтар мен себептер, бостандықтар мен қажеттіліктер, 

тарихи идеализм «бастамасы», әлеуметтік танымдағы диалектиканың орны.  

Адамдар әлемдік тарихтың авторы да актері де бола тұрып, өз тарихын өздері 

жасайды (ен алдымен материалдық өндіріс) дей тұрып, Маркс пен Энгельс тарихтың 

материалистік танымын ашып алғаш рет ұсынды. Қоғамда тұрмыс санадан бұрын 

қалыптасты деген олар, материалдық тарихтың ірге негізін анықтаудың арқасында, 

диалектика мен материализмді біріктіруге мүмкіндік береді. Логика, таным теориясы мен 

диалектиканың сайма сай үйлесімділігін тауып өзгеше түсіндіреді. 

XIX ғасырдың екінші жартысында философия тарихында ең басты мәселелері 

әлеуметтік гуманитарлық ғылымдарға жүгінді. ХХ ғасырдың басында және әрі карай батыс 

философиясының тарихында, жаңа ағым, теориялық жаңа даму нұсқалары, тарих мәнін ұғыну 

орын алды. 

ХІХ ғасырдың аяғында XX ғасырдың басында тарих философиясына қызығушылықтың 

жандануы екі негізгі бағытта болды. 

Бірінші ағым ақиқатты тарихпен астарлас болатын (онтологиялық тұрғы), ал екіншісі 

осы ақиқатты әр түрлі кұралдар мен әдістер көмегі арқылы түсінуге бағытталды. Басқаша 

айтқанда, бұл жерде басты қызығушылық тарихи ғылымның өзіне бағытталған, әлеуметтік 

гуманитарлық таным мен жаратылыстануды салыстыру арқылы ерекшеліктерін табу болды. 

Бірінші ағымның өкілі орыс философы Н.Л.Данилевский, неміс философы О.Шпенглер және 

британдық философ А.Тойнби. 

Бірінші ағымды жақтаушылар тарихи процесті биологиялық тұрғыдан қарастырады, 

бұған байланысты адамдар бірлігі - фикция, ал ақиқатта органикалық дененің формасы 

сияқты, біз әртүрлі өзгешелікпен, нақты - тарихи мәдениет формасымен істеспіз. Бұл 
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біріншіден. Ал екіншіден, тарих - маңызы бостандыққа тура тірелу емес, плюралистік тарихи 

дамудың үлгісі. 

Үшіншіден, әлемдік тарихта ешқандай ұқсастық жоқ, тек мәдени - тарихи үлгілер бар. 

Ретті түрде мәдениет организмдердің дискретті тұйықтығын келтірген. О.Шпенглер 

әлеуметтілікті фаталисті биологиялық қажеттіліктен туу, кемелдену, қартаю және өлу деген. 

Оның теориялық құрылымдары Н.Я.Данилевскийдің мәдени-тарихи концепцияларында жете 

қарастырған. Освальд Шпенглер (1880-1936) - неміс тарихшысы және философы, өмір 

философиясының өкілі. Ол 1922 жылы «Европаның ақыры» деген негізгі еңбегімен танымал 

болды. Сол еңбекте философтың мәдени-тарихи концепциясы баяндалған. 

Шпенглер бойынша «адамзат өмірі» өзін өзі жаратуы, сондай - ақ мәдениеттің құруы 

тоқталмайтын процес. Мәдениет философ үшін біріншіден қатаң тура тұтастық (құрылымдық) 

екіншіден, өзіне ұқсас «организмдерден» мүлдем ерекше, өзгеше. Бастапқы Шпенглер 

идеясының методологиясы -тарихи дамудың идеясы (циклдық) мынадай тұжырымға әкеледі. 

Біріншіден, «мәдениет әлемі» дамығанмен, уақыт пен кеңістікте бөлек өмір сүреді, 

екіншіден, тіпті бір уақытта өмір сүргенмен, олар қатарласпайды. Осыдан келіп алдыңғы екі 

жағдай тұрғысынан негізгі көңілді «мәдениет әлемдерінің» индивидуалдылығына, 

бірыңғайлылығына, олардың ішкі бірлігіне және эволюциясына бөлу абзал. 

Неміс ойшылының методологиялық арсеналында мынадай шаралар мен әдістер орын 

алады: салыстыру, аналогия, тарихи тәсіл, соған қоса ол морфологиялық және эволюциялық 

тарихияттарды айырған. Морфологиялық тарихият «мәдениет организіміне» негізделген; 

тікелей ішкі түйсікке, көркемдік кескін анологиясына сүйенеді. Эволюциялық тарихият 

генезисті қарастыру мен даму кезендеріне негізделген. Қарсы догматтық негіздің ғылыми 

танымын, Шпенглер тарихи тұтастыққа тірі даму үстіндегі организм сияқты «өмір сезімін», 

«лирикалық бастамаға» негіздеген. 

Арнольд Тойнби жаңа философия тарихында жұмыс істеген, оның негізгі 

философиялық мақсаты – мәдени плюрализм - адамзат формаларының көптігіне сенім және 

оның әрқайсысының ерекшеліктері, айналасында қалыптасатын өмір. Осы кезеңнің екінші 

ағымы, неогегельяндық философия мен тарихи болмыстың тепе - теңдігі және сана. 

Мысалы, Дж.Колингвудтың айтуы бойынша тарих: біріншіден, ғылымға айналу немесе 

сұрақтарға жауап болуы керек, екіншіден адамдардың басынан өткен құбылыстармен 

айналысу, үшіншіден, негізгі түсінік көзі болуы қажет, осылардың негізінде адамның өзін -өзі 

тануы мүмкін. 

Бірақ ол осы тұрғыдан жаратылыстану ғылымының әдістері мен негізіне сәйкес адамды 

тану туралы ғылымның пайда болуын мақұлдамайды. Тарихшы өз жұмысын құбылыстарды, 

заңдылықтар мен себептерді іздеу деп шамаламайды. 

Осы тұрғыда бұл ғылым философы «тарихи ойдың тарихылығын» айтады, ойлардың 

барлығының өз тарихы бар. Сондықтан олар тарихын білмесе ол мүлдем түсініктілігін 

жоғалтады деген философ. Демек тарихият қажеттілігі туындайды. Философияның негізгі 

мақсаты табиғи тарихи ойлауды зерттеу. Оның ойынша тарихшылар мен философтардың 

бірігіп жұмыс істеуі тек дұрыс қана емес, ол міндетті шарт. Колингвуд гуманитарлық 

ғылымдарда логикалық сұрақ-жауапқа қатты мән берген. Осыны түсіндіре отырып ол «білім 

жинағы тек «ұсыныс», «пікір айту», «ой жүгіртуде» ғана емес, білім осылардың бәрінің 

қосындысы және жауап қайтаратын сұрақтар. Логика-жауаптарға ғана көңіл бөледі де, ал 

сұрақтарға мән бермеді - бұл жалған логика», - деген. Бұдан акиқат ол бір сөйлемнің немесе 

топ сөйлемдердің өзінен бөлінбес қасиеті емес, ол бөлінбейтін сұрақ-жауаптан құралатын 

жиынтық қасиеті. 

Колингвудтың айтуынша, тарихшының және ғалымның жалғыз беделі ол логика мен 

теориялық тұжырымдардың мақұлдануы. Әр тарихшы үшін «методологиялық даралық», 

яғни тапапқа сай дәлдікпен адамдар туралы тарихи оқиғалардың нақты ақиқат айтылуы 

болып есептеледі. Британдық ойшыл тарих пен философия тарихын құру кажеттілігін айтты. 

Колингвуд негіздерінің бірі «тарихшы зерттейтін өткінші кезең, ол өлі өткінші кезең 

емес, ол осы уақытта әлі де өмір сүретін өткінші кезең». Демек, өткен мен осы кездер бір-
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

біріне енбесе, онда өткенді білу бүгінгі мәселелерді шешуге еш көмегін тигізбейді. Ол 

мәселенің методологиялық жағын да қарастырады - негіздердің ролі тек танымда ғана емес, 

сонымен қатар тарих құбылыстарында. Методологиялық тұрғыда зерттеушінің тұрып қалған 

ақиқат жағдайын көру керек «нақты талдау, накты жағдай». Жаратылыстану ғылымы қалай 

табиғи күштермен күресуді үйретсе, сол сияқты тарих адамдарды адамзат жағдайларымен 

күресуге көмектеседі. 

Колингвудтың екінші негізі бойынша «тарихи білім - ойшылдың зерттеп жатқан 

ойдың бейнеленуі» осы тұрғыда ой я тіл арқылы, я басқада байланыс түрлерімен білдірілуі 

керек (мысалы дене қимыл арқылы). 

Колингвудтың үшінші негізі бойынша «тарихи білім ол өткен кездегі ойдың еске 

түсуі» осы кездегі қоршаған орта арқылы түсінікті болуы. Олар оған қарсы шығып, оны осы 

кеңістікте сактап қалуы, ол олардан өзгеше». Бізге болашақта әрекет ететін нақты жағдай 

болып айқындалсын деген мақсатпен біз тарихты зерттейміз. 

Колингвундтың айтуынша тарихшы өзі ұғына алатын бүкіл тарихтың микрокосмосы 

болуы міндет. Демек өзін-өзі тануы ол барлық адамзат құбылыстарын тану. Сонымен, 

қорыта айтқанда тарих әрекеттердің ғылымы. 

Ғалымдар ғылыми тәсілдерді қолдана отырып, эмпирикалық қорытындылар болып 

табылатын ғылым заңдарын қалыптастырады. Олар сырттай қарама-қайшы болғанмен, іштей 

ортақ қасиеттері мен қырлары бар жекелеген құбылыстар арасындағы пайдаланатын, 

қасиетті мәнді қатынастар мен байланыстарды бейнелейді. Осылайша обьективті әлем 

заңдары мен ғылым зандары арасындағы манызды айымашылық пен тәуелділік анықталады. 

Жалпы теориялық білімдер өз құрамына практикада дәлелденген және орныққан 

ғылым заңдарын ғана емес сонымен қатар әлі шындық ретінде мойындалмаған, бірақ теріске 

де шығарылмаған айғақтық және теориялық болжамдарды да, әртүрлі эмпирикалық 

түйіндерді де кіргізеді. 

Осылардың ғылымның жаһандық мәселелерді шешудегі орнын анықтауда рөлі зор. 

XX ғасырдың басында ғылым өзін адам өркениетінің дамуының ең жоғарғы 

кұндылығы ретінде танытуға тырысты. Сциентизм (латынша science - білім, ғылым ) мәдени 

дүниетанымдық үлгі ретінде танып, өз жақтастарының алдында тәуелсіз үлкен ғылым 

идеологиясы ретінде керінді. Ол негізгі бағытты нақты және техникалық ғылымдар 

әдістеріне бұруды жөн деп санады және ғылым белгілері адам өмірінің барлық салаларына 

тарайды деп санады. Сциентизммен бірге оның қарама-қарсы идеялды бағыт ұстаған 

ұстанған антисциентизм пайда болды. Оның идеялары сциентизмге қарама - қайшы болатын. 

Ол ғылым мүмкіндіктеріне өте пессимистік көзқараста болатын және ғылыми техникалық 

революцияның жетістіктерінің жағымсыз салдарын негізге алды. Антисциентизм ғылым 

экспансиясын шектеуді және дәстүрлі құндылықтар мен әдістерге қайта оралуды қажет 

санады. 

Сциентисттер ғылымды қолдау барысында бұрынғы заман мен казіргі уақытты 

салыстырады және олар ғылым қоғамның негізгі өндіруші күші және шексіз танушылық 

мүмкіндіктері бар деп өте әділ айтады. Ғылымды барлық адамзат өмірінің салдарының 

ядросы ретінде санайды және барлық адамзат өмірін ғылымиландыру керек екенін айтады. 

Антисциентисттердің де аргументтері өте орынды деуге болады. Олардың пікірінше 

адамзат қанша ғылыми жаңалықтар ашса да одан бакытты болып кеткен жоқ, керісінше 

ғылым мен оның жетістіктері қайнар көзі болып табылатын әр түрлі кауіптердің алдында 

тұр. Сәйкесінше ғылым адамзат үшін тек кана пайда әкеліп қоймайды. 

Сциентисттер бүгінгі күнгі ғылыми жетістіктердің көптеген жағымсыз салдарынан 

туындайтын көптеген өзекті проблемаларға көз жұма қарауға әзір. Ал мұндай проблемалар 

антисциентисттердің ең негізгі аргументі болып табылады. Олар мұндай проблемаларды 

өзекті етіп көрсету арқылы өздерінің жақтастарының санын күн сайын арттыру үстінде. 

Бүгінгі күні сциентизм мен антисциентизм екеуі де әмбебап сипаттағы бағыттар. Бірақ 

кейде олардың екеуінің ойларының бір жерден шығатын кездері болзды. Олармен мораль, 

саясат, құқық, тәрбие және білім беру салаларында кездесуге болады. Кейде мұндай 
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жағдайлар ашық сипатта болады, бірақ көбінесе олар көрінбейді. Шынымен синтезделген 

химиялық тағамдардан улану, денсаулық сақтау және экология саласындағы өзекті 

мәселелер ғылыми жетістіктерге әлеуметтік бақылаудың қажеттігін көрсетеді. Бірақ өмір 

стандарттарының өсуі адамдардың сциентисттерді қолдауына себеп болады. 

Серен Кьеркегор өз сөздерінде сциентисттерге әр түрлі сұрақтар қою арқылы 

ғылымның маңызын төмен екенін айтады. Ол «ғылым егер сондай көп жаңалық ашатын 

болса, әдепке қатысты қандай жаңалықтар ашты? Егер адамдар Күн жерді айналады дегенге 

сенсе, бұдан адамдардың мінез құлқы өзгере ма? Адам жаны соңғы газеттер мен 

жаңалықтарды күте алады ма?» Міне осындай сұрақтар қою арқылы ол ғылымның маңызы 

жоқ деген қорытындыға келеді. Оның пікірінше әтүрлі ғылыми жаңалықтар адам 

проблемаларын шешіп бере алмайды. 

Антисциенисттер пікірінше ғылымның адам өмірінің барлық салаларына енуі оны 

рухсыз және романтикасыз етіп көрсетеді. Технокраггизм жаны нағыз өмірді, жоғары 

сезімдерді, әдемі қатынастарды мойындамайды. Сциентистер ғылымнан капитал жасау 

арқылы оны коммерцияландырып жібереді және ол моральды ауыстыра алады деп сенді. 

Сондықтан тек қана өте сенгіштер мен аңқаулар ғана ғылымнан қорғаныш іздейді. 

Антисциенисттердің белді өкілдерінің бірі Г.Маркузенің пікірінше ғылыммен 

айналысатын адам өзіндегі табиғи және жеке даралық қасиеттерін жоғалтады. Адам ойында 

өзіне орын болмайды. Ал ондай адамдар өз-өзіне тәуелсіз болады. Бұл тек техникалық 

мамандық иелеріне қатысты емес. Ондай адамның орнында кез-келген саладығы адам болуы 

мүмкін. 

1950 жылы әдебиет саласы бойынша Нобель сыйлығының иегері атанған Бертран 

Рассел өз қызметінің соңғы жылдарында антисциенистизмдік көзқарасты ұстанды. Ол 

ғылымның дамуы адамда гуманистік құндылықтар мен идеалдардың жоғалуына себеп 

болады деп түсінді. 

 Майкл Полани сциентизм адам ойын бұрынғы шіркеуден де артық шектейді деп 

санады. Ол біздің ең маңызды ішкі сенімімізге орын қалдырмайды. Біз оларды соқыр маска мен 

керек емес терминдердің астында тығып ұстауға мәжбүрміз. 

Антисциентизм ғылымның дамуын шектеп тежеуді талап етеді. Бірақ бұл жерде 

қажеттілігі күннен-күнге өсіп келе жатқан халықты қалай қамтамасыз ету керек екендігі туралы 

мәселе көтеріледі, Оның үстіне казіргі күні болашақтың бәрін ҒТР-ның жетістіктерінсіз көзге 

елестету мүмкін емес. 

Тағы да бір ескере кететін жағдай антисциентизм автоматты түрде антитехнологизмге 

айналып кете алады. 

Ғылымға қарсы идея көтерушілер бір қызығы Ағартушылық дәуірінде өте күшті болды. 

Жан Жак Руссо өз сөзінде: «Ғылыми зерттеулерден бізді қаншама қауіп күтіп түр!...Сол жету 

керек шындыққа жету үшін мыңдаған есе қауіпті жолдар арқылы жүру керек. Осындайлармен 

айналысу үшін орны толмас уақыт жоғалады». Осыдан шығатын қорытынды ғылыммен айналысу 

текке уақыт құрту. 

Бұл мәселеге қатысты орыс философтарының пікірлері де әртүрлі. Атап айтсақ Н.Бердяев, 

Л.Шестов, С.Франк ғылымды қатты сынға алды. Олардың ғылымды сынға алулары мен келтірген 

аргументтерінің жеткіліктілігімен емес, адамзаттың тағдырын рухани уайымдаумен маңызды. 

Осы идеялардың көпшілігі ғылым философиясының өзекті бағыттары ретіндегі жаһандық 

мәселелерді таңдап онтологиялық астарларымен қатар өткір әлеуметтік құбылыстарды зерттеуді 

қажет етеді. 

Заманауи жаһандық бағыттардың бірі экологиялық проблемалар «адам – қоғам – 

биоорта» қатынастар жүйесінде орын алып отыр. Бұл проблемалар ғалымдар мен 

кәсіпкерлер тарапынан олардың кызметтерінің салдары мен нәтижелеріне үлкен 

жауапкершілікпен қарауды және мемлекеттік, үкіметтік құрылымдардан олардың 

жоспарлар мен бағдарламаларын дұрыстап жүзеге асыруды талап етеді. Дәрігерлер мен 

биологтар гендік инженерия саласында пайдаланатын жабдықтар үшін моратторий 

жариялау керек дейді. Соңғы он жылдағы экологиялық апаттар себептерін талдау 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

барысында олардың көбінің себебі дұрыс ойластырылмаған табиғатқа теріс әсер ететін 

техногендік әсер етулер екені анықталған. Адамдар мен өсіп келе жатқан кезеңнің 

экологиялық сауатын ашуға бағытталған ағартушылық жұмыстар да бүгінгі күні өзекті 

мәселелердің біріне айналып отыр. 

Ғылым жаһандық экологиялық дағдарысқа жаңа әлеуметтік экология деген сала 

жасап шығару арқылы жауап берді. Оның негізгі мақсаты болып: қоғам мен табиғат 

арасындағы тепе - теңдіктің бұзылуынан пайда болатын төтенше жағдайларды зерттеу, 

экологиялық дағдарысты күшейтетін антропогендік, технологиялық және әлеуметтік 

факторларды зерттеу, экологиялық апаттар зардабын азайтудың әдістерін іздеу, 

экологиялық проблемаларды шешудің бағдарламаларын жасау, экономиканы, техниканы, 

білім беруді және жалпы коғамның өсуін экологияға сай ету жолдарын іздеу.  

Жаһандық, компьютерлік революция және жалпы коғамдық технологиялануы 

адамдарда жаңа психикалық проблемалардың туындауына себеп болады. Жағымсыз 

ақпараттардың барлығы адамда ақпараттық шаршауды және әртүрлі психикалық 

ауытқуларды туындатады. 

Қазіргі күнгі қарулану саясаты мен ядролық соғыс қаупі радиоактивті ластану 

проблемасымен өте тығыз байланысты. Жаңадан пайда болып жатқан қару түрлері 

адамзатты қырудың жаңа әдістеріне ие. Ғалымдармен ойлап жасалынған коэволюциондық 

стратегия өркениеттің XXI ғасырда дамуының жаңа парадигмасы ретінде қабылданған. Ол 

адамдарда жаңа экологиялық сезімдерді оятуға бағытталған. 

Әлемдегі экологиялық жағдайларды шешуде Рим клубының орны ерекше. 1968 жылдан 

аталған клуб мүшелері итальян экономисі А.Печчеи басшылығымен өз баяндамаларының 

барлығын Жер ресурстарының шектеулігіне және адамзаттың тұтыну қажеттілігі және 

өндірістің қарқынды дамуына арнап келеді. Оларды жаһандық, әлеуметтік табиғи процестердің 

даму тенденциялары қызықтыратын. 

Жаңадан пайда болған әлеуметтік социология өзінің теориялық негізі ретінде 

В.Вернадскийдің адамзат Жердің белсенді қабықшасының негізгі құраушы факторы ретінде 

қарастырылатын биосфера және ноосфера туралы іліміне сүйенетін. Бұл ілім бойынша адам 

өзінің энергия трансформаторы және заттарды жер бетіне таралушы ретіндегі өзінің 

планетарлық рөлін білуі керек. 

Әлеуметтік экологияда ең маңыздысы техникалану болды. Ол жерде техниканың әр түрлі 

функциялары, техникалық жүйелердің және технологиялардың құрылымы қоршаған ортаға әсер 

ету тұрғысынан қарастырылады. Ғалымдар адамзат қоғамы мен қоршаған географиялық 

кеңістіктің, әлеуметтік және мәдени ортамен қатынасын көп аспектілік зерттеуді ұсынды. 

Бүгінгі күні ғылыми талдаулар болып жатқан дағдарыстардың көлемін анықтауда. 

Техногендік даму басталғаннан бері Жер бетіндегі ормандардың үштен бірі жойылған. 

Мұхит бетінің мұнаймен, улы химикаттармен және ерімейтін пластиктармен улануы 

қорқынышты жағдайға жетті. Қазіргі кезде қоғамды техникаландыру оның барлық 

салаларын қамтыды. Өте жоғары қарқынмен қозғалып келе жатқан атмосфераның 

ластануы да бүгінгі күні үрей туғызады. Ғалымдар есебі бойынша жылына 10 млрд. тонна 

отын жағылып, атмосфераға 1 млрд. тонна қалдықтар тасталады екен. Бүкіләлемдік 

медицина ғылыми зерттеу институтының деректеріне сүйенсек, соңғы 100 жылда 

атмосфераға 1,5 млн тонна мышьяк, 900 мың тонна кобальт және 1 млн. тонна өзге де улы 

заттар тасталған. Атмосферадағы оттегінің қоры сарқылуда. 

Сонымен қатар бүгінгі күні климаттың жылынуы да өзекті болып тұр. Кейбір 

ғалымдар пікірінше ол органикалык отынның кеп жағылып, атмосфераға парникті болып 

табылатын көмірқышқыл газының көптеп шығарылуының себебінен. Ал парникті болып 

табылатын көмірқышқыл газы Жер бетінен жылудың өтуін нашарлатады, ал кейбір 

ғалымдар климаттың жылыну себебін күннің белсенділігінің артуымен байланыстырады. 

Озон қабатының да жұқаруы қазір жалпы Жер бетіндегі тіршілік атаулының өміріне 

қауіп төндіріп тұр. Біз білетініміздей озон қабаты Жер бетіне дейін тіршілік атаулыны 

құртатын ғарыш сәулелерін жібермейді. Сонымен қатар Жер бетіндегі су қорының 2 
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процентін ғана кұрайтын ішетін су қорының тапшылығы күннен күнге артуда. Кейбір 

деректер бойынша Жер бетіндегі аталған су қоры 2030 жылға жақын сарқылуы мүмкін. 

Мұнай және көмір қорлары осы күнгі қарқынмен өндірілетін болса, кейбір ғалымдар есебі 

бойынша жақын 200 - 300 жылда сарқылуы мүмкін. Ал қорғасын және мыс қорлары 20-30 

жылға ғана жетуі мүмкін. Сондықтан тапшы табиғи ресурстарды өтеу және үнемдеу үшін 

кешенді шаралар қажет. Ғалымдар барлық антропогендік процестердің барлығына бақылау 

мен реттеу қажет деп санайды. 

Қазіргі күнгі жаһандық проблемаларды шешудегі ғылымның рөлі ерекше болуының 

себебі, сол проблемалар зардаптарына ғылымның тікелей қатысы болуы себепті емес. Ғылым 

бүгінгі күні қоғамның дамуын реттеуші және өндіруші күш ретінде болып отыр. Ол біз 

жоғарыда айтқан проблемаларға қатысты нақты шаралар қолдана алады. Ғылым арқылы 

біздер қалдықсыз өндіріс, қалдықты тазалау және Күн энергиясын тиімді пайдалану сияқты 

әрекеттерді жүзеге асыра аламыз. 

Бүгінгі күні экологиялық тұрғыдан қауіпсіз өндіріс мүмкін емес. Ең бірінші орынға 

табиғат пайдалану қағидалары койылады. Ал олар өз кезегінде жаңа технологиялар 

мәселесін туындатады. Бүгінгі күні табиғат пен техника заңдылықтарын сәйкестендіру 

мәселесі көтерілуде, ал бұл экотехнология деп аталатын жаңа бағыттық шығуына әкеп 

соқты. Бұдан біз бүгінгі күні технологиялардың экология негізінде қайта құрылуын көреміз. 

Қазіргі күні көтеріліп жүрген альтернативті энергия көздерін пайдалану (жел және күн 

энергиясын пайдалану) – техникалық  инновацияның болашағы. 
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  Мақалада оқушы мен оқытушының бірлесе істеген нәтижелі қызметі жөнінде 

баяндалады. Ол сольфеджио, хор және музыкалық әдебиет сабақтары барысында іске 

асырылатыны көрсетилген. Педагог пен оқушының ара қатынасы мен олардың 

шығармашылық белсенділігіне ерекше назар аударылған.  

Кілт сөздер: косымша музыкалық білім, педагогикалык әрекет, сольфеджио мен хор 

сабақтарындағы өзара қарым - қатынас, Балалар музыка мектебі. 

 

Рассмотрена содержательная основа совместной продуктивной деятельности 

педагога и  учащихся Детской музыкальной школы на занятиях по сольфеджио, хору и 

музыкальной литературе. Особое внимание акцентируется на межличностных 

взаимодействиях, основанных на активно-творческом сотрудничестве педагога и 

обучающихся. 

Ключевые слова: дополнительное музыкальное образование, педагогическое 

взаимодействие, сотрудничество на занятиях по сольфеджио и  хору,  Детская 

музыкальная школа. 

 

This work examines contextual basis of collaborative productive activity of teacher and 

students that takes place in solfeggio, choir and musical literature classes of Children's Music 

School. It emphasizes  interpersonal interactions, which are based on active and creative 

cooperation between teacher and students. 
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Педагогическая деятельность в сфере музыкального искусства считается 

деятельностью особого рода. И это не случайно. Теория и практика дополнительного 

музыкального образования отмежевалась в самостоятельную ветвь педагогической науки 

именно благодаря своей специфичности, преобладанию художественного начала, которое 

неизбежно накладывает отпечаток на взаимодействие педагога и учащихся. 

По мнению Б.М.Неменского, недопустимо ограничение познания искусства передачей 

лишь профессионального опыта, что еще широко распространено в школах. Образовательный 

процесс, по словам ученого, необходимо строить на проживании содержания изучаемого 

учебного материала, для чего необходимо создать арсенал педагогических средств  [1]. 

Направление поиска таких средств мы находим в работе Л.А.Рапацкой. Она считает, что 

средством художественно-педагогической деятельности должны стать самые разнообразные 

формы непосредственного общения с учеником, взаимодействия с ним с помощью разных видов 

искусства по принципу от сердца к сердцу [2]. 

Проблема межличностных взаимодействий в музыкальной педагогике в связи с 

разработкой вопросов педагогического мастерства, исполнительской деятельности, 

эмоциональной отзывчивости и др. нашла отражение в работах А.С. Базикова, 

Г.И.Батюниной, И.И.Ирхен, В.А.Халилова, Г.И.Полевой, О.Л.Берак, В.Н.Пляченко, 

Н.В.Венедиктовой, В.К.Тевлиной и др.  

Так, в работе О.Л.Берак обоснована значимость исходной формы сотрудничества, 

путем введения в деятельность. На начальном этапе изучения сольфеджио  эта форма 

способствовала становлению смыслов и целей учебно-профессиональной деятельности 

обучающихся через систему профессионально значимых творческих заданий [3]. 

В исследовании В.Н.Пляченко, наряду с традиционными предлагаются новые, 

групповые формы учебного взаимодействия, наиболее полно отражающие специфику 

вокально-хоровой деятельности учителя музыки.  В работах Н.В.Венедиктовой внимание 

акцентируется на межличностных взаимодействиях, основанных на активно-творческом 

сотрудничестве педагога и обучающихся. 

Согласно методике В.К.Тевлиной общепринятые индивидуальные занятия  

дополняются тесно связанными с ними занятиями малой группой. При этом изменяется 

целевая установка и студенты на более раннем этапе уверенно приобщаются к профессии 

учителя музыки.     

Любопытны и глубоко современны указания О.А.Апраксиной и других ученых 

относительно самих способов и форм проведения занятий. Их эффективность во многом 

определяется умением преподавателя устанавливать живой контакт с обучающимися и 

завоевывать их доверие, а также умением  в процессе совместных обсуждений выводить 

учащихся на откровенные высказывания. Так, лекции и беседы О.А.Апраксиной были 

стимулом творческой, исследовательской мысли: никогда не навязывались приоритеты, 

авторитарность и однозначность подхода к той или иной программе, явлению музыкальной 

педагогики, методике.  О.А.Апраксина побуждала к мысли, анализу, определению своего 

педагогического кредо, к исследованию, творчески преобразующему музыкально-

педагогическую действительность [4].   

Согласно положениям вышеуказанных авторов, развитие эмоциональной 

отзывчивости, контактности, инициативности, самостоятельности обучаемых, их умения 

творчески проявить себя можно расценивать как содержательную основу совместной 

продуктивной деятельности педагога и  учащихся.   

Для построения ситуаций совместной продуктивной деятельности необходимо 

учитывать, что во взаимодействии всегда присутствуют два компонента – стиль и 

содержание. Если стиль показывает как человек взаимодействует с окружающими, то 

содержание фиксирует вокруг чего или по поводу чего развертываются то или иное 
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взаимодействие. В связи с этим важно ослабить годами сформировавшуюся жесткую 

систему зависимости позиции  учащегося от педагога, сделав ее свободной. 

Интегративными характеристиками межличностного взаимодействия, как указывает  

Н.Н.Обозов, являются совместимость  и срабатываемость. Последняя описывает совместную 

деятельность с точки зрения ее продуктивности и успешности, а совместимость характеризует 

прежде всего максимально возможную удовлетворенность партнеров друг другом. При 

оптимальной сработанности главным источником удовлетворения является совместная работа 

на уровне партнерства, при оптимальной совместимости - процесс общения [5]. 

Cовместные действия на этапе партнерства позволяют каждой стороне -  педагогу и  

учащемуся - выступить принципиально равными друг другу, а учебный процесс превратить в 

подлинный диалог, связанный с совершенствованием себя и своего исполнения. Анализ 

источников по проблеме выявил, что планомерная организация совместной учебной 

деятельности в области педагогического творчества выступает как одна из первоочередных 

задач музыкального образования. Под совместной деятельностью понимается 

организованный процесс социальных взаимодействий педагога и  учащихся как субъектов, 

объединенных общностью целей, смыслов, способов достижения результатов, который 

благодаря саморегуляции индивидуальной деятельности, способствует повышению 

эффективности  учебного процесса.  

В практике ведущих педагогов формы совместной деятельности преломлялись в 

свернутом виде, обуславливая распространение трех типов учебных ситуаций, каждая из 

которых отличается степенью эмоциональности, творческой активности и 

самостоятельности учащегося. В первой из них целевую функцию совместной учебно-

музыкальной деятельности задает сам педагог, а ее содержательно-процессуальный 

компонент ложится полностью на ученика. Во втором типе ситуации учитель не задает цель 

деятельности, а совместно со студентом разрабатывает ее содержательно-процессуальную 

сторону. И, наконец, третий тип учебной ситуации предполагает полную свободу для 

творчества ученика, простор для исполнительской самостоятельности, но с соответствующей 

корректировкой со стороны преподавателя.  

 Исследование  показывает, что сотрудничество  при групповом обучении на занятиях 

по сольфеджио и хору,  а также в индивидуальных классах  ДМШ естественным образом 

вытекает из  специфики музыкального искусства, целей и задач  дополнительного  

образования. Его внутренней основой оказывается соответствующая мотивация, ценностные 

ориентиры, общность целей преподавателя и учащихся в их стремлении полнее постичь и 

выразить художественный образ исполняемого произведения. 

Особенность учебно-музыкальной деятельности, отсутствие жестких установок в 

познании содержания музыки предполагают вариативные формы сотрудничества, 

основанные на диалоге в его разных модификациях:  

-диалог  ученика и композитора; 

- диалог  ученика и педагога; 

- диалог  ученика, педагога и группы  учащихся.  

Однако установление такого взаимодействия - процесс непростой и длительный, 

обусловленный личностью самого обучающегося, богатством и глубиной его 

индивидуальности, педагогической культурой, ценностными ориентациями.  

Отсюда становится очевидным, что педагогическое взаимодействие на принципах 

личностно-ориентированного обучения должно пронизывать всю систему  дополнительного 

образования, в частности систему обучения в ДМШ. Поэтому, продуктивные формы 

взаимодействия, по словам А.Л.Готсдинера, должны отличаться естественной простотой, 

искренностью, доверием без попустительства; умением выражать свою просьбу без 

упрашивания; делать замечания, давать совет без навязчивости; использовать деловой тон 

обращения без раздражительности, сухости [6]. Причем эти качества ни в коей мере не должны 

сковывать педагога в проявлении увлеченности музыкой  на уроках сольфеджио, специальности,  

хора и музыкальной литературы.  
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Одним из условий плодотворного педагогического взаимодействия педагога и учащихся 

в процессе занятий по предметам теоретико-хорового цикла является наличие положительного 

эмоционального настроя, доверия, взаимоуважения, обеспечивающих определенное равенство 

позиций педагога и  ученика. В связи с этим, серьезное значение  необходимо придавать 

созданию определенного эмоционального фона занятий, т.е. установлению атмосферы 

творческого сотрудничества, при которой в общении между  учащимся и преподавателем 

доминирует благожелательность, доверительность, дух партнерства. Выполнение этого условия 

во многом зависит от личности самого преподавателя, его профессионального мастерства. 

 Любовь к своему педагогическому делу стимулирует инициативу  педагога  и облегчает 

установление правильного контакта с учащимися. Если педагог раздраженно высказывает 

негативное мнение о способностях ученика, то это может привести к психологическому срыву 

ребенка, который может потерять  веру в свои силы и вообще отказаться от  обучения в детской 

музыкальной школе. После такого опыта общения у детей вообще не  появляется желание   

играть и слушать музыку. Внимание к душевному состоянию ученика - главное условие 

взаимоотношений с детьми. Следование принципам психологического равноправия, 

использование  широкого спектра методов активного обучения  открывает путь для субъектно-

творческого уровня межличностного взаимодействия, обеспечивая индивидуальное 

самовыражение педагога,  ученика и их сотворчество. 

Педагогу ДМШ в ходе педагогического взаимодействия  с учащимися необходимо  

соблюдать   следующее: 

- создавать коммуникативные условия для формирования и развития творческой 

активности каждого ученика; 

- чтобы у детей, охотно начавших музыкальные занятия в ДМШ, не пропадал интерес, 

всегда   его поддерживать и стимулировать;  

- воспитывать  у учащихся исполнительскую волю и чувство общения со слушателем; 

-  формировать правильные взаимоотношения на уроках в  контексте «педагог-ученик», 

«ученик-ученик»; 

- стимулировать совместное с учеником продуктивное общение в процессе всех видов 

музыкально-творческой деятельности путем создания благоприятной дружеской атмосферы; 

- установить и поддерживать тесный контакт с родителями учащихся  через их 

вовлечение в учебно-воспитательный процесс ДМШ. 

Приветствуя попытки активизировать творческие проявления  обучающихся на  занятиях 

по хору, музыкальной литературе  и сольфеджио  мы выделяют беседу,  как одну из форм 

совместной деятельности. Именно в процессе  беседы закладывается теоретический фундамент 

всей последующей практической работы учащегося, где он  учится творчески мыслить, 

обобщать материал, соотнеся его с ранее полученными  знаниями, умениями и навыками. Для 

решения на занятиях теоретико-хорового цикла  таких задач  необходимо проблемное 

построение курса, позволяющее педагогу последовательно выдвигать познавательные, 

поисковые вопросы с учетом эффекта новизны.  

Раскрывая отдельные аспекты организации совместной учебной деятельности в курсе 

музыкально-теоретических дисциплин, В.К.Тевлина обозначает важность эмоциональной 

подачи материала, создания художественно-коммуникативной среды через включение в  занятия 

музыкального репертуара  в живом исполнении педагога [7].   

Педагог, приходя в класс, должен создавать  на уроке атмосферу 

доброжелательности и заряжать каждого ученика своим хорошим настроением, 

настраивать  на рабочий лад, эмоционально и психологически поддерживать детей. 

Модернизация школьного курса методики в работах Ю.Б.Алиева обусловлена 

гуманистическими тенденциями развития образования, которые должны, так или иначе, 

отразиться в  музыкально-исполнительской подготовке  учащегося. Решение этой 

проблемы ученый видит в приобщении  учащихся к системе опорных, широко охватных и 

специфических музыкально-педагогических знаний и умений  как  фундамента для 

будущей деятельности в области музыки. 
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Информационная насыщенность методической литературой сегодняшнего дня дает 

учащимся  ДМШ возможность продуктивно организовывать самоподготовку, творчески 

переосмысливать материалы  занятий. Кроме того,  организация учебного сотрудничества 

позволяет эпизодически подключать наиболее способных  учащихся к чтению лекций, 

путем самостоятельной подготовки вопросов той или иной темы (например, на занятиях 

по музыкальной литературе). Для нас существенно то, что Ю.Б.Алиев имеет в виду 

саморегулируемые и самоорганизуемые действия  обучающихся, при которых творчество 

становится способом развития субъекта. Поэтому основной смысл подобной 

модернизации курса обучения музыке,  заключается в создании дидактических условий 

для постоянного педагогического творчества будущего исполнителя. 

В качестве таких условий нам видится целесообразным корректировка содержания 

групповых занятий по теоретико-хоровому циклу на основе использования диалоговых 

форм совместной деятельности, допускающих открытый характер учебных заданий, 

отсутствие жестких установок при их решении, выход за пределы заданного и 

создающих, таким образом, наибольшие возможности для самостоятельного творчества. 

Для этого, в частности, предполагается на  занятиях освещать различные точки зрения и 

подходы к вопросам музыкальной  теории и практики, давая  учащимся право самим 

находить и обосновывать правильные с их точки зрения подходы. На занятиях  

сольфеджио, хору, музыкальной литературе и др. личностная значимость обучения может 

быть достигнута путем создания малых групп по привязанностям, представляющих 

аналог классных собраний выдающихся музыкантов-инструменталистов с учениками.   

Взаимодействие  педагога и учащихся  осуществляется на каждом этапе урока.   В 

завершении каждого  занятия учителю важно, с каким настроением ребенок  пойдет 

домой; усвоил ли он новый материал,  или ему нужна помощь;  как он  будет 

самостоятельно заниматься дома. Очень важно научить детей получать удовольствие от 

процесса познания, формируя тем самым устойчивую внутреннюю мотивацию к 

обучению в ДМШ.  

Для нас представляется весьма плодотворной концепция Э.Б.Абдуллина, в которой 

раскрываются системные связи двух основных блоков - теоретического и практического.  

Первый включает в себя следующие направления: методолого-теоретические основы 

музыкального образования и воспитания; историю музыкального образования и 

воспитания; методику музыкального образования. В блок практической подготовки 

входит музыкально-исполнительская  практика  обучающихся. Характеризуя особенности 

построения своей авторской программы по методике музыкального воспитания, 

Э.Б.Абдуллин отказывается от  структурного расположения материала по видам 

музыкальной деятельности,  беря за основу возрастное музыкальное развитие учащихся.  

Это позволяет в качестве исходного объекта изучать  ребенка в процессе  его общения с 

музыкальным искусством. В итоге  педагоги  получают современные знания о 

психических общих и возрастных особенностях младших школьников и старших 

подростков, их музыкальных способностях и возможностях развития. Знакомство с 

содержанием музыкального образования, его принципами, методами осуществляется 

путем сравнительного анализа различных музыкально-педагогических концепций и 

программ (Ю.Б.Алиев, Д.Б.Кабалевский, З.Кодай, К.Орф и др.) Подобный подход, 

основанный на вариативном изложении материала, активизирует учащихся, предоставляя 

им право выбора наиболее привлекательного для себя варианта. 

Технологию и методику преподавания  курса ученый связывает с особым стилем 

изложения материала, с организацией диалогичного общения с обучающимися: педагог 

предстает как коллега, исследователь и излагает материал не как незыблемую норму, а как 

актуальную проблему, он продолжает размышлять непосредственно в аудитории, приглашая  

учащихся к ее обсуждению. В такой совместной деятельности, по мнению Э.Б.Абдуллина, 

заключается один из главных путей становления творческой личности [8]. 
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Таким образом, на основе проанализированных работ ученых-музыкантов становится 

очевидным, что в области взаимодействия педагога и  учащихся на занятиях  теоретико-

хорового цикла в ДМШ,  имеются значительные и достаточно  интересные наработки, 

которые связаны с поиском форм организации занятий, с изменением содержания методики, 

а главное с установлением более тесных и действенных связей  педагога и учащегося. 

Важным здесь оказывается преодоление информативного подхода в пользу развития 

самостоятельности  ученика, отказ от догматического использования основных принципов и 

методов работы.  Ученик должен иметь свободу выбора их трактовки в своей практике, 

демонстрируя тем самым собственный стиль  исполнения. Именно в этом случае и 

возникают полноценные возможности для диалога, для творческого взаимодействия с 

педагогом, в ходе которого оптимально происходит развитие  значимых личностных качеств 

будущего  музыканта – его контактности, эмоциональности, творческой активности, 

осознанности, саморегуляции.  

Взаимодействие педагога и  ученика, их совместная деятельность сегодня выступает 

как социальный заказ общества, наиболее полно отвечающий запросам людей нашего 

времени и отражающий всю глубину преобразований в духовной и социальной сфере. 

 Основа взаимодействия  - создание атмосферы взаимопонимания между детьми, учителями 

и родителями в образовательной и воспитательной среде ДМШ. 
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   Мақалада рухани жаңғыру мәселесі тарихи, теоретико-методологиялық және 

педагогика-тәжірибелік бағыттарда қарастырылған. Рухани жаңғыру ұғымы кең ауқымды 

зерттеліп, нақты ұсыныстар берілген. 

Кілт сөздері: руханилық, жаңғыру, ұлт, зерде, тәуелсіздік. 

 

В статье идея «рухани жаңғыру» рассмотрена в историческом, в теоретико-

методологическом и педагогико-практическом аспектах. Духовное обновление представлено 

как комплексная проблема, дана конкретнное предложение по ее реализации. 

Ключевые слова: духовность, обновление, нация, интеллект, независимость. 

 

In the article, the idea of “Ruhani Zhagyru” is considered in historical, theoretical, 

methodological, pedagogical and practical aspects. The spiritual update is presented as a complex 

problem, a specific proposal for its implementation is given. 

Keywords: spirituality, renewal, nation, intellect, independence. 

 

Қазіргі кезде рухани жаңғыру идеясының философиялық-методологиялық негіздерін 

айқындау алдыңғы орынға шығуда. Жаңғырту мәртебесіне лайық рухани құндылықтар 

жүйесінің мәнін, елдік идеяның қалыптасу барысы мен халықтың тарихи тағдырына 

айналдыратын негізі факторларды зерттеу маңызды. Рухани жаңғыру көне түркі 

ескерткіштерінде, ұлы түркі қағанаты мемлекеттілік манифесі ретінде бағаланған. Құлтегін 

ескерткіштеріндегі бөрі бейнесі елдік пен еркіндік, тәуелсіздік пен азаттықты айшықтайтын 

рәміздер. Тоныкөк ескерткішінде мемлекеттің тұрақты болуы үшін: а) қаған мен ақылгөй 

дана бірауыздылығы; б) сөз бен істің ажырамауы; в) елдің тұтастығын сақтауда ынтымақтың 

қажеттілігі нысана ретінде айтылады. 

Бұл ұрпаққа үндеу ретінде айтылғанымен, бұнда ұлттық жаңғыру, тәуелсіздік рухы, 

азаттық идеясы бір-бірімен үндесіп тұр.Кезінде түркі жұртының қағандары «түнде 

ұйықтамай, күндіз отырмай, қара терін төгіп, қызыл қанын ағызып» Ұлы дала елінің іргесін 

қалады. 

Көне түркі тарихынан бастау алатын бұл идея мемлекеттің ғасырлар тоғысында, ірі 

державалар арасында бәсекеде төтеп беріп, өзіндік қорғаныс саясатын ұстану деп түсінуге 

болады. 

Әл-Фарабидың ойынша, бақытқа жету жолында адамдардың арасында қайырымдылық 

пен түсінушілік, бір-біріне деген ынтымақтастық, көмек беру, достық пен бейбітшілік, тәрбие 

мен тәлім – мемлектті басқарудың негізгі механизмдері. Бұл оның «қайырымды қаладағы 

идеялық, теориялық-методологиялық тұрғыдан тиянақталған ойлар еді. 

Жүсіп Баласұғынның рухани байлықты негіздеген «Құтты Білік» дастанында ел 

басқарудың, экономикалық, әлеуметтік-тұрмыстық ахуалды, әскери істі ұйымдастырудың 

шаруашылықты тағы басқа да мемлекеттің әл-аухатын жақсартудың ерекшеліктері 

суреткерлік-философиялық тілмен баяндалады. 

Президентіміздің Қазақ хандығының 550 жылдығында жасаған баяндамасының 

негізгі идеясы «Қазақ елі - мәңгілік»- деді. Халқымыздың өн бойы тарихында неше түрлі 
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ғұламалар мен саясаткерлер осы бағытта ой толғады. Соның үш ғұламасы: Асан-Қайғы, 

Мұхаммед Хайдар Дулати және Қадырғали Жалайырдан қалған  өсиеттеріне тоқталғым 

келеді. 

Асанның пайымдауынша, халық үшін туған жердің әрбір бұтасының, төбесінің 

өзіндік орны бар. Желмаясын мініп алып қазақтың кең даласын шарлап шыққандағы 

мақсаты жай ғана қыдыру, көру емес. Асан Қайғы мақсаты тереңде жатыр - ол халқы 

алдындағы борышын орындауда.  

Асан Қайғы іс әрекетінің түпкі мәні – халықтың бірлігін нығайту, аумақтың 

тұтастығын насихат ету, даласы мен таулы аймақтың халқын бір-біріне жақындату, 

табиғаттың қыры мен сырын қауымға паш етіп, өзін-өзі танып білуге шақыру. Халықтың 

ішкі бірлігі болғанда ғана өзін-өзі сақтай алады, дамыта алады. 

Асан мұрасы біздің рухани өмірімізді байытып, тіршілігіміздің мән-мағынасын 

айқындауда, зор үлесін қосуда. Мәңгілік елдің Тұлғалары да мәңгілік болып қала береді. 

Мұхаммед Хайдар Дулатидің «Тарих-и-Рашиди» - қазақ халқының тарихы бойынша 

ең негізгі жазба деректерінің бірі. Онда қазақтар туралы мәліметтер өте мол. Керей мен 

Жәнібек ауып көшкенге дейінгі шығыс Дешті-қыпшақтың тарихы бойынша ақпараттар 

кездеседі. Дулати қазақ мемлекеттігінің негізін салған қоныс аудару туралы және осыған 

байланысты қазақтардың өз этнонимін қалай алғанын да хабарлайды. Осы еңбекте бастапқы 

қазақ хандар туралы, қазақ-моғол және қазақ-өзбек қатынастарының одастықтары немесе 

дұшпандығы туралы, Моғолстанды басып алудағы қазақтар мен моғолдардың бәсекестілігі 

туралы, Жетісудың, Түркістанның тарихы, географиясы, әдет-ғұрыптары туралы 

материалдар молынан ұшырасады. 

Қазақ хандығының онан арғы саяси тарихы нығаюмен, күшеюмен сипатталады. 

Тарихи тағдырларға сәйкес Орталық Азиядағы басқа да көшпенді мемлекеттер сияқты 

Моғол мемлекетінің де саяси сахнадан кеткені мәлім. Ал оны құраған этникалық тайпалар 

мен рулар қазақ халқының этникалық компонентіне кіретін Ұлы жүздің құрамына енді. 

Сондықтан да осыдан Дулатиды ұлттық мәдени идентификацияға қатысты қайшылықты 

пікірлерден дұрысын анықтап алуға болады. 

Оның үстіне Дулати шығармашылығынан аңғарылатын оның дүниетанымдық 

көзқарастары қазақтың ұлттық ойлаужүйесіндегі тұтастықты бұзбайды, керісінше рухани 

сабақтастықтың ізі айқын байқалады. 

Дулати өзі өмір сүрген заманның объективті құбылыстарын әр қырынан пайымдап, 

сол қоғамның әлеуметтік саяси, рухани-мәдени жетістіктері мен кемшіліктерін ой 

тарасызына салып, халқымыздың рухани дүниесіне өзіінің өлшеусіз үлесін қосты. 

Қадырғали Жалайыридың «Шежірелер жинағы» бұрынғы тарих пен қазақ 

хандығының он алтыншы ғасырдың аяғына дейінгі оқиғалар шежіресі. 

Қазақтардың ХҮІ ғасырдағы өміріндегі халық даналығы дүниені түсіндіріп қана 

қоймай, адамды сыртқы дүниемен үндес болуға ұмтылатыны көрсетілген. Сондықтан сол 

замандағы тарихи-мәдени дәстүрдегі басты мәселе – адамның тікелей өзіне қатысты. Оның 

негізгі қасиеттері деп Жалайыри пайым мен зерденің, ақыл мен әділеттің, бақыт пен 

қанағаттың мәселелерін атайды. Бұл қасиеттер ғұламаның үйлесімділігін белгілейді, 

сондықтан да әлем мен адам құрылымында басты рөлді өзара тепе-теңдік, сәйкестік 

атқарады. Осыдан кейін Қ.Жалайыри таным, үйлесім және сұлулық қағидаларының шешуші 

рөлі жайлы ой қорытады. Қоғамның түбірінен жаңғыру сәтінде мемлекеттің жаңа саяси 

күйге көшу кезеңінде бұған ұдайы назар аударып отыру қажеттілігі аталып отырады. 

Жалайыридың тарихи шығармалары негізінен көшпелі болмысы, ата-қоныс, адам, 

қоғам, сол кездегі әлеуметтік жағдайларға батырлық, көркемдік, адамгершілік, өмір 

мәселелеріне арналған еді.  

Қадырғали Жалайыридың қазақ ойлау тарихында алатын орны қандай?  

Біріншіден ол қазіргі ұлттық ойлау жүйесін, тарихи санасының бастамасын қалаған. 

Қазіргі дегенде хронологиялық жағдай емес, мағыналы мәнді айтамыз. 
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Materials of the international scientific-practical conference 

"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

Екіншіден, Қадырғали  тарих ғылымын тек қазақ рухани дүниесінде ғана емес, басқа да 

түркі тілдес ұлттардың дүниетанымында да орнықтыруда септігін тигізген ойшыл тұлға.  

Үшіншіден, әлеуметтік-адами тұрғысынан алғанда ол кейінгі ұрпақтарға өнеге 

боларлық рухани, ғылыми, біліми өлшемдер қалдырды. Оларды басшылыққа алып, 

халқымыздың өзіндік ойлау жүйесін толық және жан-жақты пайымдап, зерделеп, одан ары 

дамытуға тигізген әсері мол. 

Қазіргі заманғы ғылымның дамуы ғылыми қоғамдастық көзқарастарына негіз болар 

принциптерді, теориялық-әдіснамалық аппаратпен және теориялардың парадигмалық 

жабдықталуына, сонымен қоса, ғылыми зерттеулердің тәжірибелерін қайта қарауды талап етеді. 

Ғылыми біліктілік жүйесін жаңарту және жетілдірусіз қазіргі заманауи білім беру мүмкін 

емес. Өйткені бұл үрдіс күнделікті шынайылық болып кеткен экономикаық ғаламданудан, 

әлеуметтік-саяси институттар мен жүйелердің интеграциялануынан бөлініп алынбайды, ал 

процестерге бүгінгі таңда біздің еліміз белсенді араласып отыр. 

Қазақ елінің рухани жаңғыруы отандық ғылым жүйесінде тың тұжырымдар жасауды 

қажет етеді. Мемлекетіміздің онтологиялық болмысы жаңа тұрпатты тың жүйеге негізделген 

қоғамдық білімдер жүйесі. Саяси тәуелсіздік жарияланғаннан кейін арман болатын елдің – 

мәңгілігі, баяндылығы, тұрақтылығы, өркениеттілігі. Басты мәселе -  рухани тәуелсіздік. Ол 

зиялы қауымның қабілеті, түсінігі, көзқарасы, біліміне қатысты. Президенттің қазақ елі әлемдегі 

бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарында болуымызды мемлекеттік міндет деп анықтады. Бұл 

үрдісте екі негізгі мәселе туындайды: қоғам адам еркінің кеңістігі ретінде көрінуі; өркениетке 

бет бұрған қоғам – ол дәстүрлі қоғам, ал оның келесі сатысы гуманистік қоғамға өту. 

Рухани жаңғыруға ғылымның, өркениеттің және мәдениеттің әсерлері мол. Қазақ елінің 

руханилығы әрбір қазақтың емін-еркін өмір сүруінің кеңістігі. Ел болу түркі заманнан келе 

жатқан – арман, ол келер ұрпаққа ашылар - жол. Оны қадірлеп, таза ұстау ұрпақтар алдындағы 

парыз, ата-бабалар алдындағы – қарыз. Ел болу идеясы парыз бен қарыздың түйіскен жері. 

Сондықтан да қазақ елінің болашағы берік.  

  Қазақтың рухани ғұмыры ұрпақтың мәнді болашағын баянды етуге арналады. Ендігі 

ұрпақ – мәңгілік қазақтың перзенті. Ендеше, қазақ елінің ұлттық идеясы – рухани жаңғыру. 

Ұлттық санамыз, саяси өрісіміз сілкініс жасап, өрлеу жолына түскенде біздің кім екенімізді, ата-

бабамыздың қандай болғандығын, ұлан байтақ өлкені қалай қорғағанын, бостандықты қалай 

аңсап, қалай қастерлегенін, кешегі тектілердің ұрпағы екендігімізді ұғынып, келешекке жеткізу 

парызымыз. 

Рухани жаңғыру ұлттық идеясының басты, негізгі іргетасы – бірлік. Бірлік – ол елдің 

рухани бірлігі, халықтың мәдени, тілдік, ділдік, ақпараттық кеңістікке деген бірлігі. 

Отанымыздың әлеуметтік, мәдени, рухани бірегейлігін дамыту, ұлттық идеологияны дамытудың 

басты факторы болуы тиіс. 

Ұрпақтың жұлдызын жағып, мәртебесін биіктететін де, тағылымын қалыптастырып, 

танымын кеңейтетін де – білім. Ілім мен ғылым - бұл қоғамдық мүдде. Өркениеттің өлшемі де, 

мемлекеттің келешегі де қашан да қоғамдағы білім деңгейіне тәуелді. Жастарымызды білім 

машығын игеріп, алған білімдерін күнделікті өмірде және рухани жаңғыру идеясын жүзеге 

асыру. Ол идея – туған жер, өскен орта әсерлерімен қалыптасып, халықтың тілі, ауыз әдебиеті, 

салт-санасы, әдет-ғұрпы, ырымдары мен тыйымдары арқылы жүйеленген этностық сезім. 

Сондықтан, осы  идеяның мақсаты – еліміздің өркениеттік  болмысын сақтап қалу болып 

табылады.  

Руханилық сөзінің терең тарихи тамыры және үлкен мағыналы мәні бар. Түрік 

шежірелерінде «мәңгі» сөзі «Тәңір», «Құдай», «Алла» сөздерімен мағыналас қолданылады. 

Рухани берік ел идеясының негізгі мәні — мақсат-мұраттарымыз бен мәдени-рухани 

құндылықтарымызға негізделген, мемлекет құрушы қазақ халқы мен өзге де этностардың 

идеяларын бір арнаға тоғыстыратын идеология арқылы қалыптастырылатын қазақтың 

мемлекеті. Сондықтан, ғылыми білім беруде, рухани жаңғыру ұлттық идеясы негізінде ойға ой 

қосу арқылы өткенімізден сабақ ала отырып, болашағымызды баянды ету жолындағы 

мұраттарымызға жетеміз. 
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Рухани жаңғыру идеясын өмірілік қажеттілік ретінде қарастырып, оны жақсы өмірге 

жеткізетін жол ретінде дамыту – бұл ең негізгі және тамаша тұс. Оның негізінде көрегендік, 

болжау, терең сәуегейлік жатыр және ең тәуір деген өмірге қол жеткізу. Бұл танымның аясы 

теориялық қызығушылықтың ауқымында пайда болатын кез келген ұғымнан кең. 

Рухани жаңғыруға өмірлік жағдайға қанағаттанбау және алаңдау тән, сондықтан 

ондағы пессимистік сарын басым болады. Бұл концепцияда ойсыз өткен өмірдің соқыр 

түйсіктер мен ұсақ армандардың ойыны болатынын дәлелдейді, өйткені ондай өмір 

бақытсыз. Осы категория бақытсыздықтың рахымсыз көріністерін әйгілеумен ғана 

шектелдмейді. Ол қайғы-қасіреттен құтылу үмітін сыйлайды. 

Қазақ ойының бүкіл тарихында «рух» деген сенім үстемдік құрып келген. Бұл қайсы 

бір тәртіпке, яғни реттілік пен әділдікті орнататын заңға деген сенім және оған барлық 

жаратылған нәрсе бағынады. 

Біз бірдей жағдайда дүниеге келіп, тәрбиеленген, бірақ өмірде әртүрлі дәрежеге қол 

жеткізіп, әртүрлі рахат көретін адамдарды кездестіреміз. Кейбір адам бақытты, біреулері 

бақытсыз, біреулері білімді, басқалары надан болып келеді. Біз көптеген жақсы адамдардың 

өмірде қиналғанын және көптеген жаман адамдардың тамаша, рахат өмір сүргенін көреміз.  

Бұл тұрғыда барлық өткен, қазіргі және болашақ іс-әрекеттердің адамның өмірінде 

өздерінің тиісті салдары мен нәтижелерін беретіні туралы тұжырым орынды. Оны «не ексең 

соны орасың» деген сөздермен жеткізуге болады. 

Рухани жаңғыруға деген сенім адамның болашаққа үмітпен қарайтын көзқарасын 

қоздырып, оны өз тағдырының иесіне айналдырады. Бұл сенім барлық кесірлікті өзінің жеке 

әрекеттерінің салдары ретінде қабылдап, кәзіргі жағдайда өзін-өзі жетілдірудің нәтижесі 

ретінде күтілетін жарқын болашаққа үмітпен қарауға түрткі болады. Сондықтан еркін 

жігермен жеке ұмтылыстардың көк жиегі ашылады. Ал қоршаған нақтылықты білмеу, 

өзіміздің тәуелділігіміз бен азаптарымыздың себебін аңғармау, яғни әлемнің нақты табиғаты 

мен өзімізді дұрыс танымау бұл жағдайдан азат болуға кедергі жасайды. 

Нақтылықты тану тұрақты нәрсе болады, демек өмірде тиімді болу үшін екі талап 

орындалу қажет: адам зерттелетін ақиқатқа  үңілуі және өмірде өзін-өзі бақылау керек. 

Бүкіл әлеуметтік тіршілік сенімге негізделген. Сенімсіз ешқандай жақсылық пен 

ізгілік болмайды. Біз ертеңгі күнге сеніммен қарап, парасаттылыққа, ізгілікке, ұлылыққа 

ұмтыламыз. Сенім бүкіл тіршілік тұғыры болып есептеледі, ендеше, ол басты құндылық. 

Өзара сенім болмаған жерде жақсы отбасы, сәулетті де дәулетті мемлекет, мемлекеттер 

арасындағы аймақтық және әлемдік тұрақтылық пен қауыпсіздік болмайды. Сенім – күрделі 

үнқатысу үдерісінің нәтижесі. 

Арманынан айырылған, сеніммен мұратын жоғалтқан адам да, халық та, мемлекетте 

де дара тұлғалық қасиетінен айырылып, азып-тозып, ақырында жоғалып бітеді. Ендігі жерде 

өзіндік «менін» сақтауға ұмтылған әрбір жұрт, ең алдымен, тарихи санасымен жадын, 

бірегей ұлттық болмысымен ойлау машығын, өзіндік дүниетанымы мен  дінін, ана тілі мен 

ерекше ділін, бай дәстүрі мен төл мәдениетін дамыту, аман сақтап қалу жолында жан 

таласуы қажет. 

Қазақтың арманы тәуелсіздік қазақ мемлекеттілігінің үзілгенін жалғап, ұлттың рухын 

көтерді. Ендігі кезекте демократиялық құндыылықтарға, адалдыққа, ақыл мен парасатқа, 

шынайы бірлікке негізделген ұстанымдар ғана Қазақстанды рухы мықты ел болуға 

ұмтылдырады. 

 Ғылыми білім беруде негізгі салмақты нәтижеден процеске ауыстыру керек. Білім 

беруде басты мақсат «не нәрсеге оқыту» емес, «қалай оқыту» дегенге ауысқаны дұрыс. 

Ғылыми білім беру процесінде білімгерлер қарастыратын әрбір мәселе бойынша ой 

толғатып, оны өздігімен жан-жақты зерттеп, өз түсінігін қалыптастыру керек. 

Ой қозғау (breinstorming) – білімгерлер қандай да болмасын ақпарат (мәлімет, 

проблема, сұрақ) туралы бар білгендерін айтады. Ой қозғаудың ережелері: а) ең бастысы 

идеялардың көптігі, олардың еркін жағдайда айтылуы – сол себепті де білімгерлер өз 

ойындағыларын еш ойланбай (мәселен, олардың дұрыс-бұрыс, қажет, қажет еместігіне 
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қарамай) келтіре беруі керек; ә) идеялар ешқандай сынға ұшырымауы керек, өйтпеген 

жағдайда білімгерлер тосылып қалып, идеяларды келтіре алмауы мүмкін; б) барлық идеялар 

сарқылмайынша, олар қағазға түсіріле беріледі; в) идеяларды келтіру жұмысы аяқталғаннан 

кейін ғана оларды талқылау жұмысы басталады – олардың ішінен кейбіреулерін алып 

тастауға да болады. 

Білім алушы жастарға өркениеттік тәрбие беру мәселелері жөніндегі ғылыми 

зерттеулерде келесілер атап көрсетілген: тұлғаның ұлттық сана-сезімі ұлттылық туралы ой-

пікірді, ұлттың өткен тарихына, бүгіні мен болашағына деген көзқарасты, ана тілін үйрену 

мен төл мәдениетті зерделеп танудағы белсенділікті, ұлттық мүдде мен құндылықтар 

бағдарын түйсіне отырып қабылдауды білдіреді. 

Мемлекет құрушы этнос өкілдері үшін де, өзге этнос өкілдері үшін де рухани 

жаңғыру идеясының азаматтық құрамдас бөлігі аясында болашақ маманның патриоттық 

сана-сезімін қалыптастыру «Мен – Қазақстан Республикасының азаматымын», «Мен – Біз – 

Баршамыз – Бәсекеге қабілетті зияткер ұлтпыз» сынды феномендік барабарлыққа 

бағытталуы тиіс. Мұндай көзқарас тұрғысынан зерделегенде, этникалық барабарлық пен 

азаматтық барабарлықтан бәсекеге қабілетті зияткер ұлтқа бағыт алған қозғалыс Қазақстан 

Мемлекеті болашақ маманының ұлттық сана-сезімін, ұлттық рухын, азаматтығын, 

патриоттығы мен әлеуметтік белсенділігін қалыптастырудың негізгі даму векторы болып 

табылады. Бұл – Қазақстанның өркениетті даму жолы. Бұл – еліміз тәуелсіздік алған күннен 

бергі уақытта жарияланған барлық стратегиялық ұлттық жобалардың, Мемлекет 

басшысының Қазақстан халқына Жолдауларының негізгі өзегіне айналған рухани жаңғыру 

идеясының даму жолы. 

Егемендікке жеткен жиырма жеті жылда мемлекетіміздің дамуына қатысты көптеген 

бағдарлама, стратегиялық жоспарлар қабылданды. Оның барысында экономикаға, саясатқа 

көп көңіл  бөлінгенмен рухани мәселелерге басымдық берілмеді. Енді рухани жаңғыру 

алдыңғы орынға шығу қажеттілігі туды. Ол адамдардың рухани жан дүниесінің жаңаруы.  

Жаңғыру – бұрынғы жақсы дүниелерімізден бас тарту емес, оны заманға 

сәйкестендіріп өзгерту. Өзгеру – табиғатқа тән нәрсе. Барлық нәрсе өзгеріп, жоғарыға 

ұмтылып, алға қарай қадам басады. Адамдардың ішкі рухани дүниесі де өзгереді. Бүгінгі 

уақыт талабына сай ғаламдық кеңістіктен өзіміздің орнымызды алуымыз керек. 

Осыған орай елімізде сананы өзгертудің алты бағыты белгіленді. Соның ішінде 

бүгінгі қолданылып жүрген кирилицаны латын әліпбиіне ауыстыру. Латын әрпімен жазу 

бізде бұрын да болған, соған қайта оралып келдік.  

Бізге басқа батыс елдеріне еліктеудің қажеті жоқ, өзімізде барды қайта жаңғыртып, 

көрсете біліп, ата-баба дәстүріне қайтып келуіміз керек. Дүниеге қазақтың көзімен 

қарауымыз қажет. Оның басты мәселесі – қазақ тілінің қолдану аясын кеңейтуіміз қажет. 

Жас ұрпаққа ұлтжандылық тәрбие берудің бағдарлы идеялары Елбасының 

«Қазақстан-2050» стратегиялық Жолдауында «Олар ... күллі әлемге әйгілі, әрі сыйлы, өз 

елінің патриоттары болады» және ҚР «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты 

міндеттері: азаматтық пен елжандылықты, өз Отаны-Қазақстан Республикасына 

сүйіспеншілікке, мемлекеттік рәміздерді құрметтеуге, халық дәстүрлерін қастерлеуге, 

әлемдік және отандық мәдениеттердің жетістіктеріне баулу, қазақ халқы мен республиканың 

басқа халықтарының тарихын, әдет-ғұрпы мен дәстүрлерін зерделеу, мемлекеттік тілді, орыс, 

шетел тілдерін меңгеру» деп ерекше атап көрсетіліп, халық дәстүрлерін қастерлеуге, қоғамға 

жат кез-келген көріністерге төзбеуге тәрбиелеу міндеті басты назарға алынып отыр.  
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Жалпы тамақтарды дайындау технологиясының, шикізатты, жартылай 

фабрикаттарды және дайын бұйымдарды тасымалдау, сақтау, өңдеу және кәдеге жарату 

ережелерінің бұзылуымен байланысты. 

Нарықтағы көшбасшылық тек орналасу орнына ғана емес, өзіндік мәзірге және 

аспазшылардың дағдыларына тікелей байланысты. 

Кілт сөздер: ХАССП, общепит,сақтау, шикізатты кәдеге жарату, ISO 22000, 

шикізатты өңдеу 

 

Большинство фактов отравлений в общепите связано с нарушениями технологии 

приготовления блюд, правил транспортировки, хранения, обработки и утилизации сырья, 

полуфабрикатов и готовых изделий. 

Лидерство на рынке напрямую зависит не только от места дислокации, 

оригинального меню и навыков команды поваров - посетители хотят быть уверены в том, 

что употребляемая пища не угрожает их здоровью и жизни. 

Ключевые слова: ХАССП,общепит,хранение,утилизация сырья, ISO 22000, 

обработка сырья. 

 

Most of the facts of poisoning in the catering associated with violations of cooking 

technology, rules of transportation, storage, processing and disposal of raw materials, semi-

finished products and finished products. 

Leadership in the market depends not only on the location, the original menu and the skills 

of the team of chefs - visitors want to be sure that the food consumed does not threaten their health 

and life. 

Key words: HACCP, catering, storage, utilization of raw materials, ISO 22000, processing 

of raw materials. 

 

Предприятия общественного питания являются частью пищевой отрасли, что также 

подразумевает внедрение программы ХАССП. К общепиту относятся рестораны, кафе, 

пиццерии, закусочные, буфеты и т.п. 

В таких заведениях вопрос безопасности продуктов питания весьма актуален, т.к. в 

одном и том же ресторане проходит вся цепочка технологического процесса – от доставки 

полуфабрикатов и сырья до приготовления и потребление посетителями приготовленных 

блюд. Закономерными причинами введения ХАССП как системы пищевой безопасности в 

таких организациях являются: 

 особенности хранения и обращения с продуктами питания; 

 эпидемиологическая статистика, указывающая на то, что значительная часть 

массовых отравлений происходит вследствие употребления блюд, приготовленных в 

учреждениях общественного питания; 

 случаи отравления, как правило, имеют массовый характер. 

Увы, невнимательное отношение руководства заведений к обеспечению безопасности 

продуктов питания и соблюдению санитарии приводят к тяжелым последствиям. 

 

mailto:Amankultegi_95@mail.ru
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Так, по информации западных ученых почти половина случаев отравления связаны с 

употреблением неправильно приготовленного мяса в организациях общественного питания. 

В 35 % случаев отравления посетители кафе или закусочной употребляли просроченные 

мясные блюда. Третье место среди причин отравления занимает банальное несоблюдение 

правил гигиены сотрудниками заведения. 

Начиная с 2014 года, все большее количество заведений общественного 

питания разрабатывают и внедряют систему HACCP (ХАССП) на своих предприятиях, 

беспокоясь и за здоровье своих посетителей, и за собственную конкурентоспособность. 

Внедрение системы HACCP не только обеспечивает безопасность продукции и 

приготовленных блюд, но и способствует благополучному развитию отрасти в целом: 

 приготовление блюд становится безопасным процессом, при котором персонал 

придерживается всех санитарно-гигиенических норм и условий; 

 уверенность посетителей в качестве употребляемой пищи обуславливает полное их 

доверие к данному заведению, что повышает его рейтинг; 

 деятельность предприятия не противоречит требованиям законодательства; 

 практически исключается выявление возможных нарушений при ревизионных 

проверках; 

 заведение получает ощутимое маркетинговое преимущество в условиях 

современной конкуренции. 

Введению системы ХАССП предшествует разработка базовых санитарных программ. 

Их еще называют программами предварительных условий. Такую разработку ведут с учетом 

российских законодательных санитарно-гигиенических требований, которые могут 

отличаться от норм других стран. 

Такие программы охватывают мероприятия по соблюдению личной гигиены 

персонала, уборке помещений, проведение процедур по дезинфекции и мойке оборудования, 

кухонных принадлежностей. Сюда же включается борьба с вредителями и методы 

ликвидации отходов. 

Следующий этап базируется на идентификации и анализе опасностей с выбором 

методов контроля и управления значимыми критическими контрольными точками. 

Прежний опыт подтверждает, что определение ККТ – это еще не самый сложный этап 

в разработке HACCP, наиболее ответственным и непростым моментом является работа по 

описанию готовой продукции (блюд), используемого сырья и ингредиентов. Особое 

внимание должно быть уделено технологическим картам и рецептам (а их число может 

достигать нескольких сотен!). Не стоит забывать и про описание ингредиентов, которые не 

входят в состав, однако в технологическом процессе могут контактировать с блюдом, а 

также на материал и чистоту упаковки. 

В таких записях указываются наиболее значимые параметры: 

 физические и химические свойства; 

 микробиологические составляющие; 

 органолептические показатели; 

 тип упаковки; 

 срок годности и условия хранения; 

 тип транспортировки и реализации. 

На следующем этапе группа ХАССП составляет блок-схему технологии 

приготовления блюд. Схожие блюда группируются, и для каждой группы ассортимента 

разрабатывается одна общая блок-схема. Например, группы могут быть такими: 

 первые блюда; 

 вторые блюда; 

 напитки и т.д. 

В диаграмму процесса также вносятся сведения о всех подготовительных и 

дополнительных операций: нарезка, консервация, жарка и пр. 

 

https://mskstandart.ru/sertifikaciya/haccp.html
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По составленной блок-схеме намного легче определить и дать оценку потенциальным 

опасностям, которые требуют контроля с применением соответствующих мер управления 

рисками. Таким образом выявляются критические контрольные точки, т. е. те этапы и моменты 

технологического процесса, где существует вероятность возникновения рисков. 

Классификация ККТ в отрасли общественного питания включает в себя приемку сырья, 

его хранение, тепловую обработку для обезвреживания микроорганизмов, подачу посетителям 

горячих блюд. В ресторанах, кафе и пиццериях могут быть определены дополнительные ККТ, 

например: 

 контроль доставки замороженных полуфабрикатов; 

 учет свойств фритюрных жиров. 

Руководитель заведения общественного питания должен понимать, что на сегодняшний 

день система ХАССП в данной отрасли является главной моделью управления рисками и 

безопасностью продукции. Предназначение ХАССП отнюдь не сводится к формальному 

выявлению ККТ и допустимых пределов в технологическом процессе, а является мощной 

защитой технологических процессов от химических, микробиологических и физических рисков 

загрязнения пищевых продуктов. 

Продукция общественного питания- это совокупность кулинарной продукции, 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий, относится к скоропортящейся продукции. 

Система менеджмента пищевой безопасности в общественном питании основывается на 

выявлении критических контрольных точек в целях максимально предотвратить все возможные 

риски, определении их пределов и постоянному контролю. В настоящее время ХАССП в 

общественном питании является основным инструментом в обеспечении безопасности пищевой 

продукции. 

Смысл внедрение программы ХАССП заключается в том, чтобы выявить и взять под 

системный контроль все критические контрольные точки предприятия, то есть те этапы 

производства, на которых нарушения технологических и санитарных норм могут привести к 

неустранимым или трудно устранимым последствиям для безопасности изготавливаемого 

пищевого продукта. В процессе создания HACCP (ХАССП) анализируют процессы по всей 

пищевой цепочке - от начального сырьевого сегмента до момента попадания к потребителю. 

Существует четыре источника возникновения опасностей - это сырье, персонал, оборудование и 

окружающая среда. 

Основные принципы разработки системы ХАССП определены ГОСТ Р 51705.1-2001 

«Системы качества. Управление качеством пищевых продуктов на основе принципов ХАССП. 

Общие требования». 

Для выявления рисков, определения степени их опасности и обозначения пределов в 

сфере общественного питания необходимо провести ряд аналитических действий. При этом, 

учитываются 3 фактора потенциального загрязнения продукции: физический, химический и 

биологический. 

Система менеджмента в общепите по структуре схожа с иными системами пищевых 

производств, но и в то же время имеет свои нюансы. Для предприятий общественного питания 

характерно периодическое обновление ассортимента продукции и как следствие смена 

разнообразия сырья (сезонные блюда), что влечет за собой изменения в процессах технологий 

производства и увеличение разнообразия процессов. Это вызывает значительные сложности в 

контроле перекрестного аллергенного загрязнения, а так же требует существенных временных 

затрат на проведение анализа рисков по сырью и технологической схеме. 

Выходом может быть группировка однотипных процессов при составлении 

технологической схемы, а так же сырья, при условии, что степень подробности остается 

достаточной для корректной оценки всех возможных опасных факторов. 

Другая сложность, с которой сталкивается большинство предприятий общественного 

питания при внедрении ХАССП, заключается в том, что в отличие от производственных 

предприятий, оснащенных собственными лабораториями, на предприятиях общественного 

питания таких лабораторий, как правило, нет. Контроль показателей безопасности сырья и 

https://mskstandart.ru/publikatsii/kak-ne-otravit-klientov-gramotnaya-rabota-s-kkt.html
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готовой продукции в сторонних аккредитованных лабораториях проводится только в рамках 

производственного контроля. 

Статьей 10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» установлена 

обязанность изготовителя пищевой продукции по разработке, внедрению и поддержанию 

процедур, основанных на принципах ХАССП. 

Оценка эффективности разработанных и внедренных процедур, основанных на 

принципах ХАССП, производится специалистами Роспотребнадзора в ходе федерального 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора и надзора за соблюдением 

требований технических регламентов Таможенного союза субъектами предпринимательства, 

занятыми в сфере производства пищевой продукции. 

При этом для обеспечения безопасности продукции общественного питания в процессе 

ее производства оцениваются:  

- соответствие технологических процессов производства; 

- обеспечение полноты и достоверности производственного контроля; 

- обеспечение документирования информации о контролируемых этапах 

технологических операций и результатов контроля пищевой продукции, а также обеспечение 

других процедур, предусмотренных частью 3 статьи 10 ТР ТС 021/2011. 

За несоблюдение производителем пищевой продукции, в том числе и продукции 

общественного питания требований ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» 

установлена административная ответственность в соответствии с ч.ч. 1-3 статьи 14.43 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в виде 

административного штрафа до 1 млн. рублей или административного приостановления 

деятельности на срок до 90 суток. 

Согласно положениям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции» с 15 февраля 2015 г на предприятиях пищевой 

промышленности стало обязательным внедрение системы - ХАССП (англ. HACCP – Hazard 

Analysis and Critical Control Points, анализ рисков и критические точки контроля) – системы 

управления безопасностью пищевых продуктов. Основная задача, данной системы обеспечение 

контроля на всех этапах производственного процесса, а также и при хранении и реализации 

продукции, то есть везде где может возникнуть опасная ситуация, связанная с безопасностью 

потребителя. Предприятия общественного питания являются частью пищевой отрасли. 

Вывод:Стандарт ГОСТ Р ИСО 22000 определяет требования для системы управления 

безопасности пищевых продуктов. Благодаря системе ХАССП вы научитесь следующему: 

1. Управлять закупками; 

2. Оценке и выбору поставщика; 

3. Прослеживаемости сырья и готовой продукции; 

4. Управлению оборудованием; 

5. Управлению рисками и критическими контрольными точками. 

Всегда необходимо помнить, что на каждом этапе развития предприятия степень влияния 

этих факторов неодинакова. Поэтому соответствующие службы предприятия должны их 

ранжировать по степени влияния и отдавать предпочтение тем из них, которые в наибольшей 

степени влияют на качество продукции. Это позволит с меньшими затратами и наиболее 

эффективно управлять качеством общественного питания. 
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ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАР - ТӘРБИЕ НЕГІЗІ 

 

Ансабаев Д.С., п.ғ.к., қауымдастырылған профессор 

І. Жансүгіров атындағы  Жетісу мемелкеттік университеті, Талдықорған қ. 

   

Бүгінгі ғаламдану процесінде ұлттық құндылықтарды сақтау мен өзінің бет-

бейнесін, ізгі дәстүрлерін сақтау жолындағы күрес ұлттық сананы сақтау күресі екенін 

түсіне отырып, ұлттық тәрбие деп –жеке тұлғаның ұлттық сана сезімі мен мінез-

құлқының ана тілін, ата тарихын, төл мәдениетін және ұлттық салт - дәстүрлерді 

меңгеруі негізінде қалыптасуы.    

Кілт сөздер: ұлттық құндылық, ұлттық болмыс, тәрбие бастауы.  

 

Понимая, что борьба за сохранение национального сознания является  борьбой за 

сохранение национальных ценностей и сохранение их личности, добрых традиции в 

сегодняшнем процессе глобализации, национальным воспитанием является формирование 

личности на основе  родного языка,  национального самосознания, истории и традиций  

родины.  

Ключевые слова: национальные ценности, национальная идентичность, истоки 

воспитания. 

 

Understanding that the struggle for the preservation of national consciousness is a struggle 

for the preservation of national values and the preservation of their personality, good traditions in 

today's globalization process, national education is the formation of personality based on their 

native language, national identity, history and traditions of the homeland. 

Keywords: national values, national identity, sources of education. 

 

  Елбасымыз  Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласы ел дамуының жарқын үлгісі мен нақты қадамдарын көрсететін 

келелі ой, салиқалы пікір, батыл шешімдерге құрылған маңызды құжат.  Бұл бағдарлама - 

мазмұны терең, ауқымы өте кең, ұлт руханиятын ХХІ ғасыр биігіне көтеретін рухани 

жаңғыру бағдарламасы деуге болады.  Елбасының мақаласы маңызды саяси-идеологиялық 

құжат. Себебі бұл мақалада ұлттық құндылықтарымыз, мемлекеттің ұлттық құрылымы, қазақ 

елінің тарихи мұралары, оның ішінде рухани жаңғыру мәселесі жан-жақты талданып, таяу 

жылдарға ауқымды міндеттер қойылып отыр.  

Ұлттық болмыс пен бірегейлікті сақтай отырып, сананы жаңғырту және білімділікке 

ұмтылу -мақаланың өн бойына алтын арқау болып өрілген. Елбасы өз мақаласында қазақ, 

жалпы қоғамымыз қалай ілгерілеуі керек деген күрделі мәселелердің тұщымды тұжырымын 

жасап, Қазақстанның үшінші жаңғыруы басталғанын жариялаған болатын. 

Қандай халық болмасын өзінің ұлттық болмысын мен халықтық тәлім-тәрбие 

қазанында қайнап, жетілуі тиіс, яғни ұлттық кодты сақтай білуі тиіс дегенді білдіреді. 

Тарихымыз тереңнен тамыр алатын, бабаларымыздан қалған рухани-бай мұраларымызды 

ұрпақтар бойына сіңіру азаматтық борышымыз. 

Ұлттық тәрбие - құндылық бастауы екендігін  жаһандану кезеңінде естен шығармай 

ұрпақ санасына сіңіру -  басты міндет санауымыз керек. Бүгінгі ғаламдану процесінде ұлттық 

құндылықтарды сақтау мен өзінің бет - бейнесін, ізгі дәстүрлерін сақтау жолындағы күрес 

ұлттық сананы сақтау күресі екенін түсіне отырып, ұлттық тәрбие деп жеке тұлғаның ұлттық 

сана сезімі мен мінез-құлқының ана тілін, ата тарихын, төл мәдениетін және ұлттық салт - 

дәстүрлерді меңгеруі негізінде қалыптасуын айтамыз. 

Ұлттық құндылықта білім мен тәрбие берудің басым бағыттарының бірі тәрбие 

жұмыстарының әлеуетін күшейту болып табылады. «Қазақстан - 2050» Стратегиясы 
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қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты  Қазақстан  халқына  Жолдауында  ұлт  

Көшбасшысы: «Бала  тәрбиелеу - болашаққа ең үлкен инвестиция. Біз бұл мәселеге осылай 

қарап, балалары -мызға жақсы білім беруге ұмтылуымыз керек», - деп көрсеткен болатын. 

          Халқымыздың тiлiн, тарихын, ұлттық дәстүрін, ата салтын ұмыта бастаған бүгiнгi 

ұрпақты тәрбиелеуге ат салысу жалпы ұлтымыздың мiндетi.  Халқымыздың асыл қазынасын 

тиiмдi пайдалану, оның салт - дәстүрі мен мәдениетіне құрметпен қарауға үйретуi сөзсiз. Жас 

ұрпаққа сапалы біліммен бірге саналы тәрбие беру қай кезде де өзектілігін жоғалтқан емес.  

Қазірде солай.  Арғы ата - бабаларымыз жас өренді елін, жерін сүюге үндеп, ұлттық салт - 

дәстүрмен сусындатуды мұрат тұтқан. Сол рухани үндеу бүгінгі күнге жеткізі.  

Тарихқа үңілер болсақ,  әрбір халықтың,  әрбір ұлттың өз мәдениеті, тұрмыс тіршілігі,  

салт-санасы, әдет-ғұрпы, дәстүрі, тәрбиелеу тәсілі болатынын білеміз.  Халық тәрбиесі - 

ғасырлар бойы сараланып, сан сыннан өткен, сол халықтың  ой - арманымен, тіршілік 

тынысымен, шаруашылық кәсібімен,  ұлттық тәлім-тәрбие дәстүрімен тығыз байланыста 

туып,  өсіп - өркендеп,  дамып және ұрпақтан ұрпаққа жалғасып жеткен тарихи және мәдени 

мұрасы.  

Әр халықтың ұрпақ тәрбиелеудегі  сан  ғасырларға  созылған  өзіндік тарихи  

тағылымы, ой - пікір қорытындылар  түйіні бар.  Ал ол жазу- сызу -дан, оқу құралынан ауыз 

әдебиетінен,  ұлттық өнер тағылымынан,  халықтың дәстүрі мен әдет-ғұрпынан,  бір сөзбен 

айтқанда  мәдени мұраларынан  өзекті орын алып,  көрініс береді. Өткеннің бай  рухани  

мұрасын  тал бойына дарытқан озық өнегелі дәстүрсіз, ұрпақтар сабақтастығынсыз тарихи 

процесті елестету мүмкін емес. 

Рухани  мұрамыз неғұрлым бай болса,  алуан арналы болса, өткен мен бүгінгінің  

мәдени мұралары жарасымды  жалғасып жатса, соғұрлым өміріміздің мән мағынасы терең, 

мақсатымыз айқын, ұлттық идеямыз жоғары, тарихи үлгі өнеге тұтар парасатты ой 

толғаныстары күшті ұрпақ тәрбиеленуі еш күмән тудырмайды. 

Орта мектепте өтілетін пәндер арасында қазақ әдебиетінің алатын орны ерекше. Өйткені, 

оқушыларға халықтың қоғамдық өмірін, арман -мүддесін танытуда, оларға идеялық - саяси, 

рухани-адамгершілік, этикалық-эстетикалық т.б. тәрбие беруде,  дүниеге көзқарасын, мінезін, 

жалпы мәдениетін қалыптастыруда  көркем  әдебиетті қуатты құралдардың  бірі  ретінде 

пайдалану - әдебиет пәнінің басты мақсаты болып есептеледі. 

Көркем әдебиетті оқуда жас оқырман өзінің шығармашылық ойлау қабілетін  дамытып,  

сол оқыған туындысы негізінде  ой - тұжырымдар, дұрыс пайымдаулар, тың қорытындылар 

жасауға ұмтылады. Сабақ барысында, әдеби шығармаларды ұтымды талдау жұмыстарын 

жүргізу оқушылардың пәнді оқуға деген ынтасын арттырады. Мектеп қабырғасында 

оқытылатын барлық пәннің ішінде әдебиет қана адам көңіл - күйінің кестелі суретін танытады.  

Әдебиет сабағы жеке тұлғаның рухани әлемін, ойлау қабілетін сана - сезімін, тілін, 

шығармашылық қабілетін қалыптастыруда мектептік оқу пәндерінің арасында ерекше орын 

алады деуге болады. Сондықтан, балаға мектеп кезінен көркем шығарманы оқыту, талдатудың 

маңызы зор. 

Негізі, оқушының көбірек уақыты болатын кезі ол, әрине, қысқы және жазғы демалыстар 

болып есептеледі. Осы орайда, пән мұғалімі бала демалысқа кетпей тұрып күнтізбелік 

жоспардағы тақырыптарға сәйкес оқуға тиісті барша көркем шығарманы оқуға тапсырма беру 

қажет. 

Қазақтың халық ауыз әдебиеті үлгілерінің қай-қайсысы болса  да балаға өмір танытарлық 

қызмет атқаратыны белгілі. Осы орайда, Мағжан Жұмабаев «Педагогика» атты еңбегінде халық 

ауыз әдебиеті үлгілерінің баланың психологиясына тигізер ықпалына терең мән береді. 

Айталық, қазақтың  бесік жырының баланың есту сезіміне, ертегілердің - ақыл ойына, мінез-

құлқына,тілін, қиялын дамытуға тигізетін әсерін дәлелдей білген.     Мәселен, ертегінің бала 

дамуындағы маңызды туралы: «Жан тұрмысы өркендеу үшін яғни,  ойы арқылы кеңейіп,  құлқы 

түзеліп, тілі баюы үшін жас балаға ертегі қымбат нәрсе». Мысалы,балаға «өтірік айтпа» деген 

құрғақ сөзің желге айтқанмен бірдей. Ал, өтірікші туралы ертегі айтсаң ол басқа», – дейді. 
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Ал, Жүсіпбек Аймауытұлы «Психология» атты еңбегінде қиялды дамытуға ауыз 

әдебиеті шығармаларының маңыздылығына баса көңіл бөлген. Ол қиялдың құрастыру 

қызметі туралы: «Ойдағы нәрселерді құрастырмаймыз, сөйлеуші жануар,  алтын балық,  

алтын алма, сүт,  өзен,  пері қызы, жалмауыз кемпір жасаймыз. Мұндай құрастырулар 

көбінесе, ертегілерде, діни кітаптарда кездеседі»,- деп пікір білдіреді. 

Қазақ балаларының ұлттық болмысын барынша жан-жақты зерделеген психолог-

ғалым бала қиялын дамытудағы ертегі кейіпкерлерінің рөліне назар аударады. Халық ауыз 

әдебиеті үлгілері балаға мейлінше жақын болғандықтан, сол арқылы бала қоршаған ортаны 

барлай алады, табиғаттың сиқырлы сырларын сезіне біледі, ұлттықсалт-дәстүр, әдет-ғұрып 

туралы түсінік алады. 

Мұның өзі баланың жеке дара тұлға ретінде дамуына қажетті көркемдік, ізгілік 

қасиеттерді бойына жинауда халықтың рухани мұрасының құндылығын қуаттайды. Қай 

жанрын алсақ та ауыз әдебиетінің тәрбиелік-білімдік мүмкіндігі сан алуан.  Демек, ауыз 

әдебиеті үлгілерін жете талдап жеткізу -  пән мұғалімінің парызы. 

Шәкірттердің оқырмандық қабылдау қабілетін анықтау әдістері әртүрлі болуы 

мүмкін, ол оқушылардың жас ерекшеліктері мен қандай көлемдегі, қандай мазмұндағы әдеби 

шығарма екеніне тікелей байланысты болмақ. 

Оқушылардың шығармаға деген ынта - ықыласын, қызығушылығын арттыру 

мақсатында оның кей тарауларының мазмұнын оқытушының өзі айтуы керек. Әсіресе, 

қызықты эпизодтарын айтса, оқушы қызығып, шығарманы міндетті түрде оқитын болады. 

Кейде мұғалімнің дұрыс ұйымдастырмауынан шығарманы оқымаған, не шала оқыған, не бас 

жағын оқып кейінгі кітаптарын оқымаған оқушылар кездеседі.  

Осыны ескере отырып, кіріспе сабақта оқытушы барынша тұжырымды, мейлінше 

жинақы түрде шығармада қозғалатын дәуіртынысы, сонымен орайлас көтерілген 

мәселелердің ең бастылары, тұтас тарихы, этнографиясы туралы жан-жақты мәлімет беріп, 

әрбір кейіпкеріне оқушылардыңқатысуы арқылы талдау жасағаны дұрыс. 

Көркем шығарманың тілдік ерекшелігін талдаудағы басты мақсат – оқушылардың 

сөздік қорын байыту.  Әдеби тілде сөйлеу үшін ауыз-екі сөйлеу дағдысы болуы жеткіліксіз, 

оған қоса оқушыда бай сөздік қор болғаны абзал. Ал, сол сөздік қордың баюы көркем 

шығарманы оқумен келетіні баршаға белгілі. 

Адамзат  қашанда тәрбиеге мұқтаж.  Тәрбие еліміздің, ұлтымыздың бүгіні мен 

болашағы баянды болу үшін қажет. Сондықтан да  алдымен, бүгінгі қоғам  келбетімен 

үндесетін ұлт болашағының бағытын анықтап алу керек. 

Әр ұлттың баяғы заманнан  келе жатқан  тәрбиелеу жүйесінің  өзіндік жолы бар. 

Тәрбие  ұлттық табиғи  тамырынан  кіндік үзсе, тәрбиелік қасиетін жоғалтады.  Сондықтан 

оны рухани тұрғыда  ұлт тағдырымен байланыстыра отырып, бүгінгі қоғам келбетімен 

санаса отырып, алға бастыру қажет. 

Рухани тәрбиемен нұрланбаған адам өзінің алған білімін қара басының пайдасына 

жұмсап, өз мүддесі үшін адамзатқа апат әкелуі мүмкін. Оның мысалы  тарихта  аз емес. Тек 

сол арқылы ғана халқымыздың  ғасырлар бойы жинақталған бай рухани мұрасымен 

жастардың бойына адамгершілік, ізгі қасиеттерді қалыптастырып, сіңіртіп, өзінің Отанына 

адал азамат етіп тәрбиелеу ата - ана мен ұстаздар қауымына жүктеледі. 
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Мақалада орта мектеп оқушыларының физика сабақтарындағы зерттеу 

біліктілігінің қалыптасуы қарастырылған. Сонымен қатар, мысал ретінде 10 сыныптың 

молекулалық физика бөлімінің зертханалық жұмысы алынған.   

Кілт сөздер: білім алушы, оқу үрдісі, түйінді құзыреттіліктер, зерттеу біліктілігі, 

физика сабағы.  

 

В статье рассматривается формирование исследовательского умения учащихся 

средней школы. Также приведен пример лабораторной работы по молекулярной физике 10-

класса.   

Ключевые слова: обучающийся, исследователькое умение, ключевые компетенции, 

учебный процесс, урок физики. 

 

The article devoted to the formation of research skills of secondary school students. There is 

an example of laboratory work on Molecular Physics of 10-class.  

Key words: student, research skill, key competences, educational process, physics lesson. 

 

Қазіргі таңда орта мектепте білім берудің негізгі мақсаты оқушының жан-жақты 

дамуы мен түйінді құзыреттіліктерінің қалыптасуы болып табылады, яғни оқу мен өмір 

жағдаяттарын шешу кезінде білім алушылардың білімді, іскерлікті, дағдыны және қызметтің 

әртүрлі әдіс-тәсілдерін меңгере алуға үйрету. 

Физика сабағында түйінді құзыреттіліктерді қалыптастыруға ықпал ететін білім 

алушылардың жобалау, зерттеу әрекеттері болып табылады. Атап айтқанда: 

- түрлі жағдайларда проблемаларды анықтауы, жауапты шешім қабылдауы, өз 

шешімінің нәтижесін бағалай алуы; 

- өз іс-әрекетіне мақсат қоя алуы, оны іске асыруға қажетті жағдайларды анықтауы, 

оған жету үдерістерін жоспарлы түрде ұйымдастыруы; 

- өзін-өзі бағалау және өзінің іс- әрекеті мен оның нәтижелеріне баға беруі; 

- қойылған міндеттерді шешу үшін қазақ және басқа тілдерде ауызша және жазбаша 

коммуникациялардың түрлі құралдарын қолдануы мен қажетті технологияларды 

таңдай алуы; 

- сонымен қатар, өзінің оқу қызметін жоспарлау мен жүзеге асыру үшін ақпараттарды 

қолдануы және ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың көмегімен қажетті 

ақпараттарды өз бетімен табуы, талдауы, іріктеу жасауы, түрлендіре алуы; 

- логикалық операцияларды (талдау, жинақтау, жалпылау, аналогия бойынша 

дәлелдеу, моделдеу, ойша эксперименттеу, материалдарды жүйелеу) қолдана отырып, 

ақпараттарды өңдеу [1].  

Аталған құзіреттердің қалыптасуы үшін физика пәнінің мұғалімінің міндеті - сабақта 

ғылымды танудың барлық тәсілдерін: салыстыру мен сәйкестендіру, талдау мен синтез, 

қорытындылау мен нақтылау, зерттеуді дамыту мен шығармашылығын қалыптастыруда аз 

уақыт бірлігінде оқу міндеттерін жүйелі түрде күрделендіру болып табылады.  

Білім алушылардың зерттеу біліктілігі мен дағдысын дамыту нақты мақсаттарға 

жетуге көмектеседі. 
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Сонымен, оқушылардың зерттеу біліктілігі дегеніміз - алған білімі мен білік 

дағдылары негізінде зерттеушілік қызметті және оның жеке кезеңдерін орындаудағы 

тәжірибелік және интеллектуалдық әрекеттер жүйесі [2, 3]. Атап айтқанда:  

- ақпараттарды жинау, қорытындылау;  

- зерттеу тақырыбына қысқаша мазмұнына шолу жасау;  

- бар білімді талдау және сыни бағалау, қойылған мәселенің зерттелмеген жағын 

анықтау негізінде оның өзектілігін қою;  

- тақырып бойынша аналитикалық шолуды құру, зерттеу мәселелерімен нақты 

міндеттерді анықтау;  

- теориялық және тәжірибелік зерттеулер жүргізу;  

- қойылған мәселелерді шешу және жаңа білімдер алу;  

- жасалған жұмыс және алынған нәтижелердің есебін беру. 

Зерттеу біліктілігінің қалыптасуына зертханалық сабақтар үлкен роль атқарады. 

Өйткені осы сабақтарда оқушылардың зерттеу міндеттері немесе мәселелерін қоюға 

зерттеушілік жағдаяттар туындауына жағдай жасалады. Яғни, тәжірибелерді жүргізу 

процесінде оқушылар физикалық заңдардың объективтілігіне көз жеткізіп, физикада 

қолданылатын әдістер және қазiргi заманғы техникада қолданылатын физиканың ең 

маңызды жетiстiктері жайлы мағлұматтар алады. Сонымен қатар, зертханалық жұмыстарды 

орындау алған білімдерін тереңірек меңгеруіне ықпалын тигізеді, өлшеу құрылғыларымен 

жұмыс істегенде шеберліктер мен дағдыларды қалыптастырады. Әрбір зертханалық жұмысқа 

әдістемелік нұсқаулықтар жасалады және оны орындау үшін оқушы жұмыс барысын 

ұйымдастырып, қажетті тәжірибелік қондырғыларды қолдана отырып зерттеу әдістемесін 

таңдауды және ғылыми есеп дайындауды үйренуі керек. 

Мысал ретінде, физикадан 10 сыныптарында өтетін зертханалық жұмыстың 

орындалуын қарастырайық [4]. 

Тақырыбы: Судың беттік керілу коэффициентін тамшының үзілуі және сұйықтың 

капилляр бойымен көтерілуі әдісімен өлшеу. 

Мақсаты: Судың беттік керілу коэффициентін әр түрлі тәсілдермен анықтау. 

Міндеттері:  

а) судың беттік керілу коэффициентін анықтау барысында тамшының үзілу және 

сұйықтың капилляр бойымен көтерілу әдістерін қолданып үйрену; 

ә) теориялық білімдерін практикада қолдана білу машықтарын, шығармашылық 

қабілеттерін  жетілдіру; 

б) ұқыптылыққа, зеректілікке, қауіпсіздік техникасын сақтауға, өз ісіне 

тиянақтылыққа тәрбиелеу.  

Құрал-жабдықтар: зертханалық таразы, гірлер, штангенциркуль, сызғыш, конус 

тәріздес құты (колба), стақан, сабағы қысқа конус тәріздес құйғы (воронка), шүмегі бар және 

ұшының диаметрі 3-4 мм шыны түтік, жаппай жұмысқа арналған штатив, тазартылған су.  

Сабақтың түрі:  зертханалық жұмыс. 

Алдымен оқушылардың сабаққа дайындықтарын тексеріледі. Оқушылар сұйықтың σ 

беттік керілуі шектелетін шекаралардың табиғатына және сұйықтың температурасына 

тәуелділігін ескере отырып, жұмыста судың беттік керілуін екі тәсілмен, тамшының үзілуі 

және сұйықтың капилляр бойымен көтерілуі әдістерімен өлшеу қажет. 

1) Бірінші әдіспен σ өлшеу ұшін суреттегідей құрылғыны жинау керек. Краны бар 
шыны немесе резеңке түтікті құйғыны штативке бекітеді. Құйғыға таза су құйылады. Шүмек 

арқылы судың жеке тамшылары стақанға ағатындай етіп реттеледі. Тамшының үзілер 

мезетінде беттік керілу күшінің F модулі массасы m тамшының Fа ауырлық күші модуліне 

тең болады:  

 

F= Fа  немесе  σπD=mg.  

 

Осыдан          . 
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Өлшеу дәлдігін жоғарылату үшін n тамшының массасы  өлшенеді де мына 

формуламен есептеу жүргізіледі:  

 

, 

мұндағы M-аққан судың тамшысы, g-еркін түсу үдеуінің модулі, n- су тамшысының 

саны, D-шыны түтіктің ішкі диаметрі. 

2) Екінші әдіспен өлшеу кезінде капилляр түтікті стақандағы суға батырып, 
капиллярдың бойымен көтерілген судың h биіктігі өлшенеді. 

Капиллярдағы сұйықтың беттік керілу күші F капиллярмен көтерілген судың Fа 

салмағына теңгерілгенше көтеріледі, сонда  

        

мұндағы ρ-сұйықтың тығыздығы, g-еркін түсу үдеуінің модулі, h-капиллярмен 

көтерілген сұйықтың биіктігі, D-капилляр диаметрі.  

Су массасын таразымен өлшейді, шыны түтіктің ішкі диаметрі – штангенциркульмен, 

капиллярдағы көтерілген судың биіктігі – өлшеуіш сызғышпен, капилляр диаметрі – 

штангенциркульмен өлшенеді.  

Жұмысты орындау барысыда 1-тапсырма «Судың беттік керілуін тамшының үзілуі 

әдісімен өлшеу» бойынша оқушылар атқаратын әрекеттер: 

- дәптерге өлшеулер мен берілгендерді енгізетін кесте дайындау; 

- бірінші әдіс бойынша оқулықтағы көрсетілгендей құрылғыны жинау; 

- штангенциркуль көмегімен шыны ұшының ішкі диаметрін өлшеу;  

- бос стақанның массасын  0,01 г дәлдікпен өлшеу; 

- кранды жауып, құйғыға таза су құю (жиілігі минутына 30-40 тамшыдай болғаны 

дұрыс);  

- түтіктің астына бос стақан қойып, 80-100 тамшыны санап, стақанға жинап алу;  

- 
  
теңдеуі көмегімен судың беттік керілуін есептеу;  

- өлшеу қателіктерін анықтап, қорытынды жасау. 

2-тапсырма «Капилляр бойымен сұйықтың көтерілу әдісімен судың беттік керілуін 

өлшеу» бойынша оқушылар атқаратын әрекеттер: 

- дәптерге өлшеулер мен берілгендерді енгізетін кесте дайындау; 

- штангенциркуль көмегімен капиллярдың  ішкі диаметрін өлшеу;  

- капиллярды суға батырып, оның бойымен көтерілген судың биіктігін өлшеу; 

- 
 
формуласымен судың беттік керілуін есептеу; 

- өлшеуді бірнеше рет қайталап, σорт мәнін табу, нәтижелерді кестеге түсіру; 

- өздерінің алған мәнін оның кестелік мәнімен салыстыру; 

- σ-ның әр түрлі әдіспен табылған мәндерін салыстыру. 

Зертханалық жұмысты жасау барысында оқушыларда келесі зерттеу біліктіліктері 

қалыптасады: 

- тақырып бойынша материалдарды меңгеру, білу;  

- танымдық ғылыми әдістерді жұмыс жасауда пайдалана алу;  

- зертханалық жұмысты жасау алдында қажетті ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасай алу;  

- зерттеу міндеттерін шеше алу;  

- зерттеу кезеңдерін дұрыс орындау;  

- тәжірибелік қондырығылармен өздігінен жұмыс жасай алу;  

- зерттеу нәтижелерін талдау және қорғай алу құзіреттіліктері қалыптасады. 

Сонымен, зертханалық жұмысты орындау барысында оқушылардың әрекеті зерттеуді 

құрастыру, технологиялық дайындық, зерттеуді орындау, нәтижелерді талдау және өзіндік 

әрекеттің рефлексиясы кезеңдеріне сәйкес келеді. Сондықтан оқушыларда зерттеу 

біліктілігін қалыптастыру мәселесі зертханалық жұмыстардың дұрыс ұйымдастырылуы және 

сапалы орындалуымен тікелей байланысты болады. 
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Мақалада жазушы Асқар Алтайдың  көркем туындысындағы авторлық идея, 

авторлық  тұлға және әдеби қаһарман жайы қарастырылған.  

Тірек сөздер: авторлық идея, әдеби қаһарман және шығармашылық тұлға. 

 

В статье  рассматривается авторская идея, авторская личность и литературный 

герой в художственном произведении писателя Аскара Алтая.   

Ключевые слова: авторская идея, литературный герой и творческая личность. 

 

The article examines literary work of Askar Altai and his author`s idea, author`s personality 

and literary hero. 

Keywords: author`s idea, literary hero, creative personality. 

 

Көpкем өнеpдiң бip сaлaсы – әдебиеттегi шығapмaшылық  тұлғaның дapaлық сипaты, 

ең aлдымен, жaзy стилiнен aңғapылaды. Бұл жaйындa Е.A.Бaсин: «Шығapмaшылық тұлғaның 

қaлыптaсyы мен дaмyы - оның сөйлеy қaбiлетiнiң қaлыптaсyы мен дaмyы» [1, 61], - дейдi. 

Шындығындa, көpкем әдебиеттегi негiзгi мaтеpиaл сөз болғaндықтaн,  сypеткеpдiң тiл 

бaйлығы, оны қолдaнy еpекшелiгi мен өмip шындығын бейнелеyдегi нaқтылығымен қосa 

көpкемдiгiне жayaп беpедi. Aл шығapмaшылық үдерістегі жaзy стилi, жaғдaяттық сөз 

қолдaнy мәнеpi қaлaмгеp шебеpлiгiн aйқындaйды.  

Шығapмaшылық тұлғa дегенiмiз жaзyшының өзiне ғaнa тән ұшқыpлық, шебеpлiк, 

үйлесiмдiлiк негiзiнде тyындaғaн шығapмaшылық болмыс, aвтоpлық бейне. «Aвтоpдың 

бейнесi» деген теpминге A. Iсмaқовa: «Aвтоpдың бейнесi – әдеби шығapмaдaғы жaзyшының 

өз тұлғaсының көpiнy қaлпы. Aвтоpдың идеялық нысaнaсы, көзқapaсы, ұғым-түсiнiктеpi, 

нaным-сенiмдеpi, көpкемдiк пpинциптеpi, сypеткеpлiк шебеpлiгi бәpi-бәpi кең, толық 
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мaғынaсындa, әpине, шығapмaның өн бойынaн, бүкiл құpылыс бiтiмiнен, идеялық-көpкемдiк 

сипaтынaн тaнылaды. Бұл – оның шығapмaшылық тұлғaсы, жaзyшылық, сypеткеpлiк сипaт – 

өзгешелiгi...», [2, 35]  деп aнықтaмa беpедi. Қaлaмгеpдiң ең әдiл сыншысы дa, қaтaл төpешiсi 

де - оқыpмaн. С.Қирабаев: «Сypеткеp – философ, зaмaн биiгiнде тұpғaн интеллект. Ол өнеpде 

өз бейнесiн жaсaйды. Беделдiң тapaзышысы, сapaпшысы - оқыpмaн» [3, 13],- деген.  

Жaзyшы дapa тұлғa, индивидиyм pетiнде оқыpмaн тaлғaмының бөктеpгiсiнде кетпей, 

қaйтa өз оқырмандарының эстетикaлық  тaлғaмын  тәpбиелеyге, жетiлдipyге тиiс. Егеp 

белгiлi бip дәpежеде оқыpмaнның өзi де сypеткеp болып, қaлaмгеp бейнелеген кейiпкеpлеpдi 

өзiнiң қиял көзiмен жaңғыpтып көpy үшiн қиялын жұмыс iстетyге мәжбүp етпесе, көpкем 

шығapмaдa жaсaлғaн көpкемдiк әлемдi теpеңдей түсiнy мүмкiн болмaйды. Оқыpмaнды 

жaзyшының шығapмaшылық әpiптесi етy apқылы әдебиет оның бойындaғы көpкемдiктi тaнy 

қaбiлетiн дaмытaды. Әдебиеттi оқy ойлay жүйесiнiң дaмyынa түpткi болaды, тiлдi дaмытып, 

жетiлдipе түседi. Мiне, осы тұстa сөз өнеpiнiң, оны тyғызyшы қaлaмгеpдiң дaмытyшылық, 

тәpбиелеyшiлiк pолi aйқындaлaды. 

Асқар Алтай – XX ғасырдың 80-жылдарынан бастап қазақ прозасының дамуына өз 

үлесін қосқан қаламгерлердің бірі. Ол -  қысқа жазудың шебері. Ал, «шеберлік» дегеніміздің 

өзі – тар шеңберде алғанда, адам бейнесі, табиғат көрінісі, қимыл, іс - әрекет сияқты 

әдебиеттік түрлі образдар жасау үшін қажетті сөздерді талғап, ұқыптылықпен қолдана білу.  

Жазушы шеберлігі сол, екі бетке жүк болатын оқиғаны екі ауыз сөзбен көз алдыңа алып келеді. 

Асқар Алтай шығармаларында бүгінгі күндегі адамдардың болмыс-бітімін, тағдыр-талайын, 

күнде өзгеріп жатқан қоғамның сынаптай сиқын терең тұрғыдан ашып көрсетеді. Оқиға 

барысындағы кейіпкерлердің бейнелері мен мінездері оқырманын терең ой түбіне жетелейді. 

Асқар Алтай – аз сөзге көп мағына үстеп, оқырманын өзіне магниттей тартатын сөз шебері. 

Қаламгер шығармаларының тақырыбы мен идеясы адам мен қоғам мәселесіне құрылған. Тіпті, 

әңгіме-повесть, романдарының тақырып атауының өзі оқырманын қызықтырары хақ. Мәселен, 

«Казино», «Түсік», «Кентавр», «Киллер сауысқан», «Стақан», «Шаһид», «Мәйіт», «Тұл», 

«Лайбаран», «Дық», «Салбурын», «Қабірші», «Прописка», «Мар», «Мең-зең»,  «Сират», 

«Дегелеңдегі қызыл күн», «Қағаз тырналар» прозаларының атауы қызық та күрделі екені айқын. 

Қазіргі қазақ әдебиетінде талғампаз талантымен танылған шебер иесі Асқар Алтайдың 

шығармашылығы жайында құнды пікірлер айтылып, сыни пікірлер көптеп жазылды. 

Жазушы шығармаларының жанрлық ерекшелігі, композициялық құрылымы, стилі, әңгіме-

повестеріндегі заман көрінісі, авторлық идея және тағы басқа мәселелер Ә.Меңдеке, 

Н.Түсіпхан, С.Тайманова, Б.Тұрсынбайұлы, Г.Мұқашева, А.Мантаева, Т.Әбдірайым, 

Н.Жұмаділова, А.Ментебаева, А.Шукирлаева, Д.Тұрантегі және т.б. мақалаларында жан-

жақты талданды. Г.Балтабаева «Тәуелсіздік кезеңіндегі қазақ прозасының көркемдік әлемі» 

[4] атты еңбегінде Асқар Алтайдың бірнеше әңгімелерін талдап, өзіндік ой-пікірін ұсынса, 

қазақтың көрнекті жазушысы Дулат Исабеков: «Әдебиетімізге өз үнімен, өз тілімен, өз 

шындығымен екпінді, қарқынды қаламгер келді. Асқардың тілі бай, Алтай топырағындай 

құнарлы, шөбіндей шүйгін. Қазақ тілінің қаймағы бұзылмаған, жал-құйрығы күзелмеген, 

бөгде сөзбен былғанбаған ортада ер жеткен жазушы екенін кітаптың әр бетін оқыған сайын 

біле түсесіз», – деп пікір айтқан екен [5, 10 б.]. 

«Асқар Алтай соңғы жылдары ешкім түрен салмаған тақырыптарға бірінші болып қалам 

сілтеп жүр десек артық айтпағанымыз болар» [6,83], – деп А. Мантаева жазушы 

шығармашылығына деген өзіндік көзқарасын білдірген.Ал, Жүсіпбек Қорғасбек: «...«Казино», 

«Туажат» секілді туындыларына қарап отырсақ, бұл Асқар Алтайдың қолтаңбасы екенін жазбай 

танитын кезге жетіп қалдық. Асқар Алтайдың бір ерекшелігі, шығармаларынан байқадым, 

тәмсілдік, мифтік оқиғаларды, сюжеттерді бүгінгі өмірмен шебер шендестіре алады екен. Сосын 

оның қаламында өн бойынды дір еткізетін бір қатал реализм бар. Шығармаларында қаталдық 

бар. Кейіпкерлерін онша аяй қоймайды. Мысалы, «Көзжендет» деген әңгімесіне құсқа аңның 

көзін шоқытатын тосындау бір құбылысты арқау етіп алған. Содан кейін «Туажат» хикаясында 

да қақаған қыста қасқырды тірідей сойғызатын эпизод бар» [7,3],–  – деп автор шығармасына 

деген өз пікірін білдірген.  
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Қазіргі тәуелсіз қазақ әдебиетінде Асқар Алтай – өз бағытын айқындап, стилін 

танытқан жазушы. Оның «Қара бура» повесі, «Қараштың қарасы» әңгімесі қазақ басынан 

өткерген небір тарихи оқиғалардан сыр шертеді. Асқар Алтай шығармаларындағы бір 

ерекшелік – шығарма ішіне тағы бар шығармаға сюжет боларлық бір оқиғаны сыйғызып 

жіберуі. Мұндай тәсіл көбіне О.Бөкей шығармаларына тән болатын. «Қара бурадағы» 

ботасын іздеген ақ түйе туралы аңыз, «Қараштың қарасындағы» Қараш батыр туралы әңгіме 

мен «Ереуілтөбе» жайындағы тарихи оқиғалар шығарма құрылысына нұқсан келтірмей, 

негізгі оқиғамен жымын білдірмей кірігіп кеткен. Асқар Алтай көбіне қазақ елінің өткенін 

безбендеп, елдігін танытатындай тақырыпта жазады. Оның «Көзжендет» әңгімесінің өзі 

жазушылық шеберлік туралы көп мәлімет береді. Біреуге істеген қастандығың, тіпті аңға 

жасаған қатыгездігің өз алдыңнан шығады деген философиялық түйін жасайды. Талай аң-

жануарды көзсіз қалдырған «көзжендет» сауысқанның иесінің немересі көзсіз туады. Әңгіме 

соңы адамға ой салады. 

Кейiпкеpдiң шығapмaшыл тұлғa етiп көpiнетiн тұсы – олapдың шығapмaшылық 

зеpтхaнaсы. Асқар Алтайдың көл-көсip өмip мaтеpиaлдapын жинaқтaғaн жaзбaлapынaн 

жaзyшының тынымсыз еңбекқоpлығын aңғapaмыз. Күнделiк жaзбaлapындa қaлaмгеp өзiнiң 

сөз өнеpiне қaлaй келгенi, кiмдеpдiң, қaндaй қaлaмгеpдiң ықпaл еткенi, бaстaн кешкен 

оқиғaлapы, соғaн өзiнiң көзқapaсы, қaндaй шығapмaсы қaй кезеңде, қaлaйшa, қaндaй 

оқиғaның желiсiнде жaзылғaны тypaлы оқыpмaнғa көpкем сөзбен жеткiзедi. Қaлaмгеp 

шығapмaшылық өмipбaянынaн сыp шеpте отыpып, өзiнiң aйнaлaсындaғылapдың 

мiнезқұлқын, өмipлiк ұстaнымдapын, кеpеғap кемшiлiктеpiн бipде шым-шымдaп, бipде 

aшық түpде жеткiзедi.  

Асқар Алтай шығармаларының ерекшелігі – автор оқырман назарын кейіпкердің ішкі 

сезімдеріне, түйсіктеріне назар аудартып отыратындығында. Адам болмысына қатысты 

терең философиялық толғаныстар бір ғана адамның өз басынан өз психологиясынан тартыс 

табасыз. Кейіпкерлердің мінезін, қоғамға көзқарастарын білдіру үшін автор небір қиын 

ситуацияларға араластырып отырады да, бірегей образ жасайды. 

Сондай-ақ, жазушы әр кейіпкерінің мінез ерекшеліктерін сыртқа көп шығара 

бермейтін толғаныстары, ойлары арқылы беруге тырысады. Адам баласына сырттай 

қарағаннан гөрі үңіле қарасаң шешуі қиын жұмбаққа толы екенін кейіпкерлерінің бір-бірімен 

байланыстыра отырып көрсетеді. Қаламгердің шығармаларын қарапайым оқырманның бәрі 

түсіне бермейді. Шығарманың тілі де, көтерген мәселесі де күрделі.  

«Жалпы, Асқар Алтайдың шығармашылығы үш бағытта: Біріншісі, табиғи тақырыпқа 

баруға тырысады. Мысалы, «Қайың сауған, ел ауған» шығармасы тарихи тақырып. Өмірде 

болған адамдардың басынан кешкен оқиғалары негізінде жазылған. Екіншіден, 

шығармалары мифтік сюжетке негізделеді. «Алтайдың алқызыл модағайын» роман-миф деп 

көрсеткен. Үшіншісі, қазіргі қоғамға арнап жазып жүр. «Туажат», «Көзжендет» деген 

сияқты. Осындай үш салаға бөліп қарастыруға болады. Бұлар жеке-жеке емес, бір-бірімен 

байланысып, бір-бірімен кірігіп тұрады. 

Асқар Алтайдың әңгімесінде айтылатын «соқыр ұрпақ» (соқыр ұл, соқыр немере, 

соқыр шөбере), яғни ұлттық топырақтан ажыраған, ұлттық болмыстан алыстаған, ұлттың 

мүддесін білмейтін, ұлттың мұңын түсінбейтін ұрпақ бүгінгі күні билікті де жаулап алды. 

Дүниеде жасалған жақсылықтың да, жамандықтың да қайтарымы бар деген философиялық 

қағида әңгіме арқауына алынған. Көптен күткен немересінің екі көзі жоқ соқыр болып 

туғанына налыған қарттың өткеніне ой жіберіп, өзін-өзі тексертуі шығарманың шеберлігі. 

Ұлттық танымдағы ең жаман құс, аярлықтың, залымдықтың бейнесіндегі сауысқанды серік 

етудің өзі де көп жайтты аңғартады. Автор әңгімесіндегі «Соқыр», «Соқырлық» ұғымдарына 

терең символика жүктеген. Өз өміріне, айнала табиғатқа соқыр сезіммен қарап, талай 

азулының көзін ағызып қанжығасына байлаған қанқұмар пиғылдың зауалының ұрпағына 

тиюі кезкелген оқырманды бей-жай қалдырмайды. Бұл – авторлық танымның тереңдік, 

суреткерлік, шеберлік арқылы бүгінгі ғана емес, ертеңгі күннің де өзекті мәселесін көтере 

білген туынды. 
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Асқар Алтай бүгінгі күннің тынысын бейнелеген де оқшау, сырт көз үшін 

таңғаларлық әрі жұмбақ оқиғаларға құрық салады. Мәселен, «Казинодағы» беделді, сыйлы 

ата-анасының арқасында қаржыдан тапшылық көрмей, ерке-бұлан өскен, еркін ғұмыр келіп 

жатқан Жошының кенеттен өлімге бас тігуін қарапайым логика аясында түсіндіру қиын. 

Белгілі бір дәрежеде патология барын аңғару керек.Автордың баяндауында кейіпкер жан 

дүниесін төңкеріп жіберген нәрсе - Жошының мектеп бітірерде сүйген қызына қосыла 

алмауы. Әкесі үзілді – кесілді қарсы болған. Баласын әлі жас санауынан емес қалыңдықтың 

шыққан жерін қораш көруі мүмкін. Жошы осыған қарсылық ретінде ғашығымен бірге 

жантапсыруға дайын. Ол өмірге бейімделудің жолдарын керек те қылмайды. Оған әке-шеше 

ықыласы мен байлығы көп замандастарында жоқ олжа болу орнына танылмайды, 

молшылықты жаратпайды. Әңгімеде бұл ұғымның астарына емеурін жасалмаған. Ал бас 

кейіпкер бала кезіндегі ата-атасының жат ұрысын ұмыта алмайды. Көп ақша жіберіп тұратын 

әкесінің басқа жанұясына разылығыжоқ. 

Жошы –үлгі тұтатын қаһарман емес. Оның өлер алдында өзі аялаған бір-ақ адам -

әжесінің зиратына баруы ғана адамшылдық әліппесінен алған сабақты еске алуын көрсетпек. 

Зират мекеншағы шығарма бастауы мен соңындағы қасіретті иланым мен қатерлі істің 

арасын жалғастырады. Жігіттің әрекеті –қоғамдық көзқарас тұрғысынан зор қылмыс.  

Қорыта айтқанда, Асқар Алтай – қандай тақырыпқа қалам тартпасын жазғанына үлкен 

жауапкершілікпен, талғампаздықпен қарайтын жазушы. Жазушының қазақ прозасының өсіп-

өркендеуіне қосқан үлесі зор. Автордың болашақта көркем әдебиетті сүйіп оқитын қазақ 

оқырманының қоржынына әлі де тағылымы мол сүбелі шығармалары келіп қосылады деп 

нық сеніммен айта аламыз. 
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Мақалада отандық мәдениет саласының қайта өркендеуі, Қазақстанның мәдени 

бастамалары, еліміз бен халықаралық қоғамдастықтардың мәдени ынтымақтастығының 

мәселелері Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» атты кітабанының негізінде 

сараланады. Сондай-ақ «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясындағы жобалардың өзектілігі 

баяндалады. 

Кілт сөздер: мәдениет, Қазақстан, ұлттық мұра, жаһандық, қайта жаңғыру. 

 

В статье на основе книги Елбасы Н.А. Назарбаева «Эра независимости» 

анализируются вопросы возрождения отечественной культуры, культурные инициативы 

Казахстана, культурное сотрудничество нашей страны и международных сообществ. 

Кроме этого, отмечается актуальность проектов в рамках программы «Рухани жаңғыру». 

Ключевые слова: культура, Казахстан, национальное наследие, глобальный, 

возрождение. 

 

On the base of the Elbassy N.A. Nazarbayev's book “The Era of Independence” the issues of 

modernization of national culture, cultural initiatives of Kazakhstan, cultural cooperation of our 

country and international communities are analyzed in this article. In addition, the relevance of 

projects in the limits of the “Rukhani zhangyru” program is noted. 

Keywords: culture, Kazakhstan, national heritage, global, modernization. 

 

Мәдениет – халықтың ең үлкен рухани қазынасы, болмысы, ақыл-парасаты және әдет-

ғұрпының, салт-дәстүрлерінің және қарым-қатынастардың сан ғасырлық жиынтығы. Мәдени 

қарым-қатынас – мәдениеттің қоғамдағы негізгі қызметтерінің бірі. Адамдардың қарым-

қатынасы, мәдениеттер үнқатысуы – әлеуметтік шындықтың басым көрінісі. Мәдени қарым-

қатынастың жоғары деңгейі ұлттық дамудың өзіндік моделін жасауға оң ықпал етеді. 

Осындай тұжырымды Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың: «Адамзат тарихының күретамыры 

– мәдениет, ал мәдениеттің күретамыры – адамзаттың ақыл-ойы мен іс-әрекетін дүниеге 

әкелген материалдық құндылықтар болып табылады. Бұл – бәрімізге белгілі ақиқат. Қай 

халықтың болмасын өзге жұртқа ұқсамайтын бөлек болмыс-бітімін даралап, өзіндік 

тағдырын айқындайтын басты белгі – мәдениеті. Мәдениет – ұлттың бет-бейнесі, рухани 

болмысы, жаны, ақыл-ойы, парасаты. Өркениетті ұлт, ең алдымен, тарихымен, мәдениетімен, 

ұлтын ұлықтаған ұлы тұлғаларымен, әлемдік мәдениеттің алтын қорына қосқан үлкенді-

кішілі үлесімен мақтанады. Сөйтіп, тек өзінің ұлттық төл мәдениеті арқылы ғана басқаға 

танылады», – деген сөздері айқындай түседі [1, 6-б.]. 

Мемлекеттің даму дәрежесі мен әлеуетін мәдениетінің даму деңгейіне қарап 

бағалайды. Мәдениет саласы адамды әлеуметтендіру, оны азаматтық мақсат-міндеттерге 

бейімдеу, моральды-өнегелілік құндылықтар жүйесінде негізгі элементті құрайды. 

Осы тұрғыда Қазақстанның ширек ғасырда қол жеткізген толағай табыстары, ел 

тарихында орын алған елеулі оқиғалар мен болашаққа бағдарланған міндеттер баяндалған 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Тәуелсіздік дәуірі» атты кітабы қоғамдық сананы жаңғыртудағы 

мәдениеттің рөлін нақтылай түседі. 
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"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

Отанымыздың тәуелсіздік жылдарындағы жаңа тарихын тұтас қамтыған кітап төрт 

бөлімнен тұрады. Осы тұста мемлекеттің қалыптасуына, ұлттың ұйысуына, адамның 

азаматтық қасиеттерінің қалыптасуына өлшеусіз ықпал, шектеусіз қызмет ететін мәдениет 

саласы әр бөлімде жеке талданады. 

Кітапта Елбасы ұлттық мәдениет пен өнердің қайта түлеуінде «мыңжылдық қазақ 

мәдениетінің» сенімді тірекке айналғанын ерекше атап өтеді [2, 84-б.]. 

Тәуелсіздік – Қазақстан мәдениетінің қайта жандануына, өзіндік бағыт-бағдарын 

айқындауға және дамуына мүмкіндік берді. ХХ ғасырдың 90-шы жылдарында еліміздің 

мәдениет саласы адами құндылықтарға бой ұрумен, ұлттық дәстүрлер мен мұралардың қайта 

жандануымен, мәдениет саласындағы ұлттық бірегейлікті сақтау, барлық мәдениеттердің 

құндылықтары және дербестігінің мойындалуымен сипатталады. Бүкіл әлем қабылдаған 

адам құқықтары, сөз және шығармашылық бостандығы сияқты жаңа құндылықтардың енуі 

республика аймағындағы ұлттардың рухани дүниетанымын шабыттандырды, әрі қайта 

жанданған мәдениет саласына жаңа серпін берді. 

Қазақстанның бірінші жаңғыруының кезеңі ретінде белгіленген 1991–1995 жылдар 

аралығында еліміздің мәдениеті әлемдік кеңістікке интеграциялануын бастады. Осы кезеңде 

халықаралық деңгейде Қазақстан мәдениетінің бірнеше таныстырылымы ұсынылды. Іс-

шаралар легі Қазақстандағы Түркия күндері, «Судзуки» жапондық балалар ансамблінің 

гастролі, Швейцария және Лихтенштейндегі Алматы хореографиялық училищесі 

оқушыларының қайырымдылық концертімен басталып, «Қазақстан-95» көрмесі аясында 

Сан-Диегодағы (АҚШ) мәдени бағдарламасы, Мәскеу, Санкт-Петербург, Париж, Өзбекстан, 

Түркия, Қытай, Ирак және Украина жерлерінде өткен Абай күндері, сондай-ақ, Алматыдағы 

«Абай жерінде» атты халықаралық фестивалімен жалғасты. 

Қазақ халқының мәдениетіне, тарихына және салт-дәстүрлеріне жаңаша тұрғыда 

қарауға, оны молайтуға мүмкіндік туғызған айтулы оқиғалардың бірі – Дүниежүзі 

қазақтарының құрылтайы болып табылады. Тұңғыш құрылтай 1992 жылы Алматыда өткен 

болатын. Екінші құрылтай араға он жыл салып, 2002 жылы киелі Түркістан жерінде 

ұйымдастырылды. Содан бері бес жылда бір рет құрылтай шақыру жақсы дәстүрге айналды. 

Кейінгі құрылтайлар 2005, 2011 және 2017 жылдары елордамыз Астанада өткізілді. 

«Жер жүзінің әр түкпірінен атамекеніне танымал жазушылар, суретшілер, әртістер, 

бизнесмендер мен қоғам қайраткерлері келіп, мемлекеттік тәуелсіздік, ұлттық бірлік, 

ұлтаралық келісім, болашақ ұрпаққа саламатты тәрбие беру мәселелерін талқылады», – дей 

келе Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаев Дүниежүзі қазақтары құрылтайының өткізілуін 

еліміздің мәдени өміріндегі айрықша маңызды оқиға екеніне басты назар аударады. 

Ширек ғасырға жуық тарихы бар Дүниежүзі қазақтарының құрылтайлары жер 

шарының түкпір-түкпірінде тұратын этникалық қазақтардың іскерлік сұхбаты алаңына 

айналып отыр. Құрылтай қазақ халқының мәдениетіне, тарихына және салт-дәстүрлеріне 

жаңаша тұрғыда қарауға, оны молайтуға мүмкіндік береді. Ол, сондай-ақ, біздің 

отандастарымыздың Қазақстанға өз еркімен қоныстануына жол ашады. Осынау маңызды іс-

шара көші-қонға жауапты мемлекеттік органдарға шетелден қоныс аударушылардың 

өздерінің тарихи отандарында бейімделуіне, этникалық көші-қон мәселелерін шешуге және 

білім алуға байланысты мәселелерді уақыт талабына сәйкес жаңаша тұрғыдан қарауға 

көмектеседі. 

Сонымен қатар, сол кезеңдегі Қазақстан мәдениетінің жаңа болмысын 

қалыптастыруға бірқатар шығармашыл отандастарымыздың музыка, театр, кино және 

әдебиет салаларындағы белестерін Елбасы ерекше атап өтеді. 

Бүгінде Қазақстан – тіл саясатының өзекті мәселелерін оңтайлы шешіп отырған 

бірден-бір мемлекет. Осы орайда ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев еліміздің ішікі саясатының 

өзіндік құрылымын қалыптастырудағы парасат-пайымдарын «Тәуелсіздік дәуірі» кітабында 

рет-ретімен сипаттайды. 

«Біріншіден, Қазақстанның этномәдени сан алуандығына көңіл бөлуіміз керек. Бұл – 

біздің рухани дамуымызға серпін берер артықшылығымыз. Екіншіден, қазақ мәдениетінің 
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барлық этностарды біріктіре алар үлкен әлеуетін пайдаланып, мол қазынасын танып-білу 

және заман талабына сай дамыту арқылы рухани бір арнада тоғыса аламыз. Үшіншіден, 

Қазақстандағы барлық ұлттардың мәдениеті – бір-бірімен тығыз байланысты әрі бірі-бірінен 

ажырамайтын мәдениет. Қазақстанның мәдени кеңістігінде түрлі этномәдениеттер қатарласа 

өріліп, бір-бірін толықтырып, дамып келеді» [2, 160-б.]. Қазақстанның екінші дамуының 

басталуында мемлекеттік мектептерде қазақ және орыс тілдерімен қатар, өзге ұлт өкілдері 

ана тілінде білім алды. Республика бойынша тіл үйрететін арнайы лингвистикалық 

орталықтар, өзге тілдерде ақпарат таратушы бұқаралық ақпарат құралдары (газет, журнал, 

теле- және радиобағдарламалар) толыққанды жұмыс жасап келеді. Бұл өз кезегінде барлық 

қазақстандықтарға өз ана тілінде білім алу арқылы төл мәдениеті мен тарихынан тыс 

қалмауына мүмкіндік берді. 

1996 жылдың 24 желтоқсанында «Мәдениет туралы» Заңының қабылдануымен 

еліміздің мәдениет саласы бірізді жүйеге түсті. Аталған нормативтік-құқықтық құжат 

республиканың барлық этностарына мәдени құндылықтарды сақтауға, зерттеуге, 

пайдалануға және насихаттауға тең құқықтар мен мүмкіндіктер берді. 

Қазақстанның екінші жаңғыру кезеңінде (2000–2010 жж.) ел мәдениетінің өркендеуіне 

тұғыр болған бірегей жобалар жүзеге асырылды. Соның ішінде Елбасы ұлттық жобаға 

айналған «Мәдени мұра» бағдарламасына ерекше көңіл бөледі. «Мәдени мұра» 

бағдарламасы Қазақстан халқына және күллі әлемге Қазақстанның ұлы мәдени мұрасы 

сақталып, дамып, тәуелсіздік кезеңіне қызмет етіп келе жатқанын әйгілеген теңдессіз ізгі 

акция бола алды». Сан-салалы бағыттар бойынша ұйымдастырылған негізгі шараларды атап 

өтетін болсақ, тарихи-мәдени ескерткіштерді анықтау, зерттеу, жүйелеу және қайта қалпына 

келтіру жүйесін жетілдіру аясында алғаш рет еліміздегі тарихи-мәдени ескерткіштердің 

толық инвентаризациясы жүргізіліп, нәтижесінде 219 тарихи-мәдени ескерткіш 

республикалық, ал 11278 тарихи-мәдени ескерткіш жергілікті дәрежеде топталды. 

Дамаскідегі Әбу Насыр әл-Фарабидің кесенесі мен тарихи-мәдени орталығын 

тұрғызу, осы қаладағы Сұлтан әз-Заһир Бейбарыстың кесенесі мен Каирдегі Сұлтан 

Бейбарыс мешітін қайта қалпына келтіру жұмыстарын бағдарлама аясында сәтті аяқталған 

шетелдік жобалар ретінде атап өтуге болады. 

Қытай, Түркия, Моңғолия, Ресей, Жапония, Мысыр, АҚШ және Еуропа елдерінің 

кітапханалары мен архивтерінде кең ауқымдағы ғылыми зерттеу жұмыстары жүргізіліп, 

Қазақстанның тарихы, этнографиясы мен өнері туралы бес мыңға жуық тың тарихи 

құжаттар, қол жазбалар мен архивтік деректер жинақталды. Бұл дереккөздері ел тарихын 

тереңірек зерделеуге және талдауға толық негіз береді [4, 43-б.]. 

Тәуелсіздік жылдары Қазақстан экономикасының тұрақтануы мәдениет саласында 

оңтайлы шаралар жүргізуге мүмкіндік берді. Нәтижесінде, мәдениет саласын дамытуға 

бағытталған 1998–200 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарлама қабылданды. 2000 жыл 

Қазақстанда мәдениет жылы болып жарияланды. Жыл бойына еліміздің дара тұлғаларына 

арналған отызға жуық мемориалдық ескерткіштер орнатылды. Әртүрлі деңгейдегі мәдени-

ағартушылық мекемелер ашылып, азаматтарымыздың тарихи танымы кеңейіп, туған жеріне 

деген құрметі арта түсті [1, 8-б.]. Солардың қатарында 1998 жылдан бастап Астанада 

Мемлекет басшысының қолдауымен өткізілетін «Шабыт» халықаралық шығармашыл жастар 

фестивалі де бар. Шығармашыл жастардың өнерін қанаттандырып, шабыт бітіретін, 

үздіктерді анықтап, абыройын асқақтата түсетін халықаралық шығармашыл жастар 

фестивалі «Шабыт» 2000 жылдан бастап халықаралық деңгейге көтеріліп, алыс және жақын 

шет елдік азаматтардың қатысуына мүмкіндік тудырды [5, 4-б.]. 

Тәуелсіздіктің алғашқы бес жылдығында мәдениет пен халықтар арасындағы өзара 

келісімді сақтау принциптерін ұстана отырып, Қазақстан ЮНЕСКО сынды халықаралық 

ұйыммен ынтымақтастық қарым-қатынасын белсенді түрде жүргізіп келеді. 1994 жылдың 

желтоқсан айынан бастап республикада ЮНЕСКО Бюросы ашылды [3, 5-б.]. Аталған ұйым 

мен Қазақстан арасында тарихи-мәдени құндылықтарды қорғау мәселелері аясында тиімді 

келісімдер жүйесі орнаған. Осы кезеңде Қазақстанның екі тарихи-мәдени ескерткіші 
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ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енді. Олар – Қожа Ахмет Ясауи кесенесі, 

«Таңбалы» мемлекеттік тарихи-мәдени және табиғи қорық музейі археологиялық кешенінің 

«Таңбалы археологиялық ландшафты петроглифтері». 

«Бабалар сөзі» басылымында ертедегі халық ауыз әдебиетінің үлгілерінен бастап, 

қазіргі заманғы әдеби шығармалар топталды. «Қазақтың жүз романы» топтамасында соңғы 

100–150 жыл уақыт аралығындағы қазақстандық жазушылардың туындылары жинақталған. 

Қазақ музыкасы зерделеніп, қазақтың дәстүрлі әндерінің «Мәңгілік сарын: қазақтың 1000 

күй, 1000 әні» антологиясы жарыққа шықты. Қазіргі уақытта, өткен ғасырдағы шоқтығы биік 

орындаушылардың фоно-жазбалары қайта қалпына келтіріліп, аудио-тасығыштарға жазылу 

үдерісімен бағдарламаның жобалары өз жалғасын тауып келеді. 

Елбасы Қазақстанның үшінші жаңғыру кезеңіндегі мәдениет саласын «толыққанды, 

сан қырлы, жан-жақты, жарқын түрде дамыды» деп атап өтеді. Бұл пікірін нақты жетістіктер 

мен табыстарды сипаттай отырып, дәлелдейді. 

Жоғарыда аталған «Мәдени мұра» бағдарламасының елеулі нәтижесі негізінде 2014 

жылы Қазақстан Республикасының мәдени саясатының тұжырымдамасы бекітілді. Аталмыш 

ұзақ мерзімді стратегиялық құжат еліміздің мәдениет саласының тарихында алғаш рет 

қабылданып отыр. Осы ретте оның маңыздылығы мен өзектілігін аңғаруға болады. 

Тұжырымдаманы әзірлеу барысында мәдениет саласының ағымдағы жағдайы сараланып, 

өзекті мәселелері айқындалған. Кластерлік жүйе негізінде анықталған мәселелерді шешу, 

демеушілік пен меценаттықты дамыту, мемлекеттік және жеке меншік ұйымдар арасындағы 

ынтымақтастықты жетілдіру жолдары ұсынылған. Сондықтан, тұжырымдамада заманауи 

мәдени кластерлерді құруға немесе шығармашылық білім мен ғылым, экономика, бизнес пен 

инновация байланысын қамтамасыз ететін экономиканың шығармашылық секторына 

маңызды рөл беріледі. 

Мәдениет саласының кинемотография бағыты да биік белестерді бағындырды. 

Отандық режиссерлердің халықаралық деңгейдегі жоғары марапаттары бұған айқын дәлел 

болып табылады. Бүгінде Қазақстандық режиссерлердің шығармалары Канн кинофестивалі, 

Корея Республикасындағы Пусан халықаралық фестивалі, Ялтадағы «Еуразиялық көпір» 

кинофестивалі және т.б. ірі халықаралық өнер байқауларында жоғары бағаланып, жүлделі 

орындарда көрініп келеді [6]. 

Сонымен қатар отандық кино саласының мақтанышына айналған «Еуразия» 

кинофестивалі осы бағыттағы, атап өтсек, «Жаңа көзқарас» кинофестивалі, «Шәкен 

жұлдыздары», «Дидар» республикалық жастар кинофестивалі, «Құлагер» Қазақстан Ұлттық 

кинематографиясының кинобайқауы, «Мобильный взгляд» кинофестивалі, «Алтын Жебе» 

және «Ер төстік» анимациялық фильмдер фестивалі, «Астана экшн» кинофестивалі, «Бастау» 

студенттік және дебюттік фильмдердің халықаралық кинофестивалі сынды бірқатар 

байқаулардың дүниеге келуіне жаңа серпін берді. 

2013 жылғы тамызда Астана қаласында 2012 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясының 67-ші 

сессиясында Қазақстанның бастамасымен қолға алынған 2013–2022 жылдарға арналған 

Мәдениеттер жақындастығының халықаралық онжылдығын ұлықтауға байланысты 

халықаралық форум өтті. Мәдениеттер жақындастығының халықаралық онжылдығы 2010 

жылы Қазақстан Президентінің бастамасымен БҰҰ-ға мүше мемлекеттердің қатысуымен 

өткізілген «Мәдениеттер жақындастығы халықаралық жылының» жалғасы болып табылады. 

Бұл оқиға өз кезегінде түрлі мәдениеттер, конфессиялар мен өркениеттер арасындағы 

келсімді нығайтуға бағытталған дүниежүзі қауымдастықтары белсенділігінің артуына сүбелі 

үлес қосты. Жалпыадамзаттық құндылықттарды қазіргі және болашақ ұрпаққа сақтау 

мақсатында жаңа мәдени келісімнің негізін қалайтын іс-шаралар әлемнің барлық елдерінде 

өткізу онжылдық бағдарламасында қарастырылып отыр. БҰҰ Бас Ассамблеясының 

Мәдениеттер жақындастығының халықаралық онжылдығын жариялауы Қазақстанның 

мәдениетаралық және дінаралық келісімге қосқан айрықша үлесі әрі халықаралық беделінің 

көрсеткіші болып табылады. 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Сонымен бірге, Қазақстанның атынан Қожа Ахмет Ясауи және оның шәкірттерінің 

қолжазбалары, «Невада-Семей антиядролық халықаралық қозғалысының аудиовизуалдық 

құжаттары және «Арал теңізінің мұрағат қоры» ЮНЕСКО-ның «Әлем жады» құжаттық 

мұралар халықаралық тізіміне қосылды. 

Бүкіл адамзаты үшін маңызды болып табылатын алуан түрлілі материалдық емес 

мұраны сақтау мақсатында ЮНЕСКО шеңберінде «Адамзаттың материалдық емес мәдени 

мұрасының» репрезентативтік тізімі жасалды. 2014 жылы бұл тізімге республика атынан 

қазақтың дәстүрлі домбырамен орындалатын күйлерін орындау өнері және Қырғызстан 

республикасымен бірге – қазақ және қырғыз халықтарының киіз үйді даярлау дағдылары мен 

дәстүрлі білімдері енді. 2015 жылы қазақ және қырғыз халықтарының төл өнеріне айналған 

айтыс екі елдің ұсынысымен «Айтыс – суырып салма өнері» номинациясы бойынша осы 

тізімге қосылды [7, 7-б.]. 

Мемлекет басшысы 2017 жылдың 12 сәуірінде жарияланған «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» мақаласында ұсынған «Рухани жаңғыру» бағдарламасының көкейінде 

«ұзақ жүріп, әбден пісіп-жетілгенін» атап өтеді. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы ұлттық 

бірегейлікті сақтау, сананың ашықтығы мен білімге деген құштарлықты, бәсекеге 

қабілеттіліктің артуына, қоғамның ой-өрісінің кеңеюіне жаңа мүмкіндіктер ашып отыр. 

Сондай-ақ, мақала негізінде «Туған жер» бағдарламасы, «Қазақстанның киелі жерлерінің 

географиясы», «Жаһандық өмірдегі заманауи Қазақстан мәдениеті», «100 оқулық», «100 

жаңа есім» атты жобалар әзірленді. Тағылымы мол тарихи және ерте заманнан арқауы 

үзілмеген ұлттық салт-дәстүрлерге негізделген бұл жобалар ұлттық мұраларды дүниежүзіне 

танытуға мүмкіндік беріп, елдегі реформалардың жалғасы іспетті әсер етуде. 

Алға қойған мақсаттарды жүзеге асыру аясында Қазақстан Республикасының Ұлттық 

музейі жанынан «Қасиетті Қазақстан» орталығы құрылды, алғаш рет «Туған жер» 

республикалық өлкетанушылар бірлестігі жасақталды. Барлық өңірлерде этномәдени 

экспедициялар және далалық зерттеулер жүргізіліп, оның нәтижесінде, 185 жалпыұлттық 

және 456 жергілікті деңгейдегі киелі жерлердің тізімі қалыптастырылды. 

Жоба аясында ғалымдардың жүргізген зерттеулердің нәтижесінде, «Қасиетті 

Қазақстан» энциклопедиясының бірінші томы жарық көрді. Әрбір тарихи-мәдени нысан 

бойынша толық сипаттамалары мен 3D турлары бар көпфункциялы виртуалды карта 

әзірленді. Алғаш рет Қожа Ахмет Яссауи және Қарахан кесенелерінің модельдері 3D 

форматқа көшірілді. Киелі жерлерді жаһандық бренд ретінде көрсету мақсатында BBC World 

News телеарнасымен бірлесіп, «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы», «Алтын 

жауынгер», «Қожа Ахмет Яссауи және Айша бибі кесенелері» фильмдер циклі шығарылды. 

Қазақстандық мәдениетті дүниежүзіне таныту мақсатында «Жаңа гуманитарлық 

білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы қолға алынды. Аталған жоба аясында алдағы 

бірнеше жылда гуманитарлық білімнің барлық бағыттары бойынша әлемнің ең үздік деген 

жоғары оқу орындарының оқулықтарын қазақ тіліне аударып, біздің ізденушілердің білімі 

мен ой-өрісін одан әрі жетілдіруге мүмкіндік жасау көзделген. 

Жобаның жұмысы үкіметтік емес және коммерциялық емес «Ұлттық аударма 

бюросы» деп аталатын қоғамдық қордың негізінде ұйымдастырылуда. Аударылатын кітаптар 

тізімі бірнеше рет басылған, соңғы басылымы кейінгі 3 жылда шыққан, мазмұндық тұрғыдан 

бейтарапты деген талаптарға негізделген отандық оқу орындарының ұсынысына сүйене 

отырып жасақталды. Бүгінгі таңда алдыға қойған мақсат-міндеттерді жүзеге асыру үшін 

Қазақстан мен халықаралық баспа үйлер арасында ынтымақтастық туралы келісімдер 

жасалуда [8]. 

Сарапшылардың пайымдауынша «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық» жобасын іске асыру бірқатар аса маңызды жүйелі мәселені шешуге жол ашады. 

Біріншіден, гуманитарлық бағыт бойынша әлемнің 100 үздік оқулығы қазақ тіліне 

аударылады. Сол арқылы тілдің жетілуіне аса қажетті ғылыми мазмұн мен лексика 

қалыптасады. Екіншіден, гуманитарлық салалар бойынша оқитын студенттердің заман 

талабына сай білім алуына жағдай жасалады. Отандық оқу орындарындағы оқулықтардың 
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мазмұны мен академиялық сапасы әлемнің алдыңғы қатарлы ғылыми орталықтарының 

деңгейіне шығады. Үшіншіден, аса ауқымды аударма жобасы қазақстандық аударма 

мектебінің күшейіп, жетілуіне мол мүмкіндіктер береді. Аудармашы мамандар, ғалымдар 

мен оқытушылардың жаңа бағытта жұмыс істеуіне жол ашады [9, 1–2-б.]. 

«Әлем бізді қара алтынмен немесе сыртқы саясаттағы ірі бастамаларымызбен ғана 

емес, мәдени жетістіктерімізбен де тануы керек», – деген Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 

қағидаты «Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» жобасына арқау болды. Жобаның 

міндеті – бүгінгі әлемге тәуелсіздік жылдарындағы кино мен театр, хореография, бейнелеу 

және музыка өнері мен әдебиет жетістіктерін таныстыру болып табылады. 

Аталмыш жобаның жұмыс тобы дүниежүзіне танылуға лайықты отандық мәдениеттің 

үздік үлгілерінің тізбесін жасауға қажет нақты критерийлерді айқындады. Біріншіден, 

туынды Қазақстанның тәуелсіздігі кезеңінде дүниеге келген болуы шарт. Екіншіден, қоғамда 

халық мойындаған, танылған авторлар болуы керек. Үшіншіден, жарық көрген туынды 

(кітап, фильмография, театр қойылымы, көрмелерге қатысу, т.б.) қоғамда танымал болуы 

тиіс. Төртіншіден, жаңашылдығымен, бірегейлігімен, зияткерлігімен, образдылығымен, 

ұлттық болмысымен ерекшеленуі шарт. Бесіншіден, жоғары кәсіби деңгейге, мәдени, әдеби 

талғамға, сахналық мәдениетке сай болуы қажет. Алтыншыдан, зорлық-зомбылықты, діни 

араздықты, нашақорлықты насихаттамауы тиіс. Жетіншіден, іріктеу кезінде Қазақстан 

аумағында тұратын барлық мәдениет өкілдері, ұлттық палитра ескерілуі қажет. 

«Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» жобасының ауқымды бастамасы 

ретінде қазіргі заманғы қазақстандық әдебиеттің екі антологиясын ағылшын, испан, француз, 

орыс, қытай және араб тілдерінде басып шығаруға дайындық және аударма жұмыстары 

жүргізілуде. Мақсат – мәдениет саласындағы халықаралық қарым-қатынастарды нығайту, 

ауқымын кеңейту, әдебиетімізді әлемдік нарыққа шығарып, дүниежүзіне паш ету. Антология 

проза мен поэзия жанрларына арналады. Оның құрылымы мен мазмұны Қазақстан 

Жазушылар одағының арнайы отырысында бекітілген. 

Осы жоба шеңберінде отандық музейлерге де өздерінің ең үздік қорын Қазақстан мен 

шетелдерде экспозициялауға мүмкіндік қарастырылған. Мәселен, жоба басталғаннан бері 

«Алтын адамның әлем музейлеріне сапары», «Еуразия көшпенділері», «Азия мен Еуропаның 

тоғысында» атты көшпелі көрмелер АҚШ, Ұлыбритания, Қытай, Беларусь, Әзірбайжан және 

т.б. мемлекеттерде болып өтті. Сондай-ақ, музей экспонаттарын цифрландыру бойынша жан-

жақты жұмыстар жүргізіліп, музыка, театр және кино салалары да Қазақстанның 

стратегиялық мақсаты – жаһандық мәдени кеңістікке интеграциялануды сәтті жүзеге асыруға 

сүбелі үлес қосып келеді [9, 1–4-б.]. 

Қорытындылай келе, республиканың тұрақты даму және өрлеу кезеңінде Қазақстан 

мәдениеті ХХ ғасырдың 90-шы жылдарындағы дағдарысты ойдағыдай еңсеріп, қажетті 

нормативтік-құқықтық базаны қалыптастырды, саланың өзекті мәселелерін шешуге 

бағытталған мемлекеттік бағдарламаларды жүзеге асырды, әлемдік мәдениет кеңістігіне 

интеграциялану үдерісі сәтті орындалып, халықаралық ынтымақтастық аясына түбегейлі 

тұрақтады. 

Мемлекет басшысының бағдарламалық мақаласы негізінде әзірленген «Туған жер» 

бағдарламасы, «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы», «Жаһандық өмірдегі заманауи 

Қазақстан мәдениеті», «100 оқулық», «100 жаңа есім» атты жобалар Қазақстан мәдениетін, 

ұлттық құндылықтарды жаһанға паш етудің жаңа үлгісі болмақ. 

Ел болашағына тікелей ықпал ететін маңызды құндылықтар жиынтығын құрайтын 

«Мәңгілік Ел» патриоттық актісінде басты құндылық ретінде белгіленген тәуелсіздік идеясы 

Қазақстан мәдениетінің мызғымас тетігін құрайды. 
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ТІРЕК-ҚИМЫЛ AППAРAТЫ ЗAҚЫМДAНҒAН БAЛAЛAРДЫҢ СӨЙЛЕУ ТІЛІН 
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Мақалада  «Тірек-қимыл аппараты зақымданған балалардың сөйлеу тілін дамыту 

ерекшеліктері» тақырыбы бүгінгі қоғaм тaлaбының негізгі міндеттерінің бірі болып отыр. 

Қазіргі таңда тірек-қимыл аппараты зақымданған балалардың күрт өсуіне байланысты, 

бұл мәселе мамандарды алаңдатуда. Сол себептен тірек-қимыл аппараты зақымданған 

балалардың сөйлеу тілін дамыту барысында түзету жұмыстарын жүргізу міндеттері 

айқындалады. 

Түйін сөздер: тірек-қимыл аппараты зақымданған, түзете-дамыта оқыту. 

 

 «Особенности развития речи детей  с нарушением опорно-двигательного аппарата» 

является одной из главных  целей требования общественности. Это проблема является 

очень актуальной, так как с каждым днем возрастает количество детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Поэтому одной из задач является коррекционная работа 

развития речи детей с нарушением опорно-двигательного аппарата. 

Ключевые слова: опорно-двигательный  аппарат, коррекционно-развивающее 

обучение  

 

"Features of speech development of children with disorders of the musculoskeletal system" 

is one of the main objectives of the public demand.This problem is very urgent, as the number of 

children with disorders of the musculoskeletal system increases every day.Therefore, one of the 

tasks is the correctional work of speech development of children with disorders of the 

musculoskeletal system. 

Keywords: musculoskeletal system, correctional and developmental training 

 

Тәуелсіз мемлекетіміздің ертеңі - ұрпaқтың рухaни бaйлығы мен мәдениетін, сaнaлы 

ұлттық ойлaу қaблеті мен біліміне, іскерлігіне бaйлaнысты. Осы орaйдa еліміздің білім беру 

жүйесінде әлемдік деңгейге жету үшін жaсaлынып жaтқaн тaлпыныстaр оқытудың әртүрлі 
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әдіс - тәсілдерін қолдaнa отырып, терең білімді, ізденімпaз, бaрлық іс - әрекеттерінде 

шығaрмaшылық бaғыт ұстaнып, сол тұрғыдa өз болмысын тaнытa aлaтын жеке тұлғa 

тәрбиелеу ісіне ерекше мән берілуде. 

Бүгінгі қоғaм тaлaбының негізгі міндеттерінің бірі қaжетті білімдерді меңгеріп, оны 

қaйтaлaп aйтып бере aлумен ғaнa емес, сонымен бірге шығaрмaшылықпен жұмыс істейтін, 

біртумa ойлaу қaбілетімен ерекшеленетін жеке тұлғaны қaлыптaстыру. 

Қaзaқстaн Республикaсының «Кемтaр бaлaлaрды әлеуметтік және медицинaлық-

педaгогикaлық түзеу aрқылы қолдaу турaлы» Зaңы дaмуындa aуытқуы бaр бaлaлaрғa көмек 

көрсетудің тиімді жүйесін жaсaуғa, олaрды тәрбиелеу, оқыту, еңбекке және кәсіби дaярлaу 

ісімен бaйлaнысты проблемaлaрды шешуге, бaлaлaр мүгедегінің aлдын aлуғa бaғыттaлғaн [1]. 

Тірек-қимыл aппaрaтының зaқымдaлуы кезіндегі күрделі құрылымды зaқымдaнулaр 

aрaсындa сөйлеу бұзылыстaры мaңызды орын aлaды, яғни бұл көрсеткіш 80 % құрaйды. Бұл 

бaлaның aртикуляциялық aппaрaтының пaтологиялық жaғдaйы aртикуляциялық 

моторикaсының дaмуынa, жaңa дыбыстaрдың пaйдa болуынa, сондaй-aқ, былдырлaу кезінде 

aртикуляциялық буындaрдың бірден дaмуынa кері әсер етеді. Бұл бaлaлaрдың былдырлaу 

кезінде қaлыптaғы бaлaлaрғa тән бірізділік жоқ. 

Тірек-қимыл aппaрaты бұзылғaн бaлaлaрмен түзету-логопедиялық жұмысты 

неғұрлым ерте бaстaсa, соғұрлым оның aртикуляциялық aппaрaтының, дыбыстaрды aйтуғa 

дaйындығының дaмуынa әсер етеді. Тірек-қимыл aппaрaты бұзылғaн бaлaлaрдың 60-70%-ды 

дизaртрия бaйқaлaды. Сөйлеу aппaрaтының инервaциясының жеткіліксіздігінен сөйлеу 

тілінің дыбыс aйтуы бұзылaды [2]. 

Тірек-қимыл aппaрaтының зaқымдaлуы   кезіндегі сөйлеу кемістіктерін зерттеуге 

көптеген ғылыми жұмыстaр aрнaлғaн aтaп aйтaр болсaқ, М. В. Ипполитовa, Е. Ф. Aрхиповa 

және т.б. Тірек-қимыл aппaрaтының  бұзылысы кезінде сөйлеу тілінің лексикaлық-

грaммaтикaлық жaғының жеткіліксіз қaлыптaсқaн деңгейі бaйқaлaды. Е.М.Мaстюков 

зерттеулері тірек-қимыл aппaрaты бұзылғaн бaлaлaрдың бірінші сөздері біржaрым  жaсқa 

тaмaн, фрaзaлық сөйлеу тілі 3-3,5 жaсқa тaмaн шыққaндығын көрсетеді. 

М.В.Ипполитовa, Н.В.Симоновa мәліметтері бойыншa,  тірек-қимыл aппaрaты 

бұзылғaн 6-7 жaстaғы бaлaлaр өз сөйлеу тілінде «aстындa», «үстінде», «aрaсындa», 

«aлдындa», «ішінде» сияқты кеңістікті білдіретін сөздерді сирек қолдaнaды. Бaлaлaрдың 

көпшілігі белсенді сөйлеу тілінде уaқыттық, әсіресе бaрлық кеңістіктік қaтынaстaрды 

жеткіліксіз түрде aжырaтып, қолдaнaды. Кеңістіктік қaтынaстaрды түсінуі «мaғaн 

жaқынырaқ», «менен сәл aлысырaқ» жaсынa сaй емес, aл онтогенезде ерте 4 жaсқa дейін 

бaйқaлaды. Сөйлеу тілінің сaпaсы ойлaу ырғaғымен, жaлпы психикaлық әрекетімен 

aнықтaлaды [3]. 

М.В.Ипполитовa мәліметтері бойыншa, тірек-қимыл aппaрaты бұзылғaн бaлaлaрдa 

жaлпы сөйлеу тілінің дaмуы ерекшелігі бaйқaлaды, оның дaму мерзімі кеш болaды. Бaлaның 

көпшілігінде aлғaшқы сөздері 2-3 жaстa, фрaзaлық сөйлеу тілі 3-5 жaсқa тaмaн пaйдa болaды. 

Кейбір жaғдaйлaрдa фрaзaлық сөйлеу тілі тек мектепке бaрaр кезеңінде ғaнa дaмиды [3]. 

Тірек-қимыл aппaрaты бұзылғaн бaлaлaрдың прaктикaлық тәжірибесі мен әлеуметтік 

қaрым-қaтынaсын кемістік ерекшелігінің өзі тежейді. Сонымен бірге, олaрдa сөйлеу тілінің 

қaлыптaсуының дaмуындa үлкен орын aлaтын қaбылдaу үрдісі де бұзылғaн.  

Мектеп жaсындaғы бaлaлaрдың көбісінде сөйлеу тілінің ерекше дaмуын, aл 

кейбіреулерінде жaлпы тіл кемістігінің түрлі деңгейлерін aнықтaуғa болaды.  

Тірек-қимыл aппaрaты бұзылғaн бaлaлaрдың сөздік қоры бaй емес. Сондықтaн дa олaр 

түрлі зaттaр мен әрекеттерді aйту үшін бір сөзді ғaнa қолдaнaды. Сөздерді нaқты aтaмaйды, 

жaлпылaмa сөздерді, септіктерді, жaлғaулaрды қолдaнбaйды. Зaттың белгілерін, қaсиеттерін, 

сaпaсын білдіретін сөздерді сонымен бірге орындaлaтын әрекеттердің aтын aтaумен 

шектелген.  

Бaлaлaрдың көпшілігі фрaзaлық сөйлеу тілін қолдaнaды, бірaқ сөйлемдері әдетте әр 

сөзден құрaлғaн; сөздер көбінесе дұрыс үйлеспейді, қосымшaлaр қaте қолдaнылaды немесе 

мүлдем қолдaнылмaйды. Сөздердің көп мaғынaлылығы, кейде қоршaғaн ортa құбылыстaры 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

турaлы түсініктері жеткіліксіз. Көркем шығaрмaлaрды, aрифметикaлық тaпсырмaлaрды, 

бaғдaрлaмaлық мaтериaлдaрды түсінуде қинaлaды. 

Тірек-қимыл aппaрaты бұзылғaн бaлaлaрдың сөйлеу тілі aуытқуы үлкен орын aлaды. 

Оның жиілігі 80% құрaйды. 

Сөйлеу тілі aуытқушылығының ерекшелігі және оның aйтылуы ең бірінші кезекте 

мидың зaқымдaну күрделілігіне және оның локaлизaциясынa бaйлaнысты.  

Сөйлеу тілі aуытқуы бaс ми бөлімдері қaбығының жaй қaлыптaсуынaн емес, бaлa 

білімінің aздығынaн дa болуы мүмкін.  

Тірек-қимыл aппaрaты бұзылғaн бaлaлaрғa логопедиялық жұмысты дұрыс 

ұйымдaстыру үшін қозғaлыс және клиникaсын түсіну мaңызды орын aлaды. 

Тірек-қимыл aппaрaты бұзылғaн кезде сөйлеу қимыл-қозғaлыс тaлдaғыштaрының 

оргaникaлық зaқымдaнуы сөйлеу тілі дыбыстaрының aртикуляциясының 

aуытқуышылығынa, дaуыстың, тыныс aлу, сөйлеу жылдaмдығы, сөйлеу ырғaғы және оның 

aйтылу интонaциялaрының бұзылуынa әкеп соғaды. Мұндa ең негізгісі фонемaтикaлық 

aуытқушылық көрініс тaбaды. Тірек-қимыл aппaрaты бұзылғaн кездегі дизaртрияғa тән 

ерекшеліктер, ең aлдымен тоникaлық рефлекстердің сөйлеу тілі бұлшықеттеріне әсер етуі 

болып тaбылaды. Бұл тірек-қимыл aппaрaты бұзылғaн кезде логопедиялық жұмысың 

ерекшелігін aйқындaйды. Тірек-қимыл aппaрaты бұзылғaн кезде дизaртрияның ерекшелігі 

сөйлеу моторикaсы және жaлпы aуытқушылықтың тұтaстығын көрсетеді. Формaның бөлігі 

ортaлық қимыл-қозғaлыс нейронының зaқымдaнуы кезіндегі екі жaқты орын aлaтын 

плaстикaлық диплегия болып тaбылaды. Бұл формaдa жоғaрғы және төменгі жaқ, дене, 

әсіресе aяғы жоғaры деңгейде зaқымдaнaды.  

Тірек-қимыл aппaрaты бұзылысының гиперкинетикaлық формaсы ми бөліктерінің ми 

aсты қыртыстaрының зaқымдaнуымен бaйлaнысты. Мұндa жaлпы және aртикуляциялық 

моторикaлaрдың aуытқуы ерекше көрініс тaбaды: бұлшықет тонусының aуыспaлылығы, 

ырықсыз қимыл-қозғaлыс қимылдық және сөздік aктының aйтылу эмоционaлдылығының 

жоқ болуы. 

Қимыл-қозғaлыстың aуытқуы сияқты сөйлеу моторикaсы дa стaтистикaлық позaны 

және жaғдaйды ұстaп тұру aуытқуы көрініс тaбaды. Қимыл-қозғaлыс және сөйлеу aуытқуы 

тоникaлық спaзмдaрының есебінен күрделенеді. 

Тірек-қимыл aппaрaтының бұзылуының гиперкинетикaлық формaсы кезінде 

мишықтың зaқымдaнуы көрініс тaбaды.Тірек-қимыл aппaрaтының бұзылуы кезінде 

жұлынның зaқымдaнуы көрініс тaбaды және де ол мидың бaсқa дa құрылымдaрымен де 

бaйлaнысты, әсіресе үлкен жaрты шaрдың мaңдaй бөлігімен бaйлaнысты. 

Жaлпы және aртикуяциялық моторикaның aуытқуы бұлшық ет тонусының төмендігін, 

қимыл-қозғaлыстың өлшемдігін және нaқтылығының көрініс тaппaуы бaйқaлaды. Оның 

ырғaғының aуытқушылығын aнықтaйды. Тірек-қимыл aппaрaты бұзылысының осы 

формaсындa мишықтық дизaртрия көрініс тaбaды. Оның жиілігі 70-75% құрaйды. 

Тірек-қимыл aппaрaты бұзылысының ең күрделі aуыр формaсы қос гемиплигия болып 

тaбылaды. Мидың әсіресе оның жaрты шaрының зaқымдaнуынaн туындaйды. Мұндa бaрлық 

денесі, қол, aяғы істен шығaды. Бaлaлaр стaтистикaлық және локомоторлық функциялaрды 

игермейді. Сөйлеу тілі aуытқуы aуыр псевдобульбaрлы дизaртрия, кейде aнaртрия түрінде 

көрініс тaбaды. Әдетте бұлшықет тонусының төмендігі көрінеді.  

Осының негізінде М.М.Кольцовaның aрнaйы зерттеуінде сaусaқтың қимылы ортaлық 

жүйке жүйесінің жетілуін қaлыптaстырaды және бaлaның сөйлеу тілі дaмуын жылдaмдaтaды 

деп aнықтaғaн. Бұл мaғлұмaт бaлaның жaлпы және қол қызметінің дaмуымен бірге 

логопедиялық жұмыс жүргізудің керек екенін есепке aлу қaжет [2].  

Тірек-қимыл aппaрaты бұзылғaн бaлaлaрдың сөйлеу тілі қaтaрының дыбыстық 

aйтылуының aуытқушылық ерекшелігі, белсенді қимыл-қозғaлыстың бaрлық түрінде 

aртикуляциялық бұлшық етте  бaрлық ет тонусы өседі және дизaртриялық aуытқушылық 

көбейеді. Кез келген қимыл-қозғaлысты орындaудa күшпен жaлпы және сөйлеу 

бұлшықеттерінде бaрлық ет тонусы өседі және дизaртриялық aуытқушылық көбейеді. Кез 
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келген қимыл-қозғaлысты орындaудa күшпен жaлпы және сөйлеу бұлшықеттерінде бaрлық 

ет тонусының жоғaрылaуы көрініс тaбaды.  

Aртикуляциялық моторикaның бұзылуы фонемaтикaлық қaбылдaудың бұзылуынa 

әсер етеді. Бұл бaлaдa сөздерге дыбыстық тaлдaу жaсaуғa және олaрдың дыбыстық буын 

құрылымын бұрмaлaуғa қиындық туғызaды. Тірек-қимыл aппaрaты бұзылысы кезінде 

бaлaлaрғa сөйлеу тілі жүйесінің лексикaсын игеру қиынғa соғaды. 

Н.Н. Мaлофеев тірек-қимыл aппaрaты бұзылғaн бaлaлaрдың зaт есім мен сын есімді 

қолдaнуын қaрaстырaды. Оның зерттеуі бойыншa зaт есім, сын есім, етістік сөздік қордың 

90%-ын құрaйтынын aнықтaды [2]. 

Aл, Л.Б. Хaлилов лексикaлық-семaнтикaлық aуытқуды зерттеді. Мұндa бaлaлaр көп 

сөздердің мaғынaсын түсінбейтінін aнықтaды. Сөздерді бірінің мaғынaсымен бірін 

aлмaстырып, ұқсaс сөздерді aжырaтa aлмaйды [3].  

Тірек-қимыл aппaрaты бұзылғaн бaлaлaр нaуқaсының ерекшелігіне сaй сөздік 

қорлaры aуытқып, өзіндік ерекшелікпен көрініс тaбaды. Aйнaлa қоршaғaн ортaдaғы зaттaры 

турaлы түсінігі нaшaр, жүйеленбеген, зaттaрдың бөліктері, дене мүшелері, тұрмыстa 

кездесетін зaттaрдың бөліктері, ойыншықтың aтын aтaғaндa дұрыс қолдaнбaй қaте 

қолдaнaды, солaрды үйретуге бaғыттaйды.  

Мектеп жaсынa дейінгі бaлaлaрдa, сонымен қaтaр, одaн үлкен кезеңде сөйлеу тілі 

дaмуының деңгейін оқытудa зaттaрдың aттaрын дұрыс aтaуғa, олaрдың мaғынaсын түсінуге 

үйретеді. 

Aл кіші мектепке дейінгі кезеңде сөйлеу тілі дaмуының бірінші және екінші 

деңгейінде бaлaлaр тұрмыстa қолдaнылaтын зaттaрдың aтaуымен «ыдыстaр, жиһaз, киім, 

ойыншықтaр» сөздік қорын толықтырaды.  

Ортa және жоғaрғы мектепке дейінгі кезеңде сөйлеу тілін дaмытудың үшінші 

деңгейінде сөздік қор жұмысының құрылысы өзгереді: бaлa тaп үйренген aйнaлaдaғы 

тұрмыстық зaттaрғa кеңістікте бaғдaрлaнуғa үйренуге бaғыттaлaды. 

Е.Ф. Aрхиповa ең aлғaш тірек-қимыл aппaрaты бұзылғaн бaлaлaрмен сөйлеу тілінің 

шығуынa дейінгі кезеңде жүргізілетін түзету жұмысының жүйесін құрaстырaды. Бұл 

жұмыстың негізгі мaқсaты сөйлеу тіліне дейінгі функциялaрдың бірізділігін дaмыту болып 

тaбылaды [4].  

Е.Ф. Aрхиповa логопедиялық жұмысты белсенділендіру мaқсaтындa М.В 

Ипполитовaның aппликaторын қолдaнудың әсерлігін көрсетті. 

Ю.A. Рaзенковa ерте жaстaғы бaлaлaрды логопедиялық тексерудің нұсқaсын, сонымен 

бірге бұл сaнaттaғы  бaлaлaрмен нәрестелік шaқтa түзету жұмысының жүйесін ұсынды. 

Сөйлеу зaқымдaнулaры мен олaрдың мәнерлілігі деңгейі, ең aлдымен, ми 

зaқымдaнуының оқшaулaнуы мен aуырлығынa бaйлaнысты. Тірек-қимыл aппaрaтының 

зaқымдaлуы   кезіндегі сөйлеудің зaқымдaнуының aстaрындa тек қaнa мидың белгілі бір 

бөлігінің зaқымдaнуы ғaнa емес, сонымен қaтaр мидың сөйлеу және психикaлық қызметіне 

қaтысaтын бaс миының қaбығы толығымен дaмымaуы немесе мерзімінен кеш қaлыптaсуы 

жaтыр. Бұл – мидың туғaннaн кейінгі өте қaрқынды дaмитын жaс онтогенетикaлық бөлігі. 

Тірек-қимыл aппaрaтының зaқымдaлуы кезіндегі сөйлеу кемістіктері, сонымен қaтaр, 

қоршaғaн ортa жaйлы білімінің шектеулілігіне және тәжірибелік қызмет пен әлеуметтік 

бaйлaныстaрының жетіспеушілігіне бaйлaнысты. Нaуқaс бaлaлaрдың өмірлік тәжірибелері 

aз, қaтaрлaстaры мен үлкендердің де aрaсындa көп aдaммен aрaлaспaйды. Сондaй-aқ, 

тәрбиелеу кезіндегі aтa-aнaлaрының жіберген қaтеліктері де сөйлеудің дaмымaуынa өзінің 

кері әсерін тигізеді. Aтa-aнaлaр көбіне бaлaғa aсa қaмқорлықпен қaрaйды, ол үшін бaрлығын 

жaсaуғa тырысaды, оның бaрлық тілектерін көзқaрaсынaн-aқ түсініп, орындaйды, осының 

сaлдaрынaн бaлaдa сөйлеуге деген қaжеттілік туындaмaй, сөйлеудің дaмуымaуынa әкеліп 

соғaды. Тірек-қимыл aппaрaты зaқымдaлғaн бaлaлaрдың сөйлеу және тірек-қимыл 

aппaрaтының зaқымдaнулaрының aрaсындa пaтогенетикaлық және клиникaлық жaлпылық 

бaр. Пaтологиялық тоникaлық рефлекстердің ұзaқ сaқтaлуы aртикуляциялық aппaрaттың 

бұлшықеттік тонусынa кері әсерін тигізеді. Тоникaлық рефлекстердің көрсеткіштері тіл 
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бұлшықеттерінің тонусын көтеріп,  дем aлуды,  дaуыс шығaру, aуыздың ерікті aшылуын, 

тілдің жоғaры-төмен қозғaлуын қиындaтaды. Мұндaй aртикуляциялық моторикaның 

бұзылыстaры дaуыс белсенділігінің қaлыптaсуын кешеуілдетеді және сөйлеудің дaуыс 

шығaру қызметін зaқымдaйды. Кинестетикaлық қaбылдaудың жетіспеушілігіне  бaйлaнысты 

бaлa aсa aуырлықпен қимылдaп қaнa қоймaй, бaрмaқ бaстaры мен aртикуляциялық 

мүшелердің орнaлaсуы мен қозғaлысын нaшaр сезеді. Aртикуляциялық моторикa 

зaқымдaнуы мен қол қызметінің бұзылысы aуырлығының aрaсындa белгілі бір тәуелділік 

бaйқaлaды [5]. 

Бaрлық белгіленген фaкторлaр тірек-қимыл aппaрaты зaқымдaлғaн бaлaлaрдың 

сөйлеуін aнықтaйды. Қозғaғыш сaлaдaғы түрлі зaқымдaнулaр сөйлеу бұзылыстaрының 

әртүрлілігіне себепші болaды. Тірек-қимыл aппaрaтының зaқымдaлуының әртүріне сөйлеу 

бұзылыстaрының ерекшеліктері тән. Тірек-қимыл aппaрaтының зaқымдaлуы   кезіндегі 

сөйлеу бұзылыстaры бaлaның aйнaлaсындaғылaрмен тілдесуін қиындaтaды және оның 

дaмуынa кері әсерін тигізеді.  

Е. М. Мaстюковa, Е. Ф. Aрхиповa және т.б. ғaлымдaр тірек-қимыл aппaрaты 

зaқымдaлғaн  бaлaлaрдың сөйлеу тілінің дaмуының ерекшеліктерін өмірінің aлғaшқы 

aйлaрынaн бaстaп сипaттaғaн болaтын. Олaр мұндaй бaлaлaрдың сөйлеу тілінің дaмуы бaяу 

екпінде жүретінін белгіледі. Тірек-қимыл aппaрaтының зaқымдaлуы   кезінде сөйлеу тілінің 

дaму үдерісі бaяулaп қaнa қоймaй, пaтологиялық бұрмaлaнaды. Сөйлеу тілі дaмуының 

кенжелеуі бaйқaлaды [4]. 

Тірек-қимыл aппaрaтының зaқымдaлуынa шaлдыққaн бaлaлaрдың көбісінде ерте жaс 

кезеңінде сөздік қордың ұлғaюы бaяу қaрқындa жүреді. Енжaр  сөздігі белсенді сөздіктен 

бaсымырaқ болaды. Әуендік-ырғaқтық  дaмуы және әуен серпінін қaбылдaуы бәсеңдейді. 

Бaлaлaрдың сөйлеу белсенділігі төмен, көбінесе жaй, қысқa сөйлемдерді пaйдaлaнaды. 

Тірек-қимыл aппaрaтының зaқымдaлуынa шaлдыққaн бaлaлaрдың бaрлығындa дерлік 

aртикуляциялық aппaрaт құрылымының бұзылуы сaлдaрынaн сөздің фонетикaсы толық 

жетілмейді, дыбыстaрды aйтa aлмaйды. Сөйлеу тілі дaмуының бaстaпқы кезеңінде көптеген 

дыбыстaр қойылмaйды, кейінірек кейбір дыбыстaр бұрмaлaнып aйтылaды немесе 

aртикуляциясы ұқсaс дыбыспен жaңaртылaды [5]. 

Мектеп жaсындaғы көптеген бaлaлaр aйнaлaсындaғылaрмен 2-3 сөзден құрaлғaн 

қысқa сөйлемдер aрқылы қaтынaсқa түседі. Тірек-қимыл aппaрaтының зaқымдaлуынa 

шaлдыққaн көптеген бaлaлaрдың aрaсындa сөздің лексикaлық жaғының дaмымaуы 

кезедеседі. Бaлaлaр жaлғaулaрды қолдaнудa, сөз тіркестері мен сөйлем aрaсындaғы 

бaйлaнысты, уaқыт пен мезгілге бaйлaнысты сөздерді, aбстрaктілік ұғымдaрды түсінуде 

қиындықтaрғa кездеседі. Сөздің лексикaлық мaғынaсын aсa қиындықпен меңгереді. 

Тірек-қимыл aппaрaтының зaқымдaлуы бaлaлaрдa көбіне сөздің грaммaтикaлық 

құрылымының қaлыптaсуы зaқымдaлaды. Бaлaлaр сөйлем құрaстырудa, сөйлемдегі сөздерді 

бaйлaныстырудa, септік жaлғaулaрын дұрыс қолдaнудa қиындықтaрғa кездеседі. Көбіне 

сөздердің ретінің дұрыс болмaуы, сөйлемнің aяқтaлмaуы, бір сөздің қaйтaлaнуы кездеседі. 

Тіпті, мектепке бaрaр aлдындa бaлaлaрдың көбі сөйлем құрaстырудaғы грaммaтикaлық әдіс-

тәсілдерді дұрыс пaйдaлaнa aлмaйды. Тірек-қимыл aппaрaтының зaқымдaлуы   бaлaлaрдың 

aуытқу  құрылымындa  мaңызды орынды сөйлеу бұзылуы aлaды, ол мидың зaқымдaлуынa 

бaйлaнысты. Керекті бaс мидың қыртыстaрының дaмымaуы бaлaның сөйлеу, психикaлық 

әрекет дaмуынa әсер етеді. Көп қaтеліктерді aтa-aнaлaр жібереді, олaр бaлaның сөзін 

дaмытпaй, өздері aлдын aлa жaсaйды, сонымен бaлa сөйлеу қaтынaсынaн aйырылaды. 

Тірек-қимыл aппaрaтының зaқымдaлуы бaлaлaрдың сөйлеу және козғaлыс 

бұзылуымен бaйлaнысты тоникaлық рефлекстерінің ұзaқ сaқтaлуы aртикуляциялық 

aппaрaтының бұлшық еттерінің тонусынa тepic әсерін тигізеді. Сөйлеу бұзылуы бaлaның 

aйнaлaмен қaтынaсын тepic дaмуындa қиындaтaды. 

Сөйлеу тілі бұзылысының ерекшеліктері жaлпы және сөйлеу моторикaсы 

бұзылыстaрының пaтогенетикaлық бірлігі. Ерікті aртикуляциялық қимылдaрдың 

шектеулілігі мен әлсіздігі бaс миынa қaтысты aртикуляциялық бұлшықеттерді 
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тітіркендіретін  жүйкелердің зaқымдaнуымен күрделенген.  Тіл-жұтқыншaқ және тілaсты 

жүйкелерінің зaқымдaну нәтижесінде жaлғaн бульбaрлы синдромы пaйдa болaды. Ол 

жұтыну,  тыныс aлу, дaуыс жaсaлу бұзылыстaрындa көрініп, aртикуляциялық aппaрaт 

қозғaлысының шектелгендігіне әкеледі [4]. 

Жеке жaғдaйдa бaс миынa қaтысты жүке жүйкелердің зaқымдaлулaры бaйқaлaды. 

Жұмсaқ тaңдaйдың әлсіздігі, жұтыну рефлексінің әлсіздігі, тaмaқтaнудaғы шaшaлу 

сияқты симптомдaр жылжымaлы жүйкенің функциялық бұзылуы турaлы aйтaды.  

Еріндер қимылдaрының шектеулігі, aуыздың aйнaлмa бұлшықеттерінің пaретикaсы, 

aсa көп сілекей aғуы, aуыздың aшық қaлуы бет жүйкесінің зaқымдaнуындa бaйқaлaды. 

Aртикуляциялық aппaрaт мүшелерін инервaциялaйтын (жүйкенің қозуы) бaс миынa 

қaтысты жүйкелердің зaқымдaнуы жиі көз-қимыл жүйкелері функциялaрының 

бұзылыстaрымен aрaлaс болaды. Мұндaй  жaғдaйдa көру-моторлы тепе-теңдік 

бұзылыстaры болып, бaлa көру нaзaрын бір зaттa ұстaй aлмaйды,  жолды көре aлмaйды. 

Соның сaлдaрынaн жaзу мен  оқу бұзылыстaры болып, сюжетті суреттер сериялaрымен 

жұмыстa қиындaтылaды. 

Сөйлеу aртикуляциясындaғы бұлшықеттер тонусы бұзылысының aуысу немесе 

бірқaлыпты емес сипaты, оның сыртқы әсерден, ерікті қозғaлыстaрдaн, бaлaның 

эмоционaлді жaғдaйынa тәуелді болып, бaлaның бaсының, денесінің қaлпының өзгеруі 

дыбыс aйту бұзылысынa әкеп соғaды. Aртикуляциялық қaлыпты сaқтaй aлмaу 

қиындықтaры бaр болғaндықтaн, тірек-қимыл aппaрaты зaқымдaлғaн бaлaлaрдың сөйлеу 

тілінің фонетикaлық бұзылыстaрының тұрaқсыздығымен бaйлaнысты болып келеді. 

Қимылсыз жaғдaйдa сөйлеу aртикуляциясындa  дистония болсa, сөйлеген кезде 

aртикуляциялық aппaрaт бұлшықеттері тонусының шұғыл көтерілуі бaйқaлaды. 

Бұлшықет тонустaрының бұзылыстaры тыныс aлу бұлшықеттеріне, көмей 

бұлшықеттеріне тaрaп, бaлaлaрдың тыныс aлу және дaуыс жaсaлудың түрлі 

бұзылыстaрынa әкеп соғaды. Бaлaлaр еркін түрде дaуыс  қосудa қинaлaды. Сөйлеу тілі aнық 

емес, бұрмaлaнғaн дaуыстың мыңқылдaп шығуы болaды. Сөйлеу бұлшықетеріндегі 

гиперкинездер күрделі түрде сөйлеу тіліне кері әсерін тигізіп, мүлде жоқтығынa әкеледі. 

Диaфрaгмa бұлшықеттеріндегі, қaбырғa aрaсындaғы бұлшықеттерінің гиперкинездері 

тыныс aлуды, сөйлеу тілінің созылыңқылығының бұзылуынa әкеледі [37]. 

Тірек-қимыл aппaрaты зaқымдaлғaн  бaлaлaрдың сөйлеу тілінің сaпaсы еріксіз 

қимылдaрды орындaғaндa, aртикуляциялық бұлшықетте, қол сaусaқтaрындa ерікті 

қимылдaр орындaғaндa пaйдa болaтын, синкинезиялaр сaлдaрынaн бұзылaды. Синкинезиялaр 

қол, aяқтaрдың белсенді қимылдaрының бaрлық түрлерінде бaйқaлaды. Әсіресе, жүргізуші 

қолдың қимылдaрындa, жaңa қимыл дaғдысын меңгергенде aсa көрінеді. Синкинезиялaр ему, 

еріндерді жaлaу қимылдaрындa, aуыздың күшпен aшылуындa дa бaйқaлaды. 

Синкинезиялaрды бaлa еріктің күштілігі болсa жеңе aлaды, aл гиперкинезде ол мүмкін емес. 

Орaльді синкинезиялaр гиперкинездермен болaды. Қaлыпты aртикуляция мүшелерінің 

қозғaлысын сезіну әлсіздігі aртикуляциялық aппaрaттың бұлшықеттерінен келетін 

проприоцептивті эфектті импульсaция бұзылыстaрымен бaйлaнысты. Бaлaлaр берілген 

aртикуляциялық қaлыпты қaйтaлaп жaсaп ұстaудa қинaлaды. Бұны aртикуляциялық 

бұлшықеттегі кинестетикaлық обрaздың тұрaқсыздығымен түсіндіруге болaды. 

Сондықтaн бaлaлaр aртикуляциялық мүшелердің қимылдaрын, aртикуляциялық 

қaлыптaрды қинaлып меңгереді [4]. 

Aртикуляциялық бұлшықеттерге пaтологиялық тоникaлық рефлекстердің әсерінен 

aртикуляциялық мүшелерінің ерікті қимылдaрдың мүмкіндіктері мен бұлшықет тонусы 

дене, бaс, қол, aяқ қaлпынa тәуелді. Мысaлы, отырғaндa бұлшықеттер тонусы күрт 

көтеріліп, бaлa aузын aшуғa, тілін шығaруғa шaмaсы келмейді, aл дәл осы қимылдaр 

бaлaның жaтқaн қaлпындa орындaлaды. Aртикуляциялық моторикaның aтaлмыш 

бұзылыстaры тыныс aлу, дaуыс жaсaлу бұзылыстaрымен күрделенеді: үзілмелі, итермелі 

тыныс aлу, шектеулі дем шығaру, ерікті түрде дaуыс қосу қиындaтылғaн, сөйлеу тілінің 

сипaты «тұншыққaндaғыдaй» күйде болaды. 
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Тірек-қимыл aппaрaты зaқымдaлғaн бaлaлaрдың сөйлеу тілін дaмыту кезіндегі 

педaгогикaлық түзеу жұмыстaрының негізгі бaғыттaры: 

- Жеке және нүктелік мaссaж aрқылы aртикуляция мүшелерінің жұмысы мен 

жaғдaйын қaлыпты күйге әкелу; 

- есту және көру қaбілеттерін дaмыту; 

- қол қозғaлыстaры мен зaттaрмен іс әрекеттерін дaмыту; 

- сөз түсінігі дaмуының дaйындық кезеңдерін қaлыптaстыру; 

- белсенді тілді қaлыптaстырудaғы дaйындық кезеңдерін дaмыту; 

Осы бaғыттaр бaлaның жaсынa, дaму деңгейіне, мүмкіндіктеріне бaйлaнысты өзгеріп 

отырaды.  

Сөйлегенге дейінгі дaмудың І-деңгейінде тұрғaн бaлaлaрмен жүргізетін 

педaгогикaлық-түзеу жұмысының негізіне дaуыс реaкциялaрын ынтaлaндыру жaтaды. 

Педaгогикaлық түзеу жұмысының негізгі бaғыттaры: 

- Aртикуляциялық aппaрaты қозғaлысы мен бұлшықеттері тонусын қaлыпты күйге әкелу; 
- дем шығaруды вaкaлизaциялaу; 
- дaуыс компонентін қосып «жaндaну» кешенін дaмыту; 
- дaуыс реaкциялaрын ынтaлaндыру; 
- көз қaрaуы мен қaдaғaлaуын дaмыту; 
- есту қaбілетін дaмыту; 
- көру қозғaлыстық үйлесімін қaлыптaстыруғa қaжетті қол бaстaры мен сaусaқтaры 

жaғдaйын қaлыпты күйге келтіру. 

Жеке сaбaқтaр тaмaқтaнғaнғa дейін де және кейін де жүргізіледі. Сaбaқ кезінде бaлa 

«рефлексті тыйым сaлу» ұстaнымы қaлпындa болaды. Сaбaқтың ұзaқтығы 7-10 минут. 

Сaбaққa aнaсы қaтысып, педaгогикaлық-түзеу жұмысының әдісін үйреніп, сaбaқтaн кейін де 

бaлaмен күні бойы жұмыс жaсaп тұруы қaжет. 

Сөйлегенге дейінгі дaмудың ІІ-деңгейінде тұрғaн бaлaлaрмен жүргізетін 

педaгогикaлық-түзету жұмысының негізіне гуілдеуді ынтaлaндыру жaтaды. Педaгогикaлық 

түзеу жұмысының негізгі бaғыттaры: 

- Aртикуляциялық aппaрaт қимылы мен бұлшық еттер тонусын қaлыпты күйге 

келтіру; 

- дем шығaру күші мен көлемін aрттыру, гуілдеуді ынтaлaндыру; 

- көзін қaдaу орнықтылығын, қaдaғaлaу біркелкілігін дaмыту; 

- кеңістіктегі дыбыстaрды aжырaту  қaбілетін, үлкеннің әртүрлі дaуыс ырғaғын 

тaнуын дaмыту; 

- қолының ұстaп aлу функциялaрын дaмыту; 

Бұл кезеңде өткізілетін сaбaқтaр жекелік түрде жүргізіліп, ұзaқтығы 10-15 минут 

жaрық, жылы кaбинетте, бөтен шуды болдырмaй өткізіледі. Сaбaқ кезінде бaлa өзі үшін 

aдеквaтты «рефлексті тыйым сaлу ұстaнымы» қaлпындa болaды. Сaбaққa бaлaның тaмaққa 

дейінгі немесе кейінгі ояу кезеңі пaйдaлaнылaды, күні бойы бaлa мен aнa, логопедтің 

жaсaғaн жоспaры бойыншa aйнaлысaды. (Бұл тaлaптaр бaлaлaрдың сөйлегенге дейінгі ІІ-

деңгейінде ескеріледі). 

Сөйлегенге дейінгі дaмудың ІІІ-деңгейінде тұрғaн бaлaлaрмен жүргізетін 

педaгогикaлық-түзету жұмысының негізіне ырғaқты дaуыс қaтынaсы мен былдырды 

стимулдaу жaтaды. Педaгогикaлық-түзеу жұмысының негізгі бaғыттaры: 

- Aртикуляциялық aппaрaт қимылы мен бұлшық еттер тонусын қaлыпты күйге 

келтіру; 

- бaлaның тынысы мен қозғaлыстaрының ырғaқтылығын тудыру; 

- былдырды ынтaлaндыру; 

- сaбaқтaрғa оң көңіл-күймен қaрaуды қaлыптaстыру; 

- көз дифференциялaрын тудыру; 

- қозғaлыс сезімдерін ынтaлaндыру және олaрдың негізінде сaусaқпен сезінуді 

дaмыту; 
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- дыбыстaр мен дaуысқa aкуситикaлық қойылымды дaмыту; 

- тілді түсіндірудегі дaйындaу кезеңдерін қaлыптaстыру; 

Логопедтік сaбaқтaр жеке, күнделікті өткізіледі. Сaбaқтың ұзaқтығы        20 минуттaн 

aспaйды. Сaбaқтaр aрнaйы жиһaздaр мен қaжетті ойыншықтaр жиынтығы бaр логопедтік 

кaбинетте өткізіледі. Өзінің қозғaлыс мүмкіндіктеріне бaйлaнысты, бaлa сaбaқ кезіде 

жөргекте, aрнaй орындықтa немесе креслодa болaды, яғни өз мүмкіндіктеріне қaрaй 

aдеквaтты қaлыптa болaды. 

Сөйлегенге дейінгі дaмудың  ІV-деңгейінде тұрғaн бaлaлaрмен жүргізетін 

педaгогикaлық түзету жұмысының негізіне үлкендермен қaрым-қaтынaсты былдырдың 

ырғaқты дыбыстaры мен былдырлы сөздер aрқылы дaмыту жaтaды. 

- Aртикуляциялық aппaрaт қимылы мен бұлшық еттер тонусын қaлыпты күйге 

келтіру; 

- дем шығaру ұзaқтығы мен күшін aрттыру; 

- физиологиялық эхолaлиялaрмен былдыр сөздерді ынтaлaндыру; 

- қолдaрдың aмaлдық функциялaры мен сaусaқтaр қозғaлысын дaмыту; 

- нaқты жaғдaйдa тіл нұсқaулaрын түсіну қaбілетін қaлыптaстыру; 

Қорытa келе, қaзіргі кезде мүмкіндігі шектеулі бaлaлaрғa, соның ішінде тірек-қимыл 

aппaрaты зaқымдaлғaн бaлaлaрғa әлеуметтік, психологиялық, логопедиялық көмек көрсету 

біздің елімізде бaсты орынғa қойылудa. Тірек-қимыл aппaрaты зaқымдaлғaн бaлaлaрдың 

сөйлеу тілін дaмытудa мaссaж жaсaу, енжaр, белсенді aртикуляциялық жaттығулaрды 

қолдaнудың орны ерекше. Бұл тірек-қимыл aппaрaты бұзылғaн кезде логопедиялық 

жұмысың ерекшелігін aйқындaйды және түзету жұмыстaрының тиімді жaқтaрын көрсетеді. 
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

В данной статье рассматривается значения невербального общения в 

межличностных отношениях  

Ключевые слова: общения, вербальное общения, невербальное общения, мимика, 

манера общения, визуальный контакт, паралингвистика 

 

In this article discusses the importance of nonverbal communication in interpersonal 

relationships 

Keywords: communication, verbal communication, nonverbal communication, facial 

expressions, manner of communication, visual contact, paralinguistics 

 

Білім беру саласында жеке тұлғаның коммуникативтік мәдениетін, тұлғааралық 

қарым-қатынасын қалыптастыру маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Қазіргі 

қоғамның қарқынды дамуы әлеуметтік, экономикалық құндылықтарды, оның ішінде қарым-

қатынас және адам мәдениетінің деңгейін түбегейлі жетілдіруді керек етіп отыр. Әсіресе, 

әлемдік деңгейде қарым-қатынас мәселелерінің шиеленісіп отырған шағында тұлғааралық 

қарым-қатынасты ізгілендіру, оны жоғары мәдениеттіліктің деңгейіне көтеру қажеттігі 

айқындала түсуде.  

Қарым-қатынас үдерісіндегі өзара түсіністіктің болмауы жеке тұлғалар арасындағы 

өзарақатынастың күрделенуіне, тіпті бұзылуына да алып келеді, немесе тұлғаның өз ішіндегі 

адамгершілік тұрғыдағы терең қақтығысты тудырады, себебі өзаратүсіністік пен өзін түсіну 

бір-бірімен тығыз байланысты феномендер болып табылады. Мұндай жағдаяттан шығудың 

бірден бір мүмкіндігі жеке тұлғалар арасындағы қарым-қатынас пен түсінісуді терең талдау 

және оның негізінде тұлғааралық өзара түсінісудің тұтастай жүйесін құру болып табылады.  

Ой-өрісі кең дамыған, тәжирибесі бар адамдар өз қатынастарын меңгере алады, бірақ 

бұл көптің қолынан келе бермейтін іс, себебі көп жағдайда адамаралық 

қатынастардың  мәнін соларды түзуші адамдардың өздері де түсіне бермейді, ал түсінбеген 

затты санлы басқару мүмкін емес [1]. 

Қарым-қатынас жасау арқылы адамға ғана тән табиғи қасиет дамиды және ол - 

адамның тіршілік бейнесі мен мәдени өмірінде, тұрмыс салтында күнделікті қажеттіліктерін 

қанағаттандыратын тұрақты шарт. Адамдар өзара тілдесіп  өмір сүруге бейімделуі организм 

тіршілігі үшін су мен ауа, күн шұғыласы сияқты табиғи қажеттілігімен бірдей. 

Жас ұлғайған сайын қатынастар тек тұрақталып ғана қоймай, адамның оларды 

басқару қабілеті де артады. Мұндайда адамға жәрдемге келетін оның даралық 

ерекшеліктерімен қосымша өмірлік тәжірибесі.  

Тұлғааралық қарым-қатынастардың қалыптасуы, әдетте, олардың бірін-бірі қабылдай 

алуы, түсінуі және бағалауына байланысты, яғни тілдесу нәтижесінде бір адамның 

екіншісінің образы жөнінде топшылаған ой-пікірі. Екіншіден, адамның тұлғалық образын 

оның сырт пішіні мен психологиясын және әрекет-қылығын байланыстыра, салыстырып 

тануға болады. Ал психологиялық бейне әр адамның қажетсінуінен, қылық мотивтерінен, 

мінез бітістерінен, әрқандай өмірлік жағдайлардағы көңіл-күй толғаныстары мен 

әрекеттерінен көрінеді. 

Қарым-қатынас түбегейлі адамдық сұраныс бола отырып, дербес құндылық болады, 

себебі адам басқа адамды әрдайым қажетсінеді. Ол үшін маңызды дүние – бұл басқа адам, 

онымен қарым-қатынас, ортақ істі бірлесіп орындау, ниеттестік. Тек қарым-қатынас 

процесінде және тек сол арқылы адамның өмірлік мәні көрініс табады. Қарым-қатынас жеке 

адам құрылымының маңызды факторларының бірі болып, оның әлеуметтенуінің қажетті 

шарты болып табылады. Қарым-қатынас қоғамның және адам өмірінің барлық жағын 

қамтиды. Адам басқа адамдармен қарым-қатынассыз өз өмірін елестете алмайды, себебі 

оның өмірі бүкіл адамзаттың сақталуына тікелей байланысты [2]. 

Қарым-қатынас мәселесін шетелдік және отандық философ, психолог, әлеуметтанушы 

және педагог ғалымдар да әр қырынан зерттеген. Мысалы, қарым-қатынастың генезистік 

негіздерін М.И. Лисина, Г.А.Урунтаева, қарым-қатынастың қоғамдық-әлеуметтік өмірде 
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тілдесу, ортақтасу арқылы жүзеге асуын, психологиядағы қарым-қатынас туралы әлеуметтік 

зерттеулер төңірегінде Л.П. Буева, М.С. Каган, тұлғаны дамытудағы қарым-қатынас 

мүмкіндіктерін В.М. Соковин, А.Н. Леонтьев, Х.Т. Шерьязданова, Ж.А. Исмаилова т.б. 

зерттеушілерін жатқызуға болады. 

Бүгінгі таңда адамдар арасындағы өзара түсіністіктің жүйесін құру мәселелері 

қоғамның дәстүрлі құндылықтар негізінің бұзылуы, мейірімділік пен қатігездік жайлы 

түсініктердің араласып кетуі, адамгершілік қасиеттердің жоғалуы мен қазіргі замандағы 

оның рөлінің бұрмалануы нәтижесінде қиындық туғызып отыр. Қоғамдағы материалдық 

құндылықтардың шексіз артуы рухани құндылықтардың  құнсыздануына әкеліп, олардың 

қоғамдық-тарихи үдерістегі рөлінің төмендеуіне, осыған сәйкес тұлғааралық қатынастардың 

примитивтілігіне әкеліп, индивидтердің ішкі рухани өзарабайланыстарын бұзып, терең 

өзаратүсіністіктің туыына кедергі келтіре отырып, қоғамның барлық саласындағы сансыз 

қақтығыстарды туғызады.  

Түрлі ролдік статустағы адамдар арасындағы тұлғааралық қарым-қатынастағы 

бейвербальды коммуникация каналдарын пайдалануға әлеуметтік-гуманитарлық ғылымдар 

саласындағы көптеген қызығушылықтардың артуына қарамастан, әлеуметтік-психологиялық 

тұрғыдан жеткілікті тұрғыда зерттелмеген.  

Бейвербалды қарым-қатынас  - «дене тілі», «ым-ишара  тілі» деген ұғымдармен 

байланысты.  Бұл қарым-қатынас  құралына – поза, ым-ишара, мимика, визуалды қатынас, 

тұлға аралық дистанция. 

Бейвербалды қарым-қатынас ерекшеліктеріне байланысты зерттеулерді шетелдік 

ғалымдардың, Пол Экман, Аллан Пиз, Барбара Пиз, Роджер Акстел, Альбер Мерабян, 

Альберт Шефлен, В.Б. Шапарь,  Э. Холл,  Д. Ньюренберг, Г. Калеро, С. Данкелл, А. 

Штангль, т.б. еңбектерінен көруге болады [3]. 

А.А.Леонтьев өз еңбегінде: «қарым-қатынас - білім мен мәдениеттің компоненті, 

оның бөлінбейтін бөлшегі іспетті адам баласының тәлім тәрбиесі мен өзгелермен байланыс 

орнатудың ерекше жолы» - деп қарым-қатынас процесінің адам өміріндегі ерекше 

маңызымен қатар оның өзіндік анықтамасын да көрсетіп өткен. 

Қарым-қатынас тілдік қатынаспен қатар немесе сөйлесімге көмекші қызмет атқаратын 

бейвербалды амалдарды қажет етеді. Өйткені, қатынас немесе көркем мәтін тілдік қарым-

қатынастың сыртында дауыстың құбылмалы реңктерінен, тембрінен, қарқындығынан, 

қимыл-әрекеттерінен, дене қимылдарынан, бет-әлпеттегі өзгерістерден де құралады. 

Олардың әрқайсысы баяншы мен  

Ұлы грек философы Платон дене қимылдарын қолдануды жоғары бағалаған. Тіпті екі 

мың жыл бұрын өмір сүрген Цицерон шешендерге барлық жан қимылы ишаралармен 

үстемеленуі тиіс екендігі жайлы кеңес берген. Мұнан байқайтынымыз тілсіз қарым-

қатынасқа деген қызығушылық ежелгі дәуірден-ақ бастау алгын. 

Бейвербалды амалдарды алғаш зерттеу Г.Спенсер, В.Вундт, Ч.Дарвин еңбектеріннен 

бастау алған. Ч.Дарвиннің 1872 жылы жарық көрген «Эмоцияның адам және жануарларда 

бейнеленуі» атты еңбегінде тілдің шығу тарихы мен ым-ишараның дамуындағы 

байланыстарды ұштастырады. Зерттеуші күнделікті адамда байқалатын айтайын деген бір 

ұғымды жеткізуге арналған қозғалыстардың біразы біздің ерте кездегі ата-бабаларымыздың 

тіршілігінде елеулі орын алған әрекеттердің қалдығы екендігін айтады. Ч.Дарвиннің қазіргі 

«бейвербалды амалдарға» қатысты айтқан тұжырымдары мен бақылауларын бүгінгі күні 

әлемнің барлық ғалымдары мойындайды. Көптеген ғалымдар бейвербалды амалдардың 

сөйлесудегі ерекшеліктерін анықтай келе, адам өмірінде қайсысы қандай қызмет 

атқаратынына айрықша назар аударған. Мәселен, француз психологы Альберт Мейербиан 

қарым-қатынас кезінде вербалды амалдар – 7%, дыбыс, интонация – 38%, бейвербалды 

амалдар – 55% қолданылады деген пікір айтқан. Ал, профессор Бердвислл адамдар қарым-

қатынасында 38% – сөз, 65% – хабар бейвербалды амалдардың көмегімен беріледі деп 

тұжырым жасайды. Сөз етіліп отырған бейвербалды амалдардың қарым-қатынас құралына 

айналуында адамның дене мүшелерінің бәрі де қатысады [4].  
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Бейвербалды амалдарды тіл білімінде паралингвистика деп, грек тілінде ара – 

қасында, жанында және латынның lingua – тіл деген сөздерінен құралған деп қарастырады. 

Паралингвистика терминін қырқыншы жылдары американдық зерттеуші, ғалым А.Хилл 

енгізген. Лингвистикалық түсіндірме сөздікте бұл терминге мынандай анықтама берілген: 

1. Сөйлеуде қолданылатын мағыналы хабар жеткізуші, бірақ тілге жатпайтын 

құралдар. 

2. Тілдік байланысқа қатынасатын тілдік емес құралдардың жиынтығы. 

Бейвербалды амалдар – өз мәні мен өзектілігін қазіргі таңда жоғалтпаған мәселелердің 

бірі. XX ғасырдың елуінші жылдарынан бастап бұл сала аса үлкен қарқынмен зерттеледі. 

Шетел тіл білімінде бейвербалды амалдар елуінші жылдардың басында қолға алынды. 

Терминді алғаш ұсынған ғалым А.Хилл болса, жаңа ғылым саласының зерттеу 

нысанын белгілеген, бейвербалды амалдар мәселесін алғаш ғылыми тұрғыдан 

зерттеушілердің бірі – Дж.Трейгер. Зерттеуші бейвербалды амалдарды кинесика және 

паралингвистика деп екіге бөліп қарастырады. Паралингвистикалық амалдарға 

просодикалық яғни, дыбыстық ерекшеліктерді жатқызады. 

М.Мұқановтың қазақ халхының салт-дәстүрі мен тұрмысында кездесетін ұлттық-

мәдени сипатқа ие бейвербалды амалдарды алғаш психология ғылымымен байланыстыра 

талдайды. М.Мұқанов қазақ халқының тұрмысында кездесетін бейвербалды амалдардың 28 

түрін жинақтай келе, бірнеше топқа жіктейді: сәлемдесу амалдары (көрісу, сәлем ету); алғыс 

айту амалдары (ас қайыру, сарқыт беру, бата беру); үлкендерді немесе сыйлы адамдарды 

қошеметтеу амалдары (бас беру, жездеге төс беру, ауыз тию, жолаушының түсуі, ақ байлау); 

тілек амалдары (бата беру); кемсіту немесе қорлау амалдары (теріс бата беру, келген кісіні 

табалдырықта қабылдау, келген адамға ішек-қарын беру); қайғы амалдары (жылау, кқрісіп 

жылау); салт-дәстүр амалдары (ерулік, із келсе шығарып салу); таңғалу амалдары (бетім-ай); 

өтініш амалдары (кіндік шешенің құттықтауы); өзгешелік амалдары. 

Қарым-қатынастың тілдік амалдары сияқты бейвербалды амалдар да ұлттық 

нышандарға ие. Бейвербалды амалдар әр халықтың ұлттық-мәдени ерекшеліктерінің 

көрсеткіші болып табылады. Ұлттық-мәдени негіздегі бейвербалды амалдардың мағыналық 

астарында халық өмірінің бүкіл қыр-сыры жан-жақты сақталған. 

Адамдар көп жағдайда бір нәрсені айтып тұрғанымен басқадай ойлап тұрады. Сол 

үшін олардың нақты жағдайын түсініп алу керек. Көп жағдайда эмоцияда тұрған адам: 

 - конвенциалды (ортадағы қарым-қатынасқа сәйкес); 

 - спонтанды (ойламаған жерден) қимыл көрсетеді. 

Сөйлеп тұрған адамға қатынасын білдіріп алмас үшін тыңдаушы жай ғана вербалды 

емес түрде, ортадағы қарым-қатынасқа сәйкес ишара білдіреді. Ол кей кезде шын көңілмен 

болса, көбіне түсініксіз болады [5].  

Адамдар көп жағдайда өз сөздеріне мән беріп, мимикасын бақылап отырады. Бірақ ол 

бас кезінде бақылай алғанымен, аяғына дейін бақылау жасай алмайды. Осындай бақылау 

жасай алмау арқылы сөйлеуші байқатқысы келмеген сезімін, қатынасын тыңдаушыға 

байқатып алады. Мұндай жағдай серіктесін өте жақсы білген кезде орын алады. Ер адамдарға 

қарағанда әйел адамдардың эмоциялары оңай байқалады. Адамның эмоциясын мидың оң 

жақ бөлігі, ал логикасы мен сөйлеуін сол жақ бөлігі басқарады. Сондықтан, ол басқаларға 

айтқысы келгенін оң жақ дене бөлігі көрсетсе, ал шын мәніндегі жағдайын сол жақ дене 

бөлігі көрсетеді. 

1. Беттің қозғалысы, бет әлпетті қимылдату. Адамның бет-әлпеті оның ішкі жан-

дүниесін жақсы көрсетеді. Бірақ беттің бұлшық еттерін бақылау жасау жеңілірек. Адамның 

шын ықыласын беттің симметриясы көрсете алады. Егер жалғандық болған жағдайда оның 

оң жақ және сол жақ бөліктерінің қозғалысы өзгереді. Кейбір жағдайда бет қозғалыстары өте 

тез (секундтың жартысындай) болатындықтан, байқалмай да қалады. Оны білдіртпеу үшін 

біраз жаттығу жасап, дайындалу керек. Ал жағымды мимикалар (қуаныш, риза болу) 

жағымсыз мимикаларға (қайғы, ұят, жақтырмау) қарағанда жеңіл танылады.  
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Эмоцияны ерін арқылы тез тануға болады (еріннің қатты мимикасы, немесе ерінді 

тістеу - мазасызданғандықты, ал бір жағына қисайған ерін - күлкі, мазақты, скепсисті 

білдіреді.) 

Күлімсіреу достық қарым-қатынасты білдіреді. Ер адамның күлімсіреуі – ол өз-өзіне 

сенімділігін білдірсе, әйел адамның күлімсіреуі шындыққа жанасады, және көп жағдайда 

оның көңіл-күйін білдіреді. 

Эмоцияны көрсететін бет-әлпет қозғалыстары мыналар: 

 қуаныш: еріндер қисайыңқы, езулер артқа жиырылған, көздің айналасында ұсақ 

әжімдер; 

 қызығушылық: қас сәл-пәл көтерілген немесе төмен түсірілген, ал қабақ көтерілген 

немесе кішірейген; 

 бақыт: еріннің ішкі жағы көтерілген немесе артқа қарай созылған, көздер - 

сабырлы; байыпты; 

 таңырқау: көтерілген қастар маңдайда әжім түзеді, көздер кеңейтілген, ауыз сәл 

ашылған, т.с.с. . 

Әр түрлі эмоциядағы бет-әлпетті білу басқаны түсіну ғана үшін емес, өз мимикаңды 

дұрыстау үшін де қажет. 

2. Адамның көз қарасы және көздері.  

Адамның ішкі көңіл-күйін көзден тез білуге болады: 

 көздің қандай да бір өзгеруі – басқадай бір көңіл-күйдің орнағандығын білдіреді; 

 көздің жиі қозғалысы – алаңдаушылық, ұят, өтірік, ашу, қорқынышты білдіреді; 

 көздің жанып тұруы – қызығушылықты білдіреді; 

 жиі кірпік қағу – қызығушылық, өтірік айтуды білдіреді. 

Сөйлесу кезінде көзге көп қарамауға тырысқан адам бір нәрсені жасыруы, өтірік 

айтуы мүмкін. Ал көзге тіке қарап алған адам (қарашығы үлкен болса) қызығушылықпен 

тыңдап отырғанды, (қарашығы кішкентай болса) ашық жақтырмаушылықты білдіреді. 

3. Көз қарастардың белгілері: 

-   «еш нәрсені білдірмейтін көз қарас - аса назар аудару; 

- «жан-жағына қарау» - қызығушылықтың жоғалуы; 

- «біресе сөйлесушіге қарайды, біресе басқа жаққа қарайды» - келіспеушілікті 

білдіреді; 

- «қырынан қарау» - сенбеушілік. 

Кез-келген айтылымның мән-мағынасын түсіну үшін сөйлеуші мен тыңдаушыда 

халықтың өткен тарихынан, рухани дүниесінен хабардар болу аясында білім болу керек. Бұл 

тек тілдік қатынасты түсінумен қатар, тілсіз қатынастың да мәнін ұғыну үшін қажет. 

Сондықтан да, бейвербалды амалдарды зерттеуде оны аялық біліммен, тіл мен таным 

сабақтастығы тұрғысынан қарастыру да лингвистикада назар аударатын тың мәселе. 

Бейвербальды қарым-қатынас құрадарына кез келген мәдениет өз ізін қалдырады. 

Сондықтан, оның адамдар үшін арнайы нормасы болмайды. Өзге елдің бейвербалды тілін 

сөздік тілі сияқты үйрену және оқу қажет. 

4.Кеңістікті және уақытты ұйымдастыру процестері 

Коммуникация-ситуацияға байланысты қосымша компонент және қарым-қатынас қай 

уақытта және қай жерде болатынына байланысты болып келеді.  

Кеңістік пен уақытты ұйымдастыруда проксемика саласы жеке аймақ ретінде, осы 

қатынастың кеңістігі мен уақытына байланысты көптеген эксперименттік материалдарға ие. 

Проксемиканың негізін салушы-Э.Холл, проксемиканы «кеңістік психологиясы» деп атаған. 

Э.Холлдың зерттеуінде адамдардың қарым-қатынасқа түсуінің арақашықтығына 

байланысты: 

-Интимді арақашықтық (0-45см); 

-Персоналды арақашықтық (45-120см); 

-Әлеуметтік арақашықтық ( 120-400см); 

-Көпшілік арақашықтық (400-750см); 
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5. Визуалды байланыс- немесе көз байланысы сияқты бөліктерге бөліп қарастырған. 

Бұл әлеуметтік психологияда көздің рөлі, яғни қарау ұзақтығы, көздің статистикалық және 

динамикалық ауысуы және көзді алып қашу. Негізінен бұл жүйе сыртқы бейнесі жағынан 

қарапайым болып көрінуі мүмкін. Бастапқы уақытта көз байланысы М.Агайлдың зерттеуі 

бойынша ең алғашқы қарым-қатынас кезінде пайдалынады [6]. 

Адам – ақыл иесі саналы жан ретінде әлеуметтік ортада қоғамдық жағдайда өмір 

сүреді. Әлеуметтік ортада адамдардың өзара қарым- қатынасынан тұратын қоғам. 

Психологиялық бейне жасауда ең күрделі де маңызды тәсіл – жеке адамның бітістерді 

біріктіре әсерлену құбылысы. Оның мәні мынады: әрбір адам сан-қилы тұлғалармен көп 

мәрте кездесе жүріп, қабылдау және бағалаумен жадында олардың сырт көрінісі, 

психологиялық және әрекет-қылығы туралы пайымдау бекітеді. Сонымен, қарым-

қатынастың коммуникативті жағы - вербалды және бейвербалды  процестер арқылы 

адамдардың ақпарат алмасып, бірігіп әрекет етуге міндетті керек жағдай.  
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Бұл мақалада Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың 2017 жылдың 12 сәуірінде жариялаған 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты стратегиялық мақаласында айтылған негізгі 

бастамалардың елдің қоғамдық-рухани өмірін жандандырудағы маңыздылығына басымдық 

беріле отырып, талдау жүргізілген. Соңында мақалада көрсетілген әр бастаманы жүйелі 

түрде жүзеге асырудың жолдарына қатысты ұсыныстар берілген. 

Кілт сөздер: жаңғыру, бастама, ұлттық сана, жоба. 

 

В данной статье затронуты аспекты модернизации общественного сознания и 

продолжительные шаги в будущее по опубликованной статье президента Республики 

Казахстана Н.А. Назарбаева на тему «Болашаққа бағдар – Рухани Жаңғыру». А также 

затронута тема про переход на латиницу казахского алфавита. Также о 100 новых имен 

Казахстана и про 100 новых предметов Казахстана. К тому же затронуты темы про 

родину и про священные места и о современной культуре Казахстана.      

Ключевые слова: модернизация, начало, нацинальное сознание, проект. 

 

This article touches upon aspects of the modernization of public consciousness and long 

steps to the future according to a published article by the President of the Republic of Kazakhstan 

N.A. Nazarbayev on the topic "Bolashaqqa Bagdar - Rukhani Zhangyru". And also touched upon 
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Materials of the international scientific-practical conference 

"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

the topic of the transition to the Latin alphabet of the Kazakh alphabet. Also about 100 new names 

of Kazakhstan and about 100 new subjects of Kazakhstan. In addition, topics about the homeland 

and about sacred places and about the modern culture of Kazakhstan are touched upon. 

Key words: modernization, beginning, national consciousness, project. 

 

Жалпы, Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың жариялаған «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты стратегиялық мақаласы еліміздің рухани өміріне үлкен серпіліс жасаған, 

халықтың ұлттық санасын жаңғыртуға сілкініс берген және де халқымыздың сан ғасырлық 

тарихы мен мәдениетін қайта түлетіп жандандырудың бағыт-бағдарын айқындап берген 

маңызы зор жобалардың бірі болып табылады. Бұл мақала жарияланған күнінен бастап 

жұртшылықтың қызу талқысына түсіп, үлкен қолдауға ие болды. Себебі қазіргі ғылыми-

техникалық прогресс қарқынды дамыған кезеңде әр адамның рухани қоры жетілген тұлға 

болып қалыптасуы өте маңызды. Сондықтан осы тұрғыда бұл бағдарламалық мақаланың 

алар орны ерекше. Мақалада бұқаралық сананы жаңғыртудың және еліміздің мәдени-рухани 

тұрғыда дамуының негізгі бағыттарын айқындаған төмендегідей бағдарламалар 

қарастырылған: 

1) «Қазақ әліпбиін латын қарпіне көшіру»; 

2) «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»; 

3) «Туған жер»; 

4) «Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы»; 

5) «Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет»; 

6) «Қазақстандағы 100 жаңа есім». 

Аталған бағдарламалардың әрқайсысы өзінің терең мән-мағыналығымен, 

маңыздылығымен айшықтала түскен.  Мәселен, «Қазақстанның киелі жерлерінің 

географиясы» жобасы еліміздің  әр өңіріндегі  ата-бабаларымыздың ізі қалған қастерлі 

орындар туралы тарихи деректер мен мағлұматтардың біртұтас кешенін құра отырып, сол 

арқылы жас ұрпақты елжандылыққа тәрбиелеуге негізделген. Бұл жөнінде Ұлт көшбасшысы 

бағдарламалық мақаласында: «Идеяның түпкі төркіні Ұлытау төріндегі жәдігерлер кешенін, 

Қожа Ахмет Ясауи мавзолейін, Тараздың ежелгі ескерткіштерін, Бекет ата кесенесін, 

Алтайдағы көне қорымдар мен Жетісудың киелі мекендерін және басқа да жерлерді өзара 

сабақтастыра отырып, ұлт жадында біртұтас кешен ретінде орнықтыруды меңзейді»-деп 

көрсетті[1]. Жалпы алғанда, қазақ халқының ұлттық санасы туған топырақпен тұтас ұғым 

екені ежелден белгілі. Алаш көсемі Әлихан Бөкейхан: «Туған жердің әрбір түйір тасы 

қазақтың өңіріне түйме болып қадалуы керек» десе, сол қазақтың әрбір түйір тасының 

тарихы бар екенін білеміз. Ол аңыз-әпсаналарды халық санасына сіңіру арқылы, өткенімізді 

саралап, бүгінімізді байыптауға бет алуымыз керек. Қазақ елі ата-бабаларының қорымымен 

шекарасын шегендеп, дәстүрімен дәуір келбетін деректеп, әрбір белі мен жотасын, көлі мен 

қоғасын сана деңгейінде ұлықтап келе жатқан жоралы жұрт. Әрбір атаудың астында аңыз, 

әрбір әулиелі үңгірлердің әпсаналары болатыны сондықтан. «Қазақстанның қасиетті 

орындары» ретінде ерекше қастерленетін табиғи-мәдени мұра, зайырлы және діни сәулет 

ескерткіштері, кесенелер, сондай-ақ Қазақстан халқының жадында өшпес із қалдырған 

тарихи және саяси оқиғалармен байланысты орындар ұғынылады. Сонымен қатар 

Қазақстанның әлеуметтік-саяси өмірінде маңызды орын алатын, ұлттық бірлік пен 

жаңғыру нышаны ретінде көрінетін нысандар да кіреді. Сондықтан Елбасы тапсырмасы 

негізінде, Мәдениет және спорт министрлігінің бастамасымен халқымыздың тарихынан 

елеулі орын алатын Қазақстанның қасиетті орындарын анықтап, оның тізімін жасау қолға 

алынды. Ғылыми-сараптамалық кеңес ашылып, бұл іске бұрыннан бері осы сала бойынша 

жұмыс істеп, зерттеумен айналысып жүрген ғалымдар тарихшылар, өлкетанушылар, 

этнографтар тартылып, ғылыми жүйе құрылды. Зерттеушілер басшылыққа алатын 

нұсқаулықтар жасалып, ол барлық өңірлерге жолданды. Мұндағы мақсат – еліміздегі 

қасиетті тарихи орындарды анықтап, оларды ұлттық ұстаным деңгейіне көтеру. Жалпы, 

сараптамалық кеңестің шешімімен қасиетті орындар жалпыұлттық деңгейлі және 
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жергілікті маңызы бар нысандар болып бөлінді. Еліміздегі барлық қасиетті нысандар 5 

топқа жіктелді. Олар:  

1) Ерекше бағаланатын табиғи мұра ескерткіштері. Ел аузында киелі аталып кеткен, 

кейбіреуі қазірдің өзінде мемлекет қарауында тұрған табиғат құбылыстарының нәтижесінде 

пайда болған орындар. 

2) Археологиялық ескерткіштер және ортағасырлық қалалық орталықтар. Бұл топқа 

қалашықтар, бекіністер, петроглифтер, қорымдар, халқымыздың қалыптасуында ерекше рөл 

атқарған, Қазақ мемлекетінің, Ұлы Жібек жолының құрылуына ұйытқы болған ортағасырлық 

қалалар кіреді. 

3) Діни және ғибадат орындары болып табылатын орындар. Мұндай қасиетті орындарды 

әулие феноменімен байланыстыруға болады. Түркі кезеңіне дейінгі дәуірдегі аттары аңызға 

айналған, көне түркі дәуірі және ортағасырлардағы, сонымен бірге XIX аяғы -  XX ғасырдың 

басына дейінгі тарихи тұлғаларды қамтиды.  

4) Тарихи тұлғаларға қатысты қасиетті орындар. Қазақстан тарихында елеулі орын 

алатын, бүкіл өмірін қазақ елінің бостандығы мен егемендігіне арнап, үш жүздің батыр-билерін 

жиып, елдік маңызды мәселелерді шешкен хандар, Қазақ хандығының тәуелсіздігі үшін 

күрескен батырлар, ұлт-азаттық қозғалысының жетекшілері, қолбасшылар, ғылым мен білімге, 

мәдениетке үлес қосқан мемлекет және қоғам қайраткерлері, ақындар, ғалымдар, ағартушылар 

туралы мәні зор орындар алынып отыр.  

5) Саяси, тарихи оқиғаларға байланысты қасиетті орындар. Қазақ даласында қазақ 

халқының бірлігі үшін болған шайқастарды, ерлікті, батырлықты, қайсарлықты насихаттайтын, 

елдің бірлігін білдіретін ескерткіштер мен ел жадында өшпес із қалдырған қасиетті орындар мен 

қоғамның, мемлекеттің тарихында ерекше орны бар мемлекетіміздің жаңа нышандары еніп 

отыр. Осылайша қасиетті жерлер мен нысандарды анықтап, өңірлерде жүргізіліп жатқан 

ғылыми-сараптамалық жұмыстардың бағыт-бағдарын, дәйектемесін жасау жұмыстары алға 

қойылды. Территориялық жағынан әлемдегі ондыққа енген жас мемлекет болған соң бағзы 

бабалардан мұраға қалған ел мен жерді көздің қарашығындай мұқият сақтау – ұрпақтық асыл 

парызымыз. Бұл жобаның қоғамға елшілдік, мемлекетшілдік көзқарасты қалыптастыратын 

дүние – қазақ тарихындағы хандар мен билердің рөлі болса, жастарды азаттық үшін күрес 

жолына тәрбиелейтін дүние – ұлт-азаттық күрескерлердің әрекеті. Қазіргі таңда қазақ қоғамына 

біздің дәстүрімізді жоққа шығаратын түсініктер еніп кетіп жатыр. Әсіресе ислам атын жамылып 

халық арасын іріту үрдісі белең алуда. Екіншіден, қазіргі жастар өзінің тарихын тек әлеуметтік 

желіде таратылған жеңіл-желпі ақпар арқылы танып-білуде. Бұдан нені аңғарамыз? Күн өткен 

сайын жастардың тарихи санасына тұсау салатын қауіп күшейіп келеді. Осыған қалқан болатын 

дүние – жоғарыдағы жоба болуы тиіс. Яғни болашақ ұрпақ жалпыұлттық қасиетті нысандарды 

тану арқылы ұлттық бірегейлікті ұғынып, қазақ халқының сонау тас дәуірінен бері бір ел, бір 

халық ретінде қалыптасқан ел екенін санасына сіңіре алады. Осы арқылы тұтас тарихи сана 

қалыптасады. «Қасиетті Қазақстан» жобасы 2017-2021 жылдарды қамтып отыр. Осы аралықта 

әр жыл сайын бір-бір томнан барлығы 5 томдық үлкен еңбек «Қазақстанның қасиетті жерлерінің 

энциклопедиясы» жасалуы тиіс. Аталмыш жобаның тағы бір тиімді тұсы – ішкі рухани-туризмді 

дамытуға зор үлес қосады деп күтілуде. Яғни, бұл туризмнің ерекшелігі – адамдар табиғатты 

тамашалап, ел-жер көріп, көңіл көтеру емес, тәлімдік-тәрбиелік мәні әрі туған жер тарихымен 

танысуына бағытталуымен құнды болмақ[2]. Соған сәйкес еліміздің әр өңіріндегі тарихы 

тереңнен сыр шертетін қастерлі орындарды анықтау мақсатында әртүрлі экспедициялар 

ұйымдастырылған болатын. Соның бірі – Қазақстан халқы Ассамблеясының Алматы облыстық 

филиалы мен І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті бірлесіп өткізген «Рухы 

бекем, киелі мекен – Жетісу» атты ғылыми-танымдық экспедициясы. Бұл аталмыш экспедиция 

Алматы облысының Кербұлақ, Панфилов, Ақсу, Сарқан, Алакөл сынды 5 аудандарын аралап 

қайтты. Құрамында зиялы қауым өкілдері, ғалымдар мен сарапшылар, географ, тарихшылар, 

өлкетанушы, археологтар, сондай-ақ, этномәдени бірлестіктердің төрағалары мен белсенділері 

және бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері болған экспедиция іссапар барысында шамамен 

1500 шақырым жолды бағындырды[3]. Бұл экспедицияның негізгі мақсаты – азаматтардың 
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Жетісу жерінің қастерлі орындарына деген қызығушылығын ояту болып табылады. Осы арада 

статистикалық мәліметтерге жүгінер болсақ, «Киелі Қазақстан» республикалық ғылыми-зерттеу 

орталығы тарапынан шыққан «Қазақстанның қасиетті жерлері» атты қос томдық жинаққа енген 

жалпыұлттық 100 нысанның 17-і, өңірлік 500 нысанның  41-і Алматы облысының еншісіне тиеді 

екен[4]. Бұл дегеніміз жер жаннаты-Жетісу өңірінде Елбасының мақаласы бірізділікпен жүйелі 

түрде жүзеге асырылып жатқандығын көрсетеді. Ал «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 

100 жаңа оқулық» жобасы отандық білім беру жүйесінің көкжиегін кеңейткен жобалардың бірі 

болып саналады. Себебі бұл жоба арқылы әлемнің ең таңдаулы деген шетелдік авторларының 

үздік 100 оқулығы қазақ тіліне аударылады. Қазірдің өзінде 18 оқулық аударылып, еліміздің 

барлық жоғары оқу орындарының оқыту процесіне енгізілді. Бұл дегеніміз еліміздегі әр жастың 

заман талабына сай сапалы білім алуына, әлемдік деңгейдегі оқулықтармен қазақ тілінде 

танысып, зияткерлік ойлау жүйесін шыңдауына тың серпін береді әрі ана тіліміздің өрісін 

кеңейтіп, жаңаша терминдермен толықтырылып, дами түсуіне мүмкіндік туғызады. Сонымен 

қатар Елбасы мақаласында көрсетілген маңызы зор бастамалардың бірі – ол қазақ әліпбиін 

латын қарпіне көшіру. Бұл бастаманы елімізді өркениетке жетелейтін сара жол десек болады. 

Себебі латын әліпбиіне көшу еліміздің  әлемнің дамыған 30 мемлекетінің қатарына қосылу 

процесін жеделдетеді әрі түркі әлемімен жақындастыра  түседі. Бұл жерде түркі әлемімен 

жақындастыра түседі деуге басты негіз -  елімізбен шекаралас өз ағамыз деп атап кеткен 

Өзбекстан, Каспий теңізінің ар жағында қоныс тепкен Әзірбайжан, мұнайлы ел Түрікменстан 

алып держава КСРО ыдыраған сәттен бастап өз әліпбилерін латын қарпіне ауыстырған болатын. 

Сондай-ақ,  еліміздің тәуелсіздігін алғаш болып мойындаған Түркия да осы қаріпті қолданады. 

Сондықтан әліпбиімізді жаңа нұсқаға ауыстыру арқылы біз ежелден тарихымыз бір түркі тілдес 

елдермен әлеуметтік-экономикалық, мәдени тұрғыда тығыз қарым-қатынас орната аламыз және 

түркі тілдерінің өзара байланыстылығын нығайта түсеміз. Жалпы, латын қарпі біздің елімізге 

таңсық дүние емес. Сонау кеңестік кезеңде, нақтырақ айтар болсақ, 1929 жылы 7 тамызда КСРО 

Орталық Атқару Комитеті мен КСРО Халық Комиссарлары Кеңесінің Президиумы 

латындандырылған жаңа әліпби – «Біртұтас түркі алфавитін» енгізу туралы қаулы қабылдады. 

Латын әліпбиінің негізінде жасалған жазу үлгісі 1929 жылдан 1940 жылға дейін қолданылып, 

кейін кириллицаға ауыстырылды. Ал 1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ жазуын 

латындандырылған әліпбиден орыс графикасы негізіндегі жаңа әліпбиге көшіру туралы» заң 

қабылданды[5]. Яғни, қазақ даласында латын графикасына негізделген жазу үлгісі 11 жыл 

көлемінде қолданылғандығын көреміз. Сол кездегі қазақ зиялыларының көптеген еңбектері, 

түрлі басылымдар осы латын қарпінде басып шығарылған. Бұл сол заманда қазақ халқының осы 

латын қарпін еркін меңгергендігін де айғақтай түседі. Статистикалық деректерге сүйенсек, 

әлемдегі өркениетті 100 ел, 4,5 млрд. адам, соның ішінде шетелде жүрген  5 миллион 

қандасымыз бүгінде латын әліпбиін қолданады екен. Түрлі саладағы ғылыми термин 

сөздердің көпшілігі латын тілінде [6]. Сондықтан қазіргі жаһандану үдерісінде латын 

қарпіне көшуден қорқудың еш қажеттілігі жоқ.  Елбасымыздың тапсырмасымен «үш 

тұғырлы тіл» саясаты қолға алынды. Білім беру мекемелерінде балаларға өз ана тілі қазақ 

тілі және ресми орыс тілімен қатар ағылшын тілі үйретілуде. Ал ағылшын тілі латын 

графикасында жазылған.  Өз кезегінде бұл латын әріптерімен ағылшын тілін үйреніп 

жүрген балалар үшін еш қиындық туғызбайтындығы анық.  

Мақаладағы айрықша орны бар бастаманың бірі – «Қазақстандағы 100 жаңа есім» 

жобасы. Аталған жоба тәуелсіздіктің ширек ғасырын бағындырған Қазақстанның әлеуметтік-

экономикалық дамуына өздерінің сүбелі үлестерін қосқан тұлғалардың есімдерін қалың 

жұртшылыққа дәріптеу мақсатында қолға алынды. Осы уақытқа дейін біз тек тарихта белгілі 

ұлы бабаларымыздың есімін ұлықтап келсек, ендігі жерде тәуелсіздіктен кейінгі жылдарда ел 

дамуы үшін еңбек сіңірген азаматтардың да жеткен жетістіктерін назарға алатын боламыз. 

«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы – бұл өзінің білімімен, қажырлы еңбегімен және 

талантымен биік белестерді бағындырған азаматтардың тарихы. Елбасымыз айтқандай, жобада 

нақты адамдардың нақты тағдырлары мен өмірбаяндары арқылы бүгінгі, заманауи Қазақстанның 

келбеті көрініс табады. Сондықтан аталмыш жобаның негізгі мәні де осында жатыр. 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Мақалада айтылған «Туған жер» бағдарламасы – барлық уақытта ұлттық бірегейліктің 

іргетасы ретінде сонда мекендеген барлық этнос мәдениеті мен дәстүрлерін өзіне 

қалыптастырады. Мұндай киелі сезім, іс жүзінде барша тіршілік қарекетіндегі жаңа 

жетістіктерге жетелеген отанға деген махаббат іспеттес. «Туған жер» - азаматтарды туған өңірін 

көркейтуге тарту, сонымен қатар әлеуметтік мәселелердің шешуіне бағытталған «шағын 

отанның» дамуына үлес қосатын бағыттағы арнайы жоба болып саналады. Яғни, еліміздегі әрбір 

азамат өзінің туған өлкесін дамытуға үлес қосуы қажет. Бұл жоба әрбір адамның елжандылық, 

отансүйгіштік қасиетін арттыруға негіз болып табылады.  

Сондай-ақ, мақаладағы тағы бір айтылған маңызды бастама – «Жаһандағы заманауи 

қазақстандық мәдениет» деп аталады.  Қоғам дамуының басты көрсеткіші болып әрдайым оның 

мәдени жетістіктері болып саналады. Сол себептен, бұл жетістіктерді әлемдік деңгейде таныту 

өте маңызды. Аталмыш жобаның  нәтижесінде отандық мәдениеттің заманауи жетістігімен 

барша халықтың танысу мүмкіндігі туады[7].  

Cонымен, Елбасымыз Н.Ә. Назарбаевтың жариялаған «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы – халқымыздың рухани дүниесіне үлкен серпіліс 

берген тың жоба болып саналады. Жарияланған күнінен бастап еліміздің әр өңірінде 

мақалада көрсетілген бастамалардың маңыздылығын халыққа түсіндіру үшін түрлі жұмыс 

топтары құрылды. Және де Елбасы айқындаған бастамаларды жүйелі түрде іске асыру үшін 

әртүрлі іс-шаралар жоспары айқындалды. Оны жоғарыда нақты айтып өттік. Мақала 

аясында әлі де көптеген іс-шаралар жүзеге асырылу жоспарлануда және орындалып 

жатқаны да баршылық. Сондықтан терең логикалық маңыздылығы бар мақаланы жүзеге 

асыруға әрбір азамат атсалысуы қажет.  
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В настоящее время количество стрессовых ситуаций в жизни современного 

студента возросло, что является средством стимулирующим развитие стресса. Это 

связано с ростом информационной и эмоциональной нагрузок, проблема выбора адаптивных 

копинг-стратегий, так как успешность этого процесса зависит от  уровня успеваемости, 

способности и умений правильно планировать и распределять свое рабочее время для 

подготовки. В образовательной среде вуза достигнуть психологической комфортности.  
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Выбор копинг-стратегий является одной из составляющих психического здоровья, 

основным критерием делающего актуальной исследование данной темы и  в результате 

проведенного анализа степени изученности проблемы, имеется ограниченное количество 

работ и публикаций в данной области. 

Ключкевые слова: копинг-поведение, юнешеская копинг-шкала,копинг-стратегии, 

защитно-совладающее поведение 

 

Қазіргі уақытта студент өміріндегі стресстік жағдайлардың санының артуы, 

стресстің дамуын ынталандыратын құрал болып табылады. Бұл ақпараттық және 

эмоциялық жүктемелердің өсуімен байланысты, бейімделу копинг-стратегияларды таңдау 

проблемасы, бұл процестің табыстылығы үлгерім деңгейіне, өз жұмыс уақытын дайындау 

үшін дұрыс жоспарлау және бөлу қабілетіне байланысты. ЖОО-ның білім беру ортасында 

психологиялық жайлылыққа қол жеткізу. 

Копинг-стратегияларды таңдау психикалық денсаулықтың құрамдас бөлігі болып 

табылады, осы тақырыпты өзекті зерттеуді жүргізетін негізгі критерийлер проблеманың 

зерттелу талдау нәтижесінде осы саладағы жұмыстар мен жарияланымдардың шектеулі. 

Кілт сөздер: копинг-мінез-құлық, жасөспірімдердің копинг-шкаласы,копинг-

стратегиялар, қорғаныстық-реттілік мінез-құлық 

 

Currently, the number of stressful situations in the life of a modern student has increased, 

which is a means of stimulating the development of stress. This is due to the growth of information 

and emotional stress, the problem of choosing adaptive coping strategies, as the success of this 

process depends on the level of performance, ability and skills to plan and allocate their working 

time for training. In the educational environment of the University to achieve psychological 

comfort.  

The choice of coping strategies is one of the components of mental health, the main criterion 

making relevant the study of this topic and as a result of the analysis of the degree of knowledge of 

the problem, there is a limited number of works and publications in this area. 

Key words: coping behavior, and youth coping scale,coping strategies, protective and 

coulduse behavior 

 

Успешность работы определяется не только методами и приемами имеющимися в 

арсенале, а в большей степени  личностными качествами. 

Копинг-поведение студентов  может рассматриваться как важнейший создатель 

ресурс в целях профессионального роста личности. 

В системе «человек –человек», ежедневно вовлечен в длительное напряженное 

общение с другими людьми, сопровождающееся эмоциональной насыщенностью.  

Проблема  развития стрессо—устоичивости обусловленна необходимостью 

повышения качества подготовки специалистов и способствует росту профессионального 

потенциала . 

Наиболее актуальным для решения обозначенной проблемы является разработка 

адекватных психологических средств для оценки и развития  стрессоустойчивости 

студентов. Современное состояние проблемы свидетельствует стрессоустойчивости 

студентов на стадии профиссионализации, когда проходит развитие профессионально 

важных личностных качеств, формирование профессиональной  пригодности  как системной 

организации субъекта. 

В Государственной программе развития образования Республики Казахстан  на 2011-

2020  годы одной из важных целей является формирование интелектуального , физически и 

духовна развитого гражданина, развитие конкурентноспособного человеческого капитала 

для экономического благополучия страны. [1] 

Результатом реализации Концепции государственной молодежной политики должны 

стать улучшение социально-экономического положения молодых  казахстанцев, 
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образовательный и профессиональный рост молодежи, увеличение степени ее  вовлечение в 

социально-экономическую жизнь общества. Поставлена задача будущих  специалитсов , 

ориентированных на требования  социально-экономической ситуации на рынке труда,с 

определенным набором личностных и профессиональных качеств. [2] 

Изучение копинг-поведения на сегодняшний день является весьма актуальной темой. 

Проблему копинг-поведения рассматривают с разных сторон, а в центре нашего внимания 

будет изучение особенностей кипинг-поведения студентов в образовательной среде вуза.  

Исследование копинга началось в 1940 году с исследований Г. Гартмана. так на 

протяжении времени исследования продолжались, и лишь в 1960 – 1980 годы интерес 

возрос. Представителями разных школ проблема копинг-поведения рассматривалась не 

одинаково. Несмотря на исследования прошлого и современности, в настоящий период в 

данной области нет единого концептуального теоретического подхода к осмыслению 

копинг-поведенияи явлений психологических защит. Как известно, ранее, термины «копинг» 

и «защитные механизмы» использовались как одно понятие и все вместе это звучало как 

«защитно-совладающее поведение».  

Первым термин «психологическая защита» был предложен З. Фрейдом [3]в книжном 

издании «Защитные нейропсихозы». В последующем изучением этого вопроса 

интересовались такие ученые, как А. Адлер, Ф. Басин, Ф. Василюк,Г. Келлерман, М. Кляйн,  

Р. Плутчик, В.Райх, В.Роттенбер,В. Ташлыков, А. Фрейд и др. 

Основой понимания копинг-поведение считается этнопсихология, а так же 

достижение методологии и богатство отечественной психологии Рубинштейна, 

Брушлинского, Абульханова и др. Суть ее заключается в отнесении человека к активным 

субъектам разнообразных форм свободной активности, и рассматривается ровно как 

концептуальное сопротивление постулату «непосредственности», согласно которому, 

внутренняя и внешняя человеческая активность напрямую обуславливается воздействиями 

окружающей среды или отдельными психологическими функциями.      

Психология субъекта выявляет умения лица к самодетерминации, самоопределению, 

саморазвитию [4].  

Формируя и внедряя термин «копинг-поведение» в казахстанскую науку, отмечается 

его малоизученность. Этот термин относят к жизнетворческим дарованиям человека или его 

основным силам, провоцирующим нацеленную на общество и самого себя преобразующую 

динамичность.  

Внимание уделяется пяти основным задачам копинга, как особого адаптивного 

поведения [5].  

−минимизирование неблагоприятного влияния факторов, и увеличение возможностей 

возобновления активности, деятельности;  

−терпение, адаптация или урегулирование, изменение жизненных ситуаций;  

−сохранение положительного, позитивного «образа Я», веры в собственные силы;  

−сохранение психологического баланса;  

−сохранение и поддержка близких связей с другими людьми.  

В своих трудах такой автор как М. Рудольф отмечает, что многочисленное количество 

людей поразительно стойки и даже процветают перед лицом невзгод. Они функционируют, 

глядя в лицо трудности, переживаютжизненные кризисы и ведут продуктивную жизнь и 

деятельность.  

С 2007 года основа данных Национального института здоровья США включала около 

семидесяти тысяч ссылок попроблеме копинг-поведения [6].Как полагает И. Голованевская 

[5], для того чтобы найти ответ на вопрос о том, почему человек предпочитает выбор той или 

иной стратегии, уверяет в необходимости включения в анализ я-концепцию. В ситуациях, 

требующих совладания, обычно требуется приложить больше усилий, так как они являются 

более сложными, соответственно, нужна реализация своих возможностей на более высоком 

уровне, включение в работу всех имеющихся ресурсов, в том числе умений и способностей, 

применение которых не требуется в обычных условиях, ведущее влияние оказывает «я-
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концепция», как идеальное и возможное. Многие работы доказали, что более здоровые 

душевно те люди, которые чаще имеют в своем багаже способы адаптивного поведения. 

Имеются подтверждения о том, что депрессивные лица не могут влиять активно на 

контролируемые стрессоры.  

Б. Корвасарский [7] и другие авторы проводили исследование, которое показало, что 

по сравнению со здоровыми людьми характерной чертой дезадаптивных людей является 

пассивное положение при разрешении конфликтов, и, соответственно, менее адаптивное 

поведение. Если неадекватно оценивать ситуации, то это, как следствие, может привести к 

неадекватным эмоциям, которые нарушают адаптивные реакции организма.    

Одной, из наиболее значимых считается социальная поддержка. Как подтверждают 

исследования, она способна уменьшить негативный эффект от стрессовых событий. Это 

объясняется тем, что имеющаяся поддержка сопровождается позитивным душевным 

настроем и вызывает изменение психических и соматических симптомов. Такое явление 

ослабления между воздействием и поддержкой назвали буферным.  

Копинг - это действия совершаемые человеком, для разрешения трудной ситуации. 

Развитие копинга рассматривается как направление в психологии, находящееся на стыке 

разных отраслей медицины, возрастной психологии, психологии личности. Несмотря на 

многочисленность исследований до сих пор имеются спорные вопросы, касающиеся копинг-

поведения. Открытым остается вопрос об особенностях копинг-поведения студентовиих 

действий[10].  

Сама же теория копинга имеет большой пласт в развитии, посвященный 

теоретическому развитию, осмыслению самого понятия и отождествления понятий копинг-

стратегий от защитных механизмов. Теория копинг-поведения формируется в отечественной 

психологии с 90-х годов 20-го века, в это время она встречается с большими проблемами 

методологического и методического уровня, и это отражает реальные сложности поведения 

людей в ситуации стресса.  

Психология в настоящее время уделяет не малое количество времени для изучения 

стратегий поведения в стрессовых, конфликтных, вызывающих тревогу, ситуациях. В первую 

очередь, оно объясняется тем, что человек неразрывно связан с социумом, практически все 

сталкиваются с ситуациями кризиса и вырабатывают определенный план для их преодоления.  

Феноменология психологической защиты и совладания достаточно широко представлена 

в рамках иностранных концепций личности З .Фрейда, А. Фрейда, К.Хорни,Э.Фромма, Ф. 

Александера, Ч. Бреннера,трансактного анализа Э.Берна, гуманистической психологии А. 

Маслоу, К. Роджерса,социального научения Дж.Роттера,Д.Эфрана, учения об общем 

адаптационном синдроме  

Г. Селье, в когнитивной Р. Лазаруса, С. Фолькмана. Впсихоэволюционной теории стресса 

Р. Плутчика, Г.Келлермана[5].  

К осознанию понятия «копинг» выделяется три подхода:  

−Неопсихоаналитики предлагают такой подход, где копинг рассматривается как эго-

процесс, нацеленныйна активное приспособление человека (личности) в ситуациях, 

вызывающих трудности. Для того чтобы копинг-процессы функционировали, предполагается 

включение когнитивных, моральных, мотивационных, социальных структур личностидля 

совладания с проблемой. В том случае, когда человек не способен адекватно преодолеть 

проблему, защитные механизмы дают о себе знать(ригидные,дезадаптивные способы 

совладания), они мешают индивиду адекватно адаптироваться в реальности.Если говорить 

другими словами,то копинг и защита работают на основании схожих процессов, но,по сути, 

являются разнонаправленными механизмами в преодолении проблем [6].  

−Во втором подходе копинг рассматривается как личностные качества, которые 

предполагают использование сравнительно неизменных разновидностей ответа на стрессовые 

ситуации. А. Биллингси Р. Моосна основании этого выделили три способа совладания с ситуацией 

стресса и включили в них оценку ситуации; вмешательство в ситуацию и избегание [7].  
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−В следующем подходе копинг это динамический процесс, который определяется 

субъективностью переживания ситуации и другими факторами.  

Р. Лазарус и С. Фолкман являются представителями данного подхода иопределяют 

копинг-стратегии как когнитивные и поведенческие личностные усилия, которые направлены на 

снижение стрессового влияния. Копинг-поведение (активное преодоление) [11], является 

целенаправленным устранением или изменением влияния стрессовой ситуации, ослаблением 

стрессовой связи личности или определяется как внутренние психические способы совладания 

со стрессом с использованием различного рядаприемов (механизмов) психологической защиты, 

которые направлены на преобразование эмоционального напряжения, а не на изменение 

стрессовой ситуации [8].  

     Так можно сделать вывод о том, что копинг-поведение формируется за счет среды, 

возрастных особенностей и от личности. Работы М. А. Холодовой [2] посвящены исследованию 

копинг стратегий и возрасту человека. С ее точки зрения, копинг зависит от возраста. Ей была 

использована «юношеская копинг-шкала» и методы факторного и кластерного анализа, в ходе 

чего было выявлено, что стили совладания зависят от того, как ту или иную ситуацию 

рассматривает человек, а само интеллектуальное развитие является важным звеном для 

контроля и оценки ситуации [12]. Таким образом, образование в настоящее время накладывает 

большую ответственность научащихся, при этом и увеличивается напряженность. В результате 

взаимодействия формируются личные качества, происходит процесс самореализации, 

стремление к дальнейшему образованию и участию в общественной деятельности. Увеличение 

нагрузок ведет к увеличению тревожности, и в этом контексте, копинг-поведение является тем 

самым рычагом, регулирующим эмоции и поведение [9]. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Концепция Государственной молодежной политики Республики Казахстан до 2020 

года «Казахстан 2020: путь в будущее». – ППРК No 191 от 27.02.  

2.Указ Президента Республики Казахстан «Об утверждении Государственной программы  

развития образования Республики Казахстан на 2011-2020 годы». -Астана, Акорда, от 7 декабря 

2010 г.  

3. Анцыферова, Л. И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание, 

преобразование ситуаций и психологическая защита / Л. И. Анцыферова // Психологический 

журнал. – 1994. – № 1. – С. 3–17. 

4. Исаева Е.Р. Копинг-поведение и психологическая защита личности в условиях 

здоровья и болезни. – Санкт-Петербург: Изд-во СПбГМУ, 2009. – 136 c.  

5. Голованевская, В.И. Взаимосвязь особенностей «Я-концепции» исовладающего 

поведения / В.И. Голованевская. – Москва : МГУ, 2001. – 16-25 с 

6. Журавлева, А. Л.Совладающее поведение: Современное состояние и перспективы / 

Под ред. Т. Л. Крюковой, Е.А. Сергиенко. – Москва : Институт психологии РАН, 2008. – 680 с. 

7. Корытова, Г. С.Профессиональный стресс: психологическая защита и копинг в 

педагогической деятельности: Монография / Г. С. Корытова ; ФГБОУ ВПО «ТГПУ».–Томск : 

ТГПУ, 2015. – 452 с. 

8. Вассерман, Л. И. Методика для психологической диагностики способов совладания со 

стрессовыми и проблемными для личности ситуациями: Пособие для врачей и медицинских 

психологов /Б.В.Иовлев, Е.Р.Исаева.–Санкт-Петербург: Изд-во института В.М.Бехтерева,2009.–35 с.  

9. Василюк Ф. Е. Жизненный мир и кризис: типологический анализ критических 

ситуаций // Журнал практической психологии и психоанализа. - 2001. - №4.  

10. Грановская Р.М., Никольская И.М. Психологическая защита у детей. СПб., 2009.  

11. Гринина О. В., Кича Д. Н. Пути совершенствования системы лечебно-

оздоровительной работы// Материалы первой научной конференции «Образ жизни и 

здоровье студентов». - М. 2005. С. 9-12.  

12. Джеймс У. Психология. - М., 2011. - 301 с. 

 



  

123 

Materials of the international scientific-practical conference 

"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

13. Aikaterini Michou, Athanasios Mouratidis, Evren Ersoy, Hasan Uğur Social 

achievement goals, needs satisfaction, and coping among adolescents Original Research Article 

Personality and Individual Differences, Volume 99, September 2016, Pages 260-265  

14. Fulya Yüksel-Şahin An Examination of Bullying Tendencies and Bullying Coping 

Behaviors Among Adolescents Original Research Article Procedia - Social and Behavioral 

Sciences, Volume 191, 2 June 2015, Pages 214-221  

15. Erin M. Rodriguez, Geri R. Donenberg, Erin Emerson, Helen W. Wilson, Larry K. 

Brown, Christopher Houck Family environment, coping, and mental health in adolescents attending 

therapeutic day schools Original Research Article Journal of Adolescence, Volume 37, Issue 7, 

October 2014, Pages 1133-1142  

16. S. Darius Tandon, Jacinda K. Dariotis, Margaret G. Tucker, Freya L. Sonenstein Coping, 

Stress, and Social Support Associations With Internalizing and Externalizing Behavior Among 

Urban Adolescents and Young Adults: Revelations From a Cluster Analysis Original Research 

Article Journal of Adolescent Health, Volume 52, Issue 5, May 2013, Pages 627-633  

17. Vivian Kraaij, Nadia Garnefski Coping and depressive symptoms in adolescents with a 

chronic medical condition: A search for intervention targets Original Research Article Journal of 

Adolescence, Volume 35, Issue 6, December 2012, Pages 1593-1600  

18.Портал психологических изданий PsyJournals.ru — http://psyjournals.ru/ 

addictive_behavior/issue/45940_full.shtml 

 

 

ӘОЖ 539 

 

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ САЛАСЫН ЖАҢҒЫРТУ 

МАҚСАТЫНДА ДУАЛДЫҚ ОҚЫТУ ЖҮЙЕСІН  ЕНГІЗУ ҮРДІСІН ҚҰҚЫҚТЫҚ 

ЖАҒЫНАН РЕТТЕУ ӘДІСТЕРІ 

 

Әлекбаева М.М., магистр 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 

 

E-mail: malekbaeva@list.ru 

 

 Мақалада дуалды оқыту жүйесін енгізуде,  техникалық және кәсіптік білім беру 

жүйесін қалыптастыру,дамыту жөнінде ұсыныстарды әзірлеу барысында заңнамалық, 

экономикалық, ынталандырушы және ұйымдастырушылық сипаттағы шараларды жүзеге 

асыруды  құқықтық жағынан қамтамассыз етуге көңіл бөлінген. 

Кілт сөздер: дуалды жүйе, кәсіптік оқыту, аттестаттау, стандарт, реформа. 

 

В статье уделено внимание правовому обеспечению реализации мер 

законодательного, экономического и организационного характера при внедрении системы 

дуального обучения, выработке предложений по формированию и развитию системы 

технического и профессионального образования. 

Ключевые слова: дуальная система, профессиональное обучение аттестация, 

реформа.  

 

The article focuses on the legal support of the implementation of legislative, economic and 

organizational measures in the implementation of dual training, the development of proposals for 

the formation and development of technical and vocational education. 

Key words: dual system, professional training, certification, reform. 

 

Елбасымыздың «Қазақстан  2050» стратегиясында «Ғасырлар мақсаты – қоғамның 

нарықтық қарым-қатынасқа көшу кезінде, саяси-экономикалық және рухани дағдарыстарды 
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

жеңіп шыға алатын, ізгіленген , ХХІ ғасырды құрушы, іскер, өмірге икемделген, жан-жақты, 

мәдениетті жеке тұлғаны қалыптастыру» — деп тұжырым жасаған еді. Сонымен қатар, бір 

мақсат, бір мүдде, бір болашақ" атты Қазақстан халқына Жолдауында білім сапасын басты 

назар аударған болатын. Мемлекет басшысының білім беру жүйесін жаңғыртуға және оны 

халықаралық даму деңгейіне шығаруға шақыруы ерекше маңызға ие. Осындай  қойылған 

міндеттер Қазақстанның әлемнің ең дамыған 50 елдің қатарына кіруін қамтамасыз етуге тиісті 

қажетті жағдайлар жасап, бүкіл қоғам мен мемлекеттің белсенді қызметінің жаңа кезеңін 

көрсетеді. Ал дәл мынадай мақсаттарға жетудің. маңызды факторы –білім беру  болып 

табылады. Қазіргі қарқынды даму және білім беруден жаһандық бәсекелестік жағдайында ол 

өмір бойы сапалы және үздіксіз болуы талап етіледі. Сондықтан қазақстандық білім беру 

жүйесінің алдына заманауи әдістер мен оқыту бағдарламаларын меңгеру, оқыту деңгейін 

арттыру, үш тілді (қазақ, орыс,ағылшын)  кәсіби-техникалық дайындық, аналитикалық ойлау 

және т. б. сияқты қажетті білімдер мен дағдыларды оқыту міндеті қойылған. Қазақстанның 

индустриялық-инновациялық дамуын кадрлық қамтамасыз етуге жастардың техникалық білім 

алуына мемлекет тарапынан кепілдік береді. Бізге білім алудың барлық жүйесін сапалы 

реформалауды жүргізу керек, оның қорытындысы білім берудің әлемдік стандарттарына шығуға 

септігін тигізеді. Оқытудың барлық деңгейлерінде дуалдық қағиданы енгізу қажет, бұл жастарға 

тек теориялық білімді ғана емес, сонымен қатар өндірісте, оның ішінде, жоғары технологиялы 

және инновациялық сипаттағы жұмыс істеудің практикалық дағдылары мен іскерліктерін 

бекітуге ықпал ететін болады [1]. 

Мақаланың өзектілігі дуалды білім беру жүйесі, сол себепті дуалды білім беру жүйесіне 

анықтама беріп, шығу тарихына кішігірім шолу жасап кетсем артық болмас деп ойлаймын. Ол 

алғаш Германияда пайда болып негізі қаланды. Дуалды оқыту жүйесінің кәсіби мамандар 

даярлауда тиімділігі мен нәтижелілігі зор екендігі тәжірибеде дәлелденген. "Дуалды жүйе" 

ұғымы тек 1969 жылы енгізіліп, «Кәсіптік оқыту туралы» Заңның талқылауына байланысты 

алпысыншы жылдардың екінші жартысында ғана қоданысқа енгізіле бастады. Сол кезден бастап 

мемлекеттік кәсіптік мектепті өндірістік оқытумен ұштастыратын, неміс жүйесі дүниежүзілік 

үлгілі болып саналады және көптеген елдерге әлі күнге дейін  экспортталуда. Дуалдық білім 

беру жүйесін негізін қалаушысы Георг Кершенштайнер болып саналады. Ол 1895-1919 жылдар 

аралығында Мюнхен қалалық мектеп кеңесін басқарды және мектеп оқу бағдарламасының 

халықтық реформасымен айналысты.  ХХ ғасырдың басында Мюнхенде,  Г. Кершенштайнер 

жаңа тәжірибеге бағытталған мектеп түрін енгізді. Мюнхенде 1900-1901 оқу жылында етшілер, 

кондитерлер, түтікшілер, цирюльниктер және шаштараздарға арналған алғашқы кәсіби 

мектептер құрылды. Олар кәсіби белгісі бойынша бөлінген жаңа мектептің үлгісі болды. 

Германияда, өндірістік, кәсіптік дайындық Кәсіптік оқыту Заңымен, мектептегі кәсіптік 

дайындық - жекелеген федералдық жерлердің мектеп заңдарымен реттеледі. Бұл заңнамалық 

негіздер оқыту экономиканың қажеттіліктеріне сәйкес болуына бағытталған.  Бірақ сонымен 

қатар теориялық білім –білім алушы өзгерген жұмыс жағдайларына икемді бейімделуі үшін 

соншалықты кең, жан-жақты болуы керек еді. Кейін, Германияда федералдық деңгейде 

"Кәсіптік білім туралы", "Қолөнер ілімі", "Нұсқаушылардың  жарамдылығы туралы  Директива" 

Заңы қабылданды. Олар оқушылардың кәсіпорынмен және білім беру мекемелерімен қарым-

қатынасын реттеуге бағытталған болатын[2]. Қазақстан Президенті Н.Ә. Назарбаевтың  Герман 

федеративтік республикасына"дуалды білім беру жүйесін" дамыту жөніндегі іс сапары 

Қазақстанда осы мәселедегі уағдаластықтарды іс жүзінде жүзеге асыру үшін қуатты серпін 

берді. "Қазақстанның әлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 

қадам" атты мақаласында Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаев дуалды кәсіби 

білім беруді дамыту, жаппай кәсіптер кадрларының тапшылығын жеңуге мүмкіндік беретін 

қолданбалы біліктіліктің қазіргі заманғы орталықтарын құру қажеттігін атап өтті. Оңтайландыру 

шеңберінде білім берудің үздіксіз вертикалін нығайту қажет. Мектепке дейінгі, бастауыш, орта, 

кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі "жас" білім берудің барлық түрлерінің 

қисынды өзара байланысын қалпына келтіру маңызды. 
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Materials of the international scientific-practical conference 

"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

Уақыт өте келе,  Қазақстан Республикасының Үкіметіне дуалды техникалық және 

кәсіптік білім беру жүйесін қалыптастыру жөнінде ұсыныстар дайындау кезінде заңнамалық, 

экономикалық ынталандырушы және ұйымдастырушылық сипаттағы шараларды жүзеге 

асыруды көздеу ұсынылды. Атап айтқанда, Үкіметке "кәсіптік біліктілік туралы" заңның 

қабылдануын жеделдету, ТжКБ инфрақұрылымын және материалдық-техникалық базасын 

жаңарту жөнінде шаралар қабылдау, инженерлік-педагогикалық кадрлардың қазіргі заманғы 

корпусын қалыптастыру үшін жағдай жасау ұсынылды. Қазіргі кезеңде Қазақстан 

Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған  бағдарламасында 

көрсетілгендей, елімізде индустриалдық -инновациялық даму талаптарына сәйкес 

техникалық және кәсіптік білім беру жүйесін сапалы түрде дамытуға басым көңіл бөлінуде. 

Еліміздің экономикасы тұрақты өсуіне байланысты техникалық және кәсіптік білім беру 

жүйесінің негізгі міндеті – студенттерге сапалы білім мен саналы тәрбие беріп, бәсекеге 

қабілетті, құзіреттілігі қалыптасқан білікті маман дайындау.  

Қазіргі таңда әлемнің 60 елі дуалдық оқыту жүйесімен жұмыс жасауда, оның ішінде 

индустриясы дамыған елдер: Германия, Англия, АҚШ, Оңтүстік Корея және т.б. елдерде 

жұмысшы кадрларын даярлауда жақсы жағынан көрсеткен. Осындай техникалық және 

кәсіптік білім беру саласын жаңғырту мақсатында Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев елімізде 

дуалдық оқыту жүйесін енгізуді тапсырды.  Еліміздегі компаниялар мен кәсіпорындарға шұғыл 

түрде дуалдық оқыту жүйесіне араласуға тапсырма берді. Елбасымыздың  айтуынша, 

оңтайландыру аясында үздіксіз білім беру жүйесін нығайту қажет. Мектепке дейінгі, бастауыш, 

орта, кәсіби, жоғары және жоғары оқу орны сияқты "жас" білім берудің барлық түрлерінің 

логикалық байланысын қалпына келтіру маңызды деп пайымдап кеткен, сонымен қатар, жеке 

және мемлекеттік білім беру мекемелері ұсынатын білім беру қызметтері ретінде айтарлықтай 

алшақтықтарға жол бермеуге болмайтынын атап өтті. Білім беру жүйесі жалпыұлттық болып 

қалуы тиіс. Біріншіден, орта білім беру жүйесінде директор корпусының сапасын арттыру 

бойынша шаралар қабылдау қажет. Екіншіден, жеке меншік мектептерде, колледждер мен 

жоғары оқу орындарында,  халықаралық стандарттарды қоса алғанда, мемлекеттік білім беру 

стандарттарының нормаларының сақталуын құқықтық жағынан дұрыс орындалуын бақылауды 

жолға қою керек. Үшіншіден, жоғары оқу орындарын оңтайландыру процесін жүргізу маңызды, 

өйткені Қазақстанда 2017-2018 оқу жылының басында Қазақстан Республикасында 

филиалдарды есепке ала отырып 127 жоғары оқу орны (бұдан әрі - ЖОО) жұмыс істейді. 

Меншік нысаны бойынша 47 жоғары оқу орны, 75 жоғары оқу орны жеке меншік нысаны және 

5 жоғары оқу орны мемлекеттік болып табылады. Сонымен қатар, президенттің айтуынша, 

Үкімет еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігімен бірлесіп қазақстандық еңбек 

нарығының бес жылдық жалпыұлттық болжамын әзірлеу және жариялау тәжірибесін енгізу 

қажет. Мұндай құжат мамандық таңдауда қазақстандық мектеп түлектері үшін жолсілтеме 

болмақ. Сондай-ақ, Президенттің пікірінше, жұмыс істеп тұрған барлық жоғары оқу 

орындарына тексеру жүргізіп, оның қорытындысы бойынша олардың санын жеке мекемелерді 

біріктіру немесе тарату жолымен оңтайландыру қажет. Төртіншіден, дуалды кәсіби білім беруді 

дамыту маңызды. Елбасымыз Дуалды білім беру жүйесінің тиімділігі атап кеткен: 

-мамандарды даярлаудың дуалды жүйесі білім берудің дәстүрлі нысандары мен 

әдістерінің негізгі жетіспеушіліктері – теория мен тәжірибе арасындағы алшақтықты жояды; 

- даярлаудың дуалды жүйесінің құрылымында маманға әсер етіп, болашақ қызметкердің 

жаңа психологиясын жасау механизмі жатыр; 

- қызметкерлердің дуалды білім алу жүйесі білім алу мен жұмысқа дағдылануға жоғарғы 

мотивация береді, өйткені олардың алған білімдерінің сапасы жұмыс орындарында атқаратын 

қызметтік міндеттеріне тікелей байланысты; 

- сәйкес мекемелер басшыларының өз қызметкерлерін іс жүзінде оқытуға мүдделілігі; 

- тапсырыс берушімен тығыз қатынаста жұмыс істейтін оқу орыны оқу барысында 

болашақ мамандарға қойылатын талаптарды ескереді; 

- дуалды білім беру жүйесі таяу жылдары Қазақстанның кәсіби оқытуында кеңінен 

қолданылуы мүмкін; 
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- мамандардың кәсіби дайындығын жоғарылатуға ықпал етеді; 

- еңбек өнімділігі артады, халықтың көшіп – қонуы азаяды, әлеуметтік шиеленіске 

жол берілмейді. 

Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға арналған даму бағдарламасы білім 

берудің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың, экономиканың тұрақты өсуі үшін сапалы білімге 

қол жеткізуді қамтамасыз ету жолымен адами капиталды дамытудың жаңа кезеңі болып 

табылады. Қазақстанда қазір неміс тәжірибесіне негізделген дуалды модель енгізілуде. Бірақ, 

бұл өте күрделі процесс болып шықты, өйткені бірқатар алғышарттар жоқ [4]. 

Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасының экономикасында өтетін 

құрылымдық өзгерістердің қарқынды процестері жаңа формациядағы мамандарға деген 

жоғары сұранысты тудырды, олар елде өтіп жатқан осы тарихи, экономикалық және саяси 

жағдайды негізге ала отырып, осы процестерді заң жүзінде іске асыруға тиіс. Тәжірибе, 

экономика мүдделері, біздің еліміз алға жылжып келе жатқан қарқынды даму жолдары 

техникалық және кәсіптік білім берудің мақсаттарын, әдістері мен мазмұнын білдіруі 

тиіс.Сонымен қатар,жаңа дайындық жүйесі әріптестік, білім беру ұйымдарын, жұмыс 

берушілерді және білім беруді басқару органдарын жақындастырудың арқасында енгізіле 

бастағанын атап өткен жөн. Түлектерді, яғни болашақ мамандарды сертификаттау маңызды 

жаңалық болып табылады. Бұрын жас маман-түлектің біліктілігін білім беру ұйымдарының 

қорытынды аттестаттау комиссиясы растаған болса, Ал бүгінгі таңда  ҚР "Білім туралы" 

Заңымен бітірушілерге біліктілік беру рәсімі оқу процесінен бөлінген. 2012 жылдан  бері, 

мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес, Қазақстанда осы функцияны бәсекелестік 

ортаға, жұмыс берушілер қауымдастығына беру жөніндегі жұмыс атқарыла басталды. Бүгінгі 

таңда туристік, тау - кен және мұнай-газ саласында үш сертификаттау орталығы құрылды. 

Осылайша, дуальді оқыту жүйесі - мамандарды даярлау бойынша білім беру және өндірістік 

салалардың келісілген өзара іс-қимылын көздейтін мақсатты кәсіби даярлықты 

ұйымдастырудың инновациялық түрі болып қалыптасуда. 

Дуалды оқыту идеясы өзінің нақты практикалық контурына ие болады. Білім берудің 

кәсіпен , еңбек нарығы субъектілерімен өзара іс – қимылы-бұл қоғам талап ететін қазіргі 

заманғы үлгінің құрамдас бөлігіне айналды. 
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Мақалада миф ұғымының жаңаша зерттеу әдістеріне сай үздіксіз өзгеріп, 

толықтырылып келе жатқандығы сөз етіледі. Миф ұғымы жайындағы әр түрлі 

көзқарастар қорытындыланады және қазіргі кездегі мифологияның зерттелу бағыттары 

туралы мәліметтер беріліп, көзқарастар айтылады. 

Кілт сөздер: миф, мифтің зерттелу бағыттары, мифология. 

 

In this article, myths are constantly changing and complementing according to new methods 

of research. Myths are also summarized in different perspectives. And the study of the mythology of 

modern times. 

Key words: myth, research directions of myths, mythology.  

 

Мифтың түрлі теориялық мәселелерін зерттеуде оның тұрақтанған ғылыми ұғымдық 

анықтамасын жасау - ең алдымен қарастырылатын өткелді мәселенің бірі. Алайда, өзге 

көзқарас, өзге зерттеу бағыттарының нәтижесі оған әралуан көлемдегі анықтамаларды беріп 

отыр. Миф — Адамзат мәдениетінің ең күрделі түрі болғандықтан да оның көлемі тек дін, 

этнография, фольклор сияқты ғылым аспектілерін қамтудан бөлек, өзге көптеген 

ғылымдармен байланыстылығы бар екендігін ғалымдардың әр түрлі бағыт, әдістер бойынша 

жазылған еңбектері айғақтайды. Біз мұны мифтың зерттелу бағыттарын көрсетуде тереңірек 

айтатын боламыз. Қазір, ең алдымен, миф ұғымы туралы танымал ғалымдардың теориялық 

анықтамалары мен беделді делінген сөздіктердегі түсініктемелерге назар аударып көрелік. 

Қытай Шаңхай шетел тілі оқу-ағарту баспасынан шыққан «Оксфорд ағылшын тілі 

үлкен сөздігінде»: «Миф — ойдан қистырылған дәстүрлі әңгімелер. Белгілі бір қоғамдық 

құбылыс немесе табиғат жайында, сондай-ақ, діни сенім, салт-жоралар жөніндегі түсініктер 

және табиғаттағы киелі құбылыстар мен жаралым туралы баяндайтын жанр» [1] делінсе, 

«Британ энциклопедиясында»: «Миф — діни символизмның бір түрлі негіздік формасы. 

Онда, мифтік әңгімелер мен батырлар жайында баяндайды, әрі өзге де символдық салт-

жосындарды көрсетеді» [2] дейді. Анкарада басылған «Түрікше сөздікте»:  «Кең көлемде 

таралған немесе қоғамдық топтағы адамдардың қиялынан туған символдық мәндегі ертегілер 

мен аңыздық түсініктерді көрсетеді» [3] дейді. «Орысша үлкен сөздікте»: «Миф — аңызға 

айналған кейіпкерлер мен құдайлар туралы әңгімелер. Сондай-ақ, әлемнің, адамның жаралуы 

туралы және ежелгі грек батырлары мен құдайлары туралы халықтық аңыздар» [4] делінеді.   

Ал, «Қазақ тілінің түсіндірме сөздігі» [5], «Қазақ әдеби тілінің сөздігі» [6] және 

«Қазақ тілінің сөздігі» [7] қатарлы сөздіктерде: «Миф — ежелгі дүниенің және 

құбылыстардың шығуы, батырлар туралы аңыз-әңгіме, ертегі. Адам баласының табиғат 

күштерімен күресін көрсететін әңгіме, ертегілер» деп түсінік берілсе, «Философиялық 

сөздікте»[8]: «Миф — алғашқы санадағы шындықтың ерте дүниедегі халықтық ауыз екі 

творчествоға тән қиял түрінде бейнеленуі. Миф — тарихтың ертедегі кезеңдерінде туған 

хикаялар; олардағы қияли бейнелер (құдайлар, аңызға айналған батырлар, оқиғалар, т. с.) 

табиғат пен қоғамның түрліше құбылыстарын жалпылай түсіндіруге әрекет жасаудан келіп 

туған» делінеді. Бұл сөздіктердегі мифке берілген анықтамалар мифтың өзіндік табиғатын 

толық түйіндеп көрсете алмаған, әрі қанағаттанарлық ғылыми анықтама да бола алмайды. 

Өйткені, XX ғасырдан кейінгі мифологияда болған танымдар, зерттеулер мүлде басқа 

қырынан көрініс беріп келеді. Мифті бұрынғыдай тек ескі діни танымдар немесе тар 
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фольклорлық шеңберде қарау мифтің табиғатын, түрлі функциялық мәнін ашуда қателік 

тудырар еді. Миф теориясын жасауда тың көзқарастар ұсынған ғалымдардың пікірлеріне 

назар аударсақ. Мәселен, бір ғана мысал ретінде, Финляндияның Тұрын университетінің 

(Turun yliopisto) профессоры Лаури Ханконың (Lauri Honko, 2002-1932) мифтің анықтамасы 

мен теориясы туралы ұсынған құнды пікірлерін атауға болады. Оның миф зерттеу жөніндегі 

еңбектері әлемдік мифтанушылардың назарын аударып қана қойғаны жоқ, мифті зерттеудің 

жаңа бағыттарын көрсетіп берді. Ол «Миф ұғымның мәселесі» деген мақаласында: «Егер сіз 

бір ғана мифологиялық түсініктің семантикалық кеңістігіне көз жібергенде, оның әлдеқайда 

кең өрістілікке ие екендігін ұғынар едіңіз. Бұл терминің қолданылуы тек бүгін ғана ауызға 

алынып отырғаны жоқ. Миф абсолютті ақиқат пен қиялды, тіпті, жалғандық дейтін 

мағыналарды да беретіні анық. Бұл шындық қарапайым күнделікті өмірге қол жеткізе алатын 

кез-келген нәрсеге қарағанда әлдеқайда көп. Біз мифті түрлі діни таным мен салт-жоралар 

арқылы да қарастыруға да қақымыз бар. Алайда, бұл мәселенің бір жағы ғана» [9] - деп 

жазады. Ол миф ұғымының мәселесі туралы ілгергі ғалымдардың теорияларын 

қорытындылай келіп былай дейді: «Біріншіден, бұл теориялар белгілі бір ауқымда бір-бірін 

қайталайды және толықтырады. Екіншіден, миф көп мағыналыққа ие. Біз мұны жалпылай 

айтсақ, мифті кем дегенде он неше түрлі тұрғыдан зерттелуі мүмкін деп айта аламыз. 

Зерттелетін деректердің ерекшеліктеріне және көтерілген мәселелерге байланысты олардың 

кейбіреулері біз мөлшерлегеннен де көп ауқымды екенін байқаймыз» [9] дейді. Әрі бұл 

көзқарастарын мынадай 12 бағытқа (санатқа) жинақтап көрсетеді: 

«1. Миф — Танымның қайнар көзі. Мифтер адам нанғысыз керемет ретінде 

түсіндіріледі. Адам ақыл-ойы түрлі құбылыстардың арасындағы байланыстарды орнатуы 

үшін ғаламның нақты аспектілерін тұжырымдау керек. 2. Миф — ойдың символдық 

нысанасы ретінде бейнеленеді. Мифтер поэзия немесе музыка сияқты басқа да 

шығармашылық әрекеттермен теңестіріледі. Мифологияның өз заңдары, өз ақиқаты және 

өзіндік пішіні бар. Сондықтан ол адам ойының символикалық құрылысы ретінде 

қарастырылуы мүмкін. 3. Миф — аңыздық қызмет атқарады. Аңызға айналған адамдар мен 

халықтың, мәдениеттің объектілерін қамтитын әңгімелер ретінде қаралады. 4. Миф — 

Адамзат өмірін өзгертіп, ретке келтіретін фактор, дүниеге көзқарас. Мифологияда адамдар 

қоғамның, мәдениеттің және табиғаттың өзекті мәселелеріне тап болады. Әрі мифтер жекелік 

көзқарас пен әлеуметтік қажеттылыктерді қанағаттандыра алатын түрлі факторларды 

таңдауға мүмкіндік береді. 5. Миф — моральдық өлшем ретінде қызмет атқарады. 6. Миф — 

әлеуметтік жүйенің заңды дәлелі. Миф әлеуметтік жүйені таниды. Діни дәстүрлермен қатар 

олар ортақ діндердің маңыздылығын түсіндіреді және оларды нығайтады. 7. Миф — 

әлеуметтік белгілер ретінде қолданылады. Миф жай ғана әңгімелердің жиынтығы емес. 

Мифте қарастырылатын мифтік ой мен әлеуметтік тақырыптардың арасында айқын 

байланыс бар. 8. Миф — мәдениеттің тұтас аспектісін бейнелейді. 9. Миф — тарихи 

жағдайдың нәтижесі. 10. Миф — ақпараттық құрал ретінде қызмет атқарды. 11. Миф — 

әңгіме формасында қарастырылып, баяндаудың дәстүрлі стилдерін қамтиды. 12. Миф — 

құрылымдық медиа. Мұнда, миф тілін, мазмұны мен құрылымын бір жақтылы етудің әр 

түрлі әдістерін пайдаланады» [9].   

Міне, осылай мифтың әртүрлі әдіс, бағытта зерттеле бастауы оның ұғымдық 

анықтамасын да кеңейте түсті, әрі зерттеу нысандарының негізі бойынша оған берілген 

анықтамалар да кемелденіп, толықтырылып отырды. Келесі нысанамыз бойынша мифтің 

зерттелу бағыттарына ішкерілей тоқталамыз. 

Әуелде, ақиқат саналған мифке сол заманның өзінде ақ оған сын айтып, басқаша 

қарайтындар болды. Мәселен, деректер бойынша, мифке тұңғыш рет сындық көзбен қарап, 

дәстүрлі көзқарастарға тойтарыс берген адам — Грециялық Шеневханыс (Xenophanes) 

болды. Ол мөлшермен жаңа эраның 540-500-жылдары өмір сүрген. Лонияда (Lonia) туған. 

Алғаш кезде Сицилияға босқын болып барып, кейін Италияның оңтүстігіндегі Элияға (Elea) 

қоныс аударған. Ол сол тұста кең тарап жүрген құдайлар туралы мифтік танымдарды 

түгелдей жоққа шығарды. Ол: «Құдай тек біреу ғана. Ол адамзат арасындағы мәңгілік 
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жасайтын шексіз парасат, құдірет иесі» [10] дейді. Алайда, ол сол тұстағы құдайды адам 

пішіндес деп қарайтын антропоморфты (Anthropomorphic Myths) мифтік танымнан алыс кете 

алған жоқ. Жаңа эрадан бұрын 600-жылдарда Техагеніс барлық мифтерді мысал ретінде 

алып, ежелгі Греция мифтеріндегі Аполло (Apollo), Хениіс (Helios), Хэпистус (Hephaestus), 

қатарлы әралуан от пішіндес құдайларды атайды. Мысалы, Гера (Hera) ауаның, Посдон 

(Poseidon) судың, Артемис (Artemis) айдың құдайы есептелінсе, басқа құдайлар - мораль 

(гуманизм) мен даналықтың иелері болып бейнеленеді. Сондықтан оның мифтерін тағы бір 

жағынан антропоморфизм (Personification) деп атауға да болады. 

Сонымен қатар, Аристотель мифті ертедегі адамдардың философиялық танымы деп 

қараса, Плутарх мифтерге негізделген метафизикалық әңгімелер мифтердің негізі деп 

табады. Ал бұл екеуін де философиялық теория деп қарауға болады. Жаңа эрадан бұрынғы 

400-жылы Еухемерос бір түрлі тарихи теорияны дәріптеп, мифті тарихты бүркеншік еткен 

жалғаншылық деп қарайды. Бірақ, бастапқыда құдай адам бейнелі болып, уақыт өте келе 

болашақ ұрпақ санасында көрініс табады да, бірте-бірте өз болымысын құдайға 

айналдырады. Қысқасы, құдай дегеніміз кейінгі ұрпақтың құдайды қасиетті адам бейнесінде 

деп қарауын көрсетеді. Бұл ілімді Ениюіс (Ennius) қуаттап, оны ертедегі Римге танымал 

етеді. Кейін Еухемеростың шәкірті Леклере (Leclere) мифті тарихи фактілермен 

байланыстырды. Оның айтуынша, грек мифологиясы ерте дәуірдегі саудагерлер мен 

теңізшілердің күнделіктерінен құралды. Христианның Қайта өрлеу кезіне келгенде, әлемдегі 

барлық жандар грек мифологиясын ұнамсыз, моралға жат деп айтыптап, мысалдық 

формалармен Грек мифологиясын әділеттілікке бағыттайтын қозғалысқа айналдыруға әрекет 

жасады. Бұған мысал, ертедегі Христан дінінің атасы болған Сант Авгостинос (Saint 

Augustinus 354-400) бірде Еухемеростың әдісі арқылы Грек мифологиясын өзгертті. 

Миф туралы сын немесе зерттеу орта ғасырда жоқ дерлік. Өйткені, сол кездегі 

жалпыхалықтық сенім бойынша жұртшылық ертедегі құдайлар мен перілердің барлығын 

шайтан түстес деп ұқты. Ең арысы христиан дінінің пайда болуының өзі оларды тозаққа 

түсуге шақырды, өйткені олар пұтқа табынушылардың нысанасы еді. Бұл сынақ, әдеттегі 

монахтардың жалғастыруымен орта ғасырлық Танхаусердің (Tannhauser) мифтерінен көрініс 

тапқандығын көруге бөледі. Әдебиет, көркемөнердің қайта гүлдену қарсаңында, не бір 

классикалық зерттеулер болғанымен, олар да түрлі дінның ықпалында болды. Сол мезгілде 

грек, рим құдайлары көптеген будда елдерінің құдайларымен қосылып араласып кетті. 

Әуелгі мифтік танымдар, жүйелер жоққа шығарылып, қудаланды. 

Кейін, XVII ғасыр мен XVIII ғасырдың басытапқы кездеріне келгенде, грек, римның 

мифтік сипаттағы кітаптары біртіндеп жарық көре бастады. Алайда, мұнда сыншылдық рух 

кемшіл еді. Кейінірек, сындық рух біртіндеп күшейіп, Чарлес Де Бросстың (Charles De 

Brosses 1709-1777) 1760 жылы Египет дініне арналған мақаласы жарияланды. Ежелгі Египет 

дініндегі киелі жануарларға табынушылық таяу заманғы қара нәсілділер арасындағы барлық 

діни әрекеттерде сақталып қалды. 1742 жылы Лапитау (Lafitau) грек мифологиясында 

сақталып қалған тағылық элементтердің бұрын солтүстік Африкадағы үндістерде 

кездескендігін атайды. Олар мифті зерттеуде заманауи ғылыми әдістерді қолданғанымен, 

өзгелері әуелгідей көне сүрдектерінен танған жоқ. Мәселен, Аббе Баниер (Abbe Banier) 

мифтік зерттеулердің барлығын тарихи негізге құрады. Бриянттың (Bryant) 1774 жылы 

жарық көрген «Антикалық мифологияның анатомиясы» (A New Systemonan Analysisof 

Ancient Mythology) атты еңбегінде киелі кітаптардан мифтің қайнарын іздестіреді. Мұнда 

назар аударуға тұрарлығы, Шелин (F. Schelling) ең әуелі мемлекеттің дамуы мен мифтың 

құрылымы арасында байланыс барлығын түсіндіреді. Креузер (Creuzer)  «Символизм және 

мифология» атты кітабында, мифті монахтардың мектебіне балап, символдық формадағы 

мұрагерлік арқылы келген, әрі бұл құпия даналық шығыстан Грецияға жетіп, мифке айналған 

деп түсіндіреді. Сондықтан мифке ерте дәуірдегі білімдер символдық формада енгізілген. 

Бұдан басқа ерекше бір назар аударуға тиістісі Уллердің (K. O. M. Uller)  «Мифологияға 

кіріспе» атты еңбегі. Ол мифтерді түсіндіруді қуаттап, оның шығу тегін қарастыруға мән 

бермеді; нақтылыққа құрылған қауымдық мифтерді қорғаштады. Алайда, философтардың 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

зорлықпен мән үстеген мифтерінің арасында едәуір айырма болғандықтан, миф 

материалдарын ең әуелгі нұсқасына жақындата отырып, сәйкесті әдіспен зерттемеске 

болмайтын еді.    

XIX ғасырдан XX ғасырға дейін, мифология қарқынды дамуға ие болды, осы бағытта 

көптеген ғалымдар шоғыры дүниеге келіп, зор талас-тартысқа толы орта қалыптасты. 

Әсіресе, Марк Мюллер сөз ағымы заңдылығы бойынша мифті зерттеді. Ол: «Миф дегеніміз - 

тілдегі қарабайырлық» (A Disease of Language) дейді. Оның мифологияға қосқан ұлы 

еңбектерін атар болсақ: «Мифологияға қосылған үлес» (Contribution to the Scienceof 

Mythology), 1897 жылы шыққан «Марк Мюллердің мақалалар жинағы» (Collected Works of F. 

Marx Muller), 1899 жылы жарық көрген «Табиғат діні» (Natural Religion) 1-томы сияқты 

еңбектер. 

Мюллердің айтуынша, әсілі мифтердің пайда болуында адамның тіке түйсігі мен 

қабілеті күшке ие болуы керек. Мифологияның құрылымында сөйлеу ерекшелік, лексикалық, 

гендерлік (Gender), полинимия (Polynymy), синонимика (Synonymy), метафорлық (Metaphor), 

т. б. сипаттар болады. Мифтер сөздерден түсінікті болуы керек. Бірақ, тек сөйлеу түсінудің 

ешқандай себепкері бола алмайды. Мюллер салыстырмалы сөйлеу тілін мифтік зерттеулерге 

қолданған бірінші адам емес, оның алдында Г. Херман және басқа ғалымдар болды. Олар 

мифтерді сөз төркіні арқылы түсіндіреді. Алайда, тек грек тіліне ғана назар аудару, 

ойлағандай өнімді нәтижелер бермеді. Шындығында, Франц Бопп (Franz Bopp 1791-1867) 

салыстырмалы сөйлеу тіл ғылымның іргетасын қалап, тіл ғылымы арқылы миф зерттеуге жол 

ашты. 

Сонымен бірге, сөйлеу тілі ағымы арасында, мифтер мен мифтік кейіпкерлер жөнінде 

әралуан пікірлер жарыққа шығып, үш түрлі көзқарастағы ағымға жіктелді. Бірі, күн мифі 

ағымы (Solar Sechool), бұл ағымды барлыққа келтіруші Мюллер. Оның пікірі бойынша миф, 

халық ертегілері, әңгіме қайсысы болсын, түгелдей күн мифтерінде бейнеленіп, күнді өзек 

етеді. Бұл ағымның атасы ретінде Георгені (Sir George Wcorx 1827-1903) мақтанышпен атауға 

болады. Ол аталмыш еңбегі «Мифология және этнографияға кіріспесінде» күн мифтерінің 

ортақтық қасиетін тілге алды. Және әлем мифтері мен әңгімелерін топтап, әрі оны ғылыми 

зерттеу жүргізудің сынағы етіп, мифологияға үлкен үлес қосты. Екіншісі метеорологиялық 

ағым (Meteorological School). Бұл ағым бірсыпыра мифтердегі найзағай құбылыстарын 

атайды. Мысалы, айдаһар және өзге жын құдайлары, шапағат құдайы мен тозақ перизатын 

Тыйан Ян Хуға (жапон мифіндегі жер аты) қамайды. Осы сәтте, батырлар құдайы оларды 

өлтіріп, ханшайымды құтқарады. Әрі бұл әңгімеде күн құдайы бұлтты сырып, жер жүзін 

торлаған үрейлі қараңғылықтан арылтқаны да айтылады. Бұл метеорологиялық ағымның 

көшбасшысы Кін шы (Kuhn 1812-1881) мен Дарместетер (Darmesteter 1849-1894). 

XX ғасырдың соңынан қазірге дейін мифология зерттеу бағыттары салаланып, 

көптеген мифтанушы ғалымдар барлыққа келіп, мифология саласында құнды еңбектер 

жарыққа шықты. Олар мифті антропология, этнография, фольклор, дін, философия, 

психология, логика, этика, социология, т. б. ғылымдармен байланыстыра зерттеді. Миф 

зерттеуде жаңа бағыттардың іргесін қалаған ғалымдардың біразын реті бойынша атап өтейік: 

Тайлор (E. B. Tylor). Тайлор «Антропологиялық ағымның» іргетасін қалап, 

ғылымның жаңа қағидаларын мифологияда қолданды. Ол «Адамзаттың ерте заманғы 

тарихын зерттеу» (Researches into the Early History of Mankind 1871), «Қауымдық мәдениет» 

(Primitive Culture 1871) және «Антропология» (Anthropolog 1881) атты еңбектерін бір-бірлеп 

жариялады. Оның еңбектерінің мазмұны анық та шұрайлы болып, дерлік антропологиядағы 

жаңа дауырдың өрелі туындылары еді. Ол бұрын «Қауымдық мәдениет» атты еңбегінде: 

«Онда көптеген мифологиялық топтар болып, жиналған мифтердің саны қаншалықты көп 

болса, мифологияны соншалықты мол дәлелдермен толықтырады. Әрі мұны қатаң да нақты 

ұйымдық принциптерге сыйғыза отырып қарапайым түсіндіреді. Әр жерден жиналған 

көлемді салыстыру топтарын құрайтын ұқсас мифтерді сұрыптап, табиғи даму мен кері 

шегіну құбылыстарының өзгерісіне сай бұрылыс жасап, мифтік құрылыста айқын көрініс 

табады»,— деп жазған болатын. Тайлордың ойы бойынша, көптеген мифтерді жинау және 
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сондай топтарды біріктіру, жай ғана әуестік деңгейінде болып қоймай, байқағандарымыздан 

нақты теориялық қорытындыларды жасауымыз керек. Ол және де мифтердің ғылыми 

түсініктемесін жасауда нақты мысалдар арқылы салыстыруды қуаттады. 

Спенсер (Herbert Spencer). Херберт Спенсер (1820-1903) өзінің «Социология 

қағидалары» (Principles of Socinlogy) атты әйгілі еңбегінде миф туралы көрзқарастарын, 

сондай-ақ, мифтың шығу тегіне байланысты жаңсақ таным теориясын (Misconception Theory) 

ұсынды. Адамның жан сезімі арқылы өмірдегі барлық құбылыстарды жандандырған кезде, 

түсінбеушілік (Misconception) жоғала бастайды. Мұның басты түйіні тілден көрініс табады. 

Оның айтуынша, ертедегі адамдарды табиғат құбылысын жанды бейнеге айнала алады деп 

сеніп, кісі есімдерін де табиғатпен байланыстырады. Мысалы, кейбір тайпаларда шұғыла, 

түнек, күн атымен аталатын кісі есімдері бар. Кейде бұл адамдар туралы әңгімелер уақыт өте 

келе өзгеріске ұшырап, адам аты затқа немесе уақиғаға ауысады. Сөйтіп, зат пен уақиға 

жанды дүниеге айналады. Міне, бұл, Спенсердің мифтің тегі жөніндегі теориясы [10]. 

 Смит (W. Robertson Smith, 1846-1894). Ол «Семиттердің діні» (Religion of Semites) 

атты іргелі еңбегінде миф туралы айта келіп: «Барлық ежелгі діни ұйымдарда миф діни 

тағылымнан бастау алады. Белгілі бір адамның сырлы әңгімесі құдайлар жайындағы 

әңгіменің формасында құрылады, әрі бұл әңгімелер тек діни ілімдер мен жосындардың 

әрекеттерін түсіндіруден тұрады. Мифтер ғибадат етушілерге ешқандай бөгесін де, зорлық та 

жасамайды, сондықтан миф діннің басты бөлігі бола алмайды»,— деген пайымдауларын 

жариялайды [10]. Оның пікірінше, мифке сену ешқашан да шынайы діннің парызы емес, 

тіпті, құдайдың ұлы шапағатына бөлене алмайды. Өйткені, миф жора-жосындардан 

шыққанымен, салт-жоралар мифтен басталмайды. Әрі мифтік наным мен ғибадат етуге 

ниеттену — бұл жораларда бас тартуға болмайтын борыш саналады. Осыған жалғас ол тағы 

да: «Ежелгі діндерді зерттеуді мифтерден емес, жосындар мен салт-дәстүрлерден бастаған 

абзал»,— дейді. Міне, бұл — Смит ілімінің кемшін тұсы. Өйткені, мифтер әдет-ғұрыптарды 

түсіндіріп қана қоймай, сонымен қатар діни ойлардың өзіндік ерекшеліктерін де көрсетеді. 

Андреу Ланг (Andrew Lang). Антропология ғылымына зор үлес қосқандардың бірі 

— Андреу Ланг (1844-1913). Оның мифология саласында жазған ең алғаш еңбегі «Салт және 

миф» (Customand Myth 1884). Кейін «Мифтік салттар және дін» (Myth, Ritualand Religion 

1887), «Қазіргі мифология» (Modern Mythology 1897), «Діннің қалыптасуы» (Themaking of 

Religion 1898) қатарлы кітаптары шығып, Марк Мюллердің сөйлеу ағымы теориясын бұзды. 

Ол «Салт және миф» еңбегінде этнографияның мәнін түсіндіріп, оны археологиямен қатар 

қарастырды. «Мифтік салттар және дін» кітабында миф пен дін арасындағы парықтарды 

ашып көрсетсе, ал «Қазіргі мифологиясында» сөйлеу ағымына тойтарыс беріп, антропология 

ағымын қорғады. «Діннің қалыптасуы» атты кітабында анимизмге (Animism) қарсы 

көзқарасын жариялады. Бұл төрт кітап мифологияда маңызды орын иеледі. 

Фразер (Sirjames George Frazer). Оның қауымдық дін мен мифологияға зор үлес 

қосқан еңбегі ретінде «Алтын бұтақ» (Goloden Bough) атты әйгілі кітабын айырықша атауға 

тура келеді. Дін мен әлемді салыстыра зерттейтін «Алтын бұтақ» атты бұл кітап «Табу және 

рухтың қатері» (Tabooand the Perils of the Soul), «Құдайдың өлімі» (The Dying God), 

«Мәңгілік өмір сенімі және құлшылық ету» (The Beliefin Immortality and Worship of the Dead), 

«Ертедегі өсиетнамалық кітаптағы салт-жоралар» (Folk-Lorein the Old Testamedt),  «Тотемизм 

және аралас неке» (Totemismand Exogamy), «Рухтың функциясы» (Psyche Task), «Табиғатқа 

табыну» (The Worship of Nature) қатарлы жалпы 7 бөлім, 12 томнан тұрады. 

Жевонс (F,B,Jevons). Жевонс мифологияда, Андреу Лангтың ілімін жалғастырды. 

Оның мифологияда «Дін тарихына кіріспе» (Anlntroduction to the History of Religion 1896), 

«Ежелгі діндердегі мифтік таным» (The Idea of Godin Early Religion 1910), «Салыстырмалы 

дінтану» (Gomparative Religion1913) қатарлы көлемді еңбектері бар. Автордың ең көп 

еңбектенген шығармаларының бірі — «Дін тарихына кіріспе» еді. Шығарманың теориялық 

пайымдарының беріктігі, көзқарастарының айқындылығы көптеген ғалымдардың қуаттауына 

ие болды. Аталған еңбектің «Мифтік құрылым» атты тарауында мифтың мәні туралы айта 

келіп: «Миф — мадақ ән, арнау жырлар формасымен келетін діни түстегі лирикалық 



 

132 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

өлеңдердің көріністері немесе діни сенім шаттары мен қағидаларына нандыру үшін 

шығарылған әңгімелердің баяндалуы емес; миф дегеніміз құдайлар мен батырлардың ерлік 

әңгімелері. Алайда, оны тарих де қабылдауға келмейді. Ол екі түрлі сипатқа ие: бір жағынан 

жалған әрі негізсіз болса, екінші жағынан, ертедегі адамдар үшін бұлжымас ақиқат саналған» 

деп жазады. Ол мифты дінге жатпайтын ғылым деп қарап, осыған жалғас: «Мифтік құрылым 

дегеніміз - қауымдық ғылым, қауымдық философия, қауымдық тарихтың маңызды факторы 

және қауымдық жырлардың қайнары. Бірақ ешқашан да қауымдық дін емес» [10] дейді. 

Маретт (R.R.Marett). Маретт «Дінтануға кіріспе» (The Threshold of Religion) атты 

еңбегінде анимизмды қуаттап, мифологияда үлкен жаңалық ашты.   

Гомме (G.L.Gomme) оның тарихи ағымның іргесін қалаған «Тарихтанудың 

этнографиясы» (Folk-Loreasan Historical Science) атты еңбегі 1908 жылы жарық көрген. Онда 

тарих, салт-дәстүр және халық әңгімелері баяндалады. 

Хартланд (Sidney Hartland). Оның 1891 жылы жарық көрген «Ертегілер туралы 

ғылым» (Science of Fairy Tales) атты еңбегі қазіргі ғылыми кітаптардың таңдаулыларының 

бірі. Ол әлем аңыздарын қарастыра отырып, олардың ұқсас жақтарын тауып, одан соң 

олардың шығу тегі мен айырмашылықтарын зерттейді. Осы барыста, ол көптеген әлем 

аңыздарын жинап, бірнеше түрлерге бөледі. Мәселен, «Ескі жұрт аңыздары» (The 

Supernatural Lapse of Timein Fairland),  «Аққу қызы аңызы» (Swan Maiden) қатарлы маңызды 

бөлектерден құралады. 

Рендел Харсо (Rendel Hаrso). Грек мифологиясын зерттеуші Рендел Харсоның 

«Олимптың шығу тегі» атты танымал еңбегі мифологиялық зерттеудің таңдаулы үлгісі болып 

табылады. Оның зерттеу әдісі — салт-жораларды қарастыру арқылы миф табиғатын ашу 

болатын. Әрине, бұл миф туралы болған танымды одан ары тереңдете түсті. 

Элиот Смит (G. Elliot Smith). Ол «Ежелгі мысырлықтар және өркениеттің пайда 

болуы» (The Ancient Egyptiansand the Origin of Givilization) атты еңбегінде мысырлықтарға 

деген көзқарасын түсіндірді. «Ежелгі мәдениеттің көшуі» (The Migration of Early Culture) 

еңбегінде мәдениеттің таралуы туралы баяндайды. «Айдаһар құдайының дамуы» (The 

Evolutionof the Dragon 1919), «Піл құдайы және жергілікті салт» (Elephants and Ethnologists 

1924) атты екі кітабында Мифті зерттеу мен этнографияға үлкен үлес қосты. 

Перри (W. J Perry). Оның мифологиядағы көзқарастарын айғақтайтын «Үндістердің 

мегалит мәдениеті» (The Megalithic Culture of Indonesia 1918),  «Күннің ұлы» (The Children of 

the Sun 1923), «Мінәжәт ету және діннің пайда болуы» (The Origin Magicand Religion 1923), 

«Мәдениеттің өркендеуі» (The Growth of Civilization 1924) қатарлы кітаптары бар.   

Альберт Чершуарт (Albert Churchward). Ол Креузердің (Creuzer) ілімін мифология 

саласында символизмдік ағымға дейін көтерді. Оның еңбектерінен «Әлеуметтің пайда болуы 

мен дамуы және адамзаттың тегі мен дамуының байланысы» (1920), «Адамзаттың пайда 

болуы және дамуы» (1921), «Діннің пайда болуы және дамуы» (1924), «Алғашқы адамның 

белгісі мен сиволы» (1910) қатарлылар бар.   

Бұлардан өзге таяу заманғы мифологтардан Тиле (C. P. Tiele 1830-1902), Пайне (E. J. 

Payne), Рейнаш (S,Reinach) қатарлылардың бәрінің де мифология саласында өзіндік үлестері 

бар. Бұл зерттеушілердің еңбектерінен мифологияның түрлі бағыттарда дамып, өз алдына 

үлкен ғылым ретінде қалыптасқандығын аңғарамыз. 

Өзге елдерге қарағанда, қазақ мифологиясының зерттелу аяқ алысы баяу болды. Бұған 

бір жағынан, «Қазақта миф бар ма, жоқ па» дейтін екіұдай, кереағар пікірлер қазақ 

мифологиясының дамуына бөгесіндік етті. Дегенмен, филолог, тарихшы ғалымдардың бұл 

саладағы елеулі еңбектері қазақ мифологиясын қалыптастыруға жол ашты. Айталық, Ш. 

Уәлиханов, Қ. Жұбанов, М. Әуезов, М. Марғұлан, Р. Бердібаев, Е.Тұрсынов, А. Сейдімбеков, 

Ә. Ақышев, С. Қасқабасов, Н. Мыңжан, Ш. Ыбыраев, О. Жанайдаров, С. Қондыбаев тағы 

басқа ғалымдардың бәрінің де қазақ мифологиясына қосқан өз үлестері бар. Бірақ, бұл 

ғалымдар қазақ мифологиясын көбінесе фольклордың бір жанры ретінде қарастырды. 

Мысалы, белгілі фольклортанушы Сейт Қасқабасов өзінің «Жан азық» атты кітабында мифті 

фольклордың бір жанры ретінде қарап, оның өзіне тән сипаттарын көрсетіп берді. Бұл 
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салада, қазақ мифологиясына тың түрен салған тек Серікбол Қондыбаев болды. Ол қазақ 

мифологиясының дереккөздерін фольклор, этнография, лингвистика, тарих, шежірелік 

эпостар, география, археология, т. б. ғылымдармен салғастыра отырып, тың деректердің 

бетін ашты.    

Қорыта айтқанда, қазақ мифологиясының теориялық мәселелерін қарастыру 

барысында әлемдік мифтанушы ғалымдардың миф ұғымы туралы көзқарастары мен 

әдістеріне, сондай-ақ, мифологиядағы танымал еңбектеріне назар аударып, олардың үлгі 

боларлық тұстарын керекке жарата білсек, қазақ мифологиясын зерттеуде бұдан да тың, 

келелі табыстарға қол жеткізе алатынымызға сенемін.  
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Қазіргі кезде тәжірибелі, білікті, іскер басшылар арасында да ұдайы ізденісте 

жүретін, әлемнің дамыған елдерінен тәжірибе жинақтаған, ғылыми-зерттеу 

жұмыстарымен айналысатын, менеджмент негіздерін, мектепішілік басқару ісі 

бағыттарын терең меңгерген құзырлы мамандар қажет. Әйтсе де, менеджмент негізінде 

жалпы білім беретін мектептердің педагогикалық үдерісін басқару тәжірибеге кеңінен ене 

қойған жоқ. 

Менеджер – жалдамалы кәсіби басқарушы. Қарамағындағы адамдардың тұрақты 

қызметі бар, басқару жөнін білетін маман. Менеджер ең алдымен кәсіпке бейім, оны жете 

білетін, өз ісін жетік меңгерген адам болуы керек. 

Кілт сөздер: білім беру,теория, менеджер, басқару, кәсіби басқарушы 

 

В настоящее время необходимы компетентные специалисты, которые постоянно 

ищут опытных, квалифицированных бизнес-лидеров, которые имеют опыт работы в 

развитых странах, проводят исследовательскую работу, осваивают основы управления и 



 

134 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

работают в школьном управлении. Тем не менее, руководство педагогическим процессом 

средних школ не широко практикуется. 

Менеджер - профессиональный управленец. Постоянное присутствие людей под 

наблюдением специалиста по управлению. Менеджер должен сначала быть человеком, 

который склонен к профессии, кто ее знает, и кто хорошо знает свою работу. 

Ключевые слова: образование, теория, менеджер, менеджмент, профессиональный 

менеджмент 

 

At this time, competent professionals are constantly looking for optimistic, qualified 

business leaders, who have the opportunity to work in the well-deserved sys- tems, conduct 

research, exploit basics and work in school management. No matter what is happening, the 

teaching process with the middle school is practiced or widely practiced. 

The manager is a professional supervisor. Long-distance connection to the specialist in 

management. The manager was supposed to be a human being, he was proficient in the profession, 

he understands, and who knows how good it is to work. 

Keywords: education, theory, manager, management, professional management 
 

Бұл басқару туралы идеялар біздің дәуірге дейінгі 5000 жылдан шумерлерде, кейіннен 

мысырлықтарда (б.д.д.4000 ж.) сонымен қатар қытайлықтарда (1100ж.) қалыптасқандығын 

байқауға болады. 

Менеджменттің дамуындағы кезекті күрт өзгерісті Вавилон әміршісі Хаммурапи (б.з.д. 

1792-1750жж.) есімімен байланыстырады.  

Кең байтақ иеліктерді тиімді басқару үшін ол тұңғыш рет Хаммурапидің заңдар 

жиынтығын шығарды. Мемлекетті басқарудың 285 заңынан құралған бұл жинақ сан алуан 

қоғамдық қатынастарды реттеп, бүкіл империяның әкімдеріне жетекші құрал ретінде 

қызмет еткен.  

Сонымен, тұңғыш рет Хаммурапидің билік ету дәуірінде таза зиялы басқару үлгісі 

жасалып, адамдар арасындағы қатынастарды ұйымдастыру мен реттеудің ресми жүйесі пайда 

болады. 

Бұдан едәуір кейін Вавилон мұнарасы мен аспалы бақтар жобасының авторы II 

Навуходоносор патша (б.з.д. 605-562жж.) тоқыма фабрикалары мен астық қоймаларында 

өндірістік бақылау жүйесін енгізеді. Ол жекелей алғанда, тоқыма жібінің келіп түсуі мен сақталу 

мерзімдерін анықтау үшін түрлі-түсті жазба қағаздар қолданған. 

Басқару жаңалықтарының айтарлықтай бөлігі Ежелгі Римде орын алған, олардың ішіндегі 

ең танымалдары - Диоклетианның (б.з.д. 316-243жж.) территориялық басқару жүйесі мен күні 

бүгінге дейін ешбір өзгеріссіз сақталған Рим католиктік шіркеуінің әкімшілік ұйымдастырылуы. 

Басқару теориясының дамуын тарих сүзгісінен өткізе отырып, Конфуций, Сократ, Платон, 

Аристотель, Макиавеллидің мұраларын зерттей отырып, басқару идеясының өзін, соның ішінде 

білім беру шеңберінде ұғыну трансформациясының негізгі векторын анықтап алуға болады. Егер 

бұрын басқару адамдарға тек реттеу сипатында ықпал ететін мәжбүрлеу әрекеті ретінде 

қарастырылса, басқарудың қазіргі кезеңінде (атап айтқанда, білім беру саласында) ең алдымен 

«педагогтардың шығармашылық қызметтерін оңтайландыруға» алғышарттар жасауға 

бағытталған. Басқару әлеуметтік жүйенің тиімді дамуын анықтайтын адамзат қызметінің ең 

күрделі саласы болып табылады. Қоғамдық құбылыс ретінде ол сонау антикалық дәуірде дами 

бастады, алайда, жеке теория ретінде тек XIX ғасырдың соңында ғана қалыптасты. 

Шығыс өркениетінде басқару мәселесіне ерте дәуірден-ақ көп көңіл бөлінген. Мұны 

Ежелгі Қытай ойшылдарының (Конфуций мен Лао-Цызының) еңбектерінен, шығыстың ұлы 

ойшылдары Әл-Фараби, Фирдоуси мен Жүсіп Баласағұнның еңбектерінен байқауға болады.  

Басқару туралы құнды пікір айтқан шығыс ойшылдардың бірі - Әбу Насыр әл-Фараби: «... 

жанды емдейтін мемлекет қайраткерлері немесе әмірші бүкіл жанды, оның бөлшектерін, жанға 

және оның әрбір бөлшегіне зақым келтіретін кемшіліктер мен кеселдерді, олардың қайдан және 

қаншама себептерден туатынын білуі керек: адамның игілікті істер істегенді жай-күйлерін, 
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бұлардың кемшіліктерін қалай жоюды, қала тұрғындарының жан жүйесіне біткен 

қайырымдылықтарды қалай нығайтуды, оларды (бұл қайырымдылықтарды) қалай сақтауды, 

сөйтіп, олардың жойылуына жол бермеуді білуі керек» - деп, мемлекетті басқарушыларға ақыл 

кеңес береді. Басқару ісіне қатысты ойлы пікір қалдырған ұлы ғұламалардың бірі Ж.Баласағұн. 

Оның «Құтты білік» атты еңбегі - сонау ерте замандардан тамырын тереңге жайған шығарма. Бұл 

жанр ертедегі египеттіктерде, үнділерде, арабтар мен парсыларда, ал бертін келе ренесанс 

дәуірінде еуропалықтарға белгілі болды. 

Басқару туралы теориялар алдымен өндірістің тәжірибесіне сүйенді. XVII-XVIII ғғ. ұлы 

өнеркәсіп төңкерісі, алдыңғы төңкерістерге қарағанда, басқару теориясы мен практикасына 

әлдеқайда елеулі ықпал етті. 

Әлемдік ғылым саласындағы менеджмент теориясы АҚШ-та қаланды. Ғылыми 

менеджменттің негізін қалаушысы Фредерик Уинслоу Тейлор (1856-1915) болып 

саналады. Оның теориясын Гаррингтон Эммерсон (1853-1931), Генри Форд (1863-1947), 

және т.б. өздерінің ғылыми еңбектерін одан әрі дамытты [1].  

Бұл теориямен қатар Францияда «Әкімшілік басқару мектебі» дамиды. Оның 

негізін қалаған Анри Файоль (1841-1925). Ол өз теориясының негізіне өңдірісті немесе 

мекемені біртұтастық негізінде ұйымдастыру ұстанымын қойды. 1916 жылы А.Файоль 

менеджменттің: жоспарлау, ұйымдастыру, өкілеттілікті бөлу, координация, бақылау 

сияқты негізгі қызметтерін құрастырды [2].  

Ф.Тейлор мен А.Файольдің еңбектерінің маңыздылығы сол, олар өңдіріс пен 

адамдарды ғылым негізде ғана тиімді басқаруға болатындығын дәлелдеп берді [3].  

XX ғасырдың 30-шы жылдарында АҚШ-та өндірістің экономикалық тиімділігін 

арттыру дәуірі басталды. Тейлор мектебіне қарама-қарсы «адамзаттық қарым-қатынас 

мектебі» пайда болды. Оның негізін әрі әлеуметтанушы, әрі психолог Э. Мейо қалады. 

Ол бұрынғы басқару әдісі өзінің барлық мүмкіншіліктерін сарқып болғандығын, 

сондықтан ынтымақтастыққа көшу қажеттігін барынша дәлелдеуге тырысты. Оның 

ойынша, өндірісті әрі қарай автоматтандыру, ғылыми-техниканы дамыту өзінің мәнін 

жойып, адамгершілік құңдылықтардың біртіндеп жойылуына әкеп соқтырды [4].  

Элтон Мэйоның тұжырымдамасы еңбектің өнімділігі еңбек жағдайы мен жағымды 

психологиялық мотивацияның нәтижесіне байланысты дегенге негізделді. Оның ойынша, 

қызметкерлерді мадақтау, қолдау арқылы жақсы нәтижеге жетуге болады. Бұл тұжырымнан 

басшының өндірісті басқару туралы тек кәсіби білім ғана емес, сонымен қатар адамдарды 

басқара білу, олармен дұрыс қарым-қатынас орната білу сияқты қабілеті де болуы керектігін 

ескеру қажеттігін байқауға болады. 

Э.Мейо қызметкерлермен ынтымақтасудың мәнін ерекше атап көрсетеді. Оның 

ойынша өндіріс барысындағы формальді емес қарым-қатынас ерекше күшке ие, онымен 

санаспауға болмайды [4,14б].  

Бұл теорияны әрі қарай дамытқан американ психологы А.Маслоу. Абрахам 

Маслоудың зерттеулері адамзат қажеттіліктерінің иерархиясын көрсетіп берді. Олар: дене 

қауіпсіздік, әлеуметтік, ұжымда құрметке ие болу, адамның өзін-өзі көрсетуге, 

шығармашылыққа деген қажеттіліктері. Бұл қажеттіліктер А.Маслоудың пікірінше, 

басшының назарынан тыс қалмауы қажет. Себебі бұлар еңбек өнімділігі мен өндірістің 

мәселелерін тиімді шешуге ықпал етеді [5]. 

Қазіргі кезде тәжірибелі, білікті, іскер басшылар арасында да ұдайы ізденісте жүретін, 

әлемнің дамыған елдерінен тәжірибе жинақтаған, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен 

айналысатын, менеджмент негіздерін, мектепішілік басқару ісі бағыттарын терең меңгерген 

құзырлы мамандар қажет. Әйтсе де, менеджмент негізінде жалпы білім беретін мектептердің 

педагогикалық үдерісін басқару тәжірибеге кеңінен ене қойған жоқ. 

Менеджер – жалдамалы кәсіби басқарушы. Қарамағындағы адамдардың тұрақты 

қызметі бар, басқару жөнін білетін маман. Менеджер ең алдымен кәсіпке бейім, оны жете 

білетін, өз ісін жетік меңгерген адам болуы керек. 
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Менеджмент теориясының дамуын әрі қарай зерттеу жоғарыда айтылған 

мектептермен қатар бірқатар басқа да басқару мектептерінің бар екенін анықтауға мүмкіндік 

берді. Олар: эмпирикалық басқару мектебі (Эмпирикалық мектептің белгілі өкілдері: 

П.Д.Друкер, Д.Питер, Р.Девис, Д.Миллер және т.б.); әлеуметтік жүйелер мектебі (Ч.Бернард, 

Г.Саймон); жаңа ғылыми басқару мектебі (Бұл мектептің көрнекті өкілдері - Р.Акофор, 

Л.Берталанфи, С.Бир, Л.Клей және т.б.).  

Бұл мектептердің барлығы басқару туралы ойлардың дамуына өзіндік үлестерін қосты 

және білім беру саласын басқаруда да басшылыққа алынды. Алайда 1990 жылдарға дейін 

кеңестік идеология менеджмент идеясын қабылдамады. 

Білім беру адамзат іс-әрекетінің бір бөлігі, сондықтан да ол ғылыми танымдық 

ойлардың жеке бір саласы болып табылады. Білім беру педагогиканың зерттеу пәні болып 

табылады, алайда бұл үрдіс білім беру жүйелері шеңберінде жүзеге асырылады. Ал кез 

келген білім беру жүйесі арнайы басқаруды қажет етеді. Білім беру ұйымдарын басқару 

мәселесі білім беру салаларында жүріп жатқан өзгерістер барысында ерекше көкейкесті 

мәселе болып отыр. Білім беру жүйесін басқару теориясы мәселесін қарастырған 

ғалымдардың зерттеулері оның шығу және қалыптасу кезеңдеріне байланысты бірыңғай 

көзқарастардың жоқ екендігін байқатады. Мысалы, А.С.Калюжный білім беру жүйесін 

басқару теориясының шығуын жаппай оқытуды таратумен байланыстырады. Осыған 

байланысты XIX ғасырдың екінші жартысында педагогиканың дәстүрлі бөлігінен 

«училищетану» немесе «мектептану» бөлініп шықты. Оның негізін қалаушы болып Николай 

Христианович Вессель саналды. Ол 1895-1861 жылдары жазған мақалаларында білім беру 

жүйесі бірлесіп жұмыс атқаратын біртұтас жүйе ретінде сауатты басқаруды қажет ететіндігін 

баса көрсетті. 

Сондай-ақ А.С. Калюжный білім беру жүйесін басқару теориясының қалыптасуына 

А.Файолдің әкімшілік басқару теориясының ұстанымдарының да ықпал еткенін атап 

көрсетеді. Ал С.А. Мацкевичтің пікірінше, білім беру жүйесін басқару педагогика 

ғылымының шығуымен байланысты пайда болды. М.С.Солодкаяның пікірінше, білім беру 

жүйесін басқару теориясы және бұл мәселелерге қатысты алғашқы мақалалар XX ғасырдың 

20-шы жылдарыдағы Ресейдегі революциядан кейін жарыққа шықты. Бұл бірінші 

дүниежүзілік соғыстың аяқталуы және адам өмірінің әртүрлі салаларын ғылыми тұғыр 

негізінде басқарудың дамуымен байланысты. Осыған байланысты 1920 жылы Мәскеуде 

халыққа білім беру жүйесін ұйымдастыру орталығы құрылады. Бұл білім беру жүйесін 

басқару мәселелерімен айналысқан дүние жүзіндегі алғашқы ғылыми-зерттеу және оқу 

орталығы болды. 

Білім беру жүйесін басқару теориясының қалыптасуы туралы мәселелер 

Ю.А.Конаржевскийдің, В.Ю.Кричевскийдің, В.С.Лазареваның М.М.Поташниканың, 

К.М.Ушакованың мектепішілік басқаруға қатысты еңбектерінде, сондай-ақ білім беруді 

басқару теориясын федеральдық, аймақтық және муниципальді деңгейлерде ұғынуға 

бағытталған А.И.Адамскийдің, Э.Д.Днепрованың, Я.И.Кузьминованың, В.М.Филиппованың, 

Г.П.Щедровицкийдің еңбектерінде кеңінен қарастырылған [6]. 

Сонымен білім беру жүйесін басқару туралы әртүрлі көзқарастарды талдау барысы 

білім беру жүйесін басқару туралы теориялар әлеуметтік ұйымдарды басқару туралы ғылыми 

идеяларға негізделетінің, ал оның қайнар көзі шетелде жатқанын байқатады. Ресейдегі білім 

беру жүйесінің қалыптасу тарихын И.П. Гришан өзінің «Менеджмент образовательных 

учреждений» атты еңбегінде толық ашып береді. Ол Ресейдегі білім беру мекемелерін 

басқару мәселесінің дамуын бірнеше кезеңдерге бөліп көрсетті: 

1. Революцияға дейінгі Ресей; 
2. Революциядан кейінгі кезең (20-30 жылдар); 

3. 50-70 жылдар; 

4. 70-80 жылдар; 

5. 80-90 жылдар. 
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Басқару мәселесі педагогтің өзін-өзі мектептегі ұжымдық (ұйымдастырушылық) 

мәдениеттің субъектісі ретінде сезінуімен тікелей байланысты. Ұйымдастырушылық 

мәдениеттің феномені – білім беру теориясының жаңа тұжырымдарының бірі; бірақ дәл осы 

ұйымдастырушылық мәдениет білім мекемесін басқарудың нақты модельдерін жасаудың 

қажетті алғышарты мен «нәрлендіретін» ортасы болып табылады. Ұйымдастырушылық 

мәдениет ұғымы ұйым мүшелерінің көпшілігінің саналы-бейсаналы түрде мойындайтын осы 

шақ пен болашақ туралы жазылған-жазылмаған ережелердің, тыйымдардың, 

құндылықтардың, үміттердің, жүріс-тұрыс пен іс-әрекет жолдарының жиынтығы болып 

табылады [7]. 

Ұйымдастырушылық мәдениет мәселелері Р.Ван Хувейк, Л.А.Волчок, В. 

М.Лизинский, Л.Б.Малыхина, К. М.Ушаков, И.А.Хоменко; К. С. Камерон и Р. Э. Куин; Э.Х. 

Шейн; Н.П. Макаркин; Т. Deal и К. Peterson, М. Fullan, W.Furtwengler и A. Micich, L.Fyans и 

М. Maehr сияқты ресейлік және шетелдік зертеушілердің еңбектерінде қарастырылған.     

Аталмыш авторлардың жұмыстарын талдау білім мекемелеріндегі 

ұйымдастырушылық мәдениет мәселелері әдетте білім беруді басқару теориясының негізгі 

екі блогінің негізінде қарастырылатынын көрсетті. Бұл блоктарды шартты түрде 

«ұйымдастырушылық» және «психологиялық-тұлғалық» деп атайық. Жұмыстың 

«ұйымдастырушылық» және «психологиялық-тұлғалық» бағыттары – педагогтардың мектеп 

қызметіне толыққанды ұйым ретінде айтулы үлес қосуы және өзін ұйымдастырушылық 

мәдениеттің бір бөлігімін деп санайтын әр субъектінің тұлғалық өсуіне алғышарттар жасау 

арқылы педагогтердің шығармашылық қызметтерін оңтайландыруға бағытталған білімді 

заманауи басқарудың бір бағытының белгісі.   

Алғашқы немесе «ұйымдастырушылық» бағытты құрайтын жұмыстар білім мекемесін 

басқарудың жалпы және жеке механизміне арналған. Қарастырылып отырған мәселелер 

шеңбері білім мекемесі мен оның ішкі құрылысын құруды, оның мақсатын анықтауды, 

ұжымды біріктіруді, қызметтік тапсырмаларды шешуді, стратегиялық менеджмент пен 

стратегиялық жоспарлауды, өзгерістерді басқаруды, қорлар мен ақпараттық арналарды 

басқаруды, сыртқы ортамен қарым-қатынасты қалыптастыруды, іс жүргізуді, есепке алуды, 

бақылауды, талдауды, жоспарлауды, шешім қабылдауды, жалпы еңбекті ұйымдастыру 

ұғымын кең мағынасында қамтиды. Бұл мәселелерді көптеген отандық педагогтар зерттеген 

(Т.М. Давыденко, Б.С. Гершунский, Г.Л. Ильин, В.А. Караковский, Ю.А. Конаржевский, 

М.И. Кондаков, B.C. Лазарев, М.М. Поташник, В.П. Симонов, П.И. Третьяков, П.В. 

Худоминский, Т.И. Шамова, В.А. Якунин және т.б.) [8].  

Бұл  мәселелер шеңбері – педагогикадағы менеджменттің классикалық теориясының 

бейнесі. Білім мекемелері басқару ғылымы шеңберінде ХХ-ғасырдың 80-жылдарында ғана 

қарастырыла бастағандықтан бұл бағыттағы еңбектер саны салыстырмалы түрде аз ғана. 

Бірақ, бұндай қызметтік-ұйымдастырушылық бағыттағы оқушылардың танымдық әрекеттерін 

басқару (В.П.Беспалько, И.А.Зязюн), сынып ұжымының әрекетін басқару (А.Гин, Н.В.Кузьмина) 

сияқты көптеген еңбектер педагогикаға басқару теориясын кеңінен экстраполяциялауға дейін 

жазылғанын, сондықтан олардың педагогика жүйесін басқарудың кешенді және тұтастай 

механизміне тікелей қатысы болса да, жеке тұрғыдан қарастырылатынын атап өту керек.   

Оның үстіне «писхологиялық-тұлғалық» бағыттың «ұйымдастырушылық» бағыттан 

ерекшелігі оның ғылыми-теоретикалық әдебиеттерде кеңірек қарастырылғаны екенін айтып өткен 

жөн. Көп еңбектерде басқаруды жүзеге асырып отырған жеке адамның әрекеті мен сол басқару 

процесіне қатысушы адамдардың әрекеттерінің негізінде басқару санаттарының мәні ашылып 

көрсетіледі. Яғни, адамның психологиялық және физикалық мүмкіндіктерін ескеру мәселелері 

мен ұжымдағы тұлға аралық қатынастардың сипаты зерттеледі.  

Басқарудың мотивациялық-мақсаттық құрамы В.Г. Асеевтің,  В.Р. Весниннің, В.К. 

Вилюнастің, О.С. Гребенюктін, А. Смиттің және басқалардың еңбектерінде зерттелген [9].  

Педагогтің жоспарлық-болжамдық қызметі А.М. Гендиннің, В.А. Ядовтің,  еңбектерінде 

көрсетілген; ақпараттық талдау қызметі А.Ф. Ануфриевтің, Ю.А. Конаржевскийдің,  К.Б. 

Малышевтің, еңбектерінде айтылған [10].  
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Білім берудің тұлғалық-бағыттық жүйесіндегі педагогтің бақылау-диагностикалық 

қызметі Ш.А. Амонашвилидің, А.К. Марковойдың, Е.И. Роговтің, еңбектерінде 

түсіндірілген; ұйымдастыру-атқару қызметі М.И Рожковтің,  М.А. Вейттің,  және т.б. 

еңбектерінде зерттелген [11].  

Педагогтің өзін-өзі басқару мәселелеріне арналған еңбектерді, оның ішінде Б.Г. 

Ананьевтің, С.Ю. Ключниковтің, В.Н. Панкратовтің еңбектерін осы бағытқа жатқызуға 

болады [12]. 

Бұл топта қарастырылып отырған зерттеу еңбектер көп жағдайда педагогтің кәсіби 

шеберлігі мәселесіне әкеледі. Демек, басқару – педагогтің жалпы кәсіби мәдениетінің құрамдас 

бөлігі болып табылады. Педагогтің кәсіби шеберлігі мәселелерін педагогиканың классиктері A.C. 

Макаренко, В.А. Сухомлинский,  К.Д. Ушинский [13].  

Қазіргі заманғы ғалымдар: И.А. Зимняя, Н.Ф. Голованова, Е.А. Климов, Н. В. Кузьмина, 

Г.И. Михалевская, В.А. Сластенин, Г.С. Трофимова  зерттеген, Б.Г. Ананьеваның, А.А. 

Бодалевтің, А.А. Деркачтің, Н.В. Кузьминаның, А.К. Маркованың, А.А. Реанның, А.П. 

Ситникованың теориялық идеяларына сүйене отырып, бұл зерттеуімізде білім берудегі басқаруды 

акмеология шеңберінде, яғни, басқару идеясының өзі сәйкес процесстердің шеберлік шыңына 

жетуге, педагогтің басқарудың барлық деңгейін  – тікелей өзі  басқаруды, өзін-өзі басқаруды, 

басқаруға қатысуды  жүзеге асыру арқылы өзінің тұлғалық және кәсіби дамуына  бағытталуы 

идеясы ретінде қарастырамыз [14].   

Басқару - еңбек процесімен біріккен адамдардың жеке қарым -қатынастары байқалатын  

адамзат іс-әрекетінің өте күрделі салаларының бірі. Қазіргі басқаруды менеджмент, басқару, 

ұйымдастыру, көшбасшы (лидер) сияқты түсініктерсіз  елестету қиын.   

Басқару – бұл адамға белгілі бір өкілеттілікті, берілген билікті пайдалануға мүмкіндік 

беретін қызмет. Адамдар бар жерде басқару  жұмысы  болмаса, іс алға баспайды. Басқару мәселесі 

қазақ халқының ұлы ойшылдары мен ел бастаған ақылгөй даналарын ежелден-ақ ойландырған 

күрделі  мәселелердің бірі.  Әрине, басқару басшыдан білімділікті, тәжірибені, ғаламдық 

деңгейдегі асқан көрегендікті, алдын - ала болжай білу қабілетін талап етеді. Бұл  туралы еліміздің 

тарихында «Қасымханның қасқа жолы», «Есімханның ескі жолы»  басқару ісінде сол кездегі ел 

өміріндегі мәселелерді  шешуде адамгершілікке негізделген ұстанымдарды ту еткен. Бұл  қазақ  

халқының  басқару ісінде ежелден  әділеттілікке, адамның  құқын қорғауға, оның  қақын жемеуге, 

өтірік айтпауға, ұрлық жасамауға үйреткенін көрсетеді [15]. 
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В статье расссматриваются основополагающие принципы ключевых направлений 

модернизации общественного сознания и оосвещается деятельность Жетысуского 

государственного университета им. И.Жансугурова по реализации Программы «Рухани 

жаңғыру».  

Ключевые слова: Программа «Рухани жаңғыру», ЖГУ им.И.Жансугурова, модернизация 

общественного сознания 

 

The article discusses the fundamental principles of key areas of modernization of public 

consciousness and highlights the activities of Zhetysu State University named after I.Zhansugurov for the 

implementation of the program “Ruhani zhangyru”. 

Key words: the program “Ruhani zhangyru”, ZhSU named after I. Zhansugurov, modernization 

of public consciousness 

 

2017 год занял в истории Независимости нашей страны особое место, стал 

исключительным по своему значению. 12 апреля 2017 года Президент Республики Казахстан Н.А. 

Назарбаев выступил с программной статьей «Взгляд в будущее: модернизация общественного 

сознания», в которой обозначена принципиально новая точка отсчета прогрессивного развития 

Казахстана. 

В современном социуме запрос на обновление общественного сознания напрямую связан с 

потребностью населения, проживающего в общем социальном пространстве,  успешно 

адаптироваться к динамично меняющимся условиям современности. 
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Модернизация общественного сознания возможна и будет успешной только при  

сохранении собственной культуры, национального кода; конкурентоспособность и прагматизм 

основаны на эффективном использовании национальных и личных ресурсов при 

планировании будущего; духовная модернизация предполагает сохранение национальной 

идентичности, сопряженной с традициями и обычаями, языком и культурным наследием; 

культ знания и открытость сознания должны стать повсеместными, а ориентация на 

качественное образование, с учетом технологий передовых стран мира, является 

фундаментальным приоритетом; эволюционное развитие предполагает переосмысление 

современных процессов, происходящих в мире.  

Важно, что определив направления модернизации, Президент, тем самым, сформулировал 

собственное видение (образ) современного поколения. 

Каким должно быть современное поколение, чтобы достойно встретить новую глобальную 

реальность? Глава государства убежден, что молодой казахстанец должен обладать вполне 

конкретными качествами, достойными XXI века.  

Образ современного казахстанца всецело определяется направлениями модернизации, 

которые в тоже время являются и основополагающими принципами. В образе современного 

казахстанца должно быть шесть граней.  

Во-первых, – конкурентоспособность. Это качество остро необходимо не только экономике 

в целом, но и каждому казахстанцу. Уже сегодня каждому студенту надо стараться быть 

конкурентным, конкурентоспособным. Сначала – в  

сфере учебы, а потом и на том месте, где каждый будет работать.  

Во-вторых, современному казахстанцу абсолютно необходимы такие качества как 

прагматизм и реализм. Суть в том, что прагматик ориентируется на реальное дело, на 

практический результат. Именно так должны быть ориентированы современные студенты.  

В-третьих, нашей молодежи надо обязательно укрепить национальную идентичность.  И, 

при этом, – решительно избавиться от тех пагубных привычек и стереотипов, которые не 

способствуют развитию.  

В-четвертых, для молодежи особенно важен культ знаний, культ образования. В 

современном мире фундаментом личного и общенационального успеха являются именно 

глобальные, актуальные знания. Кроме того, – и это очень важно, – именно актуальные знания 

позволяют человеку обновляться и успешно адаптироваться к новым реалиям.  

Этот посыл Президента студенты должны обязательно усвоить.  

В-пятых, у молодежи следует укреплять иммунитет к радикализму – в любом его виде. 

Шанс на процветание – и личное, и общенациональное – в XXI веке даёт только эволюционное 

развитие. Революции в наше время оправданы лишь в 

сфере high technology и науке. Современная молодежь должна понять пагубность революционных 

потрясений в нынешнем и без того турбулентном, неустойчивом мире.  

В-шестых, сегодня каждому, как кислород, необходимо знание и использование мировых 

языков; четкое понимание происходящего в глобальном мире; готовность к переменам, которые 

несут новые технологии; позитивное восприятие мирового опыта. 

Таким, в совокупности, Президент видит образ современного казахстанского студента. 

Только восприняв сознательно все эти качества – и нация в целом, и каждый человек в 

отдельности – смогут на равных конкурировать на глобальной арене в XXI веке. 

Поэтому особая роль в реализации Программы «Рухани жаңғыру», отводится системе 

высшего образования. Глава государства в своей статье подчеркнул, что одна из главных задач, 

стоящих перед государством это «подготовка кадров, адаптированных к глобальной конкуренции 

в сфере знания. ... это те люди, которые и станут главными проводниками принципов 

модернизации сознания – открытости, прагматизма, конкурентноспособности [1].  

В этой связи следует отметить, что Жетысуский государственный университет имени 

Ильяса Жансугурова, являясь крупнейшим научно-образовательным центром Алматинской 

области, проводит плодотворную работу, направленную на реализацию всех ключевых 

направлений Программы «Рухани жаңғыру». Ректор университета д.г.н., профессор Қ.М. 
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Баймырзаев является председателем Регионального Экспертного совета Алматинской области по 

программе «Рухани жаңғыру», в состав которого входят 14 ведущих ученых университета.  

Ежегодно разрабатывается и утверждается План мероприятий ЖГУ, в выполнении 

которого участвуют все структурные подразделения университета, ППС и обучающиеся. 

Информационно-разъяснительная работа осуществляется через организацию постоянно 

действующего лектория с целью эффективного  продвижения и закрепления в сознании ППС и 

студентов базовых ценностей Программы «Рухани жаңғыру». Ежегодно разрабатывается и 

реализуется Медиаплан университета, согласно которому проделанная работа освещается в СМИ 

и социальных сетях.  

В целях активизации экспертно-аналитического и научно-методического сопровождения 

хода реализации программы «Рухани жаңғыру» и с учетом научно-педагогического потенциала 

профессорско-преподавательского состава в университете созданы и работают экспертные группы 

по 6 проектным направлениям Программы: «Переход государственного языка на латиницу»,  

«Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке»,  «Туған жер», 

«Сакральная география Казахстана», «Современная казахстанская культура в глобальном мире», 

«Сто новых лиц Казахстана».  

В научных журналах и сборниках научных статей в прошлом учебном году было 

опубликовано более 60 статей ученых университета. Издано 12 монографий, учебников и учебных 

пособий по тематике «Рухани жаңғыру». Активно разрабатывается и реализуется проект «Жетісу 

кітапханасы: Әдеби өлкетану». На 2018-2019 учебный год составлен план издания научных 

монографий, статей и публикаций с участием студентов по тематике новых ценностей, 

необходимых для модернизации общественного сознания. Разработан перечень научных тем для 

дипломных работ, магистерских и докторских диссертаций  по основным направлениям 

Программы «Рухани жаңғыру». Кроме того, учеными университета реализуются 4 проекта по 

грантам КН МОН РК на 2018-2020 годы, общим финансированием более 73 млн.тенге. 

 С текущего учебного года в университете введена новая элективная дисциплина «Основы 

модернизации общественного сознания» для первых курсов университета. Обновлено содержание 

предметов социально-гуманитарного профиля. Введены дисциплины по региональной истории, 

литературе,  географии, туризму. Проработан подробный алгоритм внедрения в образовательный 

процесс учебников, переведенных в рамках проекта «Новое гуманитарное знание. 100 учебников 

на казахском языке». В мае 2018 года в библиотеку университета от Общественного фонда 

«Ұлттық аударма бюросы» поступили 3873 экземпляра переведенных 18 книг.  

 В период с 21 по 31 мая 2018 года была организована выставка вышеназванных книг и 

проведено расширенное заседание Регионального экпертного Совета Алматинской области по 

реализации программы «Рухани жаңғыру», на котором состоялся обмен мнениями о роли и 

значимости переведенных книг в условиях обновленного содержания гуманитарного образования. 

В настоящее время с этими книгами можно познакомиться на постоянно действующих выставах в 

библиотеке университета, научно-образовательном центре «Рухани жаңғыру», ресурсных центрах 

всех учебных корпусов.  В свете новых учебников обновлено содержание лекционных 

комплексов, практических заданий, переведенные учебники включены в карты методической 

обеспеченности соответствующих специальностей. С сентября текущего года преподаватели и 

студенты имеют возможность получить в абонементе библиотеки новые учебники на казахском 

языке и использовать их в учебном процессе. Кроме того, имеется доступ к электронным версиям 

учебников, размещенных на платформе Открытый университет Казахстанах [2].  

Одним из важных направлений Программы является «Переход казахского языка на 

латиницу», в рамках которого проведены   организованы круглые столы, встречи, лекции-беседы с 

ППС и обучающимися; подготовлены предпосылки по обучению правописанию на латинской 

графике сотрудников университета; на республиканских и местных телеканалах высказаны 

мнения о важности и необходимости  реформирования письменности казахского языка; 

опубликованы статьи в региональных и республиканских газетах, новостных порталах. 

Преподаватели кафедры казахского языка и литературы совместно с Управлением по развитию 

языков Алматинской области провели информационно-разъяснительную работу на тему «Жаңа 
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әліпби – жаңа дәуір бастауы» во всех 16 районах, 2 городах (Текели, Капшагай) и в 63 селах 

Алматинской области. 

В рамках спецпроектов «Туған жер» и «Сакральная география Казахстана» университет 

совместно с Ассамблеей народа Казахстана Алматинской области ежегодно проводит научно-

исследовательскую экспедицию «Рухы бекем, киелі мекен – Жетісу». Цель экспедиции – 

разъяснение среди населения области хода реализации основных положений Программной статьи, 

а также изучение региональной истории, восстановление культурно-исторических памятников и 

культурных объектов местного масштаба, пропаганда истории и культуры Жетысуского края. В 

работе экспедиции участвовали ученые, общественные деятели, представители молодежных 

студенческих организаций, СМИ. В настоящее время идет обработка и систематизация собранных 

материалов, по итогам работы экспедиции «Рухы бекем, киелі мекен – Жетісу»  планируется 

выпустить двухтомник с одноименным названием.  

Составлена карта сакральных ландшафтов Алматинской области на трех языках, в 

масштабе 1:1 000 000;  1:5 000 000 (авторы – д.г.н., профессор К.М. Баймырзаев, к.г.н. Е.А. 

Токпанов), которая активно применяется в учебном процессе. На системной основе для 

обучающихся с целью ознакомления уникальной природой, историей и культурой Жетысуского 

края организованы научно-познавательные экскурсии по нескольким маршрутам. Особой 

популярностью у студентов различных специальностей пользуются маршруты Талдыкорган – 

комплекс-музей Ш.Уалиханова – Алтынемел – Аулиеагаш – Жаркент – Шарын – Кольсай;  

Талдыкорган – Шагантау – Аралтобе – Орбулак; Талдыкорган – музей Н.Алдабергенова – Мукры;  

Талдыкорган – мавзолей Акынсара – Тамшыбулак; Талдыкорган – Жаналык – гора Ешкіөлмес – 

Куйган – Мукры – Талдыкорган; Талдыкорган –Жалгызагаш – Когалы – Алтынемел – Бесшатыр – 

Кызылауыз – Талдыкорган.  

Проводится работа по привлечению обучающихся к проведению исследовательских работ 

в составе научных экспедиций. Цель подобных экспедиций одна – изучение истории родного края. 

Результаты данных исследований используются студентами при написании курсовых и 

дипломных работ. В прошлом году успешно защищено 58 дипломных работ и магистерских 

диссертаций по концептуальным положениям «Рухани жаңғыру». В 2018-2019 учебном году 

количество выпускных работ обучающихся гуманитарного профиля, посвященных исследованию 

процессов  модернизации общественного сознания увеличено втрое.   

По направлению «Современная казахстанская культура в глобальном мире» в течение 

прошлого года были проведены различные акции, форумы, фестивали, направленные на 

продвижение культурных достижений Казахстана – книг, пьес, спектаклей, картин, музыкальных 

произведений. На таких встречах молодежь обсуждает вопросы сохранения самобытности 

национальной культуры, общечеловеческих ценностей, пути и способы приобщения к тенденциям 

глобализации без ущерба для родной  культуры. 

Планомерная и активная работа ведется в рамках подпрограммы «Тәрбие және білім», в 

частности, в учебно-воспитательном процессе основное внимание уделяется 3 базовым 

направлениям, каждое из которых имеет соответствующую цель: 

1. «Отаным – тағдырым». Формирование молодого поколения с высоким уровнем 
гражданственности и патриотизма. 

2.  «Өлкетану». Привитие обучающимся интереса к изучению родного края, приобретение 

ими знаний и навыков по реализации краеведческих проектов и формирование проактивной 

позиции к развитию малой родины. 

3. «Саналы азамат». Создание условий, способствующих самореализации каждой 

личности с проактивной жизненной стратегией на основе общечеловеческих ценностей, 

творческой и профессиональной конкурентоспособности, готовой к принятию и преодолению 

вызовов окружающего мира и удовлетворенной качеством своей жизни. Формирование среди 

казахстанцев культуры познания через систему мер по поддержке самообразования и образования 

в течение всей жизни. 

В целях развития гражданского самосознания студенческой молодежи, сплоченного вокруг 

стратегических целей развития Республики Казахстан, воспитанного на принципах 
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общечеловеческих ценностей, национальной идентичности, казахстанского патриотизма и 

открытого сознания в нашем университете успешно реализуется подпроект «Ұлы дала жастары», 

инициированный МОН РК. В его реализации участвуют такие структурные подразделения 

университета, как научно-образовательный центр «Рухани жаңғыру», Департамент по 

молодежной политике и социальным вопросам, офис коммерциализации результатов научных 

исследований, Центр повышения квалификации и дополнительного образования университета.   

Согласно концепции подпрограммы «Іскер азамат – ел тірегі» в университете проводится 

комплексная работа по подготовке и формированию конкурентоспособных и прагматичных 

специалистов с креативным, предпринимательским мышлением. Эффективная работа по данному 

направлению ведется Start-Up Академией ЖГУ. В период с 25 по 27 апреля текущего года на базе 

Start-Up Академии ЖГУ проведен региональный отборочный этап республиканского конкурса 

стартап-проектов «StartupBolashak 3 сезон: Менің Арманым»  в формате реалити-шоу, 

организованного МОН РК совместно с Ассоциацией «Болашак». 11 проектов «Start-Up Академии 

ЖГУ» от Алматинской области прошли в полуфинал, а в финал Республиканского конкурса 

прошло 4 проекта. В октябре состоится финал Национального конкурса лучших стартап-проектов 

со всего Казахстана, где ребята будут защищать честь нашего университета. 

В рамках реализации подпрограммы «Өзгерісті өзіңен баста» в университете стартовал 

новый пилотный проект «Саналы ұрпақ», где студенты сами рассказывают о методах 

антикоррупционной борьбы в сфере образования. Миссия Проекта «Саналы ұрпақ» на 2018-2020 

годы: патриотичная и конкурентоспособная молодежь, нацеленная жить в Казахстане, свободного 

от коррупции. Цель Проекта – искоренение коррупции в системе образования, формирование 

среды всеобщего неприятия коррупции через систему образования. 

В университете созданы все условия, способствующие самореализации каждой личности с 

проактивной жизненной стратегией на основе общечеловеческих ценностей, творческой и 

профессиональной конкурентоспособности, готовой к принятию и преодолению вызовов 

окружающего мира и удовлетворенной качеством своей жизни.  

Специально созданный научно-образовательный центр «Рухани жаңғыру» обеспечивает 

планирование и координацию работы, а также ведение мониторинга реализации программы 

«Рухани жаңғыру» в университете. Информационно-разъяснительная работа осуществляется 

через организацию постоянно действующего лектория с целью эффективного  продвижения и 

закрепления в сознании ППС и студентов базовых ценностей Программы «Рухани жаңғыру».  

В газете «Жетісу университеті» открыта рубрика «Рухани жаңғыру», где преподаватели, 

студенты, магистранты и докторанты публикуют материалы о своем видении и участии в 

реализации Программы. В социальной сети  Фейсбук (Facebook) создан аккаунт университета 

«Рухани жаңғыру». На сайте ЖГУ имеется специальная страница «Модернизация общественного 

сознания» с 6 вкладышами, контент которой систематически наполняется информацией о 

реализации  «Рухани жаңғыру» [3].  

Таким образом, в настоящее время работа ЖГУ им. И.Жансугурова по реализации 

Программы «Рухани жаңғыру» направлена на формирование конкурентоспособной, 

прагматичной, творческой, активной личности единой Нации, фундаментом успешного будущего 

которой являются воспитание и культ знаний. У нас всех есть уникальный исторический 

шанс: через обновление и новые идеи самим построить свое лучшее будущее.  
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 Зерттеу жұмысының мақсаты – Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында 

IT технологияларды қолданып Қазақстанда электрондық сауда жасауды ұйымдастыру 

әдістерін зерттеу болып табылады. Сонымен қатар, әлемдік алыс және жақын шетелдерде, 

ТМД-да және Қазақстанда электронды коммерцияның заманауи жағдайының дамуын талдау, 

сондай-ақ компанияларды кеңейту және олардың қызметінің тиімділігін жоғарылату 

мүддесінде интернетте бизнес жүргізу бойынша сыртқы экономикалық қызметке 

қатысушылар үшін әдістемелер мен ұсыныстарды әзірлеу. 

Кілттік сөздер: Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасы, IT - технологиялар, 

электрондық сауданың дамуы,  бизнес, интернет, заманауи бәсекелестік. 

Целью исследования является - методы организации электронной торговли в Казахстане 

с использованием IT технологий в рамках Президентская программа «Рухани жаңғыру». А так 

же анализировать развития современного состояния электронной торговли в мире, ближнего и 

дальнего зарубежья, СНГ и в Казахстане, разработка методик и рекомендаций 

участникам внешне экономической деятельности по ведению бизнеса через интернет в 

интересах расширения компаний и повышения эффективности их деятельности. 

 Ключевые слова: программа Президента «Духовное обновление», IT - технологии, 

развитие электронной коммерции, бизнес, интернет, современная конкуренция. 

 

The purpose of the study is - methods of organizing e-commerce in Kazakhstan using IT 

technologies in the framework of the Presidential program “Ruhani Zhangyru”. As well as to analyze the 

development of the modern state of e-commerce in the world, the near and far abroad, the CIS and in 

Kazakhstan, the development of methods and recommendations for participants of foreign economic 

activity on doing business through the Internet in the interests of expanding companies and improving the 

efficiency of their activities. 

Key words: President's program “Spiritual renewal”, IT technologies, development of e-

commerce, business, Internet, modern rivalry. 

 

Зерттеу жұмысының өзектілігі. Қазіргі заманауи талаптарға сай компьютерлік 

техника мен технологиялардың мол мүмкіндіктерінің білім беру саласында қолданысқа енуі, 

бүгінгі күнгі өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Осындай өзекті мәселелерді шешу және 

оны жүзеге асыру мақсатында Елбасы «Болашаққа бағдар: «Рухани жаңғыру» мемлекеттік 

бағдарламасы бойынша бірқатар ірі жобалар ұсынды. Онда қоғамның және әрбір қазақстан-

дықтың санасын жаңғыртудың бірнеше бағытын атап өтті: ең бастысы ұлттық код пен 

ұлттық мәдениетті сақтау болды. Ендігі жерде өз зерттеулеріміздің негізгі арқауы ретінде 

«Болашаққа бағдар: «Рухани жаңғыру» мемлекеттік бағдарламасы бойынша жүргізілген 

сараптамаларға қысқаша талдау жүргізгенді жөн көрдік. 

Елбасының "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" – мақаласында қазіргі Қазақстанның 

басты рухани құндылықтары айқын көрініс тапқан. Бұл – мақала ғана емес, мазмұны терең, 

ауқымы өте кең, ұлт руханиятын ХХІ ғасыр биігіне көтеретін рухани жаңғыру 
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бағдарламасы деуге болады. Мұнда ғылым, білім, мәдениет пен тарихты тұтастай қамтылады.  

Мемлекет басшысы ХХІ ғасырдағы жаңа ұлттың, жаңа қазақтың феноменін анықтап беріп, 

осы жаңа дәуірдегі ұлттың рухани жаңғыру жолының алты бағдарын анықтап берді. 

Осы алты бағдар бойынша Приозерск қаласының Қоғамдық келісім кеңесінің төрағасы 

О.О. Айтбенбетов мырзаның құнды талдауларына тоқтала кетейік.  Атап айтар болсақ: жоғарыда 

аталған бағдардың ең біріншісі – ұлттық кодтан басталады, яғни мұнда, егер, елімізде 

халқымыздың ұлттық мәдениеті сақталмаса, онда ешқандай жаңғыру болмайтындығын тілге 

тиек етеді.  Екіншісі – алға басу үшін ұлттың дамуына кедергі болатын өткеннің кертартпа 

тұстарынан бас тарту керек – екендігін ескертеді. Әрі қарай: бүгінгі күні ешқандай кешіктіруге 

болмайтын «Латын әліпбиіне көшу» – Мәңгілік Елдің рухани жаңғыруының басы болса, ал «Туған 

жер» бағдарламасы жаңа ғасырдағы әлемдік, өңірлік, ішкі-сыртқы тәуекелдерге қарсы тұра 

алатын отаншылдық тәрбиенің, ұлтжандылықтың кепілі болмақ.  Сондай-ақ, «Қазақстанның киелі 

жерлерінің географиясы» –  жобасы жалпы ұлттық қасиетті орындарды және аса қастерлі 

жерлерді сақтауға, әрі елдегі туристік инфрақұрылымды дамытуға мүмкіндік беретін болса, 

«Жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет» – жобасын іске асыру Қазақстанды өз 

шығармашылығы арқылы дүние жүзіне танытатын көптеген таланттарға жол ашады.  

«Қазақстандағы 100 жаңа есім» – жобасы бүгінгі замандастарымыздың түрлі салалардағы 

жетістіктерін дәріптеуді қамтамасыз етеді және жастарды адамгершілікке тәрбиелеудің жарқын 

үлгісі болады. Бұл тапсырмалар мемлекеттің және азаматтық қоғамның барлық идеологиялық 

жұмысының орта мерзімді перспективадағы негізі болады. Сондай-ақ, Елбасы өз мақаласында 

қазіргі жаһандану заманында ұлттық бірегейлікті сақтап қалу, өркениеттің жақсысын алып, 

жаманынан жирену жөнінде өте құнды пікірлер айтты. Ендігі міндет – осы айтылғандарды іске 

асыру жолында аянбай еңбек ету [1]. 

Біздің зерттеу жұмысымыз: біріншіден, жоғарыда атап көрсетілген Елбасының 

"Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" бағдарламасындағы таяу жылдағы атқаруға тиісті негізгі 

міндеттердің бірінде – «Жаhандағы заманауи Қазақстандық мәдениет» жобасын жүзеге асыру 

міндеттерінің бірінде келтірілген мәдени қазыналарымызды әлем жұртшылығына таныстырудың 

мүлдем жаңа тәсілдерін ойластыру қажет – деген тармақты, екіншіден, Мемлекет басшысы Н. 

Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауындағы «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік 

бағдарламасын жүзеге асыруға бағытталған. Бұлай деуіміздің себебі, бүгінгі таңда заманауи 

тұрғыда дамып отырған ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (АКТ) қоғамдық өмірдің 

барлық саласында, сонымен қатар әлемдік бизнес саласында да қарқынды енгізілуде. Бүгінде 

әлемдік бизнес проблемасы көп жақты мәселе және оның негізі бағыттарының бірі – әлемдік 

электрондық сауда бизнесін дамыту барысында IT технологияның бар мүмкіндіктерін кең түрде 

қолдану болып табылады. 

Заманауи ақпараттық технологиялардың әмбебаптылығы, бейімділігі, ауқымдылығы, 

дамытушылығы, қолжетімділігі сияқты қасиеттері әлемдік деңгейде электрондық сауда жасаудың 

тиімділігін арттыруға мүмкіндік беріп, оны жаңа бір сатыға көтерілуіне  жағдай жасайды. Мұның 

бір дәлелін, Елбасының жоғарыда аталған Қазақстан халқына жолдауынан көруге болады. Онда 

«Цифрлық технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа индустрияларды өркендетуге тиіспіз. 

Бұл – маңызды кешенді міндет» - деп атап көрсетілген. Сонымен қатар, онда: 

 3D-принтинг; онлайн-сауда; мобильді банкинг;  цифрлық қызмет көрсету; 

 денсаулық сақтау; 

 білім беру ісінде қолданылатын және басқа да перспективалы салаларды дамыту 
керектігіне тоқтала келе, бұл индустриялар қазірдің өзінде дамыған елдердің экономикаларының 

құрылымын өзгертіп, дәстүрлі салаларға жаңа сапа дарытқандығы жөнінде ақпараттар келтірілген. 

Осыған орай: 

 Үкіметке «Цифрлық Қазақстан» жеке программасын әзірлеуді және қабылдауды 

тапсырды; 

 сонымен бірге, біздің заңнамамызды жаңа жағдайға бейімдеу керектігіне; 

 коммуникацияның дамуы мен оптикалық-талшықты инфрақұрылымға жаппай 

қолжетімділікті де қамтамасыз ету керектігін; 
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 цифрлық индустрияны дамыту басқа барлық салаларға серпін беретіндігіне; 

 сол себепті, Үкімет ІТ саласын дамыту мәселесін ерекше бақылауда ұстауға тиіс 
екендігіне ерекше тоқталды [2]. 

Жоғарыда келтірілген мағлұматтар біздің ұсынып отырған: «Рухани жаңғыру» аясында IT 

технологияларды қолданып электронды сауда жасауды ұйымдастыру әдістері деп аталатын 

мақаламыздың бүгінгі күнгі өзекті мәселелерді шешуге арналғандығын көрсетеді. Себебі, жалпы 

«электрондық сауда» жасау дамыған шет елдерде әлдеқашаннан бері күнделікті өмірде кеңінен 

қолданылып жатқандығы белгілі.  Ал, біздің мемлекетімізде енді ғана қарқын алуда, мұның өзін 

ірі қала тұрғындары жүзеге асыруда, бірақ, қала тұрғындарының өзі жаппай қолдана алады деп 

айта алмаймыз. Сол себепті, біз осы тақырыпты IT технологияларды қолданып Қазақстанда 

электрондық сауда жасауды ұйымдастырудың түрлі жолдарын зерттеп, оның мазмұнын аша түсіп, 

халыққа қолданысқа ұсыну арқылы - еліміздің компютерлік сауаттылығын заман талабына сай 

қалыптастыруға негізделген.  

Ұсынылып отырған мақаланың көздеген мақсаты – Елбасының «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында IT технологияларды қолданып Қазақстанда электрондық сауда жасауды 

ұйымдастыру әдістерін зерттеп, алыс және жақын шетелдерде, ТМД-да және Қазақстанда 

электронды сауда жасаудың заманауи жағдайының дамуын талдап, сондай-ақ электрондық 

саудамен айналысатын компанияларды көбейту және олардың қызметінің сапасын арттырып, 

интернетте электрондық сауда жасау бизнесін жүргізудің заманауи тәсілдерін меңгеру мен оларды 

тәжірибе жүзінде енгізу болып табылады. 

Аталған мақсатты жүзеге асруда төмендегіше міндеттер қойылды: 

халықаралық электронды сауда бизнесін заман талабына сай ұйымдастыруды 

қалыптастыру барысында электрондық сауданың дамуының алғышарттарымен танысып, оқып 

үйрену; 

 әлемдегі алдыңғы қатардағыдамыған мемлекеттердегі электрондық сауданың құрылымы 

мен көлемін көрсету; 

ақпараттық технологияларды пайдаланудың жаһандық, ұлттық және салалық ауқымдағы 

қарастырылатын мәселелерін зерттеу, сондай-ақ ірі, орта және шағын бизнестерде электрондық 

сауда жүйелерін енгізу мен пайдаланудың жаһандық тәжірибелеріне талдау жасау; 

халықаралық деңгейде электронды сауданы кеңейтуге кедергі келтіретін экономикалық 

және технологиялық проблемаларды анықтау; 

Елімізде электронды сауданы дамытудың сандық және сапалық көрсеткіштерін бағалау 

мен қазақстандық ұлттық компаниялар үшін электрондық сауданы пайдалануды кеңейту бойынша 

бірқатар шаралар әзірлеу; 

электронды бизнес жүргізу кезінде сатып алушыға сатушыдан тауарды халықаралық 

жеткізудің жабық циклін қамтамасыз ету; 

электрондық сауда жасау үрдісі бойынша құжат айналымдарын автоматтандыру және оны 

тәжірибе жүзінде енгізу.  

Жоғарыда келтірілген міндеттерді жүзеге асыру барысында интернеттік желі арқылы 

электрондық сауда жасауды дамытудың тиімділігі анықталады. Сонымен қатар, тауарларды 

саудалауды ұйымдастыру барысында елеулі өзгерістер енгізіледі.  

Жұмсалған айналымдағы қаражаттарға талдау жасау барысында дәстүрлі шығындарды 

басқару, тұтынушылармен қарым-қатынасты басқару үшін барған сайын арта түседі. Осындай 

жағдайда, жеткізушілер клиенттерді сақтауға, оларға қосымша қызметтер ұсынуға және сонымен 

қатар шекаралардың жоғалуына бейімделуге тырысады. Сонымен қатар, ұсынылып отырған 

мақалада өзге де зерттеу жұмыстарын жүргізуде қолданылатын әдіс-тәсілдер беріліп, алыс және 

жақын шетелдік зерттеу жұмыстарына талдау жасалады.  

Халықаралық экономикалық қатынастарды дамытуды зерттейтін шетелдік және ресейлік 

ғалымдардың еңбектері халықаралық электрондық сауда жасау мәселелерін шешуге бағытталды.  

Халықаралық сауда жасаудың дамуы мен өркендеуіне елеулі үлес қосқан шетелдік және 

ресейлік ғалымдарды атап өткенді жөн көрдік. Атап айтар болсақ, D. Bowersox, J. B. Gates, D. 

Closs, J., K. Paytel, L. Reiman, F. Triliven және басқа да көптеген танымал шетелдік зерттеушілердің 
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ғылыми тұрғыдағы шығармалары пайдаланылды. Сонымен қатар, Е. Авдокушина, И. 

Балабанова, С. Галкина, Н. Геращенко, С. Глазьев, А. Глинский, Ю. Киселев, Д. Козье, В. 

Преснякова, А.Соколова, И.Фаминский, И. Эвод және тағы да басқа көптеген Ресей 

ғалымдарының іргелі еңбектері электрондық сауданы дамытуға үлкен септігін тигізді. 

Электронды сауда жасау бойынша бірқатар диссертациялар жазылды, атап айтқанда, 

М.Кульченко, Р. Русаковский және т.б. [3].  

Жоғарыда келтірілген ғалымдардың еңбектері халықаралық деңгейдегі электрондық 

сауданың дамуына негіз болды.   

Зерттеу барысында Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес электрондық сауда 

байланысының электрондық құралдарын пайдалана отырып, тауарларды сатуға-сатып алуға 

арналған электрондық саудаға қатысушылардың келісімшартының негізінде сауда мәмілелерін 

жасау жолымен жүзеге асырылады. 

Әлемдік саудада Интернет арқылы сатудың рөлі артады, бірақ, электрондық сауданың ену 

деңгейі әлі өте үлкен емес және елдер арасында елеулі айырмашылықтары бар. Аумағы шағын 

алаңдармен және халықтың жоғары тығыздығымен сипатталатын неғұрлым технологиялық 

дамыған елдерде электрондық сауданың үлесі 5% жетеді және одан да жоғары.  

Қазақстанда электрондық сауданың перспективасы алыс қашықтармен халықтың тығыз 

емес қоныстануымен, логистикалық жүйелердің әлсіз дамуымен, Интернеттің сауда 

функцияларын пайдаланбаумен (және оны салыстырмалы түрде жоғары емес пайдаланумен), 

көптеген нарықтардың аздаған келемдерімен және ауқымның тиімділігін төмендететін тұтыну 

тауарларының сегменттерімен күрделенеді. 

Қазақстанда 2009 жылдың соңында Интернетті пайдаланушылардың саны 3,15 млн. 

адамды немесе 100 адамға 19,8 пайдаланушыны қүрады. Бірақ, бұл цифрлар Интернетті тауарлар 

мен қызметтерді пайдаланушылар ретінде пайдаланатындардың санына қарағанда, электрондық 

поштаны, желілік қоғамдастықтар мен жаңалық ресурстарын пайдаланушылардың санын 

білдіреді [4]. 

Ұсыныс тұрғысынан соңғы жылдары Қазақстанда электрондық сауда шеңберінде бизнес 

тарапынан қызығушылық пайда болды, ол әртүрлі бейіндегі жиырмадан астам интернет-

дүкендердің, ұялы байланысты төлеу  жөніндегі карточкаларды, мультимедиялық өнімді, 

кітаптарды, сондай-ақ азық-түлікті сату жөніндегі алаңдардың пайда болуымен сипатталады. 

      Алайда, қазақстандық Интернет пайдаланушылар санының салыстырмалы түрдегі аздығына 

қарамастан, сарапшылар КZ дөмендік аймағындағы Интернет сатулардың әлі де болса елеулі 

қалып қоюын атап өтуде, бұл осы нарықтың аздаған сыйымдылығымен, сатып алушылардың 

көпшілігінің сенімсіздікпен қарауымен байланысты болып отыр. 

Қазақстанда сауданың бұл түрінің дамуын тежейтін мынадай бірқатар факторлар бар:  

 Интернетті пайдаланушылардың салыстырмалы түрдегі санының аздығы; 

 Интернеттің қазақстандық бөлігі контентінің дамымауы, ол КZ дөмендік аймағындағы 
Интернетті пайдаланушылар санының аздағы проблемасын қиындатады, өйткені, 

пайдаланушылардың көпшілігі неғұрлым мазмұнды және әртүрлі Ресей сайттарын пайдалануға 

артықшылық береді; 

 қазақстандық компаниялардағы қызметті оңтайландырудың ішкі резервтері, оның 

ішінде мамандандырылған бағдарламалық қамтамасыз ету есебінен; 

 Интернет пайдаланушылар мен қазақстандық бизнестің құпия қаржылық ақпаратты 
беру кезінде байланыс құралдарының сенімділігіне сенімсіздігі; 

 Қазақстан, әсіресе өңірлер халқының көп бөлігінің сатып алу қабілетінің төмендігі; 

 әлемдік сауданың дәстүрлі арналарының жетілмеуі. Бұл арналар жақсы дамыған 

жерлерде ғана Интернет оларға жаңа сапа алып келеді; 

 электрондық төлем жүйелерінің салыстырмалы түрде дамымауы; 

 қазақстандық электрондық бизнес нарығының дамуының әркелкілігі; 

 оларды пайдаланатын қазақстандық компаниялар үшін электрондық төлем жүйелерінің 
жоғары құны да маңызды болып табылады (банктердің комиссиялары 3% дейін жетеді). 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Жоғарыда аталған кемшіліктерді жою мен электрондық сауданы заман талабына сай 

жетілдіру мен дамыту барысында ҚР-ның жаңа заңнамалары жариялануда. Оның бірі 2018-

жылдың 3-тамызында қабылданған «Электрондық сауда алаңдарының жұмыс істеуін қоса 

алғанда, электрондық сауданы жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» [5].  

ҚР Ұлттық экономика министрінің міндетін атқарушы 03.08.2018. №7 бұйрығымен 

бекітілген болатын. Мұнда электрондық сауда жасаудың толық заңдылықтары 26 тарауда 

толығымен аталып, сипатталып нақтыланады. Мұның өзі біздің еліміздің электрондық сауданың 

заманауи тұрғыда дамытудың қажеттілігін дәлелдей түседі. Демек, дамыған электрондық сауда - 

бұл технологиялық қажеттіліктің ұлғаюы және өмір бейнесі бойынша күшейе түсетін бірден-бір 

халықаралық тренд.  

Алайда, электрондық сауданы бөлшек сауда және сауданың басқа да түрлерінен, қор 

нарығының және қаржылық қызметтердің дамуынан айырып қарауға болмайды. Бұл аспектіде 

кәдімгі сауда немесе банктік қызмет үшін технологиялық шешім ретіндегі электрондық сауданың 

рөлі электрондық сауданың абстрактілік жеке дамуына қарағанда неғұрлым назар аударатын 

болып көрінеді. Осылайша, электрондық сауданы дамыту үшін негізгі мағынаға 

коммуникациялық технологиялар саласындағы инфрақұрылымға ие, өйткені, ол негізінен оның 

даму деңгейі мен пайдалану кендігіне байланысты. 

Ақпараттық технологияларды немесе компьютерлік технологиялардың электрондық сауда 

жасаудағы пайдасы да орасан зор.  Электронды сауданың заманауи атауы – онлайн сауда, яғни IT 

технологиялар арқылы сауда жасау қазір өте жылдам әрі ыңғайлы болғандықтан, біз оның 

қарыштап дамуына әрбір қазақстандық сауатты тұлға ат салысуымыз міндетті.  Еліміздегі әртүрлі 

салалар бойынша Интернет дүкендер ашылуы қажет. 

Интернет дүкен дегеніміз – электронды сауданы ыңғайлы ету үшін арнайы дайындалған 

бағдарламалық жасақтама. Іс жүзінде интернет дүкен жай ғана сайт болып табылады, оған арнайы 

электронды саудаға бағытталған бағдарламалар жиынтығы енгізілген. Электронды дүкендерде ең 

маңыздысы ол  - сайттың дизайны, себебі сатып алушыға ыңғайлы әрі түсінікті болуы шарт. 

Электронды сауданың артықшылықтары: 

 Тауардың қоймада міндетті түрде болуының қажеті жоқ. Бірақ, өте жылдам жұмыс 
жасайтын жеткізушілер желісі болуы керек. Бұл тауардың уақытында немесе уақытынан ерте 

жеткізілуіне мүмкіндік береді. 

 Арнайы сату орыны қажет емес. Жалға алынатын орын, кітап сөрелері, сатушылар 

қажет емес. 

 Сатушы мен сатып алушы еркін жұмыс жасайды. Дүкен онлайн жұмыс 

жасайтындықтан, сіз кез-келген интернет желісі бар жерде жұмыс жасай аласыз.  

 Интернет дүкен арқылы  сіз оп-оңай әлемдік нарыққа шыға аласыз: яғни өз 

тауарларыңызды сатуға да, өзгелерден сатып алуға да мол мүмкіндіктерге ие боласыз. 

Әсіресе, интертет арқылы сауда жасау шет елдерде жоғары деңгейде дамыған. Интернет 

арқылы сауда жасау бұл – өте жылдам, ыңғайлы және сатып алушының уақытын үнемдеуге өте 

қолайлы екені бәрімізге белгілі.  

Күтілетін негізгі нәтижелер: 

 «Рухани жаңғыру» аясында it технологияларды қолданып электронды сауда жасауды 

ұйымдастыру мәселелерін шешуге негіз болатын зерттеу жұмыстарына, ғылыми еңбектерге және 

әдебиеттерге талдау жасалады;  

 Қазақстанда заманауи тұрғыдағы электрондық сауданы дамытудың қажеттіліктері 

теориялық және тәжірибелік тұрғыда негізделеді; 

 электрондық сауда жасау жөніндегі негізгі ұғымдарға сипаттамалар беріледі; 

  саудалық қызметтер» ұғымы терминін қолдану туралы ұсыныс құқықтық тұрғыда 

негізделеді; 

 электрондық коммерцияны құқықтық реттеу саласында қолданылатын негізгі түсініктер 

ге, атап айтар болсақ: «электрондық сауда», «электрондық мәміле», «электрондық құжат» және 

т.б. ұғымдар анықталып, олардың мазмұны ашылады; 
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 электрондық коммерция саласында қауіпсіздік пен құпиялылықты қамтамасыз ету 

бойынша қатынастарды құқықтық реттеу қағидалары белгіленеді; 

 IT технологияларды қолданып Қазақстанда электрондық сауда жасауды 

ұйымдастырудың тиімді жолдары анықталады және оның дамуы көрсетіліп, халыққа электрондық 

сауда жасауды тиімді  пайдалануға ұсыныс жасалады. 

Қорытындылай келе, төмендегіше тұжырымдар жасалды: 

қазіргі заманғы бәсекелестіктің шешуші факторы: өндірушілердің жеке тұтынушылық 

артықшылықтары және оларды жоспарлау жүйелерімен біріктіру қабілеті болады;  

интернетті дамытудың жаңа кезеңіне, бір жағынан, компанияларға тұтынушылардың 

максималды аудиториясына қол жеткізуге, ал екінші жағынан - тұтынушыларға өздерінің жеке 

қалауы бойынша өндірушіге ақпарат беруге мүмкіндік береді. 

Қазақстан республикасының электрондық сауданы жүзеге асыру қағидалары негізінде, 

халықаралық электронды сауда жасау арқылы Қазақстанға сыртқы сауда тапсырыстарының 

ағынының ұлғаюы, кедендік ресімдеуді жеңілдету және құжат айналымын жылдамдату 

мәселелері шешілуі мүмкін. 

Атап көрсеткен бұл шаралар – елімізде халықаралық сауда айналымын жасауды 

дамытудың жаңа деңгейіне көтерілуіне өз септігін тигізетініне сенімдіміз.  
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Электронды оқулық – ең алдымен жаңа ақпаратты ұсынуға арналған, жеке оқуға 

қызмет көрсететін және студенттің білімі мен дағдыларын тексеруге мүмкіндік беретін 

компьютерлік педагогикалық бағдарлама құралы. Электронды оқулық жаңа түрдегі құрал 

ретінде ашық немесе жартылай ашық жүйе болуы мүмкін, яғни, оқулықтың мазмұны мен 

құрылымына өзгерістер енгізуге мүмкіндік беретін жүйе. 

Кілттік сөздер: электрондық оқулық, бағдарламалық қамтамасыз ету, ақпарат, 

оқулықтың құрылымы. 

 

Электронный учебник – компьютерное педагогическое программное средство, 

предназначенное в первую очередь для представления новой информации, служащее для 
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

индивидуального обучения и позволяющее тестировать полученные знания, умения и навыки 

студента. Электронный учебник как средство нового типа может быть открытой или 

частично открытой системой, т.е. такой системой, которая позволяет внести изменения 

в содержание и структуру учебника. 

Ключевые слова: электронный учебник, программное средство, информация, 

структура учебника. 

 

An electronic textbook is a computer pedagogical software tool designed primarily for 

presenting new information, serving for individual learning and allowing one to test the knowledge and 

skills of a student. An electronic textbook as a means of a new type can be an open or partially open 

system, i.e. such a system that allows you to make changes to the content and structure of the textbook. 

Key words: electronic textbook, software, information, structure of the textbook. 

 

Еліміз өркениетті елдер қатарына қосыламыз деп қарыштап қадам басып жатқан 

тұста, білім жүйесіне де тың өзгерістер енуде. Қазақстан Республикасының «Білім беру 

туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің басты мақсаты– ұлттық және жалпыадамзаттық 

мәдени құндылықтар негізінде жеке тұлғаның қалыптасуына қажетті жағдай жасау» 

делінген. Осы бағытта жұмыстану үшін білім сапасын арттыру ісіне ерекше мән беру 

қажеттілігі артады. Сапалы білім беру педагогтардың шеберлігі мен іскерлігіне байланысты. 

Оқытудың жаңа технологиясы– оқытудың тиімді әдіс- тәсілдерін қолдануды, оқытудың 

әртүрлі әдістері мен формаларын біріктіруді, оқу материалын тиімді пайдалануды, оқудың 

сапасына білім мен біліктілікті жүйелеуді жүзеге асырады. «Білім туралы» заңда білім беру 

жүйесінің басты міндеті «Ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен 

тәжірибе жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби 

шыңдауға бағытталған білім алу үшін жағдайлар жасау» делінген.  

Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартында 

оқу бітіруші түлектердің біліміне қойылатын талаптардың ішінде былай делінген:  

 өз еңбегін ғылыми негізде ұйымдастыра білу, кәсіптік қызмет саласында қажет 

ақпаратты жинау, сақтау мен сұрыптаудың компьютерлік әдістерін меңгеру;  

 өзінің кәсіптік қызметінің түрі мен сипатының өзгеруіне пәнаралық жобаларымен 

жұмыс істеуге әдістік және психологиялық жағынан дайын болу [1]. 

ҚР- ның білім беру жүйесін ақпараттандыру– еліміздің даму стратегияларының басты 

бағыттарының бірі болып табылады. 1992 жылы ҚР «Білім туралы» Заңы қабылданғанан бері 

ҚР- ның білім беру саласына қатысты бірнеше мемлекеттік бағдарламалар қабылданды.  

1997 жылы қабылданған орта оқу жүйесін ақпараттандыру бағдарламасының 

мақсаты– мектептерді мультимедиялық- компьютерлік сыныптармен жабдықтау, электронды 

оқулықтар дайындау, компьютерлік оқу жүйесін жасау, білім беруді ақпараттандыру болып 

табылады. Білім беруді ақпараттандырудың президенттік бағдарламасы электронды 

оқулықтардың пайда болуына себепші болды. Қазіргі кезде мектептегі, университететегі 

білім беру сапасының 60%- ы және кәсіби білім берудің 10%- ы түрлі сандық интерактивті 

мультимедиалық білім беру ресурстарын қолданудан тұрады. Олар: электронды 

оқулықтарға, мультимедиалық оқыту бағдарламасына, электронды дидактикалық құралдарға 

көшірілген.  

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Адами капитал – жаңғыру негізі» атты 2018 жылғы 10 

қаңтардағы Қазақстан халқына жолдауында белгіленген міндеттерді іске асыру мақсатында 

«Барлық жастағы азаматтарды қамтитын білім беру ісінде өзіміздің озық жүйемізді құруды 

жеделдету қажет. Білім беру бағдарламаларының негізгі басымдығы өзгерістерге үнемі бейім 

болу және жаңа білімді меңгеру қабілетін дамыта білуге тиіс. 2019 жылдың 1 қыркүйегіне 

қарай мектепке дейінгі білім беру ісінде балалардың ерте дамуы үшін өз бетінше оқу 

машығы мен әлеуметтік дағдысын дамытатын бағдарламалардың бірыңғай стандарттарын 

енгізу қажет. Орта білім беру саласында жаңартылған мазмұнға көшу басталды, ол 2021 

жылы аяқталатын болады. Бұл– мүлде жаңа бағдарламалар, оқулықтар, стандарттар және 
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кадрлар. Педагогтарды оқыту және олардың біліктілігін арттыру жолдарын қайта қарау 

керек болады. Бұл– жастарды жаңа технологиялық қалыпқа дайындаудың маңызды шарты. 

Білім беру мекемелерінің арасындағы бәсекелестікті арттырып, жеке капиталды тарту үшін 

қала мектептерінде жан басына қатысты қаржыландыру керек!»-, екенін айтты [2]. 

Қазіргі заманда әртүрлі жастағы адамдар, әртүрлі мамандық иелері өзінің жұмыстағы 

уақытын да, бос уақытында компьютер алдында өткізіп, кітаптар мен оқулықтар оқуға уақыт 

таба алмай жатады. Сондықтан осы адамдар үшін профессионалды және білім деңгейінің 

өсуіне үлес қосатын электронды оқу құралдары қажет. Жаңа өндірістік қатынастар мен жаңа 

экономикалық база қоғам арасында ақпараттандырылуға әкелді. 

Бүгінгі күні жастардың үлкен бөлігі әртүрлі электронды құралдарды пайдаланады. 

Осы электронды құралдар арасында маңызды рөл атқаратыны электронды оқулықтар. 

Электронды оқу құралын жасауда автордың негізі мән беретін жағдайы мәтіннің бір 

сарынды көп болмауы, яғни мәтіннің мөлшері аз болуы керек. Себебі ұзақ мәтінді оқып 

отыру жалықтырады да, ақпаратты қабылдау деңгейін төмендетеді. Мәтіннің ширфін дұрыс 

таңдау керек. Оқулықта көрнекілік жағына көп көңіл бөліну керек, мысал, графикалық 

кескіндер, анимациялар, дыбыс, видео болу керек. Жұмысты жасауда түстерге назар 

аударуымыз керек, ол қарап отырғанда көзді ауыртпауы, жалықтырмауы алдынғы орында 

тұру керек.  

Электрондық оқулықты пайдалану болашақ мамандардың кәсіби даярлығын және оқу 

әрекетін жетілдіруде міндетті бөлік болып табылады. Сондықтан да кез келген деңгейдегі 

білім беруде маман даярлау үшін олардың болашақ кәсіби іс- әрекетінде электрондық 

оқулықтарды жиі қолдану қажет. Заман талабына сай электрондық оқулықтарды пайдалану 

оқыту үдерісін үздіксіз және толық деңгейде бақылауға, сонымен қатар ақпараттық ізденіс 

қабілетін дамытуға мүмкіндік береді. Сол себепті де электрондық оқулықтар оқушылардың 

танымдық белсенділігін арттыратын ақпараттық технологиялар жетістігінің бірі деп 

есептейміз [3].  

Қазіргі кезде басты мәселелердің бірі– білім беру жүйесінде білім мен тәрбие берудің, 

білімнің тәрбиелік, тәрбиенің білімдік мәнін жоғары деңгейде жеткізу болып табылады.  

Білім берудің кез келген бағытында «Электрондық оқулықтарды» пайдалану 

оқушылардың, студеттердің танымдық белсенділіктерін, логикалық ойлау жүйесін 

жылдамдатуға жағдай жасайды. Сол себепті қазіргі ақпараттандыру қоғамында электрондық 

оқулықтарды пайдаланбай алға жылжу мүмкін емес.  

Сол себепті қазіргі ақпараттандыру қоғамында электрондық оқулықтарды 

пайдаланбай алға жылжу мүмкін емес. Оқушы немесе студент айналаны сезім мүшелері 

арқылы танып біледі, қабылдауы әртүрлі болып келеді. Ақпараттарды есту, көру және сезу 

арқылы қабылдаймыз. Өзін қоршаған ортадан мәліметтердің 90 пайызын көру жүйесі 

арқылы, 9 пайызын есту жүйесі арқылы, 1 пайызын сезім мүшелерінің көмегімен 

қабылдайды. Көру жүйесі– есте сақтау қабілетінің ең жетік дамығаны. Сол себепті де 

электронды оқу құралдарын пайдалану тиімді. Дегенмен де жас ұрпақты білімді, тәрбиелі 

қылу ұстаздың қолында. Оқытушылар тек өз пәнін біліп қоймай, тарихи танымдық, 

педагогика- психологиялық, саяси экономикалық, білімділік пен ақпаратты сауатты болу 

керек. Ол заман талабына сай білім беруде жаңалыққа жаны құмар, шығармашылықпен 

жұмыс істеп, оқу- тәрбие ісіне еніп, оқытудың жаңа технологиясын шебер меңгерген жан 

болғанда ғана, білігі мен білімі жоғары жетекші тұлға ретінде ұлағатты саналады. Оқушы 

білімінің сапалы болуы бір жағынан мұғалімнің сабақ беру шеберлігі мен жаңа 

технологияны тиімді пайдалана білуіне байланысты болса, екінші жағынан мектептің 

техникалық материалдық базасының жабдықталуы да әсер етеді. 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінің «Жасанды интеллект» 

ғылыми- зерттеу институтында электрондық оқулық жасау генераторы құрылды. 

Осыдан кейін, электронды оқу басылымын құрастыру семантикалық моделін 

даярлаудан басталады. Семантикалық модельді А.А.Шарипбаев пен А.С.Омарбекова 

ұсынды. Бұл семантикалық модель ҚР- ның 34.017– 2005 «Ақпараттық тенологиялар. 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Электронды басылымы. Электронды оқу басылымы» мемлекеттік стандартының төңірегінде 

даярланды [4]. 

Бұл стандарт электронды оқу басылымының құрамын, мазмұнын, оқыту элементтерін, 

функцияларын, жобалауларын, құжаттандыру және шығару элементтеріне қойылатын 

талаптардың безендірілуін қарастырады. Стандарт авторлық ұжымдармен, эксперттік 

кеңестермен, электронды оқу басылымдарын сараптан өткізетін комиссия мүшелерімен, осы 

электронды оқулыққа тапсырыс берушілермен немесе электронды оқу басылымының 

сапасын анықтауға арналған сараптамаларды жүргізушілерден, жұмыс аяқталғаннан кейінгі 

нұсқаулықты, яғни электронды оқу басылымы ары қарай жарық көретіні немесе сапасына 

байланысты шығарылуы тоқтатылатыны жайында айтады. Бұл үрдіскеде біраз уақыт кетеді. 

Стандартқа сәйкес, электронды оқу басылымының үлгісі семантикалық модель желісі 

негізінде жасалынған. Бұл төмендегі суретте көрсетілген (Сурет1).    

Сурет 1 – Электронды оқу басылымының үлгісі 

 

Осы стандартта оқытушылар бағдарламашы көмегінсіз электронды оқулық немесе 

электронды оқу басылымдарын жасай алады. Бірыңғай интерфейстер мен құралдар 

саймандарынан құралған. Электрондық оқулық жасау генераторын Қазақстан 

Республикасының 34.017– 2005 «Ақпараттық технологиялар. Электронды басылымы. 

Электронды оқу баслымы» мемлекеттік стандарты арқылы жасау керек. Бұл мемлекеттік 

стандарт электрондық оқу басылымдарының жалпы талаптарын және оның құрылымына, 

функцияларына, мазмұнына, оқу элементтеріне, дидактикаларына, рәсімделуіне, 

құжаттамаларына және шығу мәліметтеріне қойылатын талаптарды анықтайды [5]. 

Осы стандарт білім беру мекемелеріне арналып жасалынған барлық электрондық оқу 

басылымдарына қолданылады және электронды оқулық жасауда тапсырыс берушілер мен 

тапсырыс жасаушылар, сарапшылар оқулықты осы стандартқа сай бақылаудан, сараптаудан, 

зерттеу шарттарынан өткізеді. 

Жаңа заман талабына сәйкес, білімнің сапасын арттыру мақсатында электронды оқу 

құралын жасаған, тиімді білім беру ортасының сапа жағынан өсуіне алып келеді. Сонымен 

қатар, тек ақпараттандырылған функция жұмысымен шектелмеген оқу- әдістемелік 

кешендер мен оқу- әдістемелік кешендерді құрастыру керек. Бұлар оқу жүйесі үрдісінің 

жұмысын арттырып, білім алушының өздігінен білім алуына, олардың активті, интерактивті 

құралдар көмегімен білімін арттыруға үлес қосуы керек.  
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Мектептегі заманауи оқулықтар мемлекеттік бәріне міндетті стандарттар айналасында 

білім беру жүйесінің жаңартылған нұсқасымен қамтамасыз етілуін көздеп отыр. Сонымен 

бірге, типтік оқу бағдарламасы да білім берудің жаңартылған, дидактикалық оқу 

материалдарымен қамтамасыз етілуі керек. Бекітілген мемлекеттік стандарт электронды 

оқулыққа қойылатын талаптарды, оның құрамын, атқаратын функциясын, мазмұнын, оқыту 

элементтерін, көрнекілігін, құжатнаманы анықтайды. 

Стандартта терминдер мен анықтамалар қолданылған. Олар ҚР СТ 34.014- 2002 

«Ақпараттық технология. Автоматтандырылған жүйелерге стандарттар кешені. 

Автоматтандырылған жүйелер. Терминдер мен анықтамалар» мемлекеттік стандартынан 

алынды [6].  

Электронды оқу басылымының құрамына кіретіндер: 

 титул; 

 мазмұны; 

 контент; 

 утилиталар; 

 көмекші; 

 құжатнама. 
Титул бетінде электронды оқу басылымы туралы ақпараттардан орналасуы керек, 

яғни электронды оқулықтың қандай пәннен екенін, қандай бағдарлама төңірегінде, қай жылы 

жасалынғаны жөнінде ақпарат болуы шарт. Электронды оқулық мазмұнына анықтама 

беретін қосымшалардан тұратынын көрсету керек. Электронды оқу басылымы туралы 

ақпараттардың бәрі бекітілген ҚР 34.017– 2005 «Ақпараттық технологиялар. Электронды 

басылымы. Электронды оқу баслымы» стандарты төңірегінде ғана жасалынуы керек. 

Мазмұнында электронды оқу басылымының барлық структуралары мен білім алудағы 

семантикалық бірліктерінің аттары болуы тиіс. 

Контентте электронды оқулыққа қатысты барлық оқу материалдары кіруі керек. Бұл 

оқулықтың мақсаты мен тапсырмасына кіреді және осы арқылы зерттеу, бақылау жұмыстары 

жүргізіледі. Оқу материалдарын оқушыға немесе студентке жеткізуде ғылыми терминдер, 

анықтамалар, парадигмалар қолданылуы керек. Терминдер оқушылар мен студенттерге 

түсінікті, нақты, толық түрде түсіндірмелерден тұруы керек. Анықтамалар дәлелденген 

ақпарттардан тұруы қажет. 

Утилиталар қолданушылардың тіркелуден өтуін және тіркелу санынын статистикалық 

ақпараттарын көрсетуден тұрады. Электронды оқу басылымының толықтай мазмұнын 

көрсетеді, оқыту траекториясын, ағымдық, рубеждік, семестр аяғындағы бақылауды, 

қорытынды бақылауды қадағалау жұмыстарынан тұрады [7].  

Көмекші құралында электронды оқулық құралын қалай пайдалану керек екені туралы 

ақпараттардан, нұсқаулықтар тұруы керек және бұл электронды оқулықты іске қосылғаннан 

бастап жұмыс істеуі керек. 

Құжатнамада электронды оқулықтың жасалу жолдары, қандай мемлекеттік стандарт 

негізінде жасалынғаны жайында, электронды оқулық жасауға кететін уақыт аралығын 

(жалпылап есептеу арқылы), шығындарды есептеу мен авторлыққа байланысты жұмыстың 

бәрі қарастырылған. 

Қазіргі білім мен ғылым ошағы ақпараттық- компьютерленген заман. Білім беру 

жүйесінде барлық пәндерге үйрететін оқыту құралдары мен тестілеу бағдарламасы 

қолданылады. Білім беру жүйесінде оқыту құралдары мен тестілеу бағдарламаларын 

қолданғалы білім деңгейінің алға жылжуы байқалады. Пәнге деген, болашақ мамандығына 

деген қызығушылық пен үлгерім деңгейін өсірді. Білім алушылардың көбісі ақпаратты көру 

арқылы жақсы қабылданғандықтан оқу құралының көрнекі безендірілгені дұрыс.  

Бұл бағдарлама барлық білім алушылардың білім алу деңгейінің әртүрлілігіне 

қарамастан, индивидуалды түрде дайындалуына және өзіндік жұмыс жасауына түрткі 

болады. Оқушылар немесе студенттер осы білім беру жүйесі арқасында сыртқы мотивация 

факторларынан бөлек, өз қызығушылығын арттырып, өздігінен жұмыс жасай алады. Яғни, 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

компьютерге оқытушы дағдыларының бірнеше функциясын енгіздік деуге келеді. Себебі 

копьютер шыдамды оқытушы ролін өзіне алып, дұрыс, қате берілген жауаптармен қайта- 

қайта ешқандай ашу-ызасыз жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Уақыт өткен сайын оқу 

құралдары мен бағдарламалар және жеткізу формалары ескіреді. Сондықтан білім беру 

жүйесінде электрондық оқу құралдары кеңінен етек жайды. Кәсіптік оқытуға бейімделге 

пәндер үшін компьютерлік оқу бағдарламалары жасалынуда. Егер компак- дискте (CD- 

ROM) сақталған электронды басылымды немесе электронды оқулықты компьютерде 

қосатын болсақ, мәтін мен иллюстрация, видео, дыбысты естуімізге болады. Бұл оқу 

құралының яғни, электронды оқулықтың баспа беттерден айырмашылығы өзінің 

безендірілуінде. Әрине, кез- келген баспа беттерін алып, электрондық оқу құралын жасауға 

болады. Сонда мәтін қағаз бетінде емес, компьютер жадында сақталады. Бұл процесте дыбыс 

пен видеоны, анимация мен гиперсілтемені қолданса, нағыз электронды оқу құралына 

айналады. Осы себепті электронды оқу құралының баспа беттерден айырмашылығы 

ақпаратты өзгертуге, құруға және әртүрлі формада көрсетуге болады. Бұл ақпараттар 

магниттік дисктерде сақталады. Оқу құралдары компакт- диск немесе ғаламтор арқылы 

таратылады. Қазіргі кезде электронды оқу құралдарының Web- сайттары кеңінен етек жаюда. 

Оларға анықтамалар, каталогтар, оқу әдебиеттері және жекеленген пәндерге арналған 

оқулықтар жатады. 

Қазіргі таңда электрондық оқулықтың қандай екендігі туралы біртұтас ой жоқ. Ол 

музыка, сурет, видео, текст, график, цифр, дыбыс және басқа да ақпараттардың жиынтығы. 

Электронды оқулық дегеніміз– мультимедиялық оқулық, сондықтан электронды оқулықтың 

құрылымы сапалы жаңа деңгейде болуға тиіс. Сондықтан электронды оқулық көркем 

безендірілген, ақпараттың толықтығымен, теориялық, техникалық сапасы жағынан және 

ақпаратты оңай беруі керек.  

ЭО оқушының уақытын үнемдейді, оқу материалдарын іздеп отырмай, өтілген және 

оқушының ұмытып қалған материалдарын еске түсіруге зор ықпал етеді. Электронды 

оқытудың негізгі мәселелері ақпараттық- коммуникативтік технология негізінде ақпараттық 

білім беру ортасын құру және оны тиімді пайдалану болып табылады.  

Бұл электронды оқулық ресми бекітілген оқу құралын ішінара немесе толық 

ауыстыратын құрал. Оқулықта мәтін электронды түрде берілгендіктен бір ақпараттан келесі 

ақпаратқа белгілі иерархиялық жолмен көшеді. 

Оқу бағдарламасында білім беру басылымдарының жиынтығы қолданылады. 

Жоғарыда айтылғандай, материалды  меңгеру үшін оқыту бағдарламалары қажет. Бұл оқу 

және бағдарламалық қамтамасыз етуді жариялау, мекеме үшін қарастырылған оқу пәндерін 

оқу, оның  ауқымын, тәртібін, құрамын, мерзімдерін реттейтін білім беру басылымы болуы 

мүмкін [8].  

Қазақстан Республикасының жоғарғы білім беру саласының өзекті мәселелерінің бірі, 

оқу жүйесінің сапасын арттыру. Бұл жоғарғы деңгейдегі білім беру реформасының негізгі 

мәселесі. Сондықтан білім беру жүйесіндегі бағалау сапасы бірнеше мәрте қарастырылған. 

Осы мәселені шешетін негізгі ресурс- оқу құралдары және осы оқу құралдарының 

сапасын арттыру. Қазір, ақпараттық қоғам заманы болғандықтан, электронды оқу 

басылымын, электронды оқулықтарды жасау кең етек жаюда [9].  

Электронды оқулықты қолдану білім алушылардың сабаққа деген қызығушылығын, 

зейінің  арттырады.  Заман талабына сай жас ұрпаққа сапалы білім беру, осы электронды оқу 

құралдарында жатыр. 

Компьютерлік білім беру ортасы оқу жүйесінің ажырамас бір бөлігі іспеттес. 

Заманауи мультимедиялық технологиялар, білім алушыларға дәстүрлі емес оқыту жүйесінен 

жаңа ақпарат алуға мүмкіндік береді. Олар оқытудың жаңа формалары мен білім беру 

тәсілдерін құруға көмектеседі. Ол өз кезегінде білім беру жүйесінің сапасын арттырады. 

Осыған байланысты білім беру жүйесінде жаңа мультимедиялық технологияларды қолдануға 

әкеліп соғады. 
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Тағы бір айта кететін жайт, электронды оқулықтар қашықтықтан оқыту 

технологиясында өте керек дүние. Яғни, ақпараттың интерактивтілігін және оны меңгеруді, 

тест тапсырмаларымен оңай өтуге көмектеседі. Электронды оқулықта ақпарат 

сыйымдылығы және ақпараттың әртүрлі берілуі өте тиімді. Электронды оқулықты пайдалану 

күннен күнге өсіп барады. Осының бәрі электронды оқулықтың қолданыста қажет екенін 

көрсетеді. 

Электронды оқулық оқытушы жұмысын жеңілдетіп, «ауыр қабылданады» деген 

материалдарды тез ұғынуға көмектеседі.  

Қазіргі уақытта электронды оқулықтар көптеп шығарылуда, соның 68%- ы 

оқушыларға арналған. Электронды оқулықтар білім алушының білім алу деңгейінің қандай 

дәрежеде екенін анықтап береді. 

Қорыта келе, электронды оқулық кімге және неге керек? Электронды оқулық күндізгі 

және қашықтықтан оқитын білім алушыларға керек. Ол материалды дәстүрлі оқулыққа 

қарағанда эмоционалды түрде, көру, есту қасиеттері арқылы жеңілдетеді, барлық тақырып 

бойынша өзіндік жұмыс жасауға мүмкіндік береді. Оқытушыға материалды тиянақты, әдемі 

безендіріп шығаруға да мүмкіндік береді және білім алушылардың қажеттіліктеріне, 

интеллектуалды қабілетіне, оқыту деңгейіне, амбицияларына сәйкес бейімделуге мүмкіндік 

береді. Ең маңыздысы өте шыдамды тәлімгер рөлін атқарады, яғни білім алушы материалды 

түсінбеген жағдайда, шектеусіз оны қайталап көре, ести алады.  

Электронды оқулық білім беру жүйесінде үлкен педагогикалық өсуге ие және білім 

беруде өте тиімді құрал. Сондықтан электронды оқулықты қолдану қажеттілігі туралы 

мәселеге жауап анық. 
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Мақалада Қазақстанда оқушыларға оқу іс-әрекет процесінде этномәдени білім 

беруді қалыптастыру мен даму жолының тарихи педагогикалық алғышарттары туралы 

мәселе қарастырылады. 

Кілт сөздер: этнос, мәдениет, этникалық,  этномәдениет, білім беру, этномәдени 

білім беру. 

 

В статье рассматривается вопрос о исторических, педагогических предпосылках 

формирования и развития этнокультурного образования в учебном процессе Казахстана. 

Ключевые слова: этнос, культура, этнический, этнокультура, образование, 

этнокультурное образование. 

 

The article discusses the issue of historical pedagogical prerequisites for the formation and 

development of ethno-cultural education in Kazakhstan in the educational process. 

Key words: ethnos, culture, ethnic, ethnoculture, education, ethnocultural education. 

 

 Білім берудің дамуы еліміздің болашақ экономикалық, саяси және еліміздің 

әлеуметтік-мәдени гүлденуіне сүйенетін болуы керек. Қазақстан Республикасында білім 

беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында жалпы білім 

беру мектептерінде зияткерлік, дене және рухани жағынан дамыған Қазақстан 

Республикасының азаматын қалыптастыру, жылдам өзгеретін әлемде жетістікке жетуді 

қамтамасыз ететін, білім алуға деген оның сұраныстарын қанағаттандыру, мемлекеттің 

экономикалық саулығы үшін бәсекеге қабілетті адам капиталын дамыту атап көрсетілген[1]. 

 «Қазақстан қоғамының заманауи геосаяси, экономикалық және әлеуметтік жағдайы, 

әлемдік білім беру кеңістігіне кіріктіру Қазақстан Республикасында орта білім беру жүйесін 

жаңғыртуды талап етеді» [2]. Бір жағынан, ұлттық-тарихи және этникалық дәстүрлер, екінші 

жағынан, жалпы әлемдік ойлауды дамытуға бағытталған жалпы мәдениет, 

жалпықазақстандық менталитет, сын тұрғысынан ойлауды және этикалық өлшеуді қамтитын 

білім берудің мақсаты мен құндылықтары есебінде анықталады. Құндылықтар негіздемесі, 

бұл Қазақстандағы білім беру жүйесінің болашақтағы беталысы, адам ықпалы мен әрекетінің 

құндылықтар субъектісі ретінде рухани және адамгершілік бағдары болады, оның даму 

стратегиясын көрсетуіне мүмкіндік береді. 

Білім беру жүйесі тұлғаның өзін-өзі жетілдіру негізі: мәдениет, денсаулық, жалпы 

және функционалдық сауаттылық, кәсіби бейімделуге; Тұлғаның әлеуметтенуінің негізі 

ретінде әлем, отбасы, Отанға; Адам мен тұтас адамзат тіршілігінің негізі ретінде табиғаттың 

табиғи байлықтарын сақтау және көбейтуге, танымға; тұлғааралық және мәдениетаралық 

әрекеттестік үйлесімділігінің шарты ретінде сүйіспеншілік және үндестік, өзі және Отаны 

алдында жауапкершілігі, әділеттілік, толеранттылыққа бағытталуы тиіс. Білім беру 

саласында өзінің барлық буынының стратегиялық мақсаттары үшін бағдарының негізгі 

жасаушысы гуманистік мәдениетті дамыту есебімен басталатын бұл өмірлік бағдарлар бір-

бірімен әрекеттесе отырып құндылықтар негізін құрады. Білім берудің ұлттық 

құндылықтары халықтың ділдік ерекшеліктері мен дәстүрлердің бірегей тұрақты жүйесін 

анықтайды. 
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Қазақстанда оқушыларға оқу іс- әрекет процесінде этномәдени білім берудің 

қалыптасуы мен дамуын сөз етпес бұрын, «этнос», «мәдениет», «этномәдениет», «білім беру 

мазмұны», «ұлт», «ұлттық құндылықтар», «салт-дәстүрлер», «этникалық сәйкестілік» және  

т.б. терминдерінің қолданылу аясын, ұғымдық деңгейлерін парықтап алу қажет.  Ол үшін ең 

алдымен «этнос» ұғымының мағынасын ашып алайық. 

 «Этнос» термині байырғы грек тілінде сөз орайына қарай «үйір», «топ», «тайпа», 

«халық» мағынасында қолданылғанымен, ғылыми әдебиетте XVIII ғасырдан бергі кезеңде 

көріне бастады. Алғашқы кезде ғалым-зерттеушілер «этнос» сөзін «тайпа», «ұлт», тіптен  
«нәсіл» мағынасында қолданды. Әсіресе,  «этникалық» деп келетін туынды сөздің мән-

мағынасы XIX ғасырдың соңына дейінгі ғылыми еңбектерде бір ізге түсе қойған жоқ.  

 ХХ ғасырдың екінші жартысында әр салалы этнологиялық зерттеулер «этнос»  

сөзінің аясын едәуір кеңейтті. Атап айтқанда, этностардың тарихи типологиясы 

(С.А.Токарев), этникалық сана-сезім (М.Г.Левин), этностың биологиялық даралығы 

(Л.Н.Гумилев), этностың ерекшелігі (Н.Н.Чебоксаров), этнос мүшелерінің эндогамиялық 

тектестігі (Ю.В.Бромлей), этностың территориялық және экономикалық байланысы 

(В.И.Козлов), этносаралық, синхронды және диахронды байланыстардың маңызы 

(С.А.Арутюнов), этносаралық кірігу немесе ассимиляция (В.К.Гарданов, И.С.Гурвич) т.б. 

тақырып өрістері «этнос» сөзінің мән-мағынасын анағұрлым тереңдетті. 

 Л.Н. Гумилев өзінің «Халықтар қалай пайда болады және жоғалады»  деген еңбегінде 

дүние жүзі халықтарының пайда болу, өсу, өркендеуінің және олардың біртіндеп өшіп, 

жоғалу заңдылықтарын диалектикалық тұрғыда, тарих, география және биология ғылымдары 

негізіне сүйене отырып, «этнос» туралы ғылыми дәйекті анықтама берген. Алдымен ол осы 

ұғым туралы соңғы уақытқа дейін әртүрлі түсінік анықтамаларға тоқталады. Біреулер «этнос 

дегеніміз шығу тегі бір халықтар» десе, енді біреулері «этнос тілдің бірлігіне негізделген 

мәдениеттің тууы» дейді. Ал үшіншілері «этнос бір-біріне ұқсас бір адамдар тобы» десе, 

төртінші бір топ «этнос сана сезімдері бір адамдар тобы» дейді, ал, бесіншілері «этнос 

белгілі бір қоғамдық формациядағы адамдар тобы дейді». Алтыншылары «этнос табиғаттың 

сыйы, этнос әлеуметтік категория» дейді [3]. 

«Этнос» сөзінің қазіргі ғылыми айналымдағы мән-мағынасын былайша 

тұжырымдауға болады: бір мекенде тарихи өсіп-өнген, ортақ және орныққан тілі, мәдениеті,  

психикасы бар, сондай-ақ өздерінің әрі біртұтастығын, әрі өзгелерден ерекшелігін сезінетін 

сана-сезімі қалыптасқан, өзіндік атауға (этноним) ие адамдар қауымын «этнос» дейді. 

«Этнос» ұғымына берілген анықтамалардың әр түрлілігіне қарамастан аталған ұғымға 

тән инварианттық сипаттаманы бөліп көрсетуге болады: 

1. Тарихи және әлеуметтік шарттылығы. 

2. Өмір сүру мен дамуды анықтайтын қауымдық принцип (территориялық, тілдік, 

мәдени, әлеуметтік, экономикалық, саяси). 

3. Жалпы мәдениет пен дәстүрлерді тасымалдаушы әдеби тіл. 

4. Өмір сүру ерекшеліктері мен сыртқы дүниеге қатынасын білдіретін құндылық 

ұстанмы ретінде ұжымдық өзіндік сана. 

5. Халық шығармашылығында, фольклорында, ғұрыптарында бейнелетін 

материалдық мәдениеттің тұрақтандырылған формалары. 

6. Тұлғаның мінез сипаттары, психикалық құрылымы, ойлау ерекшеліктері. 

7. Сақтау шарты ретінде бірегейліліктің институализациясы. 

Біздің зерттеуімізде «этнос» терминінің анықтамасы нақтыланған  соң  мәдениет 

туралы, одан әрі этникалық мәдениет жөнінде  ой өрбітуге мүмкіндік туады.  

Мәдениет. «Мәдениет терминінің де ғылыми еңбектерде анықтамасы алуан түрлі. 

«Мәдениет» ұғымы философиядағы мәңгі категориялар қатарынан табылатын болғандықтан, 

осы мәселемен мәдениеттанудан басқа тарих, археология, өнертану, педагогика, 

антропология, этнология, социология,  т.б. ғылымдар шұғылданатындығы заңдылық. 

«Мәдениет» ұғымын қалыптастыруда адамның қоғамдық болмысындағы мәнді 

өзгерістерге қажеттілікте жатыр. Философиялық ізденістер пәні ретінде мәдениет-тарихи 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

процесс пен тарихи таныммен шұғылданған «философия тарихының» (Вольтер, А,Тюрго, 

Ж.Кондорсе, Дж. Вико, И.Гердер) басты категорияларының бірі болып табылады. Мәдениет 

ұғымы этимологиялық мағынасында антикалық дәуірге тән. Оны Ежелгі Рим трактаттары 

мен жазбаларынан  көруге болады. Cultus – жасау, өңдеу – деген мағынаны білдіреді.  

«Мәдениет» ұғымы ауыспалы мағынасында ең басында бірдеңенің мәдениеті: жан 

мәдениеті, сана мәдениеті (ақыл -ой) құдайлар культі, бабалар культі дегенмен байланысты 

болды. Бұл ұғым латын елдерінде «өркениет» термині пайда болғанға дейін көптеген жылдар 

бойына қолданылып келді. Ол техника, ғылым, өнер және саяси мекемелердегі әлеуметтік 

мұра мазмұнын сипаттады. 

Мәдениет – халықтың топырағында шыңдалып, ғасырлар бойы қалыптасып 

жинақталған өмір тәжірибесінің жиынтығы. Ұлт қанша өмір сүрсе, мәдениет те сонша 

жасамақ.  

Мәдениет ұғымына ғылыми тұрғыда нақты түсінікті Ю.Л. Ожегов берген. Ол 

«мәдениет – әлеуметтік құндылықтарды игеру мен жетілдірудеғы адамдардың 

шығармашылық қызметінің тәсілі мен нәтижесі, ол арқылы қоғам мен жеке адамның  

біркелкі дамуы қамтамасыз етіледі» дейді [4]. Бұл жағдайда мәдениет өндірістік, саяси және 

т.б. қызметтің ерекше түрі ретінде қарастырылмайды, олардың кез келгенінің сапалық 

көрінісі ретінде қарастырылады. 

Ал Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде: «Мәдениет – адамдардың өмірі мен іс-

әрекетінен олардың материалдық және рухани байлықты жасауынан көрінетін қоғам мен 

адамның белгілі бір тарихи даму дәрежесі» деген анықтама орын алған [5]. 

Сол секілді Қазақстан Ұлттық энциклопедиясы мазмұнынан а) мәдениет – белгілі бір 

халықтың қол жеткен табыстары мен шығармашылығының жиынтығы;  ә) мәдениет – 

адамзат қауымының белгілі бір тарихи кеңістіктегі қызметі мен өзіндік ерекшеліктері 

(палеолит мәдениеті, критмекен мәдениеті, қазақ мәдениеті және т.б.); б) мәдениет – 

адамдық әрекеттің белгілі бір саласының жетілу деңгейі (сөйлеу мәдениеті, еңбек мәдениеті, 

құқық мәдениеті және т.б.); в) агромәдениет (дәнді өсімдіктер мәдениеті, цитрустық 

мәдениет және т.б.) деген түрлі өмір саласына қатысты анықтамалар жүйесін кездестіруге 

болады [6]. 

Сөйтіп мәдениет дегеніміз - адамдардың бірлесе ғылыми, моральдық-әлеуметтік, 

көркем және техникалық құндылықтар жасаудағы қарым-қатынастар жиынтығы деген 

анықтама беруге болады. Мәдениеттің мәні адамның өзіндік адамдық еңбегімен байланысты 

туындайтын дүние деп тұжырымдаймыз.  

«Этникалық» терминіне жасалған талдау мынадай қорытындыға келуімізге себепші 

болды. Этностың тұрақтылығы өзін басқа этностан бөлетін этникалық жеке дара 

сипаттамаларды сақтау мен жеткізуге байланысты. Бұл өмір сүру образы, әфсаналар, еңбек 

дағдылары, коммуникативтік және моральдық сапалар, мінездегі ұқсас қатынастар мен 

құрылғылар, ұжымдық тарихи ескерткіш т.с.с. Басқаша айтқанда, халықты белгілі 

этномәдениетке жақындастыратын: тіл, құндылықтар мен нормалар, дін, отан туралы түсінік, 

ұлттық мінез, фольклор, дәстүрлер. 

Этномәдениет мәселесі ерте заманнан түрлі ғылым өкілдерінің  қызығушылығын 

тудырған. Бірақ соған қарамастан, этникалық мәдениет феноменін түсінуде көптеген кереғар 

пікірлерді кездестіруге болады. Бұл зерттеліп отырған этномәдениет бірыңғай әдіснамалық 

негізді қолданбайды деген сөз. 

Талдау көрсетіп отырғандай, ғылыми білімнің осы саласы белгілі аспектідегі 

этникалық топтардың мәдени өзгешелігін зерттейді.  

Этникалық мәдениет – мәдениеттің базасы және құрамдас бөлігі, ол белгілі бір қызмет 

атқарады және өзіне тән мазмұндық компоненттері бар.  

Мәдениет элементтерінің өзіндік ерекшеліктері көп фактормен байланысты. 

Этнопсихологтардың зерттеу пәні мәдениеттің әртүрлілігінің әлеуметтік - психологиялық 

себебі болып табылады. Француз этнологы К.Леви Строс бұл факторды өмір сүрудің сондай 

стилін дамыта отырып, өзінің көршілерінен бөлектенуге деген тілек факторы деп атайды.  
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Құндылық, мәдени бағдар сипаты, олардың динамикасы, сондай-ақ, этникалық 

топтарда нормалар, идеялар, пікірлер, түсініктер басымдық танытып мәдениетті 

этноәлеуметтік оқып үйренудің негізгі пәні болып табылады. Сонымен, мәдениетті 

этноәлеуметтік талдау этномәдени айырмашылық элементтерінің әлеуметтік маңызын 

анықтауға бағытталған.  

Білім беру – дидактикалық категория. Табиғаты жағынан өте күрделі және көп 

қырлы. Сондықтан білім беру түсінігіне оқытудың нәтижесі ретінде білім, білік, дағдыларды 

ғана емес, оқушының іс-әрекет пен қарым-қатынасының үздіксіз барысында мінез-құлықтық 

ұстамдарында сындарлы ойлау,  жасау, бағалау біліктерін де қалыптастыруға назар аудару 

керек.  

Жалпы мәнде алғанда білім беру – бұл адамның жүйеленген білім, іскерлік, 

дағдыларды меңгеру процесі мен нәтижесінде ақыл-ой сезімінің дамуы, танымдық 

процестері мен өзге де тұлғалық сапаларының, дүниетанымының қалыптасуы және адам 

шығармашылығы мен қабілеттерінің дамуы.  

Білім беру мазмұны тарихи сипатқа ие, себебі ол қоғамның белгілі даму кезеңіндегі 

білім берудің мақсаты мен міндеттерінен анықталынды.   

Сонымен,  білім беру дегеніміз қоғамның мәдени мұрасын адамға жеткізу тәсілі мен 

интерироизация арқылы адамды мәдениетке жақындастыру процесі, әлеуметтендіру, 

сонымен бірге адамның дене және рухани жағынан қалыптасуы құралы (Сурет-1). 

Жүргізілген ғылыми-ұғымдық талдау зерттеу тақырыбымыздың басты категориясы – 

«этномәдени білім беру» түсінігінің анықтамасына тоқталуға мүмкіндік береді.  

 Бүгінгі таңда ғылыми әдебиеттерде қазіргі этномәдени білім беруді сипаттайтын 

анықтамаларға түрлі көзқарастар қалыптасты.  

Этномәдени білім берудің құрылымдық бөліктеріне мыналарды жатқызамыз: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- сурет.  Білім берудің әлеуметтік мәдени мәні 

 

- өзінің төл мәдениетін саналы, сыни тұрғыдан игеру нәтижесінде оқушыларды 

мәдениетаралық толеранттылыққа тәрбиелеу; 

 оқушыларды әлеуметтік ортада өзін-өзі танып-білу мен өзін-өзі жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін, этномәдени дәстүрлерді танып-білуде (интериризациялау) бейнеленген жеке 

тұлғалық мән. 

- тұлғаның этномәдени сабақтастығы траекториясы мен оны мәдениетаралық диалогқа 

дайындау ретінде педагогтар мен балалрдың педагогикалық, әлеуметтік өзара әрекет. 

 Оқушыға этномәдени білім беру логикасы оның әлемінің үнемі кеңейтіліп отыратын 

көптеген бейнелері ретінде мәдениет кеңістігіне ендіруді қарастырады. 

 Этномәдени білім беру сипаттамасы және оның негізгі категориялары: этномәдени даму, 

этномәдени тәрбие, этномәдени оқыту. Түрлі әдебиеттерді саралай отырып, біз этномәдени 

дамуға былайша сипаттама береміз:  «Этномәдени даму дегеніміз баланың мәдени ортаға ену 

процесі, онда тұлғалық жаңа құрылымдары бірнеше мәрте қайта жаңғыртылып және бекітіледі, 

соның негізінде тұлғаның жеткілікті тұрақты этникалық құрылымының  қалыптасуы».  

Білім беру 

Әлеуметтік институт Мәдени құндылық 

Тұлғаны әлеуметтендіру құралы 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Қазақ топырағында этномәдени білім идеясының туын алғаш көтерген Шоқан 

Шыңғысұлы Уәлиханов (1835-1865) бүкіл әлемдік ғылым-білімнен мейлінше мол сусындаған, 

жан-жақты білімді, озат ойлы, ерекше дарынды адам еді. Ол өзін терең тарихшы, ерінбес 

этнограф, батыл саяхатшы, талмас географ, білгір әдебиетші, шебер суретші, жалынды 

публицист, жан сырын ұққыш, нәзік психолог, тәлімгер, үлгілі ұстаз ретінде көрсете білді. 

Қазақстанда этномәдени білім берудің тууы мен қалыптасуында халқымыздың алғашқы 

педагогы Ыбырай Алтынсариннің (1841-1889) қосқан үлесі мен еңбегі орасан зор. Ресей елінің 

кұрамына кірген қазақ ел-жұртын көрші елдің өнер-білімін, техникасын игеруге шақырып қана 

қоймай, сол игі істі тікелей жүзеге асыруға да өлшеусіз үлес қосты. Қазақ даласында тұңғыш рет 

пәндік білім беретін мектептер ашып, оқулықтар жазды, өзі сабақ беріп, жаңа талапқа сай 

келетін мұғалімдер дайындауға күш салды. 

Ы. Алтынсариннің «Қырғыз хрестоматиясы» (1879), «Мактубаты» (1899) - қазақ 

топырағындағы тұңғыш оқулықтар. (Оқулық алғаш «Қырғыз хрестоматиясы» деген атпен 

шықты да, 1899 жылы ол «Мактубат» деген атпен қайта басылып шықты. Бұл оқулық, ең 

алдымен, Еуропа оқымыстыларының педагогикалық көзқарастары мен оқыту, тәрбиелеу 

әдіс-тәсілдеріне негізделіп жасалды, бірақ ұстаз оларды талғам-талдаусыз, сол күйінше ала 

салған жоқ, керісінше, оған енетін материалдарды қазақ балаларының түсінік-танымына 

сәйкес етіп алды, өзі де осы талапқа орай әңгіме, өлендер жазып құрастырған 

хрестоматиясына қосты. Сөйтіп, ұлы ағартушы-ұстаз халқымызды білім бұлағынан 

сусындатып, өзге мәдениетті елдердің қатарына қосуға бойындағы бар күш-қуатын, білімін 

сарқа жұмсады. Бұл бағытта тыңнан жол салып, соған бүкіл саналы өмірін арнады. 

Ы.Алтынсариннің пікірінше, оқу-тәрбие үдерісінде халық шығармашылығын 

пайдалану балаларға ата-баба салт-дәстүрлерін сыйлауға, адамдардың ойлары мен 

әрекеттерін дұрыс түсінуге үйретеді, адамгершілік сапаларының, эстетикалық 

талғамдарының және т.б. қалыптасуына септігін тигізеді. «Қазақ баласы ортаны ғылыми 

танып-білмеді; алайда ол өзін қоршаған табиғат құбылыстары туралы көп білді, Сарыарқа 

даласында жақсы бағыт ала білді; ол атқа жақсы шапты, садақтан дәл атты, аңшылыққа, 

ақындар айтысына қатысты; ертегішілерді тыңдады. Қазақ баласы ұтқыр мақалдарды, 

ертегілерді, жұмбақтарды, ойындарды, адамгершілік үйретулерді қабылдап, естерінде 

сақтады»,-деп атап көрсетті ол [6]. 

Этномәдени білім беру идеяларын ұлы Абай (1845-1904) шығармаларынан  көрініс 

беруі де заңдылық.  Адамның өсіп, жетілуіндегі тәрбиенің рөліне ерекше тоқтала келе, өзінің 

19-қара сөзінде «Адам баласы туа сала есті болмайды. Естіп, көріп, ұстап, татып, естілердің 

айтқандарын есте сақтап қана естілер қатарында болады. Естіген нәрсені есте сақтау, ғибрат 

алу ғана есті етеді» - деп ақыл-естің тәрбиенің жемісі арқылы жетілетінін ғылыми түрғыда 

дәлелдеп береді [6]. Абай «сүйекке біткен мінез сүйекпен бірге кетеді» дейтін теріс 

көзқарасты әшкерелеп, адам мінезі өмір барысынан сабақ алып, өзін қоршаған жағдайларға 

байланысты, өзгеріске еніп, оның іс-әрекеттері арқылы көрінеді деген тұжырым жасайды.  

Абайдың философиялық-гуманистік көзқарастарының көбі адамгершілік мәселесіне 

келіп тіреледі. Ақын «Жеке адамдарды жаманшылықтан арылтып, сол арқылы заманындағы 

қауым-қоғамын және бар халқын түзетіп, өзгертпек болады. Сонда оның бұл мейірім, әділет, 

шапағат, ар-ұят ұялаған жылы жүректі жан және жылы жүрек жетекші болған нұрлы ақыл 

мен ыстық қайраттың иесі. Сонда ғана бұл толық адам  болмақ». 

 Революцияға дейінгі кезеңде қоғамдық философиялық және этномәдени білім беру 

идеясының, педагогикалық ойдың дамуына үлес қосқан Шәкәрім Құдайбердіұлы, Мәшһүр 

Жүсіп Көпейұлы, Сұлтанмахмұт Торайғыров, Мухаммед Салим Кашимов т.б. қазақ 

оқымыстылары үлкен үлес қосты. Бұл кезеңде Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, 

Халел Досмұхамедов т.б. ұлы ағартушылар ісін жалғастырды. 

Сонымен, Ресей империясы құрамындағы Қазақстанда этномәдени білім беру 

теориясына  жасаған тарихи талдау мынадай тұжырымға келуімізге мүмкіндік берді:   

- Қазақстанды Ресейдің отарлау саясаты Қазақстанның экономикасына ғана емес, 

әлеуметтік-мәдени өміріне де өз ықпалын тигізді.  
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- Қазақтандыру саяаты арқылы халықты өз дінінен, тілінен, мәдениеті мен тарихынан 

алшақтатпақшы болды.  

- Осы кезеңде Қазақстанда этномәдени білім беру идеясының негізін қалаушылар: 

Ш.Уәлиханов,  Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаев т.б. болды.Олардың еңбектері мен атқарған 

педагогикалық қызметтері, ғылыми зерттеулері, әдеби шығармаларының барлығы 

этномәдени білім берудің негізін қалады. 

XIX ғасырдың соңы мен XX ғасырдың алғашқы ширегіндегі Ш.Уәлиханов, 

Ы.Алтынсарин, А.Құнанбаевтың ағартушылық идеясын жалғастырушылар: А.Байтұрсынов, 

М. Дулатов, М. Сералин,   С. Торайғыров, Ә. Кәшімов, Е. Омаров, М. Әуезов, С. Дөнентаев,  

Ә. Балғымбаев, Н. Құлжанова т.б. болды. 

Жалпы, А.Байтұрсынов (1873-1937), Х. Досмұхамедов(1883-1939), М. Дулатов(1885-

1935),  Ж. Аймауытов (1889-1931), М. Жұмабаев (1893-1938) сынды алаш азаматтарының 

еңбектерінде көрініс тапқан идеяларды қай тұрғыдан алып қарасақ та этномәдени, 

этнопедагогикалық мәнге ие деуге толық негіз бар.  

Ерекше айта кететін мәселе – қазақ халқының ұлы педагог-ғалымы Ахмет 

Байтұрсыновтың мұрасын тіл білімі, педагогика-психология, мәдениеттану ғылымдары 

саласындағы іргелі зерттеулерінің аса құндылығы жағынан да, бұл еңбектерінің негізінен 

жарыққа шығу мезгілі (кеңестік кезеңге дейін) тұрғысынан да Қазақстанда этномәдени 

білімнің тууы кезеңіне жатқызуға әбден болар еді. Бірақ ғұламаның ғылыми-

шығармашылығы 1917 жылғы Қазан төңкерісінен кейін де жемісті жалғастығын тапқанын, 

ұлт мүддесі үшін жанын да, барын да салған Алаш зиялыларының (олардың ағартушылық, 

тәлім-тәрбиелік идеялары этномәдени білім берудің қалыптасуына зор үлес қосты) 

көшбасшысы болғандығын ең бастысы – ұлы ұстаздың ғылыми еңбектерінің мазмұнын 

ескере отырып, біз А. Байтұрсыновты Қазақстанда ұлттық-мәдени білім беру ісінің өзіміз 

шартты түрде ұсынып отырған эволюциялық иерархиясының екінші кезеңінің аса көрнекті 

өкілі деп есептейміз[6]. 

Шығармалары мен қөзқарастарында ұлттық идеясы айрықша басым көрінген  

ағартушы-педагогтардың бірі – Жүсіпбек Аймауытов. Жүсіпбек Аймауытов ұстанған ұлттық 

идеяларды оның оқулықтары мен газет-журналдар беттерінде жарық көрген көптеген 

мақалаларынан аңғаруға болады. Оның пiкiрiнше, «Тiл - өсiп, өнетiн зат. Хат жазу, тасқа 

басылып, кiтапқа орнығып, ескi ережемен есептесiп, артта қалып отыратын тартбақы зат. 

Дүниеде өзгермейтiн зат жоқ. Тiл өзгерсе, өрлесе, сонымен қабат артын ала болса да, хат та 

өзгерiп отыру керек», - дейдi [6]. 

Ж.Аймауытовтың «Тәрбиешіге жетекші» атты оқу құралында ана тілінің қыры мен 

сыры, маңызы ашылды. «Ана тілін жақсы меңгеріп алмай тұрып, өзге пәндерге түсіну 

мүмкін емес. Ана тілі–халық болып жасағаннан бері жан дүниесінің айнасы болып, өсіп-өніп 

түрлене беретін, мәңгі құламайтын бәйтерегі. Жүректің терең сырларын, басынан кешкен 

дәуірлерін, қысқасы, жанның барлық толқындарын ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп, сақтап 

отыратын қазынасы мол халықтың тілі» – деп бағалады. 

Аса көрнекті педагог-ғалым, алаштың ардақтысы  Міржақып Дулатовтың атқарған 

қызметтері  мен шығармашылығынан этномәдени білім беру сипатын аңғару қиын 

емес.Ұлтының ұрпағын тәрбиелеуде халық тәжірибесін негізге алу қажеттілігін қатаң 

ұстанғандығы байқалады. Бұл орайда ол өзінің мақалалары мен зерттеулерінде кейбір халық 

ішіндегі ескі дәстүрлерді (жас қыздарды қалың малға беру, әйел теңсіздігі, күштеп 

әмеңгерлік жүргізу) қатаң сынға ала отырып, халықтың ауызекі шығармашылығына, салт-

дәстүрлеріне, халық мерекелеріне айрықша орын береді. Ғалым өз еңбектерінде туған 

халқының тұрмыс жағдайын,  өмір салтын, арман-тілегін ұмытылып бара жатқан салт-

дәстүрлерді, әдет-ғұрыптарды баяндады [6]. 

Қазақ этнопедагогикасының ғылыми –теориялық, әдіснамалық негіздерін 

қалаушылардың бірі ғалым С.А.Ұзақбаева өзінің зерттеуінде халықтық педагогиканы халық 

бұқарасы білімінің, іскерліктері мен дағдыларының жиынтығы ретінде мектептегі оқу-тәрбие 

процесінің әдіснамалық негізі тұрғысынан қарастырған. Олардың негізінде ұрпақтан ұрпаққа 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

ауысып, рухани бай жеке адамды тәрбиелеуге мүмкіндік беретін белгілі бір әдет-ғұрыптар мен 

дәстүрлер қалыптасқандығын тұжырымдайды.Қазақ халқының ұлттық мәдениетіне негізделген 

оқушыларға тәрбие беру тұжырымдамасын жасайды.  Жеткіншек ұрпаққа халықтық педагогика 

құралдары арқылы эстетикалық тәрбие берудің мазмұнын, ұйымдастыру түрлері мен әдістерін  

дамытудың бағыттарын бөліп алуға мүмкіндік беретін қазақ этномәдениет тарихнамасына 

тоқталады. Эстетикалық тәрбие беруде халық ауызекі поэтикалық шығармашылығы, 

музыкалық шығармашылығы, сәндік-қолданбалы өнерінің мазмұнын, мақсаты мен міндеттерін, 

негізгі талаптарды ашып көрсетеді [8]. 

Р.Қ. Дүйсембінова «Қазақ этнопедагогикасын мектептің оқу-тәрбие процесіне 

ендірудің ғылыми-педагогикалық негіздері» (2001) атты ғылыми еңбегінде қазақ 

этнопедагогикасын мектептің оқу-тәрбие процесіне ендірудің әдіснамалық-теориялық 

негіздері мазмұнын жасалған, мектептің оқу-тәрбие процесінің негізінің бірі ретінде қазақ 

этнопедагогикасының функциональдық мүмкіндіктері  айқындалған, қазақ 

этнопедагогикасын мектептің оқу-тәрбие процесіне ендірудің тұжырымдамасы жасалған, 

қазақ этнопедагогикасын мектептің оқу-тәрбие процесіне ендірудің шарттары мен өлшемдері 

анықталған [9].  

Қазіргі мектеп жағдайында халықтық дәстүрлермен араласу, көркем мәдениет 

шығармаларын орындау ұзақ уақытқа созыла алмайды. Сол себепті педагогқа оқытудың 

халықтық және қазіргі технологияларын үйлесіммен кіріктіру қажет, арнайы шешілуге 

қажетті міндеттерді күрделілігіне қарай бірізділікпен құру қажет. Бұл үшін жаңа мектеп 

үлгісі керек. Біздіңше, мұндағы этномәдени мектеп моделі дегеніміз адамның рухани, 

әлеуметтік және биологиялық дамуының үйлесімділікке жеткізу жағдайын құратын, әлемге 

үстемдік ету моделі бойынша емес, оның дамуы үшін адамгершілік жауапкершілікті 

ескеруге бағытталған қатынасын қалыптастыратын мектеп өмірін ұйымдастыру формасы. 

Сонымен этномәдени даму, тәрбие және оқыту этномәдени тұлғаны қалыптастыруда 

бірін бірі толықтырады. 

Сонымен, жоғарыдағы анықтамаларды жалпылай отырып , этномәдени білім беру 

әр халықтың өз ана тілі, тарихы мен әдебиетін, мәдениетін, бір сөзбен айтқанда, 

жалпы этномәдени құндылықтарын игере отырып, басқа халықтың осы 

құндылықтарына төзімділікпен қарау.  
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В этой статье автор определяет принципы функционирования и использования 

массовой коммуникации в области науки. Анализирует важность обмена научными 

знаниями с использованием онлайн-инструментов. Показывает отдельные формы создания 

дигитализации научных ресурсов в глобальном масштабе с доступом для участников науки 

и общества. Он представляет дигитализацию как процесс, который соответствует более 

широкому явлению социальной и низовой демократизации. Анализирует доступность 

научных публикаций в Интернете, предоставляя ряд примеров, в том числе, так 

называемый индекс Хирша (h-index). Представляет мнение о том, что распространение 

научных инноваций и знаний посредством массовой коммуникации создает новые 

инструменты для развития общества знаний. 

Ключевые слова: массовая коммуникация, глобализация, наука, научная 

коммуникация, социальная дигитализация, интернет. 

 

Бұл мақалада автор ғылым саласындағы бұқаралық коммуникацияның жұмыс істеуі 

мен қолданылу принциптерін анықтайды. Интернеттегі құралдар арқылы ғылыми білім 

алмасудың маңыздылығын талдайды. Ғалымдар мен қоғамның қатысушылары үшін 

ғаламдық ауқымда ғылыми ресурстардың цифрлауын құрудың жеке нысандарын көрсетеді. 

Ол цифрландыруды әлеуметтік және демократияландырудың кең феноменіне сәйкес 

келетін процесс ретінде ұсынады. Интернетте ғылыми жарияланымдардың бар болуын 

талдайды, мысалы, Hirsch индексі (h-index) деп аталатын бірқатар мысалдарды келтіреді. 

Ғылыми инновацияларды және бұқаралық коммуникация арқылы білімді тарату білім 

қоғамының дамуына жаңа құралдар жасайтын көзқарасты білдіреді. 

Кілт сөздер: бұқаралық коммуникация, жаһандану, ғылым, ғылыми байланыс, 

әлеуметтік цифрлау, Интернет. 

 

In this article, the author defines the principles of the functioning and use of mass 

communication in the field of science. Analyzes the importance of sharing scientific knowledge 

using online tools. Shows individual forms of creating digitalization of scientific resources on a 

global scale with access for participants in science and society. He presents digitalization as a 

process that corresponds to the broader phenomenon of social and grassroots democratization. 

Analyzes the availability of scientific publications on the Internet, providing a number of examples, 

including the so-called Hirsch index (h-index). Represents the view that the dissemination of 

scientific innovations and knowledge through mass communication creates new tools for the 

development of a knowledge society. 

Key words: mass communication, globalization, science, scientific communication, social 

digitalization, Internet. 

 

В настоящее время глобализация значительно изменила мир, оказывая влияние на 

жизнь наций, на экономическое развитие развивающихся стран, а также на обмен научными 

знаниями и инновациями в различных областях социальной и экономической жизни. 

Началась новая эра формирования принципов управления и сотрудничества, создавая новый 

экономический и политический порядок, а его распространением занялись массовые 
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социальные сети. Ученым и университетам, научным институтам необходим широкий обмен 

знаниями о сущности происходящих социально-экономических процессов, которые, если в 

какой-то части мира они принесли успех, можно скопировать по определенным принципам в 

развивающихся странах. Еще одним элементом распространения массовых знаний является 

разработка системы дигитализации в области научных новинок. Необходимо создать обший, 

постоянный и прямой доступ к цифровым версиям научных текстов, называемых открытым 

доступом к научным работам и публикациям во всем мире. Преимущества онлайн-доступа, 

всеобщего доступа к научным текстам оказывают положительное влияние на сферу и 

уровень цитирования научной работы, а документы в цифровой форме позволяют на 

мгновенный поиск, могут быть легко распространены и скопированы. 

Преимущества массовой коммуникации  

Массовая коммуникация - это самый высокий уровень социальной коммуникации, 

поскольку она охватывает наибольшее количество участников. Мы определяем её, как 

процесс передачи сообщения от массового коммуникатора, то есть медийного отправителя, в 

аудиторию средств массовой информации посредством масс-медиа и других доступных 

средств и инструментов. 

Функциональная социология и критическая теория франкфуртской школы после 

окончания Второй мировой войны породили основные направления теории массовой 

коммуникации. В первом случае функциональные исследования учитывали интересы 

органов государственной власти и владельцев средств связи, которые хотели знать эффекты 

передачи нформации среди аудитории и общественное использование средств 

коммуникаций. Во втором случае, критическая теория основное внимание уделила анализу 

собственности средств коммуникации (как механизмов социального и политического 

контроля), а также изучению коммерческого характера системы коммуникации. 

Адорно и Хоркхаймер создали концепцию «индустрии культуры». Исследователи 

анализировали производство культурных ценностей как товар. Массовая культура стала 

творением культурной промышленности, в которой мы имеем дело с серийным 

производством, стандартизацией и разделением труда. Такое положение вещей, по мнению 

автора, являющееся следствием развития мировой экономики, привело к деградации роли 

философско-экзистенциальной культуры. 

Маркузе, в свою очередь, определяет средства коммуникации как систему серийного 

производства, целью которого является навязывание конкретной социальной модели путем 

возбуждения и удовлетворения ложных потребностей, часто под ведущую политику. 

Техническая рационализация и инструментализация мышления с помощью средств массовой 

коммуникации развивается в одномерном обществе, в котором человек теряет свой 

критический смысл. 

Массовая коммуникация имеет несколько особенностей, которые отличают её от 

других систем связи: 

• ограничение количества чувств аудитории, участвующей в процессе передачи, до 

зрительного восприятия и слуха; 

• безличный характер сообщения, т. е. участники процесса изолированы, они не знают 

друг друга и не имеют контакта друг с другом. 

Процесс массовой коммуникации требует привлечения большого количества людей, 

всеобъемлющей общественной организации и учреждения для передачи информации от 

коммуникатора получателям во времени и пространстве. Единственным барьером в 

глобальном масштабе сегодня является знание иностранных языков, главным образом 

английского. 

Массовая коммуникация – это процесс, в котором используются инструменты 

массовой коммуникации, такие как средства массовой информации. Это также особенный 

социальный процесс, поскольку он активно привлекает общество - массовую аудиторию, в 

практику общения. Массовая коммуникация всегда происходит в обществе, в котором 

некоторые члены выступают в качестве вещателей, в то время как другие выступают в 
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качестве получателей, а система массовой коммуникации является одной из многочисленных 

систем, существующих в рамках социальной системы. В настоящее время эта онлайн-

система социального влияния начинает успешно действовать в политике, примером чему 

являются президентские выборы в 2016 году в США и спор о том, какую роль сыграл в них 

Интернет. 

Социальный контекст играет здесь фундаментальную роль, а также является 

надеждой на распространение научных знаний и инноваций в области науки. 

Понятие массового коммуникатора вошло в науку о коммуникации, благодаря П. 

Халмосу в 1969 году и широко используется. Это относится к людям, работающим в 

средствах массовой информации, а также их владельцам. 

Выделяют четыре категории массовых коммуникаторов: 

• владельцы и управляющие средствами массовой информации, например, 

руководители, директора, главные редакторы и т.д.; 

• создатели и мастера, например, режиссеры, писатели, художники и т.д.; 

• журналисты; 

• техники, т.е. операторы, монтажеры, сценаристы, художники-визажисты и другие 

специалисты, необходимые для функционирования медиа-организаций. 

Кроме массового коммуникатора, т.е. медиа-вещателя, актерами массовой 

коммуникации являются: 

• пользователи, то есть граждане и потребители, от которых зависит успех или крах 

медиа предприятий; 

• политические вещатели, т. е. политики, которые в результате медиатизации 

политики стали важными медиа-актерами. 

Медиа-система является одной из наиболее важных форм воздействия на общество и 

обучения его. 

Ядром системы массовой коммуникации является медиа-система, которую следует 

понимать как набор структурных и финансовых систем, ограниченных специфическими, 

юридическими и институциональными факторами, которые включают в себя проблему 

владения и доступа к средствам массовой информации, а также контроль над средствами 

вещания и политическими ограничениями. 

Три классические средства вещания - это пресса, радио и телевидение, играют 

ключевую роль в системе, но не являются единственными, сегодня молодое поколение 

выбирает Интернет. 

В условиях конвергенции электронных СМИ с информатикой и телекоммуникацией 

происходит развитие научного медиарынка в двух направлениях: глобальном и локальном. 

Массовая научная коммуникация должна заниматься: 

- распространением результатов исследований, улучшением обмена идеями и развитием 

сотрудничества между учеными, преодолением барьеров между дисциплинами и т.д.; 

- развитием научных знаний и пониманием «научности» в целом, например, в 

контексте рецензирования (peerreview, т.е. классического рецензирования по сравнению с 

социальной верификацией), признания публикаций как научных, влияния на развитие 

отдельных областей знаний; 

  - философской проблемой демаркации науки и ненауки (например, кто «лучше» 

квалифицирует метод / знание как научный - единственный гений, традиционные процедуры 

и структуры или «коллективный интеллект»?); 

- организационными и социальными аспектами науки, строительством виртуальных 

сообществ ученых, появление автроитетов; 

- новыми инструментами и избранными технологиями передачи информации; 

- дигитализацией интернет-ресурсов в области науки. 

Предположительно, все или почти все инструменты, услуги и интернет-ресурсы 

используются или могут использоваться в научной деятельности. Однако, на современную 

научную коммуникацию оказывают особое влияние два «мега-явления» в интернете, а 
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именно: Open Access и Web 2.0. Оба они являются предметом многих публикаций и 

обсуждений, поэтому автор здесь публикует только короткую их характеристику. 

Идея Open Access основывается на стремлении к бесплатному для получателя, но не 

обязательно для автора или издателя, доступу к научным публикациям в электронной 

версии, то есть в виде электронных печатей. Ресурсы Open Access включают в себя в 

некоторой степени: 

(1) рецензированные тексты - в основном в научных электронных журналах, 

опубликованные в соответствии с «традиционной» процедурой (авторская версия - рецензия 

- поправки - публикация); 

(2) рецензированные или нерецензированные материалы - в институциональных 

хранилищах и доменных архивах, основанных на активности пользовательских сообществ, 

предоставляются посредством самоархивирования. 

Новые формы научной коммуникации, появившиеся в последние годы, основаны на 

электронных носителях и инструментах сбора и передачи различных типов данных, т.е. 

имеют три основных элемента (научные данные + носители данных и форма их передачи или 

распространения). 

Наиболее известными и уже принятыми формами массовой коммуникации в 

науке являются: 

1. электронный журнал, в котором публикуются текущие рецензируемые статьи на 

электронных платформах, построенных специально под них; 

2. репозиторий, который предоставляет, собирает и архивирует статьи и монографии, 

отчеты и другие тексты на специализированных платформах, их основной 

функциональностью является самоархивирование и кадастровая архивизация объектов; 

3. электронные учебники, которые собирают и предоставляют курсы и лекции в 

образовательных целях. 

Другими менее известными формами массовой коммуникации в науке, но уже 

часто используюмыми, являются: 

1. базы необработанных данных - это другие типы репозиториев или архивов, 

которые собирают необычные данные в ходе исследовательского процесса и используют в 

дальнейших исследованиях, можно сказать, что они находятся в процессе обработки или 

использования; 

2. электронные лаборатории - собирают информацию об исследовательском 

процессе в моменте его становления посредством различных форм вещания, например, в 

блоге или в электронном блокноте или путем аудио / видео записи экспериментальных 

процессов; 

3. платформы открытых научных конференций, собирающих и вещающих аудио / 

видео презентации в режиме реального времени, позволяют участникам дискуссии общаться 

в режиме реального времени. 

Современные интернет-формы научной коммуникации 

Рецензированные научные публикации являются основной формой распространения 

знаний, но, конечно, не единственной. Поэтому, говоря об открытии научной системы, 

недостаточно упоминать об открытом доступе научных текстов. Интернет позволил другим 

формам коммуникации развиваться как в научной системе, так и за ее пределами. Один из 

самых интересных и, вероятно, имеющих наибольший потенциал – это блоги. Блоги, наряду 

с Википедией, - это один из самых распространенных аргументов, выдвинутых критиками, 

открытия системы обучения через Интернет. По их мнению, они символизируют самые 

большие недостатки этого средства массовой информации: некачественный текст, 

отсутствие уважения к авторскому праву. Такой подход не позволяет отражать возможности 

использования блогов в науке и является серьезной ошибкой. В форме блога может быть 

много разных типов написания, включая рецензии научных статей, ярким примером которых 

является сервис Research blogging, который объединяет именно записи в блогах с таким 

контентом. В англо-саксонской научной культуре владение блогом не является стандартом, 
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но это определенно не феномен. Достаточно сказать, что Американская историческая 

ассоциация была покровителем ежегодной премии за лучшие исторические научные блоги 

(Cliopatria Awards) с 2005 года, а в 2013 году финансировала также премию за лучшую 

историческую статью, опубликованную в Интернете за пределами системы научных 

журналов. В научных журналах, например Journal of American History, публикуются правила 

цитирования блогов. Существуют различные теории о происхождении научных блогов. 

Некоторые обращают внимание на то, что они являются естественным продолжением 

домашних сайтов ученых, которые создавали веб-сайты, независимо от своих институтов, 

информируя об их научных интересах и часто публикуя библиографии своих собственных 

работ. Можно также рассмотреть роль онлайновых дискуссионных списков - более ранние 

интернет-формы общения ученых и людей, интересующихся наукой. На основе интервью с 

польскими учеными-блогерами автор обращает внимание на тот факт, что принятие решения 

о ведении блога также может быть выражением разногласий по поводу устаревшей и 

неэффективной модели научной коммуникации, а также попытка найти более эффективный 

способ не только информировать о собственных исследованиях, но и способствовать 

интересам науки среди людей вне академической среды. 

Блоги - это всего лишь один из элементов очень разнообразной системы интернет-

связи, в которой социальные медиа (ang. social media) играют доминирующую роль, а 

именно такие сети, как Facebook, Twitter или Google. Они также являются альтернативными 

каналами для распространения научной информации и продвижения науки, в том числе 

исторической, архивной и музейной. Содержат информацию о запланированных 

конференциях, новых публикациях, документах. Кёниг (König, 2012) описывает другие 

факты, которые стоит наблюдать, как часть зарегистрированной учетной записи в Twitter. Он 

также обращает внимание на явление, что, помимо историков, многие исследовательские 

институты и библиотеки также общаются в Twitter, что может быть также полезным. 

Благодаря этому инструменту, исследователи из Польши могут легко присоединиться к 

глобальной системе научной коммуникации. Единственным препятствием для ее 

использования является знание языка. Говоря о важности социальных сетей в современной 

научной коммуникации, нельзя не упомянуть о Facebook, который также приобрел огромную 

популярность в Польше. Этот веб-сайт предлагает множество коммуникационных 

инструментов: чат, систему сообщений, отправляемых непосредственно между 

пользователями или формулу фан-страницы (fanpage), в рамках которой функциорируют 

многие польские академические исторические учреждения и продвигают научные 

конференции. Facebook также стал инфраструктурой для общения в рамках научных 

проектов. Хорошим примером здесь является форум «Память на войне». Это дискуссионная 

группа facebook, посвященная проблемам исторической коллективной памяти обществ 

Польши, Украины и России. Если мы решим организовать интернет-инфраструктуру 

научного проекта или создать профиль журнала или конференции именно на Facebook, стоит 

помнить, что администраторы этого веб-сайта часто довольно свободно интерпретируют 

положения, обязательные для всех участников. С другой стороны, активное онлайн-

присутствие сегодня является стандартом. Сама забота об обновлении библиографии 

собственных работ на веб-сайте университета дает положительный эффект, не говоря уже о 

публикации собственных работ в открытом доступе, например, в университетском 

репозитории. Формой продвижения науки и научных проектов, а также 

интерсифицированного распространения исследовательских концепций, направленных 

скорее на научное сообщество, но все же открытых для участников вне его, являются 

неконференции (unconference). 

Концепция неконференции поступает непосредственно из информационной среды и 

означает открытые, неформальные, но важные встречи, в ходе которых происходит обмен 

знаниями и навыками, а также общение. В отличие от научных конференций, классические 

презентации там не появляются и не публикуются постуонференционные статьи, 

преобладают короткие мультимедийные презентации, обычно записываемые на видео и 
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выкладываемые позже в Интернете. Открытая модель неконференции означает, что каждый 

может принять активное участие. По этой причине часто даже не подготавливаются 

первоначальные списки выступлений и только перед началом презентации появляется 

список выступающих людей. Встречи имеют характер неформальный – не используется 

академических почетных званий, концентрируясь на  творческом потенциале прямой беседы 

и свободном обмене знаний, часто между представителями различных областей. 

Концепция всеобщего доступа к знаниям на основе дигитализации. 

В этой части мы займемся элементом массовой коммуникации, который уже 

существует и имеет будущее в распространении новых научных решений и их 

архивировании в глобальном масштабе. Участие ученых и не только в оценке некоторых 

новых явлений, решений и направлений социального, экономического и политического 

развития по принципу массовой коммуникации в Интернете создает форум для 

международного обсуждения и оценки предлагаемых новых решений, а также отказа от 

неприемлемых. В сегодняшнем глобальном мире наука должна обрести свободу и дать 

возможность участвовать в трансформации и развитии каждому ученому и академической 

среде, а также в широком понимании обществу всех стран. Мы живем во времена поиска 

новой модели научной коммуникации, существующая модель устарела и неэффективна. Мы 

должны строить общества знаний, поэтому мы должны найти способы построения 

социального потенциала и создания системных решений в глобальном масштабе, 

превращающих человеческий потенциал в человеческий капитал, т. е. использования / 

капитализирования / его на свободном рынке науки, бизнеса и социальной политики. 

Необходимо создать глобальную систему научной коммуникации, обеспечивающую 

бесплатный доступ к текущим научным новинкам, может по принципу Facebookа. Наверняка 

найдутся спонсоры и основатели. 

Такие системные глобальные решения, безусловно, являются шансом для 

развивающихся стран, где часто ведущие ученые должны индивидуально спонсировать 

новые проекты и решения. Проблема связана с расходами на развитие науки. Ведущими 

странами в рейтинге инноваций и новейших технических научных решений являются 

Израиль и Южная Корея. И только там на науку из бюджета выделяется более 4%, в США - 

2,79%, в среднем по Европейскому Союзу - 2,03%, а в Польше - 0,9% ВВП. Поэтому сасой 

инициативой и хорошими идеями не решим проблему цифровизации и массовой 

коммуникации. Необходимо построить систему, основанную на ведущих странах в области 

инноваций, а она дорогостояшая. В октябре 2018 года премьер-министр Российской 

Федерации Медведев на совещании по инновациям с участием ведущих мировых бизнес-

компаний в Москве сообщил, что для развития киберпространства и кибербезопасности 

будет выделено 2 триллиона рублей. 

Новым и интересным, а также перспективным решением может стать социальная 

дигитализация - в литературе также можно встретить определение низовая. Социальная 

дигитализация может быть представлена как процесс, который соответствует более 

широкому явлению демократизации участия в культуре, науке и трансформации способов 

исследования и размышлений об истории (наследие которых является значительным 

элементом). Опираясь на примерах реализованных уже проектов, следует также отметить, 

что элемент социальной дигитализации может способствовать повышению качества 

процесса дигитализации, а также заинтересование и привлечение граждан. Можно 

попытаться доказать, что привлечение «любителей» в процессе дигитализации не означает 

преврашения наследия в «цифровую мусорку», только может быть преимуществом этой 

модели. 

Под социальной дигитализацией мы подразумеваем участие в процессе массовой 

коммуникации отдельных лиц и учреждений. Сегодня уже функцинирует дигитализация 

культурного наследия людей и учреждений за пределами круга субъектов, традиционно 

занимающихся дигитализацией. Входят сюда культурные учреждения, такие как библиотеки, 

архивы и музеи, а также специализированные коммерческие компании, сотрудничающие с 
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ними. В случае текстов «цифрового происхождения» низовая дигитализация связана с более 

широким процессом демократизации процесса сотворчества культуры, а в перспективе и 

современной науки. Мы предлагаем термин «социальная дигитализация», чтобы указать, что 

этот процесс также, как и другие движения социальных подразделений снизу вверх, 

приводит к дополнению институционализированных проектов посредством более 

неформальных действий, типа социального движения в пользу дигитализации науки и 

культуры. Этот процесс также можно охарактеризовать как гражданскую дигитализацию, 

ссылаясь на концепцию гражданской науки (citizen science) и гражданской журналистики. 

Можно также говорить о коллективной дигитализации, ссылаясь на концепцию совместной 

ультуры Генри Дженкинса. Это культура, в которой существуют относительно слабые 

барьеры для социальной вовлеченности и художественной экспрессии; существуют 

механизмы поддержки процесса совместного использования творчества, участники которого 

считают, что их вклад в культуру и науку важен и до определенной степени ощущают 

существование социальных связей, вытекающих из культурного и научного сотрудничества. 

Опираясь на примеры реализованных ранее проектов, мы также хотим 

продемонстрировать, что элемент социальной дигитализации может способствовать 

повышению качества процесса дгитализации в науке также, как заинтересованность и 

активность граждан. Наконец, мы хотим показать, что включение «любителей» в процесс 

дигитализации не означает превращение наследия в «цифровую мусорку», только является 

преимуществом этой модели. Реализованные сегодня проекты социальной дигитализации 

вписываются в более широкий процесс открытия учреждений на действия снизу вверх, 

любительские и рассеянные. Их развитие наблюдается как в области научных и 

исторических исследований, тесно связанных с вопросом наследия (более широко 

выступают в науке под лозунгом «гражданское образование»), так и в сфере культуры или 

научных и коммерческих инноваций. 

Мы представляем ключевые понятия, с помощью которых описываются выше 

пречисленные изменения. 

Новые модели культурного участия: краудсорсинг, общественное производство, 

профессиональное любительское производство. Одним из основных изменений в культуре и 

науке, вызванных новыми цифровыми технологиями, является демократизация способности 

участвовать в жизни обществ. Понимается широко, как способность не только получать 

информацию, но и также создавать и распространять её. С точки зрения традиционных 

культурных учреждений - это процесс открытия на новые группы создателей или 

посредников, которые до недавнего времени считались в основном пассивными 

получателями. За последние десять лет для объяснения этого явления был разработан ряд 

различных концепций и понятий. Одной из наиболее общих концепций является идея 

краудсорсинга (само понятие - неологизм, описывающий процесс аутсорсинга в «толпу») - 

задача, которая традиционно, если бы  выполнялась «снаружи», была бы передана другому 

субъекту, а сегодня может открыто выполняться публично. Цифровые технологии, 

действующие в качестве посредника, позволяют осуществлять свободный отбор среди тех, 

кто заинтересован в участии в данном проекте. «Краудсорсинг» сегодня является лозунгом, 

используемым для описания любого проекта, который, по крайней мере, частично 

реализовывается снизу вверх. 

В понятии «краудсорсинг» в заблуждение может ввести слово «толпа», связанная с 

безличной, иногда глупой массой людей. Между тем, только избранные подразделения 

участвуют в социальных проектах. Эффективность этого, казалось бы, парадоксального 

способа отбора сотрудников описывает Йохай Бенклер, предлагающий категорию 

общественного производства. Бенклер утверждает, что сегодня существует ряд проектов, 

которые не координируются иерархически путем введения задач в рамках трудовых 

отношений или с помощью рыночных механизмов  (вознаграждения за оказанные услуги). 

В случае общественного производства важны также другие мотивации, 

нефинансовые. Работа ведется и координируется в значительной степени демократичным 
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путем, а участники процесса создания, имея свободный доступ к продукту, 

рассматриваемому как общее благо, сами выбирают себе задачи. Это модель, в которой 

создано свободное программное обеспечение или Википедия. Бенклер утверждает, что 

сотрудничество работающих добровольно  и руководствующихся, например, чувством 

удовлетворения, стремлением обрести репутацию или просто альтруистическим желанием 

действовать для общего блага, людей, может быть более эффективным, чем коммерчески 

управляемые проекты. Таким образом, благодаря цифровым технологиям – дигитализации – 

социальное поведение приобретает экономическое значение и воспринимается как полезное. 

Низовая, спонтанная и некоммерческая деятельность крупных групп, не связанных между 

собой, называется общественным или партнерским производством, являющимся важным 

фактором, определяющим новую экономику, основанную на цифровых технологиях, и 

эффективную модель символического производства. 

Основы использования и преимущества удовлетворения потребностей человека, 

использующего цифровые технологии 

Наиболее важные предпосылки можно описать следующим образом: 

- аудитория активна, поэтому происходит обмен знаниями, 

- использование средств массовой информации, как правило, имеет преднамеренный 

характер, 

- конкурирует с другими способами удовлетворения потребностей, 

- выбор средств массовой информации зависит от инициативы аудитории, 

- их потребление позволяет получить много преимуществ, в зависимости от 

потребностей, 

- для определения этих преимуществ недостаточно знать содержание сообщения, 

- степень удовлетворения потребностей в разных обстоятельствах зависит от 

особенностей средства передачи информации, 

- полученные выгоды могут быть результатом содержания сообщений, простого 

контакта с сообщением и / или социальной ситуации, при которой получено сообщение, 

- люди хотят развивать и совершенствовать свой интеллектуальный потенциал. 

Доступность научных публикаций в Интернете 

Преимущества онлайн-доступа к научным текстам очевидны. Эта доступность 

оказывает положительное влияние на объем и уровень цитирования научной работы, а 

документы в цифровом формате позволяют на мгновенный поиск, могут быть легко 

распространены и скопированы. Тем не менее, не все ученые положительно оценивают эти 

возможности, видя опасность несанкционированного распространения, плагиата или 

коммерческого использования их статей. Такой подход может быть обусловлен 

предрассудками в отношении Интернета и иррациональной ностальгией за традиционной 

моделью научного распространения на основе печати. В перспективе возможностей 

Интернета публикация научных журналов только в нескольких сотнях труднодоступных 

печатных экземпляров представляется чем-то иррациональным и неэффективным. Тезисы об 

опасности коммерческого использования текстов легко ликвидируются, напоминая, что 

защита авторских прав научных текстов активна независимо от средств, с помощью которых 

они распространяются. Обычно также нишевый, специализированный характер их 

содержания не позволяет думать о каком-либо коммерческом использовании. Журналы и 

научные работы, финансируемые из государственных средств, должны иметь, как правило, 

свободный доступ в Интернете. В этом контексте выбор традиционного бумажного 

распространения вместо онлайн-распространения может рассматриваться как форма 

ограничения доступа общественности к знаниям, производимым учеными. Конечно, трудно 

ожидать, что опубликованные специализированные научные тексты станут очень 

популярными. Также стоит спросить, не является ли блокирование публикации журналов, 

иногда попыткой скрыть низкое качество научных статей? Когда дело доходит до 

организационной, правовой и технической поддержки в области передачи содержания 

научных журналов в Интернет или организации их с самого начала в смешанной модели 
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(print-internet) или только в форме Интернета, в Польше можно получить из ряда учреждений 

и организаций. Цифровой центр Польский проект реализует проект «Библиотека Открытой 

Науки» (BON), который фокусируется главным образом на приобретении и предоставлении 

онлайн-монографий по гуманитарным и социальным наукам. Отдельные авторы и научные 

издатели могут присодеиниться к проекту. В рамках «Открытой Научной Библиотеки» 

авторы и издатели могут бесплатно оцифровывать свои публикации и получать поддержку 

при определении их законного и авторского статуса. 

Свободный, универсальный, постоянный и мгновенный доступ к цифровым версиям 

научных текстов называется открытым доступом (openaccess). Публикация в этой модели 

дает пользователю определенный базовый набор прав, позволяющий, как минимум,читать 

содержимое, копировать или печатать текст из журнала. Однако некоторые издатели 

выходят за рамки этого минимума, публикуя свои названия по принципу полной открытости 

(используя бесплатные лицензии, позволяя даже коммерческое использование и нейтрализуя 

большинство ограничений, связанных с распространением). В этой модели, как и в любой 

другой форме openaccess, нет отказа от авторских прав собственности. Кроме различных 

уровней открытости открытого доступа, в этой модели также есть две стратегии публикации. 

Так называемый «золотой путь» - означает публикацию научных статей исключительно в 

рецензируемых научных журналах, содержание которых, иногда после периода эмбарго, 

находится в свободном доступе в Интернете. Неформальный, низовой доступ является все 

таки фактом. 

Внедрение политики открытого доступа, обязательной для всех исследователей, 

позволило бы более эффективным и пригодным способом получить доступ к журналам и 

научным статьям. Интернет влияет не только на доступность научной литературы, но также 

облегчает ее сбор в рамках проведенных исследований. Хорошим примером такого 

улучшения является система DOI (англ. Digital Object Identifier) и современные инструменты 

управления библиографией, такие как Zotero или Mendeley. DOI - это не что иное, как 

цифровой идентификатор электронного документа, который напрямую привязан к файлу и 

содержит основную информацию об его функциях. Если статьи или научные монографии 

публикуются профессионально в цифровой форме, они содержат DOI с такой информацией, 

как название, имя, дата выпуска и т. д. Такое решение позволяет сделать информацию о 

документе независимой от места ее хранения - даже если копии документа распределены на 

многих сайтах, то записанные в файле метаданные однозначно идентифицируют его. Они 

имеют соответствующие функции для сбора, категоризации и управления информацией о 

научных публикациях, которые мы используем в исследовании. Помимо библиографических 

данных, они также позволяют каталогизировать файлы публикаций, отображать их, 

добавлять примечания и комментарии, а также создавать сноски в конкретном стиле 

цитирования. 

Проблема доступности научных публикаций в Интернете также может быть 

представлена с точки зрения модели оценки научной работы. Оценивается она сегодня с 

помощью различных показателей, говоря упрощенным языком, списков, показывающих 

количество ссылок на работы выбранного автора в других публикациях. Примером такого 

решения является так называемый индекс Хирша (h-indeks), также предназначенный для 

социальных и гуманитарных наук. Не вдаваясь в подробности, можно сказать, что чем выше 

индекс Хирша, тем лучше оценка значимости конкретных научных публикаций и всех работ 

автора. Но какую связь это имеет с Интернетом? Оказывается, распространение научных 

публикаций в режиме открытого доступа положительно влияет на уровень цитирований и, 

следовательно, может способствовать улучшению оценки онлайн работы автора. Это имеет 

огромное значение при подачи заявлений на научные гранты, где уровень цитирования 

является важным параметром для оценки. Разумеется, легкий доступ к научной публикации 

является лишь одним из факторов, влияющих на её популярность и количество ссылок в 

текстах других авторов. Число цитат также оказывает влияние на оценку качества научных 

журналов. 
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Считается, что чем выше уровень цитирования для конкретного периодического 

издания, тем выше его научное значение. На основе уровня цитирования журнала также 

устанавливается уровень баллов, который получает ученый, публикуя в нем свои статьи. 

Баллы, накопленные учеными, суммируются в рамках выбранного научного учреждения и на 

этой основе оценивают его деятельность, что имеет огромное значение, например, при 

распределении государственных средств и подаче заявок на групповые исследовательские 

гранты. Стоит добавить также, что это хорошая практика, особенно в случае молодых 

авторов, начинающих свою научную деятельность. Заключается она в публикации в 

Интернете ранних версий своих статей до их публикации в печатных, рецензируемых 

журналах. Учитывая, что процесс рецензирования в редакции журнала может занять очень 

много времени, это позволяет ускорить поцесс приема работы другими исследователями, 

заинтересованными данной темой. Более того, такой шаг позволяет собрать дополнительные 

оценки и предложения, которые помогут разработать окончательную версию публикации, 

предназначенную для печати. 

Заключение 

Однако научно-популярная сфера и научные знания являются узкой областью 

массовой коммуникации в глобальном и макро масштабах и сегодня требуют новых 

инструментов и способов распространения знаний и инноваций. Необходима новая медиа-

система массовой коммуникации в области науки, а для этого требуется сотрудничество 

ученых и научных учреждений по всему миру, а также финансовые издержки. Привлечение 

средств для этой цели может быть таким, как финансирование частных университетов США, 

то есть создание международных фондов и поиск спонсоров. Интернет сформировал новые 

формы общения, как в рамках научной системы, так и за ее пределами, особенно для 

молодого поколения. Можно также рассматривать роль дискуссионных клубов в интрнете - 

более ранние интернет-формы коммуникации между учеными и людьми, интересующимися 

наукой, как способом распространения знаний. В сегодняшнем глобальном мире наука 

должна обрести свободу и дать возможность участвовать в преобразованиях каждому 

ученому и академической среде, а также широко понимаемому обществу всех стран. Однако 

без установления связи с бизнесом процесс создания интеллектуального капитала будет 

медленным, потребность в ускорении развития всегда необходима. 
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В данной научной статье приведены теоретические аспекты повышения 

конкурентноспособности в условиях четвертой промышленной революции Республики 

Казахстан.   

Ключевые слова: конкуренция, инновация, конкурентная стратегия, промышленная 

революция.  

 

Бұл ғылыми мақалада Қазақстан Республикасының төртінші өнеркәсіптік 

революция жағдайында бәсекелестіктің нығаюуының теориялық аспектілері айқындалған.  

Кілт сөздері: бәсекелестік, инновация, бәсекелестік стратегиясы, өнеркәсіптік 

революция.   

 

This scientific article reflects the theoretical aspects of increasing competitiveness in the 

conditions of the fourth industrial revolution of the Republic of Kazakhstan. 

Key words: competition, innovation, competitive strategy, industrial revolution. 

 

На современном этапе экономического развития проблема конкурентоспособности 

занимает центральное место в экономической политике государства. Создание конкурентных 

преимуществ перед соперником становится стратегическим направлением деятельности 

государства и его органов в области обеспечения конкурентоспособности национальной 

экономики. При этом повышение конкурентоспособности касается всех уровней ее иерархии: 

продукции (товаров и услуг), предприятия, отрасли, региона и страны в целом, но особую 

важность приобретает конкурентоспособность предприятия как основного звена экономики. 

Сегодня для отечественных предприятий задача повышения конкурентоспособности 

выпускаемой продукции становится особенно актуальной в связи с тем, что негативные 

последствия, проведенных в 90-е годы экономических реформ, в значительной степени ослабили 

их позиции на внутреннем и зарубежном рынках. Неудовлетворительное состояние основных 

фондов и высокие издержки не позволяют еще многим предприятиям позитивно решать эту 

задачу. 

В сложившейся ситуации для успешной конкурентной борьбы предприятиям 

необходимо не только обновлять технологии и технологическое оборудование, изучать 

внутренний и внешний рынок и вести маркетинговые исследования, также выявлять свои 

возможности, слабые стороны и уязвимые места конкурентов, но и оказывать управляющее 

воздействие на собственную конкурентоспособность и определять ее основные направления. 

За последние десятилетия усиление конкуренции отмечено фактически во всем мире. 

Еще не так давно она отсутствовала в Республике Казахстан и во всех постсоветских 

республиках. Конкуренция является наиболее важным элементом рыночного механизма и 

стимулирует более эффективное экономическое развитие национального и мирового масштаба. 

Слово «конкуренция» означает «столкновение», «состязание». Рассмотрим несколько 

определений категории «конкуренция»: По определению австрийского ученого Ф. Хайека, 

конкуренция - это процесс, посредством которого люди получают и передают знания. По его 

мнению, благодаря конкуренции, на рынке скрытое становится явным [1]. По определению М. 

Портера, конкуренция - это главный фактор, который определяет, станет компания успешной либо 
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потерпит крах. Именно в ходе конкуренции становится ясно, насколько инновации компании, 

выработка общей корпоративной культуры или реализация выбранной стратегии способствуют ее 

эффективности. Конкуренция, по определению М. Портера, это динамичный и развивающийся 

процесс, непрерывно меняющий ландшафт, на котором появляются новые товары, новые пути 

маркетинга, новые производственные процессы и новые рыночные сегменты [2] 

Кроме того, в условиях рыночной экономики фирма-производитель, поставляющая свои 

товары как на внешний, так и внутренний рынок, не может длительное время занимать 

устойчивые позиции, опираясь в своей стратегии только на показатели конкурентоспособности 

товара, не учитывая мировые уровни качества и издержки по созданию и реализации товара. 

Как было доказано многими экономистами, конкуренция является движущей силой 

развития общества, главным инструментом экономии ресурсов, повышения качества товаров и 

уровня жизни населения. Конкуренция в условиях рынка способствует формированию 

хозяйственных пропорций и санации экономики. 

При вступлении на новый для себя рынок, принятии решения о расширении 

производства или его сокращении, осуществлении инвестиций в целях модернизации 

технологического оборудования или обновления выпускаемой продукции непременно требуется 

оценка конкурентоспособности производителя или предприятия. 

Роль конкуренции в экономике состоит в выявлении и распространении наиболее 

эффективных и результативных путей социально-экономического развития, способов 

производства и хозяйствования. В результате в условиях глобализации экономики 

конкурентоспособными на мировом рынке становятся лишь те хозяйствующие субъекты, 

которые ведут интенсивную инвестиционную и инновационную деятельность, систематически 

осваивают последние научно-технические достижения, управленческие и организационные 

разработки, позволяющие снижать издержки производства, повышать производительность 

труда, увеличивать выпуск продукции высокого качества. 

Именно конкуренция заставляет предприятие-изготовителя и поставщиков ресурсов 

надлежащим образом удовлетворять пожелания потребителей. При этом конкуренция вызывает 

расширение производства и снижение цены продукта до уровня, соответствующего издержкам 

производства. 

Й. Шумпетер определил конкуренцию, как процесс вытеснения старого новым. 

Инновации, он считал основным фактором конкурентоспособности предприятия. «Нововведения 

скептически принимаются рынком, но если новатору их осуществить, то именно механизм 

конкуренции вытесняет с рынка предприятия, использующие устаревшие технологии» [3]. 

Р.А. Фатхутдинов дал определение конкуренции, как процесс управления субъектом 

своими конкурентными преимуществами для одержания победы или достижения других целей с 

конкурентами за удовлетворение объективных или субъективных потребностей в рамках 

законодательства либо в естественных условиях. Конкуренция является движущей силой развития 

субъектов и объектов управления и общества в целом [4]. 

Делая анализ этих определений, можно считать наиболее удачным определение Р.А. 

Фатхутдинова и М. Портера. 

В качестве субъектов конкуренции традиционно выделяются: 

- на микроуровне: физические лица, конкретные виды товаров, предприятия; 

- на мезоуровне: объединения предприятий, отрасли экономики и регионы страны; 

- на макроуровне: отдельные страны 

Конкуренция является ключевым понятием в предметной области конкурентоспособности. 

Конкурентоспособность - это свойство объекта, характеризующееся степенью реального или 

потенциального удовлетворения им конкретной потребности по сравнению с аналогичными 

объектами, представленными на данном рынке. Конкурентоспособность определяет способность 

выдерживать конкуренцию в сравнении с аналогичными объектами на данном рынке. Ответы на 

определения «конкуренция» и «конкурентоспособность» дает общая теория конкурентных 

преимуществ, которая вырабатывает критерии оценки конкурентоспособности экономических 

агентов. 



  

175 

Materials of the international scientific-practical conference 

"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

Обратимся к истории возникновения понятия «конкурентное преимущество». 

В своей книге «Исследование о природе и причинах богатства народов», вышедший в 

1776 г., Адам Смит подверг критике положение меркантилистов о том, что богатство страны 

зависит от владения сокровищами. Он заявил, что реальное богатство страны состоит из товаров 

и услуг, доступных ее гражданам. Смит разработал теорию абсолютного преимущества, которая 

утверждает, что одни страны могут производить товары более эффективно, чем другие. Он 

говорил: «Зачем граждане страны должны приобретать отечественные товары, если они могут 

покупать такие же за рубежом по низким ценам?» И далее: «Правило всякого умного отца 

семейства заключается в том, чтобы не изготовлять дома того, что изготовить стоит дороже, чем 

купить... То, что благоразумно для отдельной семьи, не станет бессмысленным для целого 

королевства. Какое безумие изготовлять вино в Шотландии при помощи оранжереи, когда 

дешевле привести его из Франции или Португалии? Все согласны с этим, - говорит Смит, - но 

эту глупость проделывают повсюду там, где тарифными ставками мешают нам пользоваться 

естественными преимуществами, имеющимися у чужестранных наций».   

 

 
 

Изложенная точка зрения не учитывает различий между странами по их размерам. 

Крупные страны, обладая разнообразными природно-климатическими условиями, обычно 

продают меньшую долю произведенной продукции и приобретают меньшую долю 

приобретаемых товаров. Они, как правило, обладают более разнообразными ресурсами, однако 

несут более высокие транспортные издержки во внешней торговле. Наконец, крупные страны 

могут вести производство в больших масштабах, чем мелкие страны (в отдельных случаях, когда 

мелкие страны выполняют функцию обеспечения других стран комплектующими изделиями, 

масштаб производства этих изделий может быть большим). 

Давид Рикардо, развивая идеи Смита, в 1817 г. Предложил теорию относительного 

преимущества, смысл которой сводится к следующему тезису: от торговли все равно может быть 

выигрыш, поскольку та или иная страна способна выпускать множество разнообразных товаров, 

однако она обладает сравнительным преимуществом в производстве лишь определенных товаров. 

Это означает, что страна должна специализироваться на производстве тех продуктов, которые она 

может производить более эффективно, чем другие продукты без учета абсолютного 

преимущества. Иначе говоря, каждая страна экспортирует ту продукцию, в выпуске которой она 

преуспевает, и импортирует ту продукцию, в выпуске которой преуспевают другие страны. 

Модификация теорий абсолютного и относительного преимущества нашла отражение в 

трудах шведских экономистов Эли Хекшера и Бертила Олина (1919 и 1935гг.). Их теория 

получила название теорий соотношения факторов производства. Они предложили, что если 

трудовые ресурсы имеются в избытке по отношению к земле и к капиталу, то затраты на труд 

будут низкими, а капитальные затраты и стоимость земли будут высокими. Если трудовые 

ресурсы ограничены, их стоимость по отношению к цене земли и капитала будет высокой. Суть 

теории Хекшера - Олина: страна экспортирует товары, в производстве которых наиболее 

эффективно использованы избыточные факторы и импортируют товары с дефицитными 

факторами производства. 
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Лауреат Нобелевской премии, американский ученый российского происхождения В.В. 

Леонтьев поверг критике теорию соотношения факторов производства. Его выводы, 

получившие название «парадокса Леонтьева», были прямо противоположны теории Хекшера - 

Олина. Леонтьев показал, что, несмотря на избыточность капитала в экспорте США 

преобладали трудоемкие товары. 

В 90-е гг. XX в. появилась теория конкурентных преимуществ, разработанная М. 

Портером, суть которой в том, что конкурентные преимущества отражают продуктивность 

использования ресурсов. Этот принцип справедлив, как на уровне фирмы, так и на уровне 

национальной экономике в целом. Майкл Портер дал полное определение конкуренции и указал 

на тесную взаимосвязь между конкурентными преимуществами и конкурентными стратегиями. 

Эволюционные этапы становления теории конкурентных преимуществ прослежены в таблице 1. 

Таблица 1. 

 
Выделенные этапы в эволюции и становлении концепции конкурентных преимуществ 

были предопределены изменяющимися социально-экономическими условиями развития 

общества. Каждая из теорий дополняла предыдущую факторами, от которых зависела 

способность страны участвовать в процессе международного обмена. Возникновение теории 

конкурентного преимущества обусловлено научно-техническим прогрессом общества 

глобализацией и интернационализацией конкурентных отношений. 

Природу конкурентного преимущества нельзя понять, рассматривая фирму просто как 

некое целое. Конкурентное преимущество складывается как результат осуществления 

множества отдельных видов деятельности, входящих в состав процесса разработки, 

производства, маркетинга, доставки и обслуживания каждого продукта компании. Каждый из 

этих видов деятельности может способствовать установлению конкурентной позиции фирмы в 

отношении издержек и создать основу для дифференциации. К примеру, у компании может быть 

несколько разных источников преимущества в минимизации издержек: низкозатратная система 

дистрибуции, высокоэффективные процессы сборки или максимальное использование 

возможностей торгового персонала. [2]. 

В широком смысле слова конкурентоспособность предполагает, что ею обладает тот или 

иной хозяйствующий субъект, который лучше других удовлетворяет спрос на результаты своей 

деятельности и за этот счет обеспечивает себе длительное процветание, является кон-

курентоспособным. Аналогично можно судить о конкурентоспособности всей национальной 

экономики. Уровень конкурентоспособности национальной экономики определяется 

отношением величины затрачиваемых ресурсов (элементов национального богатства) на 

единицу валового национального продукта. Он зависит от наличия в стране национальных и 

региональных конкурентных преимуществ. 
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УДК 32 

 

СТРУКТУРНЫЕ РЕФОРМЫ ВУЗОВ НА ПРИМЕРЕ ЭСТОНИИ 

 

Валерий Нууст 

Ректор высшей художественной школы «Паллас» 

 

Чтобы понять суть и значение структурных реформ в эстонской системе высшего 

образования, в частности, в вузах Эстонии в последнюю четверть столетия, мы должны принять 

во внимание исторический контекст. Эти реформы также невозможно осмыслить без учета ряда 

экономических, демографических и прочих факторов. 

В 1991 году, после восстановления эстонской независимости, началось интенсивное 

создание разнотипных высших учебных заведений. С 1994 по 2002 год в нашей стране 

наблюдалось особенно резкое увеличение числа вузов. В 1994 году в Эстонии действовало 21 

высшее учебное заведение, а за следующие восемь лет появилось еще 28. Но не все они были 

совершенно новыми вузами – некоторые профессиональные училища превратились в 

университеты прикладных наук, а в некоторых просто добавились учебные программы для 

получения высшего образования.
1
 

Поэтому речь будет идти не только о традиционных университетах, но и университетах 

прикладных наук и профессиональных училищах с программами высшего образования. 

Вышеназванное резкое расширение спектра вузов в те годы происходило, несмотря на 

отрицательные демографические тенденции. В 1989–1998 годы рождаемость в Эстонии 

непрерывно падала – от 24 000 в год в начале периода до 12 000 в его конце. Такой 

демографический спад имел место во всей Восточной Европе, его еще называли переходным 

шоком. 

В 2004–2008 годы ситуация немного улучшилась, ежегодная рождаемость повысилась до 

16 000, но с 2011 года этот показатель вновь уменьшается.
2
 

При этом подобное «вторжение» вузов характерно для многих постсоветских государств, 

где в парадигме высшего образования быстро произошли кардинальные изменения. Бывшее 

раньше элитарным, по различным причинам недоступным многим жителям, высшее образование 

теперь открыто для всех и стало поистине массовым. 

Важной вехой в процессе реформирования эстонского высшего образования стал 1999 год, 

когда 29 европейских стран, включая Эстонию, заключили соглашение об унификации стандартов 

высшего образования в Европейском Союзе. В Болонской декларации была сформулирована цель 

создания единого европейского образовательного пространства к 2010 году. 

В канун нового века был поднят и важный вопрос о том, как обеспечить должное 

качество высшего образования в очень разных учебных заведениях. 

Крупная реформа по анализу и повышению качества высшего образования началась в 

2009 году, когда вся система была переведена на новые базисные принципы.
3
 

До 2009 года состоявшие из зарубежных экспертов комиссии проводили 

аккредитацию всех учебных программ, по меньшей мере, один раз в течение каждых 7 лет. С 

2011 года все вузы должны проходить институциональную аккредитацию, результаты 

которой доступны общественности.
4
 К тому же комиссии зарубежных экспертов оценили все 

группы учебных программ. Результаты оценивания – как отчеты экспертов, так и решения 

оценочной коллегии с перечнями основных проблем – находятся в публичном доступе в базе 

данных Эстонского агентства высшего и профессионального образования.
5
 

                                                           
1 Эстонское агентство высшего и профессионального образования 
2 Таммур, А. Колебания рождаемости в Эстонии (Sündimustrendi muutused Eestis), 30.05.2014 

https://blog.stat.ee/2014/05/30/sundimustrendi-muutused-eestis/ 
3 Mattisen, Heli; Bauman, Hillar (2012). Transitional Evaluation: A Special Case of External Evaluation of Higher Education in 

Estonia 2009-2011 
4 http://ekka.archimedes.ee/korgkoolile/institutsionaalne-akrediteerimine/hindamisotsused-ja-aruanded/ 
5 https://wd.archimedes.ee/?page=ekka_search_dynobj&tid=94722&u=20150610134521&desktop=10016 

https://et.wikipedia.org/wiki/2010
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По результатам проведенного Эстонским агентством высшего и профессионального 

образования международного оценивания качества многие вузы были вынуждены 

прекратить свою деятельность или объединиться с другими образовательными 

учреждениями. Основные причины – низкое качество организации учебного процесса и 

экономические затруднения. 

С 2012 по 2017 год система институциональной аккредитации выдала 14 полных 

аккредитаций, 3 аккредитации с оговорками, 2 краткосрочные и 2 отрицательные 

аккредитации. 

В ходе оценивания качества групп учебных программ было принято 43 решения о 

следующем оценивании через 7 лет (то есть выдана полная аккредитация), 24 решения с 

оговорками и 10 решений о следующем оценивании менее чем через 7 лет. 

Предусмотрено прекращение отдельного оценивания групп учебных программ. В 

2020 году основным методом оценивания качества высшего образования станет именно 

институциональная аккредитация, в рамках которой оценивается и действие системы 

обеспечения качества. Эффективность этой системы оценивается выборочно (по 2-3 

программы обучения или отдельная группа учебных программ).
6
 

Одной из важнейших реформ в сфере высшего образования в Эстонии, несомненно, 

стал переход на бесплатное высшее образование осенью 2013 года с созданием новых 

решений финансовой поддержки студентов в виде различных стипендий. 

Если непосредственно до реформы, в 2012/13 учебном году на государственных 

бюджетных местах училось 55% студентов (для них бесплатно), то в 2017/18 учебном году 

уже 81% студентов училось на местах без требования возмещения учебных расходов. Но 

абсолютное число обучающихся бесплатно студентов возросло лишь незначительно – с 35 

800 до 37 000. Оплачивающих учебу студентов осталось гораздо меньше – всего 9000 вместо 

прежних 29 000.
7
 

В рамках вышеописанной реформы высшего образования был осуществлен переход 

от схемы государственного заказа на образование к модели финансирования по 

результативности. Соответственно, бюджет вуза формируется на 80% из среднего пособия на 

деятельность (выделенных государством средств) за последние три года и на 20% из доплат 

по показаниям индикаторов результативности. Ясно, что такая модель замораживает бюджет 

вуза на неопределенное время, поскольку доплаты по показаниям индикаторов 

результативности составляют лишь маргинальную часть поступлений. 

Доля финансирования высшего образования в ВВП Эстонии в последние пять лет 

уменьшается. Уровень финансирования высшего образования не изменялся в течение 

последних трех лет. 

Это было несколько примеров наиболее значимых реформ в сфере высшего 

образования в Эстонии. Каково положение дел сегодня? 

По состоянию на 2018 год в Эстонии работает 20 вузов, а ведь всего 15 лет назад их было 49. 

Отметим следующие важные аспекты статистических данных
8
 Министерства 

образования и науки Эстонии: 

1. Самой серьезной проблемой для высшего образования в Эстонии остается 
уменьшение количества студентов: в 2017/18 учебном году студентов в стране было на треть 

меньше, чем пять лет назад. 

В 2017/18 учебном году общее число студентов в 20 вузах Эстонии составило 46 154. 

Абсолютные и относительные показатели свидетельствуют о наибольшем спаде на первой 

ступени высшего образования: если в целом количество студентов в 2017/18 учебном году 

уменьшилось на 23% по сравнению с 2013/14 учебным годом, то на уровне бакалавриата 

спад составил 29%, а в прикладном высшем образовании – 28%. 

                                                           
6 http://ekka.archimedes.ee/wp-content/uploads/Korghariduse_kvaliteedihindamise_kontseptsioon_2020.pdf 
7 Министерство образования и науки (2018). Министерство образования и науки – итоговые отчеты по планам развития 

разных областей в 2018 году. Тарту: Министерство образования и науки 
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2. Существенно увеличилась доля абитуриентов в возрасте 30 лет и старше: 10 лет 
назад их было 15%, а теперь уже 21% от общего числа абитуриентов. Количество студентов 

сокращается за счет молодых людей. 

3. При этом доля жителей Эстонии с высшим образованием стремительно 

увеличивается: в возрастной группе от 30 до 34 лет в 2017 году их было 48,4%, а пять лет до 

этого – 43%. 

4. Еще одной характерной чертой студентов в Эстонии остается тот факт, что многие 
из них работают. Результаты проведенного в 2017 году опроса выпускников показали, что 

76% респондентов работали параллельно с учебой, причем 59% начали работать еще до 

поступления в вуз. 

5. Продолжает уменьшаться количество открытых программ обучения. В связи с 
сокращением числа студентов многие университеты реформируют свои учебные программы 

для того, чтобы предлагать на первой ступени высшего образования широкий выбор с 

дальнейшей специализацией. 

В ограниченных рамках данного доклада я не могу коснуться вопроса о все более 

международном характере современного высшего образования. Это является одним из 

приоритетных направлений развития эстонского высшего образования, но не связано 

напрямую с образовательными реформами. Полагаю, что в будущем именно это станет 

ключевым фактором, поскольку по мере глобализации нашей жизни региональное высшее 

образование неизбежно маргинализируется. 
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Мақалада инклюзивті білім берудің ерекшеліктері зерттеледі. Инклюзивті 

бағыттың жетістіктері мен қиындықтары талданған. Авторлар инклюзивті білім беруді 

тиімді ұйымдастырудың жолын педагог кадрларды даярлау мәселесімен байланыста 

қарастырады. 

Кілт сөздер: инклюзия, интеграция, дискриминация, білім алуда ерекше қажеттілігі 

бар балалар, инклюзивті білім беру үрдісі,толеранттылық. 

 

В статье рассматриваются особенности инклюзивного образования. 

Проанализированы достижения и трудности инклюзивного направления. Авторы 

рассматривают пути эффективной организации инклюзивного образования через 

подготовку  педагогических кадров. 

Ключевые слова: инклюзия, интеграция, дискриминация, дети с особыми 

потребностями в обучении, процесс инклюзивного образования, толерантность. 

 

The article deals withthe features of inclusive education.The achievements and difficulties of 

inclusive direction are analyzed. The author considers the ways of organization of the effective 

inclusive education due to the problems of preparation of pedagogical staff. 

Key words: inclusive, integration, discrimination, children with the special needs in 

educating, process ofinclusive education,tolerance. 
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Қазіргі әлемде мүмкіндігі шектеулі балалардың қиындықтары балалардың және 

олардың ата-аналарының ғана мәселелері болып табылмайды, сонымен қатар ол 

қиындықтармен бүкіл қоғам мен мемлекет те айналысуы керек. Біздің мемлекетімізде 2011-

2020 жылдарда білім беруді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасының приоритетті 

бағыттарының бірі болып инклюзивті білім беру жүйесін енгізу және жалпыға білім беру 

процесіне ерекше қажеттіліктері бар балалардың интеграциялануына жағдай жасаған 

мектепке дейінгі мекемелер мен мектептердің санын арттыру болып табылады. Қазақстан 

республикасында инклюзивті білім беруді дамыту бойынша Ұлттық әрекеттер жоспары 

анықталды: қазіргі уақытта мектепке дейінгі және мектептік мекемелерерінің педагогтары 

мұндай балаларға мамандандырылған көмек көрсетуге қабілетсіз, өйткені жоғары оқу 

орындарындағы дайындық оларды инклюзивті білім беру саласына қатысты білімдермен 

жеткіліксіз қамтиды. Осыған байланысты жоғары мектептің басты міндеттерінің бірі - 

инклюзивті мектептерге келешек педагогтарды кәсіби дайындау. Бұл міндетті іске асыру 

үшін, инклюзивті оқыту технологияларын нәтижелі енгізе алатын, инклюзивті ортада 

келешек педагогтардың кәсіби дайындығын белсенді реттеп және түзете алатын, жоғары 

мектеп оқытушыларының мамандандырылған әрекеттері, әсерлері қажет.   

Инклюзивті білім берудің дамуы барлық деңгейлердегі білім беру институттарының 

оқыту-тәрбиелеу іс-әрекетіндегі жағымды өзгерістердің жылдамдатылуына әсер ете алады, 

әрине, бұл жағдай білім беру сапасын арттырады, ал ерекше қажеттіліктері бар балаларды 

жалпыға білім беру мектептеріне қосу - педагогтарға заманауи инновациялық 

технологияларды меңгеру мүмкіндігін береді. 

Инклюзивті білім берудің концепциясы барлық балалар, олардың мәдени және 

әлеуметтік деңгейлеріне, қабілеттері мен мүмкіндіктеріне қарамастан бірдей мектептерге 

баруы керек, оқуда түрлі қажеттіліктері бар балалар индивидум болып табылады [1] деген 

пікірлерге негізделеді. Бүгінгі күнде қарастырылатын нормативті-әдістемелік құжаттармен 

[2,3]нақты анықталған даму мүмкіндігі шектеулі балалар өзінің мекен-жайына жақын 

орналасқан, балаға қажетті түзету көмегін көрсетуі тиіс, кез-келген жалпыға білім беру 

мекемесінде оқи алады. Мұндай оқыту процесі балаға отбасынан, үйінен, туыстары мен 

жақындарынан, достарынан ажырамай білім алуға, қоғамға қосылып әлеуметтену 

мәселелерін нәтижелі шешуге көмек береді. Есейе келе, балалар өзіндік ерекшеліктерін 

қабылдап, басқа адамдардың ерекшеліктерін ескеруге үйренеді. Әлеуметтік–философиялық 

мағынада инклюзивті білім беру қоғам мен білім беру институттар жүйесі қолдап, 

дамытатын қалыпты балалар мен мүмкіндігі шектеулі балалардың бірге өмір сүруінің түрі 

(формасы). Бұл контекстте инклюзивті білім беру әрбір оқушы білім алу орнын, тәсілі мен 

тілін таңдауға құқылы, білім беру мекемесінде мүмкіндігі шектеулі балалардың нәтижелі 

білім алуы мен дамуына қажетті жағдай жасау, оларды жалпыға білім беру мекемесінің оқу 

процесіне толық қосу – деп, қарастырылады.  

Инклюзивті білім беру   – ерекше білім беру қажеттіліктерін және жеке 

мүмкіндіктерін ескере отырып,  барлық білім алушылардың білімге тең қол жеткізуін 

қамтамасыз ететін үдеріс.  

Білім алуда ерекше қажеттіліктері бар балалар көп жағдайда өз қатарластарынан 

шеттетіліп қалады, мемлекет жақсы жағдай жасағанымен олар осы уақытқа дейін арнайы 

білім беретін мекемелерде, яғни мекет интернаттарында  білім алып келді. Әр бала 

денсаулық жағдайына қарамастан өз отбасында өмір сүруге және сапалы білім алуға,  өз 

қатарымен бірге есейуге  құқылы.   Арнайы білімді қажет ететін балалар жалпы мектептерде 

тек қана мектеп бағдарламасын ғана емес сонымен қатар өмірді толық қанды сезіне алады 

және қоғамға бейімделе алады.  

Инклюзивті білім берудің басты идеологияларының бірі қандай да бір 

дискриминацияға жол бермей отырып, мүмкіндігі шектеулі балаларға ерекше жағдай 

жасауы. Инклюзивті білім беру әр қатысушыныжеке білім беру бағдарламасы арқылы ашуды 

қарастырады. Инклюзия маманғада,балағада қажетті жағдай және қолдау көрсету арқылы 

жетістікке жету.  
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Инклюзивті бағыт балалардың түрлі білім алу қажеттіліктерін түсіну мен қажеттіліктерді 

ескеру арқылы білім беру процесіне қатысуға керек қызметтерді ұсынуды қарастырады. Бұл 

процеске қоғам қатысып, білім беру саласындағы сегрегация мен дискриминацияны жою тиіс.  

Қалыпты деңгейдегі оқушылар үшін инклюзивті білім беру дегеніміз – инклюзивті және 

қалыпты сынып арасында таңдау жасаудағы еркіндік, және де, егер бірінші нұсқа таңдалса – 

баланы білім беру стандартында қарастырылған, білім алу сапасы мен оқу жылдамдығымен 

қамту, баланың инклюзивті білім беру ережелері мен белгіленген әлеуметтік ұстанымдарды 

қабылдауы. Осындай жағдайда ғана «инклюзивті қоғамға» көшу іске асырылады, яғни балалар 

арасындағы айырмашылықтар «өзара байланыста даму» ресурсы деп қарастырылатын 

әлеуметтік қарым-қатынастар нұсқасында.  

Инклюзивті бағыттың жетістіктері анық:  

- мүмкіндігі шектеулі баланың әлеуметтенуіне жағымды жағдайлар жасалады. 

- Дамуында түрлі бұзылыстары бар балалардың оқу және оқу іс-әрекетінен тыс 

байланыстарға түсу мүмкіндіктері қамтылады. 

- Педагогтардың квалификациясы жоғарылайды. 

- Балаларды оқыту мен тәрбиелеуде жаңа технологиялар құрастырылып, енгізіледі. 

- Арнайы (түзету) ұйымдармен, әлеуметтік және медициналық мекемелермен өзара 

байланыстар орнатылады.  

Инклюзивті білім беру жүйесі қиындықтар мен өзгерістерге берілетін статикалық 

құрылым емес, ол балалардың индивидуалды ерекшеліктеріне байланысты оқыту жағдайларын 

үнемі жетілдіруге бағытталған динамикалық процесс. Жалпыға білім беру мектебінде мүмкіндігі 

шектеулі балаларды қалыпты құрбыларының қатарына қосу мен нәтижелі әлеуметтену 

жағдайлары ғана емес, сонымен бірге баланың барлық потенциалдық мүмкіндіктері анықталып, 

дамытуға бағытталған жұмыс жасалуы керек. Білім беру жүйесінің даму бұзылыстары бар 

балаларды жеке тұлға ретінде қабілеттерінің ашылып, максималды жетілуіне әсер ететін 

әлеуметтік-психологиялық реабилитациялауда үлкен мүмкіндіктері бар. 

Инклюзивті білім берудің негізінде 8 маңызды  принциптер жатыр: 

1. Адамның құндылығы оның қабілеттері және жетістіктерімен анықталмайды. 
2. Әрбір адам сезуге, ойлауға қабілетті. 

3. Әрбір адам қарым-қатынасқа, басқалардың оны естуіне құқылы. 

4. Адамдар бір-біріне қажет. 

5. Білім алу тек нақты өзара байланыстарда ғана іске асырылады. 
6. Барлық адамдарға құрбыларының қолдауы мен достық қарым-қатынасы керек. 

7. Барлық білім алушылардың жетістікке жетуі олардың не істей алмайтынымен емес, не 
істей алатынымен анықталады. 

8. Түрлілік адам өмірінің барлық жақтарын күшейтеді. 
Инклюзивті білім берудің негізгі идеясы - баланың білім беру жүйесіне қосылуға дайын 

болуы емес, жүйенің өзінің кез-келген баланы қосып алуға дайындығында. Яғни, барлық 

педагогтар мен ата-аналар инклюзивті білім беруді – жалпыға білім беру мектебі мен 

балабақшаға ашық есік ғана емес, сонымен бірге білім беру нәтижесіне жауапкершілік деп 

түсінулері тиіс. Оның сапасы мүмкіндігі шектеулі балалардың білім алу қажеттіліктеріне 

байланысты ұсынылатын қызметтердің сай болуына тәуелді. Инклюзивті білім беруде 

мүмкіндігі шектеулі бала білімдерді жалпыға білім беру стандартында қалыпты балаларға 

қатысты қарастырылған мерзімде меңгеруі тиіс екендігін ескеретін болсақ, онда мұндай бағыт 

психофизикалық даму деңгейі бойынша жасына сай немесе оған жақын балаларға ғана қатысты 

қолданылады. Н.М.Малофеев бойынша [4], инклюзивті білім беруді ұйымдастыру мектепке 

дейінгі кезеңде ең нәтижелі. Білім беру ұйымдары оларға адекватты жауап беруі үшін, нәтижелі 

білім беру стратегияларын іздеп, модельдеп, келешекте тәжірибеге енгізу үшін сипаттама 

берулері керек.  

Инклюзивті білім беру негізінде барлық балаларды, мүмкіндігінше, олардың арасындағы 

ерекшеліктерге қарамастан, бірге оқыту принципі жатыр. Инклюзивті білім беру концепциясына 

сәйкес әрбір баланың қайталанбас қасиеттері, қызығушылықтары, қабілеттері және білім алу 



 

182 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

қажеттіліктері бар, сондықтан ерекше балалар жалпыға білім беру жүйесіне қосылу үшін 

балалардың қажеттіліктеріне бағытталған педагогикалық әдістер көмегімен осы жүйемен 

қамтылуы тиіс[5].  

Инклюзивті  оқыту- оқушылардың тең құқығын анықтайды және ұжым іс-әрекетіне 

қатысуға, адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мүмкіндік береді. 

Инклюзивті оқыту арқылы барлық балалардың мұқтаждықтарын ескеріп, ерекше қажеттіліктері 

бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім үрдісін дамытуға болады.  Мұндай 

оқыту түрі  арнаулы білім беру жүйесінде дәстүрлі түрде қалыптасқан және даму үстіндегі 

формаларды ығыстырмайды,  қайта жақындатады. Инклюзивті бағыт арқылы мүмкіндігі 

шектеулі  балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы өмір сүру мүмкіншілігін 

қалыптастырады. Осы бағытты білім беру жүйесіне енгізу арқылы оқушыларды адамгершілікке, 

ізгілікке, қайырымдылыққа тәрбиелей аламыз. Сонымен қоса, инклюзивті оқыту үрдісі 

балаларды толеранттылыққа тәрбиелеудің бастауы болмақ .  

Инклюзияны кіргізу үшін тек арнай жабдықталған мектептер мен балабақшалар және 

білікті мамандар жеткіліксіз. Ең алдымен барлық ата–аналарға дұрыс көзқарас қалыптастыру, 

қоршаған ортаны дайындау.  

Инклюзивті білім беруді нәтижелі жүзеге асырудың іргелі шарты, инклюзивті білім 

беруді іске асыруға бейімділігі мен қажеттілігі белсенді түрде болатын ұстанымдарымен 

сипатталатын, инклюзивті білім беруді жүзеге асыратын арнайы білімдер, іскерліктер мен 

дағдылар ретінде көрінетін динамикалық, интегративті, кәсіби-тұлғалық білім. Кәсіби даярлық 

инклюзивті білім беру жағдайында баланы толыққанды оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге асыру 

бойынша кәсіби әрекетті орындау қабілеті мен педагогтың ойлау бағыттылығынан көрінеді. 

Зерттеу көрсеткендей, білім беру процесіне инклюзияның кірігу үдерісі әлі күнге дейін 

қиындықтарға ұшырауда және шешілмеген проблемалары да бар: 

- әртүрлі типтегі білім беру ұйымдары, білім беру органдарының іс- 

әрекеттеріндегі келіспеушілігі, бытыраңқылығы; 

- ерекше қажеттіліктері бар оқушылардың кедергісіз қол жеткізуге жағдайдың жоқтығы 

(білім беру ұйымдарының көпшілігінде); 

- инклюзивті практиканы енгізуге білім беру ұйымдары мен педагог қызметкерлердің 

ұйымдастыру-әдістемелік тұрғыдан дайын еместігі; 

- бірлескен оқытуға педагогтардың, ата-аналардың және оқушылардың бір бөлігінің 

психологиялық дайын еместігі. 

Қорыта кеое, инклюзивті білім беру мәселесі күрделі талқылауды қажет етеді, бірақ 

бастысы - ол шын мәнісінде әлеуметтік мәселе, өйткені оны шешу барысында көптеген 

адамдардың қызығушылықтары назарға алынуы тиіс. Инклюзивті білім берусіз инклюзивті 

қоғам болуы мүмкін емес; білім алу аймағында мүмкіндіктердің тең болмауы, ата-ананың 

әлеуметтік– экономикалық статусы, қабілеттері, психофизикалық–экономикалық, тілдік, 

мәдениеттік, этностық, діни және т.б. ерекшеліктері негізінде балаларды сараптау, қоғамда 

тұрақсыздыққа кезігу мен қорлық көрсетуге, әлеуметтік қақтығыстардың көбейіп, күшеюіне 

соқтыруы мүмкін. 
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Мақалада арнайы мекемелердегі мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік бейімдеу 

жұмыстарының мазмұны талданады. Мүмкіндігі шектеулі баланы қоғамға енгізудің 

қиындығы, тұлғаны әлеуметтендірудегі қоғамның рөлі анықталады. Мүмкіндігі шектеулі 

тұлғаларды  қоғамға қосудағы қиындықтар талданады. 

Кілт сөздер: оңалту, әлеуметтік бейімдеу, әлеуметтік ортаға енгізу, арнайы мекеме. 

 

В статье анализируется содержание работы по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями в специальных учреждениях. Определяется сложность 

внедрения ребенка с ограниченными возможностями в общество, роль общества в 

социализации личности. Анализируются проблемы с подключением лиц с ограниченными 

возможностями к обществу.  

Ключевые слова: реабилитация, социальная адаптация, введение в социальную среду, 

специальное учреждение. 

 

The article analyzes the content of the work on social adaptation of children with disabilities in 

special institutions. Complexity of introduction of the child with limited opportunities in society, a role of 

society in socialization of the personality is defined. The problems of connecting persons with disabilities 

to society are analyzed.  

Key words: rehabilitation, social adaptation, introduction to the social environment, special 

institution. 

 

Әрбір адам дүниеге келгеннен кейін қоғамдық ортаның ережелеріне бейімделеді.  Қазіргі 

таңда бала әлеуметтенуінің төмен деңгейіне әкелетін өмірлік қиын жағдайларға қайыршылық, 

бақылаусыздық пен қараусыздықты, тәртіп бұзушылықтың алуан түрлерін, сондай-ақ ауру 

менмүгедектікті жатқызуға болады. Бұндай балаларды әлеуметтендіру процесінде туындайтын 

проблемалар ең алдымен, әлеуметтік мәселелер, әлеуметтік қолдау формаларының жеткіліксіздігі, 

денсаулық сақтаудың, білім берудің,мәдениеттің, тұрмыстық қызмет көрсетудің және т.с.с. 

қолжетімсіздігі. Бұл проблемалардың кешені барлық балаларға тең мүмкіндіктердіжасауға 

бағытталған қоғам мен мемлекеттің күшімен шешіледі. Балаларды әлеуметтендірудің елеулі 

проблемаларының бірі қоғам мен мемлекеттің мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға қарым-қатынасы 

болып табылады. Бұл қарым-қатынас әртүрлі аспектілерде көрініс табады: арнайы білім беру, 

оқытужүйесін жасауда, қолжетімді денсаулық сақтау жүйесін құруда және т.с.с.Бала құқығының 

декларациясында «дене бітіміне, психикасына немесе әлеуметіне қатысты толық емес бала оның 

ерекше жағдайына байланысты арнайы білім және күтіммен қамтамасыз етілуі қажет» екендігі, 

Қазақстан Республикасының бала құқықтары туралы заңда «баланы әлеуметтік оңалту», «баланың 

әлеуметтік бейімделуі» ұғымдарына тоқталып, анықтама берілген [1]. 

Әлеуметтену – ол барлық әлеуметтік процестердің қосылуы. Бұл арқылы тұлға белгілі бір 

білім жүйесін, ережесін, құндылығын меңгереді және қоғамның  толық мүшесі болып саналады, 

мәдениеттілікке  тәрбиеленеді. Мемлекет даму мүмкіндігі шектеулі азаматтардың білім алуына, 

дамуында ауытқуды түзетуіне және әлеуметтік бейімделуіне жағдай жасауды қамтамасыз етеді. 

Қазіргі таңда мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға қоғамның көзқарасы өзгерген сайын оларды 

әлеуметтік ортаға бейімдеудің көптеген түрлері қарастырылуда. 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

ҚР «Білім туралы» Заңындағы 6 бапқа сәйкес: «білім беру саласындағы жергілікті өкілді 

атқарушы органдардың құзыреті – мүмкіншілігі шектеулі тұлғаларды оңалтуды және әлеуметтік 

бейімдеуді қамтамасыз ету»  мәселесі тыс қалмаған [2]. 

Бала құқықтары туралы конвенцияда «қатысушы мемлекеттер ақыл-есінемесе 

денсаулығына қатысты жарымжан бала оның қадір-қасиетінқамтамасыз етіп, өзіне деген 

сенімділігін арттырып және қоғамдық өміргебелсене араласуына жәрдемдесетін жағдайларда 

толыққанды және лайықтыөмір сүруі қажет екенін мойындайды» деп баяндалған[3]. Мемлекеттік 

деңгейдеөмірлік қиын жағдайға ұшыраған балаларға көмек көрсетуге бағытталғанарнайы 

бағдарламалардың үнемі қабылданып жүзеге асырылатынынақарамастан, тек мемлекеттің ғана 

күші жеткіліксіз. Бұндай балалардың өмірсүруі мен дамуына қолайлы жағдайларды жасау 

бойынша міндеттердіңкөпқырлығы, күрделілігі мен ауқымдығы бұл жұмыста балалардың 

жанындажүрген барлық қоршағандардың қатысуын талап етеді. 

Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында балаларға ерте педагогикалық- түзетушілік 

көмек көрсетуге байланысты бірқатар құжаттар қабылданып, жүзеге асырылуда, оның ішінде 

ерекше орынға ие "Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы 

қолдау туралы" ҚР Заңы.  

Кемтар балаларды әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау 

туралы Заң кемтар балаларды әлеуметтiк, медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдаудың 

нысандары мен әдiстерiн айқындайды, дамуында кемiстiгi бар балаларға көмек көрсетудiң 

тиiмдi жүйесiн жасауға, оларды тәрбиелеу, оқыту, еңбекке және кәсiби даярлау iсiмен 

байланысты проблемаларды шешуге, балалар мүгедектiгiнiң алдын алуға бағытталған. 

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 бейімденіп, жекеленуі болып табылады. Тұлғаны 

әлеуметтендіруде тек қана қоғам емес, ең бірінші әрбір адам белсенді рөл атқаруы тиіс.Мүгедек 

бала еркіндікті, әлеуметтік интеграцияны қамтамасыз ететін ортада толыққанды және лайықты 

өмір сүруіне көмектесетін ерекше күтім, білім және қажетті дайындық алуға құқылы. 

Мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларды қоғамға қосудың екі жолы бар екенін атап өтуге 

болады: 

1) Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды  қоғамға қосуды және қоғамның мүгедек балаларды 

өздеріне қабылдауға деген дайындығын қарастырады.Бұл жағдай елімізде енді қолға алынып 

жатыр. 

2) Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды қоршаған ортаға бейімделуін қарастырады.Бұл кезде 

мүмкіндігі шектеулі тұлға қоғамға қосылудың объектісіне айналады, яғни олардың әлеуметке  

үйлесімді түрде ену мүмкіндіктерін шектейді. 

Жас ұрпаққа үздіксіз білім мен тәрбие  беруді жетілдіру- қоғам алдындағы өзекті 

мәселелердің біріне айналып отыр.Өйткені қоғам дамыған сайын, әлеуметтік  сұраныста 

күрделенеді. Юнеско білім беру мазмұны бойынша білім мен тәрбиені әлеуметтендірудің келесі  

түрлерін белгілеуге болады: 

-тұлғаны өз бетінше білім алуға үйрету; 

-тұлғаны өз бетінше өмір сүре білуге үйрету; 

-тұлғаны өзгелермен бірлесе өмір сүруге, еңбек етуге үйрету; 

-тұлғаны өзін-өзі дамытуға, өз бетімен жұмыс істеуге үйрету. 

Қоғамдағы  әлеуметтік  сұраныстағы тұлғаның қалыптасуы  екі түрлі мағынаны 

білдіреді.Оның біріншісі, қоғамда адамдардың өзара қарым-қатынасы, өмір сүруге 

бейімделуі, өзін-өзі дамытуы, өзін-өзі реттеу, ал екіншісі – қоғамда адамдардың өзіндік 

дамуы, әлеуметтік-тұрмыстық жағдайды жақсарту және ұлттық, әлемдік мәдени 

құндылықтарды меңгеру.Адам қоғам иесі бола отырып өзін-өзі тәрбиелейді, ал қоғамды 

әлеуметтендіру – қоғам иесі адамды жан-жақты қалыптастыру, яғни  қоғам талабына сай 

әлеуметтенуі. 
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Әлеуметтік ортаға енгізу -әлеуметтік қатынастың жалпы жүйесіне және баланың өз 

жағдайына қарай білім алу ортасына мүмкіндігі шектеулі балалардың әлеуметтік 

бейімделуін қалыптастыру. 

Бейімделу – бұл жеке тұлғаның әлеуметтік құрылымдарға енуі.Мүмкіндігі шектеулі 

балаларды әлеуметтік ортаға енгізудің негізгі бір факторы - ортаны мүмкіндігі шектеулі баланы 

қабылдауға дайындау. 

Кемтар балаларга арналған арнаулы білім беру қызметтерін Қазақстан Республикасының 

білім беру заңдарында белгіленген тәртіппен арнаулы ұйымдар: психологиялық - медициналық - 

педагогикалық консультациялар, психологиялық педагогикалық түзету кабинеттері, оңалту 

орталықтары, логопедтік пункттер, балалар бақшалары жэне басқа да арнаулы түзеу ұйымдары 

көрсетеді. 

Арнаулы мекемедегi оқу-тәрбие жұмысы Қазақстан Республикасының Бiлiм министрлiгi 

бекiткен жалпы бiлiм беретiн мектептiң оқу жоспарлары мен бағдарламалары бойынша жүзеге 

асырылады.  Арнаулы мекеменiң оқушыларын оқыту мен тәрбиелеу олардың жас және өзiндiк 

ерекшелiктерi ескерiлiп, әр саладағы өндiрiстiк және қоғамдық-пайдалы еңбекке, түрлi үйiрме 

және спорт жұмыстарына кеңiнен қатыстыра отырып, жеке-жеке жүргiзiледi.  

   Арнайы білім беру стандарты даму мүмкіндігі шектеулі балаларға теңдей жағдайлар 

жасауға жэне оларды әлеуметтік оңалтуға бағытталған. Стандартта емдік -сақтандыру шаралары 

мен сауықтыру жүмыстары, даму кемшіліктерін түзету, жалпы білімдік дайындықта: жалпы 

еңбекке және алғашқы кәсіптік   еңбекке дайындау жұмыстары қарастырылған. 

Арнайы мекемелердің негізгі мақсаты болып танымдық пайымдау мен эмоциялық ерік 

саласындағы кемшіліктерді игеруде ақыл-ой кемшілігі бар балаларды еңбекке қатыстырып, өз 

бетінше тіршілік жасауға, қазіргі қоғам жағдайында әлеуметтік бейімдеуге үйрету.  

Түзете –дамыта оқыту сыныбындағы өткізілетін әлеуметтік-тұрмыстық бейімделу 

сабағында балалардың өзін-өзі басқара алуға, өзі өмір сүретін ортаны толық бағдарлай білуге, 

тұрмыстық құралдармен жұмыс жасауға, мамандықтар туралы түсінік беріледі.  

Әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау сабағы балалардың өз бетімен өмір сүруге және еңбек 

етуге әлеуметтік бейімделуіне даярлау және жалпы баланың жан жақты дамуын көтеру 

мақсатында бағытталған тәжіриебелік жұмыстармен алмастырылып отырады.Сабақ оқушының 

өзіне-өзі қызмет етуге, үй шаруасын жүргізуге дағдылануға, өзін қоршаған ортада бағыт табуға, 

ақыл ойы мен дене дамуы мүмкіншілігіне қарамастан шығармашылықпен жұмыс істеуге, түрлі 

электрлік, тұрмыстық приборлармен жұмыс істеуге, тұрғын үйін таза ұстауға, тамақ дайындауға, 

киім, аяқ-киімін күтуге, түрлі транспортта еркін жүруге бағытталған.  

Әлеуметтік тұрмыстық бағдарлау сабағында тәжірибелер, экскурсиялар, саяхаттар 

қарастырылған. 

Арнайы мектептегі «Жалпы еңбекке дайындық», «Қолөнер», «Кәсібиеңбекке баулу» 

және т.б. оқу пәндерін оқыту мүмкіндігі шектеулі балалардыңтек өмірге және еңбекке қажетті 

білім, білік және дағдыларды қалыптастыру ғана емес, сондай-ақ, бастапқы кәсіби бағдар алуына 

мүмкіндік береді. 

Арнайы мектепте еңбекке баулу әдеттегі еңбек ұжымы жағдайында жаппай өндірістік 

кәсіпорындарда күрделі емес жұмыс түрін өз бетімен және кәсіби деңгейде орындауға қабілетті 

физикалық еңбек қызметкерлерін даярлауға бағытталған. Еңбекке баулу, басқа оқу пәндері 

сияқты оқушыларды жан-жақты дамыту міндеттерін шешеді. Ол физикалық, ақыл-ой, 

эстетикалық және адамгершілік тұрғысынан дамытуға айтарлықтай үлес қосады. Бірақ еңбекке 

баулудың негізгі міндеті – мектеп оқушыларына белгілі мамандық бойынша жұмыс істеу үшін 

қажетті бастапқы кәсіптік білім беру, яғни оларға қолжетімді техникалық және технологиялық 

білім беру, кәсіби білігі мен дағдысын қалыптастыру. Сонымен қатар, арнайы мектептегі 

еңбекке баулу оқушыларды әлеуметтік-еңбекке бейімдеу және сауықтыру қызметтерін де 

атқарады. Бұл міндет балаларды өмірде қажетті: тұрмыстық, қоғамдық пайдалы және кәсіптік 

еңбек түрлеріне қосу жолымен шешіледі. Еңбек сабағында оқушылардың алған білімі, бір 

жағынан, ақылпарасатының жалпы деңгейін арттырады, екінші жағынан, еңбектік міндеттерін 

шешуде өз қызметін дұрыс реттеу білігін дамыту үшін негіз болып табылады (алынған 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

тапсырмаға бағдарлану, өз жұмысын жоспарлау және бақылау). Арнайы мектептің өз 

тәрбиеленушілеріне политехникалық білім бермейтінінін атап көрсету қажет. Осындай міндет 

балалардың ақыл-ой дамуы ерекшелігіне байланысты және оның оқушылар үшін қолжетімсіздігі 

салдарынан жалпы білім беру пәндерінің оқу бағдарламаларына қойылмайды. Сондықтан, ол 

еңбекке баулуда да шешіле қоймайды. Сонымен қатар, арнайы мектептегі еңбекке баулу 

политехникаландырудың жекелеген элементтерін құрайды. Жалпы білім беретін сабақтарда 

балалар еңбектің технологиялық процестерін терең түсіну үшін қажетті жеткілікті жалпы білім 

беру базасын алмайтынын ескерсек, арнайы мектептер жағдайында кәсіби-еңбекке баулу 

міндеттері ерекше маңызға ие екенін көруге болады. Оқытуды теориясыз және тек практикалық 

дағдыларды пысықтаумен ғана құру әрекеттері, әдеттегідей, еңбек тапсырмаларын орындаудың 

шығармашылық тәсілдерінен айрылған формалды, ой елегінен өткізілмеген тәсілдер мен іс-

әрекеттерді меңгеруге әкеледі.  Арнайы мектепте ақыл-ой кемістігі бар балалар үшін теориялық 

ережелер қарапайым түрде беріледі. Оның бүкіл көлемі емес, тек, онсыз еңбек әрекетін саналы 

меңгеру, еңбек технологиясын ойлау мүмкін болмайтын еңбастысы ғана айтылады. 

Еңбек – арнайы мектептерде өзінің тәжірибелік әрекеті мен оны реттеуді ұйымдастыру 

үшін сондай-ақ, ақыл-ой тәсілдері мен әрекеттерін меңгеру қиындығын жеңу бойынша түзету 

жұмыстарында кеңінен қолданылады. Осы мақсатпен еңбек тапсырмаларын орындау процесінде 

оқушыларды тапсырмаға бағдарлау, алдағы әрекеттерін ойша және жазбаша түрде жоспарлауы 

бойынша, өзін-өзі тексеру дағдысы мен оның орындалу тәсілдерін ауызша түсіндіру туралы 

арнайы тәсілдер қолданылады. Сонымен қатар, оқушылардың еңбек әрекетінің мақсаттылығына 

бағыт беруге ерекше көңіл бөлінеді. Осы сапаларды жасаудағы үнемі жаттығулар оқушылардың 

тұрақты сипаттағы өздері қалаған мақсаттылық әрекетіне жол ашады. Жалпы білім беретін оқу 

пәндерін еңбек сабағымен байланыста және сабақтастықта меңгеру нәтижесінде оқушылардың 

жалпы білім деңгейін арттырудың мүмкіндігі кеңейеді. Еңбек сабақтарын дұрыс қойған 

жағдайда барлық оқу пәндерінің мазмұнын құрайтын оқушылардың білімі мен білігін 

арттыруға, нақтылауға және түзетуге мүмкіндік беріледі. Сонымен қатар, еңбектің 

оқушылардың жалпы физикалық дамуы үшін маңыздылығы баршаға мәлім. Моторикасын, дене 

қалпындағы кемшіліктерді түзетумен қатар, ептілік, дәлдік, қозғалыстың жылдамдығы және 

үйлесімділігі сынды құнды физикалық қасиеттерді қалыптастыру, балалар еңбегін дұрыс 

ұйымдастыру олардың жалпы сауығуы мен физикалық дамуына мүмкіндік береді. Сонымен 

қатар, еңбек ақыл-ой және физикалық дамуын түзетуге әсер етеді, сондай-ақ ол ақыл-ой кемістігі 

бар оқушылардың адамгершілігін жетілдірудің күшті құралы болып табылады. Өзара көмек 

және жақын серкітестік принципіне құрылған біріккен еңбек әрекеті оқушыларда 

еңбексүйгіштік, достық және жолдастық сезімі, ұжымда жұмыс істей білу, тәртіптілік, 

ұйымдасушылық және т.б. сынды құнды моральдік қасиеттерге тәрбиелеудің өзіндік 

тәжірибелік мектебі болып табылады. Еңбек балалардың психикасына сауықтырушылық әсерін 

тигізетін жағымды эмоциялар қалыптастырады, оларға қуаныш, сергек көңіл-күй сыйлайды. 

Еңбекке баулуға енгізілген көлемді түзету-дамытушылық мүмкіндіктерге қарамастан, 

ақыл-ой кемістігі бар балаларды еңбек әрекетіне қосу олардың дамуындағы кемшіліктерді 

өздігінен түзете алмайды. Еңбек тек мамандық алу құралы ретінде ғана қолданған жағдайда, ол 

өзінің тәрбиелік маңызын жоғалтады. Өздеріне тиісті басшылық болмаған жағдайда 

шаршағандықты сезінбей ұзақ уақыт бірсарынды және үйреншікті жұмысты орындауға бейім 

ақыл-ой кемістігі бар балалар өздерінің дамуына мүмкіндік бермейтін тек механикалық түрде 

орындауға әдеттенеді. Еңбекке баулудың қарастырылған міндеттері (кәсіби-еңбек әрекетін 

меңгеру, тәрбиелеу және түзету) өзара шарттасқан және тек өзара байланыста ғана тиімді 

шешімге ие болады. Сонымен, оқушылардың тәрбиелілік деңгейінің төмендігі еңбекке баулуға 

айтарлықтай кедергі келтіреді және жарақаттау қауіптілігін арттырады. Екінші жағынан, егер 

оқушы еңбек бойынша бағдарламалық материалды меңгерген, тәрбиесі жеткіліксіз болса, онда 

оны еңбекке даярлығы аяқталған деп санауға болмайды. Еңбектік білімді әсіресе тәжірибелік 

білікті қалыптастыру тұлғаның моральдік қалыптасуына мүмкіндік береді, өйткені еңбекке 

ептілігі нәтижесінде моральдік қанағаттану сезімі пайда болады, бұл оқушы тұлғасының 

адамгершілік дамуының негізі ретінде қызмет етеді. 
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Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік ортаға бейімдеу, кіріктіру барысында әртүрлі 

кездесу кештер,үйірмелер, фестивальдар, спорттық жарыстар,байқаулар, сайыстар, саяхаттар, 

сапарлар, концерттер өткізуге болады.Олар әлеуметтік кіріктірудің тиімді түрлері болып 

саналады.Қызықты және тартымды  шаралар коммуникативтік сапаларды қалыптастырып, өзін-

өзі білдіру, өзін-өзі ашу, өзін-өзі тану үрдістерін  жеделдетуге мүмкіндік береді және әлеуметтік 

бейімделу үшін қолайлы жағдай жасалады. 
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В статье представлены результаты исследования, целью которого является 

повышение компетентности учителей, способных грамотно реализовать задачи 

инклюзивного образования. Учителям необходимо иметь представление о том, как 

понимают учителя проблемы инклюзии, как относится к этому процессу. Выполненный в 

работе факторный анализ позволил выявить трехфакторную структуру исследуемого 

явления. Выделенные факторы позволяют оценить уровень понимания и поддержки 

учителями инклюзивного образования, их способность увидеть в детях с особыми 

потребностями ресурс, а не проблему, а также оценить уровень готовности школы к 

успешной реализации инклюзивного образования.  

Ключевые слова: инклюзивное обучение, факторный анализ, SPSS 

 

Мақала мақсаты мұғалімдердің инклюзивті білімді жүзеге асыру қабілетін дамыту 

болатын зерттеудің нәтижелері баяндалған. Мұғалімдердің инклюзия проблемасына және 

оның үрдісіне деген түсінігі болу керек. Зерттеуде жасалған факторлық талдау 

зерттелетін қубылыстың үш факторлық  құрлымын ашықтауға мүмкіндік берді. 

Анықталған факторлар мұғалімнің инклюзивті білім беруді түсіну мен оны қолдау деңгейін, 

олардың ерекше қажеттіліктері бар балаларды проблема емес ресурс ретінде көруге,  

сонымен қатар мектептердің инклюзивті білім беруге дайындығын бағалауға мүмкіндік 

береді.  

Кілт сөздер: инклюзивті оқыту,факторлық талдау, SPSS 

 

The article presents the results of a study aimed at improving the competence of teachers 

who are able to competently implement the tasks of inclusive education. Teachers need to have an 
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idea of how teachers understand the problems of inclusion, how they relate to this process. The 

factor analysis performed in the work allowed to reveal the three-factor structure of the 

phenomenon under study. The selected factors make it possible to assess the level of understanding 

and support of teachers of inclusive education, their ability to see in children with special needs a 

resource, not a problem, as well as to assess the level of readiness of the school for the successful 

implementation of inclusive education. 

Keywords: inclusive learning, factor analysis, SPSS 

 

В настоящее время в Казахстане провозглашен принцип приоритета интересов 

личности над интересами общества через гарантированное соблюдение прав и свобод 

каждого. Отношение к лицам с ограниченными возможностями основывается на идее 

социальной реабилитации, которая предполагает достижение лицами с ограниченными 

возможностями максимальной самостоятельности и независимости в обществе. 

Право на образование - это право любого человека. А образование детей - это 

основное и неотъемлемое условие их социализации, полноценного участия в жизни 

общества. 

Законодательством Республики Казахстан в соответствии с основополагающими 

международными документами в области прав человека предусматривается принцип равных 

прав на образование для всех детей страны. Гарантии права детей на получение образования 

закреплены в Конституции Республики Казахстан, Законах Республики Казахстан «О правах 

ребенка в Республике Казахстан», "Об образовании", «О социальной и медико-

педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями», "О 

социальной защите инвалидов в Республике Казахстан", "О специальных социальных 

услугах" [1]. 

Предпринимая последовательные шаги в движении от равных прав к равным 

возможностям в доступе к качественному образованию для всех, правительство РК в 

«Государственной программе развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 

годы» определяет в качестве одной из важных задач развитие инклюзивного образования. В 

Программе определены мероприятия, способствующие созданию необходимой нормативно-

правовой основы включения всех детей, в том числе и детей с ограниченными 

возможностями в развитии, в общеобразовательное пространство [2].   

В Казахстане, по данным министерства, живет более 150 тыс. детей-инвалидов. 

Однако и эти цифры относительны, потому что иногда родители, избегая такого социального 

определения возможностей детей, не ставят их на учет. 

В Казахстане работает 7 центров, которые предоставляют методическую и психолого-

педагогическую помощь образовательным учреждениям, педагогическому составу и 

родителям, которые участвуют в этом процессе. Среди них есть региональные центры по 

внедрению инклюзивности в Актюбинской и Акмолинской, Карагандинской и Западно-

Казахстанской областях, в Кызылорде. 

По состоянию на 2017 год в Казахстане 495 детских садов стали работать по 

инклюзивному типу. В них получали соответствующее образование и воспитание более 6 

тыс. детей. Более 3 тыс. казахстанских школ создали условия для внедрения инклюзивного 

обучения. В этой программе приняли участие 40 тыс. школьников с особыми потребностями. 

Предполагается, что к 2020-м гг. в Казахстане такие средние учебные учреждения 

составят около 70% от общего количества таких заведений, а дошкольные — 30% [3]. 

Методология и результаты 

Для сбора первичных данных в процессе исследования был использован авторский 

опросник, позволяющий измерить отношение респондентов к инклюзивному обучению, а 

также оценить относительную значимость и разрешенность проблем, связанных с 

инклюзивным образованием. Опросник был адаптирован и апробирован в процессе 

исследований, проведенных в Латвии [4] и в России [5,6]. В первой части опросника 

фиксировались такие данные респондентов как их опыт, связанный с различными аспектами 
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инклюзии. Во второй части опросника респондентам было предложено оценить по шкале 

Ликерта 22 индикатора, отображающих их мнение по поводу преимуществ и недостатков 

инклюзивного обучения. В третьей части опросника респонденты оценивали степень 

разрешенности и относительную значимость проблем, возникающих при реализации 

инклюзивного обучения. Для статистического анализа данных и презентации результатов 

исследований в работе использован программный пакет SPSS («Statistical Package for the 

Social Sciences»), версия  23  for  Windows. 

Эмпирическую базу исследования составили данные, полученные в результате опроса 

123 учителей школ города Талдыкоргана. Исследование носило выборочный характер. 

Возраст респондентов варьировал в диапазоне от 21 года до 62 лет и у половины из них не 

превышал 32 лет, средний возраст – 34 года. Учителей – мужчин, принявших участие в 

исследовании было 34, что составило 26,8% исследуемой выборки. Уровень инклюзивной 

компетентности как достаточный для практической работы отмечают у себя 67 (54,5%) 

учителей, остальные участники исследования признают, что он нуждается в повышении. При 

этом, практический опыт работы с детьми инвалидами имели только 28 (22,8%) 

респондентов. 40 (32,5%) учителей принимали участие в проектах, связанных с 

инклюзивным обучением, а 5 (4%) были руководителями таких проектов. Только 11 (9%) 

учителей отмечают полную готовность школы, в которой они работают, к реализации 

инклюзивного обучения, 75 (61%) говорят о частичной готовности. Наличие в школе детей с 

особыми потребностями является нормой только для 27 (22%) школ, в 41 (32%) школе они 

присутствуют как исключение. В большинстве школ 72 (58%) отношение учителей к 

реализации в школе инклюзивного образования пассивное, только в 41 (33%) школе учителя 

приветствуют этот процесс и принимают в нем активное участие. 

 

 
 

 

Рис. 1. Зависимость опыта инклюзивной компетентности от наличия опыта участия в 

проектах, связанных с инклюзивным обучением 

 

На рис. 1 отображена наблюдаемая статистически значимая связь между уровнем 

инклюзивной компетенции респондентов и их участием в проектах, связанных с 

инклюзивным обучением. 68,89% учителей, имеющих опыт участия в проектах, оценивают 

свой уровень инклюзивной компетенции как достаточный для практической работы, в то 

время как, среди респондентов, у которых опыт участия в проектах отсутствует, таких 

только 46,15%. 
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Таблица 1. Факторы, индикаторы и их факторные нагрузки в пространстве отношения 

к инклюзивному образованию 

 Индикаторы Факторные 

нагрузки 

Ф
ак
то
р
 1

 

В школе  должны быть созданы специализированные классы для  детей с 

особыми потребностями 

0,761 

Основная роль общеобразовательных школ состоит в повышении 

академических показателей учащихся 

0,699 

Для реализации инклюзивного обучения необходимо направить 

основные усилия на адаптацию ребенка с особыми потребностями к 

условиям существующей образовательной среды 

0,598 

Только незначительная группа детей с особыми потребностями может 

быть полностью включена в среду общего образования. 

0,589 

Наилучшим вариантом обучения для большинства детей с проблемами в 

состоянии здоровья остается специальное коррекционное образование. 

0,547 

Ф
ак
то
р
 2

 

Обычные школы с инклюзивной ориентацией являются наиболее 

эффективным средством борьбы с дискриминационными воззрениями и 

способствуют созданию более толерантного общества 

0,611 

Использование образовательных методик  для поддержки в процессе  

обучения детей с различными способностями способствует улучшению 

качества обучения всех детей в инклюзивном классе 

0,601 

Обучение в инклюзивной среде способствует развитию социального 

опыта обычных детей, способствует формированию у них 

положительных личностных качеств 

0,558 

Общение с инвалидами  помогает обычным детям лучше справиться с 

собственными трудностями и негативными переживаниями 

0,471 

Многообразие и непохожесть детей друг на друга не проблема, 

требующая решения, а важнейший ресурс, который можно использовать 

в образовательном процессе. 

0,428 

Ф
ак
то
р
 3

 

Научно-исследовательские проекты, теоретические и эмперические 

исследования, направленные на совершенствование системы 

инклюзивного образования, слишком далеки от реальности 

0,748 

Ученик с особыми потребностями является носителем проблем, 

связанных с созданием для него специальной образовательной среды 

0,654 

Базовое педагогическое образование не обеспечивает уровень 

инклюзивной компетентности, необходимый для практической 

реализации инклюзивного обучения 

0,549 

Инклюзия представляет собой форму опасного эксперимента с 

непредсказуемыми рисками для всех его участников 

0,515 

Реализация инклюзивного обучения усложняет процесс  общего 

образования и снижает его качество для всех 

0,505 

Учебные планы, программы, технологии обучения в массовой школе 

практически не учитывают особенности обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и не могут быть адаптированы 

непосредственно в ходе учебного процесса 

0,491 

  

С целью анализа факторной структуры частей опросника был выполнен  

эксплораторный (исследовательский) факторный анализ. Факторный анализ проводился с 

отбором факторов методом главных компонент. Факторный анализ позволил снизить 

размерность рассматриваемого явления, перейдя от индикаторов к агрегированным 

показателям и латентным переменным, характеризующим отношение к инклюзивному 

обучению. Обработка опросника свелась к вычислению агрегированных показателей 
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(вторичных данных) на основе индикаторов (первичных данных, полученных 

непосредственно в результате опроса). 

Результаты проведенного факторного анализа отображены в таблице 1. Первый из 

выделенных факторов позволяет оценить уровень поддержки учителями существующего 

коррекционного образования и неготовность их к реализации инклюзивного образования. 

Фактор 2 позволяет оценить насколько учителя способны увидеть в детях с особыми 

потребностями воспитательный ресурс, а не проблему. Фактор 3 отображает уровень 

неготовности современной школы к успешной реализации инклюзивного обучения. 

 
Рис. 2. Средние значения факторов инклюзии у респондентов разных кластерных групп 

 

В результате двухэтапного кластерного анализа удалось выделить три однородных 

группы респондентов, имеющих различия в картинах представлений об инклюзивном 

образовании.  

Первая кластерная группа наиболее многочисленная, содержит 40,7% респондентов. 

К сожалению, учителя этой группы ниже, чем респонденты остальных групп оценивают 

образовательный ресурс детей с особыми потребностями. Уровень поддержки 

коррекционного образования и непонимания идей инклюзии в этой группе выше, чем в 

среднем по совокупности, также как и уровень видения проблем, связанных с неготовностью 

школ к реализации инклюзивного обучения.  

Вторая кластерная группа содержит 23,9% респондентов. Учителя этой группы в 

большей степени, чем их коллеги из других групп, поддерживают идеи инклюзивного 

образования, видят образовательный ресурс в детях с особыми потребностями, на среднем 

по совокупности уровне оценивают готовность школ к реализации инклюзивного обучения. 

77,78% учителей этой группы оценивают свой опыт инклюзивной компетентности, как 

достаточный для практической работы. В других группах таких учителей не больше 50%. У 

63% респондентов этой группы есть опыт участия в проектах, связанных с инклюзией. 

К третьей кластерной группе относятся 35,4% респондентов. Для этой кластерной 

группы характерно недостаточное для эффективной работы понимание идей инклюзивного 

образования, средняя по совокупности оценка детей с особыми потребностями как 

образовательного ресурса и более высокая, чем в остальных группах оценка готовности 

школы к реализации инклюзивного обучения. 

 
Рис. 3. Распределение проблем, связанных с инклюзивным образованием в плоскости значимость 

– разрешенность 
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Анализ оценивания учителями проблем, отображен на рис.3. Ниже, чем в среднем по 

совокупности учителя оценивают значимость таких проблем как: 

 недостаточный объем средств, выделяемых на поддержку инклюзивного обучения (Р5); 

 слабая организационно-методическая поддержка образовательного процесса, отсутствие 

специальных стандартов образования и вариативных программ для обучения детей с особыми 

образовательными потребностями (Р6); 

 низкий уровень инклюзивной культуры в общеобразовательных школах и обществе в 
целом, наличие культурных стереотипов в отношении людей с инвалидностью, нетерпимость и не 

толерантность  по отношению к ним (Р7); 

 жесткая регламентация деятельности образовательных учреждений, огромное 

количество регулирующих норм и правил, которые ограничивают возможности школы в 

проведении инклюзивной образовательной политики (Р8); 

 предпочтения родителей детей с особыми потребностями (их убежденность в 
необходимости создания для их ребенка уникальных условий, которым  более соответствует 

специализированное учебное заведение, чем общеобразовательное) (Р9); 

 слабая организационная поддержка эффективного взаимодействия всех субъектов 
инклюзивного образовательного процесса: администрации, педагогов, детей, родителей 

(отсутствие в школе координатора по инклюзии) (Р10). 

Проблемы, уровень значимости которых выше, чем в среднем по совокупности, а уровень 

разрешенности ниже, относятся к отсутствию необходимой инфраструктуры и недостаточно 

разработанности правовой базы инклюзивного образования. Проблемы, связанные с отсутствием в 

школах инфраструктуры реабилитационной помощи и с недостаточным уровнем инклюзивной 

компетентности учителей, респонденты считают значимыми, но уровень их разрешенности 

оценивают выше, чем в среднем по совокупности. 

Выводы 

Процесс успешного перехода к инклюзивному образованию требует готовности к этому 

процессу школьных учителей. Исследование показало, что уровень необходимой инклюзивной 

компетенции учителей нуждается в повышении.  

Выполненная в процессе исследования кластеризация учителей позволит адресно 

сформулировать задачи подготовки учителей к реализации инклюзивного образования, внести 

изменения в содержание занятий, формирование компетенций.  
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Бұл  мақалада, мұғалім мамандарын даярлаудың ерекшеліктері қарастырылып, 

мазмұны ашылған. Болашақ мұғалімдерді дайындаудың мазмұнына мән беріліп, кәсіби маманды 

қалыптастырудың теориялық және әдістемелік мәселелерін қарастыра отырып, 

педагогикалық қызметтің мазмұндық құрылымының ерекшеліктеріне сипаттамалар берілген. 

Кілт сөздер: болашақ мұғалім, кәсіби іс-әрекет, іскерлік, педагогикалық шеберлік, 

танымдылық, педагогикалық қабілет. 

 

В этой статье рассматриваются особенности подготовки учителей, раскрыты 

содержание. Особое внимание уделено содержанию подготовки будущих учителей, 

особенностям содержательной структуры педагогической деятельности, рассматривая 

теоретические и методические проблемы формирования профессионального специалиста.  

Ключевые слова: будущий учитель, профессиональная деятельность, деловое, 

педагогическое мастерство, познание, педагогические способности. 

 

This article discusses the features of teacher training, disclosed content. Special attention is paid 

to the content of training of future teachers, the features of the content structure of pedagogical activity, 

considering the theoretical and methodological problems of formation of a professional specialist.  

Key words: future teacher, professional activity, business, pedagogical skill, knowledge, 

pedagogical abilities. 

 

Қоғамдағы қазіргі үдемелілік дамуында өнеркәсіпті кезеңдік  ревалюциялық жолменен 

дамыту жаңа стратегиялық бағыт-бағдарлар, әлеуметтік ортаның қазіргі сұранысы мен оған 

қатысты ашықтығы, оның жедел ақпараттануы мен қарқынды дамуы білім беру жүйесінің 

сатылық деңгейлеріне қойылатын талаптарды түбірімен қайта қарауды талап етуде. Әлемдегі 

алдыңғы қатардан орын алып отырған мемлекеттердің барлығы қоғамдық құрылымдағы білім 

беру жүйесіне, мақсатына, мазмұны мен технологияларын оның нәтижесін өмірлік тәжірибеде 

ендірілуі мен қолданылуына қарап бағаланатын болды. Қазіргі білім берудің мақсаты – білімді 

игертіп, білік пен дағдыны меңгерту емес, осы іс-әрекеттердің негізінде жеке, әлеуметтік және 

кәсіби біліктілікке бағдарлайтын ғылыми білімдік ақпаратты табу мен пайдалну, ой елегінен 

өткізге отырып бүгінгі ғылыми-әдістемелік тұрғыдан талдау және ұтымды пайдалану, өзгермелі 

дүниге жылдам бейімделгіш, бәсекеге қабілетті, қазіргі заманау талаптарға лайықты жұмыс 

жасап, өмір сүруге бейімдеу. Бұл қазіргі кезеңдегі қоғам мен мемлекет дамуының өзегі - ғылым 

мен білім болып табылатыны есепке алынып, оған заманауи білімді халықаралық деңгейде 

дамытудың бағыттарына арналған реформалардың отандық білім беру жүйесінің сатылық 

деңгейлерінде ерекшелігіне сай жүзеге асырылуы және «Болон процесінің»  талаптары мен  ішкі 

құрылымдық мазмұнына үйлесімділіктің болуын негіздейді. 

Қазақстан Республикасы «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті - 

оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық 

коммуникациялық желілерге шығу, ұлттық және жалпы адамзаттық қүндылықтар, ғылым мен 

практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға 

бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау» деп атап көрсеткендей-ақ, қазіргі кезеңде 

әрбір мұғалімнің алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі -оқытудың әдіс-тәсілдерін 

үнемі жетілдіріп отыру және жаңа педагогикалық технологияны меңгеру [1].  

mailto:anikeeva.a@icloud.com
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Жастарды қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалім инновациялық іс-әекеттің 

ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеруі маңызды мәселелердің бірі. Жаңашылдық 

педагогикалық технологияны меңгеруге болашақ мұғалімдерді даярлау - олардың кәсіби 

біліктіліктері заманауи талаптарды қанағаттандыратан және педагог қызметкерінің жеке 

тұлғалық болмысының қалыптасуы мен дамуындағы орын алатын ғылыми-білімдердің озық 

үлгілерін теориялық және әдәстемелік тұрғыдан меңгерген, оқу-тәрбие үдерісінде оларды 

оңтайлы пайдалана алатын қабілетке ие, шығармашыл, ізденімпаз, өз мамандығының қыр-

сырын жақсы меңгеру болып табылады. 

Қазақстанның білім беру саласындағы жүйелі өзгерістер әлемдік деңгейдегі болып 

жатқан жаңашыл бастамалармен үндесуде. Білім мемлекеттің интеллектуалдық және рухани 

ресурстарының сарқылмас бұлағы ретінде адам капиталының сапасын арттыру мәселесін басты 

бағыт-бағдар ретінде қарастыруда. Мемлекеттің және қоғамдық құрылымының экономикалық 

және мәдени-әлеуметтік жетістіктері ең алдымен, олардың білім жүйесімен, адамзаттарының 

білім деңгейің көрсеткішімен бағаланады. Елімізде білім берудің жаңартылған мазмұны 

жасалып, әлемдік білім беру кеңістігіне ықпалдастықпен енуге бағыт ұстанған. Бұл педагогика, 

психология және жеке пәндерді оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері мен оқу-тәрбие 

үрдісіндегі жаңашылдық бағытқа бет бұрыстар ретінде көріс табуды. Себебі, білім беру 

парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас 

пайда болды. Осы негізден педагогикалық қызметтегі мамандардың кәсіби іс-әрекеттеріне де 

жаңаша талаптар қойылып, білім беру мен оқыту және оқу әрекетін ұйымдастыру мен жастарды 

болашақ өмірге дайындап, тәрбиелеудің әдіс-тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру, озық 

педагогикалық технологияны меңгеру – болашақ мұғалім мамандарын дайындаудың және 

олардың кәсіби әрекетіндегі әлеуетін жаңа деңгейге көтеру күн тәртібіндегі маңызды мәселеге 

айналды. 

«Құрылымдық өзгерістер мұғалім кадрларын әзірлеу жүйесін оздыра отырып дамытумен 

қамтамасыз етілуі тиіс дегенді. Жаңа формацияның педагогы қажет. Мұғалімдердің жаңа ұрпағы 

білім деңгейі жөнінен әрдайым саналып келгеніндей біршама емес, әлдеқайда жоғары болуы 

тиіс - бұл уақыт талабы» [2], - әр оқушының қабілетіне қарай білім беру мен оқытуды және оқу 

әрекетін ұйымдастыру арқылы оларды жеке шығармашылдыққа, зерттеушілікке, 

ізденімпаздыққа, өзіндік жеке көзқарасының ғылыми тұрғыдан қалыптасуына негіз болатын 

тәрбиені жүзеге асыратын біліктілігі жоғары, заман талабын қанағаттандаратын кәсіби мұғалім 

дайындауға бағыт алу. Осыған орай педагогикалық қызметке ынтасы жоғары, білім беру 

саласындағы үнемі жаңарып отыратын өзгерістерге икемді, жаңа технологияларды оқу-тәрбие 

үдерісінде қолдана алатын мұғалімдерді дайындау - оларды кәсіби дайындаудың ең көкейкесті 

аспектісінің бірі және педагогтың жеке тұлғасын қалыптастыру барысындағы іс-әрекеттің 

нәтижесі болып табылады. 

Қазіргі кезеңде мектептің жұмысын қайта қарау, қоғамның дамуының жаңа жағдайларына 

сәйкес оның мақсат, міндеттерін түбегейлі өзгерту қажеттілігі тyындап отыр. Білім беру мен 

оқытуда және мектеп оқушыларын заман талабының сәйкес тәрбиелеу мен өмір ағымына 

баулудағы басшылыққа алынатын қағидалық ұстанымдарды жүйелеп, әрі үйлесімділік тұрғыдан 

таңдап алған жөн. Өз кезеңінде психолог-ғалым Л.В.Выготский: «...мұғалім әлеуметтік-тәрбиелік 

ортаны ұйымдастырушы, әр оқушымен қарым-қатынасты ретке келтіруші және бақылаушы», - 

деп берген анықтамасы бүгінгі күннің талаптарына сай келіп тұрғаны анық [3].  

Қазіргі жаңартылған білім мазмұнынын ұйымдастыру мен осы негізде оқыту, оқу және 

тәрбие жұмыстарын жұмыстарының нәтижелілігіне қол жеткізудің міндеттерінің  бірі -  білім 

сапасын арттыру басты шарт болып отыр. Сондықтан мұғалімнің білімділігі, интеллектуалдық 

мүмкіндігі жоғары болған сайын оның шәкірттерінің білімге, ғылымға деген 

қызығушылығының арта түсетіні анық. Мұғалім өз заманының  ең білімді, мәдениетті адамы 

бола отырып, оқушыны оқуға, өздігінен білім алуға және сол білімін өзін қоршаған ортады 

қолдана білуге үйретеді. Мұғалімнің кәсіби дайындығы оның қоғамдық-саяси, мамандыққа 

негізделген психологиялық-педагогикалық және жеке пәндерді оқыту әдістемесі бағытындағы 

кәсібилендіру пәндерден терең білімі болуымен анықталады. Білімді үнемі толықтырып отыру 
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мен ғылыми пәндерді терең әрі жан-жақта игеру арқылы оның озық жетістіктерін білу, меңгеру - 

қазіргі мұғалімге қойылатын  басты талап. Бірақ, бұл жерде білімділік көрсеткіш қана шешуші 

мәнге ие болмайды. Оған қоса білімнің дәлділігі, жүйелілігі және үнемі дамып отыратындығын 

ескере отырып, оған ілесе білу мен меңгеру қажет. Кәсіби маманның педагогикалық қызметке 

жарамдылығы білімінің тереңдігінде ғана емес, сол білімін үнемі, әрі үздіксіз дамытып 

отыратығында, алған білімін кәсіби әрекетіндегі өмірлік тәжірибесінде ұтымды пайдалана 

отырып, өзгермелі жағдайға бейімдеуінде. Бұл мұғалім үшін кәсіби мамандығындағы жұмысқа, 

яғни, ертеңгі күнгі мектеп өміріне дайын болуы және алдын-ала болашағын болжай отырып 

заманауи білім қорын жинау деген түсінік. Мүғалімнің ғылыми білімдер жүйесін меңгеруі 

жоғары болуы мүмкін. Дегенмен, осындай жағдайда ол мұғалімнің кәсіптік дәрежесінің бір ғана 

көрсеткіші бола алады. Алған білімді педагогикалық қызметтің мақсатымен, жаңашылдық әдіс-

тәсілдерімен және түрлі педагогикалық үдерісте орын алатын жағдайларымен байланыстары, 

ұштастыра арқылы тиімді шешім ретінде пайдалан білу бұл - шеберлігінің көрсеткіш болып 

табылады. Оқушылардың жеке тұлғалық болмысыны қалаптастыру мен дамытуда мұғалімнің 

шеберлігі мен тәжірибесі, шығармашылдығы, ізденуі, оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру 

мен жүргізудегі тиімді, әрі басты мәселе болып табылады. Оқушылардың ғылмидүниетанымдық 

тұлғасын қалыптастыру мен дамытуды оқылатын барлық пәндердің оқу материалдарын 

тізбектестік негізде логикалық жалғамдарын басшылыққа ала отырып олардың білімділік, 

тәрбиелік және дамытушылық мүмкіндіктерінің мәнін жете ашу оқушының ой-өрісін, 

дүниетанымын дамыту арқылы өзіндік көзқарасын қалыптастыру, пәнге қызығушылығын ояту, 

т.б. шығармашылық жұмыстар нәтижесінде тұлғаның сана-сезімі, қиялы, ойлауын дамытудағы 

мүмкіндіктерін кеңінен жүзеге асырады. Жалпы айтқанда мұғалімнің кәсібилік әлеуетінің 

сапалық көрсеткішінің жоғару болуы - оқушылардың ой-өрісін жан-жақты дамытады, білім 

сапасын арттырады, оқу іс-әрекетінде белсенділік танытуға итермелейтін күш ретінде олардың 

ақыл-ойын, ес пен ойлауын, қиялын, тапқырлығын дамытуға жүйелі түрде әсер ететін және 

алған білімдерін өмірде қолдануға, зейінін, шығармашылығын шыңдай түсуге ықпал жасап, 

қолдау жасайтын, бағыттылық әректті ұйымдастырушы мен басқырушылыққа ие болу деген 

түсінік береді.  

Отандық педагог-психолог, ғалым Т.Сабыров, «..жалпы пәндер ұғымдары мен ережелері 

- бұл әрбір пәнде пайдаланатын білімдер мен  іскерліктер. Олар міндетті түрде мұғалімнің 

зейінінде болуы шарт. Базалық білім деңгейі - бұл оқушылардың жалпы пәндер ұғымдарын және 

ережелерін меңгеру», -деп түйіндеуі, біздің қарастырып отырған мәселеміздің мазмұнына сай 

айтылғандығында [4,5].  

Мұғалім қызметінің мазмұнындағы өзіндік ерекшелік - оқушымен үнемі қарым-

қатынаста болу және руханилық тұрғыда жақындығының орын алуымен сипатталатындығында. 

Сондықтан мұғалімнің жалпы мәдениетінің жоғары дәрежеде болуы оның интеллектуалдық 

мүмкіндігі, ой-өрісінің тереңдігі, рухани байлығы кеңдігі оқу-тәрбие жұмыстарын тиімді 

ұйымдастыруға үлкен ықпал жасайды. 

Болашақ мамандар –жеке пәнді оқытудың жаңашыл әдіс-тәсілдерін жетік меңгерген, 

педагогикалық қызметте шығармашылықпен жұмыс жасуға бейім, кәсіби шеберлігін үнемі 

жетілдіріп отыруға ынталы болуы керек. Педагогикалық кәсіби іс-әрекеттегі шеберлік – бірінші 

тәрбиелік бағыттылығы, идеялық-саяси бағытта оқушылардың қоғамдық санасын 

қалыптастырға, ұлттық дүниетанымды дамытудағы тәлім-тәрбиелік мұралардың озық үлгілерін 

өнеге ретінде ұсынуында болса, екіншіден, жалпы мәдение-дүниетанымдық және мамандыққа 

бағыттылған білім, білік, іскерлік дағдының толық болуы мен ұстаздық тәжірибенің жиынтығы. 

Мұғалім еңбегінің нәтижелі болуы оның табиғи дарындылығында дейтін пікірлер де бар. Сөз 

жоқ, дарындылық, аса қабілеттілік қай мамандықта болсын кездеседі. Бірақ адам мамандық 

ерекшелігімен дүниеге келмейтіні ақиқат. Педагогикалық шеберлік – кейбіреулерге ғана 

табиғиттың таңдап берген сыйы емес, ол үздіксіз  ізденудің, өзін-өзі  үнемі кәсіби жетілдірудің  

және өзінің қалаған мамандығына деген құрмет пен ынта-құмарлығынан туындайтын іс-

әрекеттерінің  жиынтығы. Еңбек етудегі ізденіс пен шығармашылық - мамандықтың барлық 

түріне аса қажет нәрсе. Мұғалім мамандығындағы ізденіс пен шығармашылық - ұстаздық 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

дарындылыққа жетудің жолы, педагогикалық еңбекте шешуші орынға ие. Мұғалім еңбегінің 

бағыты - өте күрделі, қарама-қайшылығы көп, қиындығы мен қияметтігі жиі кездесетін және 

оны шешеудің жолдары білімділік пен табандылықта, шынайылық пен ақиқаттықты, әділдікті, 

іскерлікті, руханилылықты жоғары қойатын және еңбек нәтижесінің бірден көріне қоймайтын, 

жұмбақ сыры алуан түрлі, өзгелердің сенімін ақтауға, олардың бұл өмірде өз орындарын табуға 

көмек беріп, өмірге баулу т.б. әрекеттерінің жиынтығын қамтиды. Бұған мұғалімнің 

педагогикалық қабілеті мен бейімділігінің болуы – оның еңбегінің нәтижелі болуының кепілі. 

Педагогикалық қабілет пен мінез-құлық қасиеттері  мектептегі кезден-ақ біртіндеп көріне 

бастайды да, педагогикалық мамандықта білім алуымен, түрлі ғылыми білімдерді игеруінің 

негізінде дамып, жетіле түседі. 

Болашақ мұғалім мамандығында білім алушы білімгерлер – мектептегі оқыту мен 

тәрбиелеу ісінде кәсіптік деңгейі және ұстаздық шеберлігі жоғары болуы үшін педагогикалық-

психологиялық аpнайы зерттеулер негізінде айқындалған педагог мамандығына тән іскерлік пен 

дағдыларды меңгеруі тиіс. Өйткені, педагогтік іс-әрекет - өте күрделі жүйе, оның өзіндік арнайы 

құрылымы бар. Олар бірнеше бөліктерден тұрады: танымдылық, құра білушілік, қарым-қатынас, 

ұйымдастырушылық, хабарлама және зерттеушілік іс-әрекеттер мен дағдылар.  

Танымдылық іскерлік - жеке бастың интеллектуалдық мүмкіндігі, мамандық еңбегінің 

өзегі. Танымдық пен іскерлікті қалыптастыру үшін  адамның қабылдау, зейін, ойлау, елес, ес, 

т.б. психикалық қасиеттерінің  бірлікте дамуы қажет. Мәселен, байқағыштығы, өзін-өзі 

бақылауы мен бағалауы, есеп беруі, қиындыққа кездескен жағдайда ұтымды әрі, дұрыс жол таба 

білуі, ойлау, талдау жасау, салыстыру, сәйкестігін ажырату, нақтылай білу, жинақтау, 

қорытынды жасау, іскерлік дағдылардың болуын талап етеді. Бұл сапалар үнемі жаттығу, өзін-

өзі тәрбиелеу, оқу, білім алу, кәсіби бағытта өзін-өзі жетілдіру, еңбек ету барысында тұтастай 

қалыптасатын қасиеттер.  

 Құра білу  (конструктивтік) іскерлігі  - оқу-тәрбие жұмысын модельдеу, божамдау, 

жобалау, жоспарлау, мазмұнға бағытталған құрылымдық-құрамаларды жүйелеу арқылы оқу 

материалдарын іріктеп алумен сипатталады. Оқушылардың жас дара ерекшеліктеріне сай, оқу-

тәрбие процесінің  материалдық базасына сәйкес жұмысты ретті ұйымдастыра білу. Бұл 

іскерлікті меңгеру үшін интеллектуалдық қасиет,  қабілет қажет. Алдағы жұмысты жоспарлау, 

жобалау, алдымен ойлау, салыстыру, болжам жасау, технологиялық, логикалық ойлау 

қабілеттерімен тікелей байланысты. Сондықтан құра білу   іскерлігі танымдылық  іскерлікпен 

ұштасып жататын  қасиет. 

Қарым-қатынас іскерлігі – бұл мұғалімнің  педагогикалық үдерістің басында адамдармен 

қарым-қатынас жасауға үйренуі. Қарым-қатынас тәсілдері ол алдымен, сөз сөйлеу техникасы, 

қимыл, бет құбылысын  игере білуден басталады. Коммуникативтік іскерлікті тәрбиелеу үшін, 

адам ең алдымен, басқа адамды түсіне білуі, тани білуі және өзін де таныта, түсіндіре білуге 

үйренуі керек. Екіншіден, өзінің ой-пікірін, көңіл-күйін, көзқарасын, мақсатын сөйлескен, 

пікірлескен адамға, коллективке түсіндіре білуге және оларды да түсіне білуге үйренуі қажет. 

Үшіншіден, адамдармен қарым-қатынас  барысында қажет болған жағдайда, бетбұрыс жасау 

сияқты мүмкіндіктерді басқара білу  оң шешім таба білу. Осылардың нәтижесінде мұғалімде 

қарым-қатынас жасауға бейімділігі  және ептілігі бар, адамдармен оңай тіл табыса алатын, тез 

араласа алатын  жеке бастың қасиеті қалыптасады.  

Хабарлау іскерлігі – жеке  педагогикалық іскерлік болып бөлінеді. Көбіне қатынас 

құралы ретінде қарастырылады. Себебі, қарым-қатынас хабарлама  материалысыз  болуы мүмкін 

емес. Ақпараттық іскерлік оқу-тәрбие  үдерісінің тиімділігін арттыруда шешуші орынға ие. Оқу 

материалдарның мазмұнын терең білу, оқыту мен тәрбиелеудің жаңашыл әдіс-тәсілдерін жетік 

меңгеру, барлық хабарлама құралдарын пайдалану дағдысының болуын талап етеді яғни, 

мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетіне қажет іскерлік. 

Ұйымдастырулық іскерлік – бұл мұғалім еңбегінің бөлінбейтін үнемі жүріп отыратын 

маңызды бөлігі. Педагогикалық үдерісті басқарудың негізгі шарты. Бұл, педагогикалық 

әрекеттерді бір-бірімен байланыстыратын кәсіби қатынасты орнатудың негізі болып табылады. 

Ұйымдастырушылық іскерліктің өзіндік белгілері бар. Олар: жұмысты анықтау, мақсатын 
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белгілеу, жұмысты талап ету, тапсырма беру, тапсырылған жұмысты бақылау, орындалуын 

ұйымдастыру, орындалған жұмысты қорытындылау, бағалау, есеп беру, нақтылы объектіге 

зейін қоя білу, кездесетін кедергіні тез арада болдырмауға психологиялық ахуал туғыза білу, іске 

қызығушылықпен кірісу, басқаларға жағымды ықпал жасау іс-әрекеттерінен құралады.  

Зерттеушілік іскерлік –әрбір педагогикалық құбылысқа ғылыми тұрғыдан қарауды, 

ғылыми болжам жасауды, жобалау және эксперимент жүргізуді жоспарлауды, сонымен қатар 

мұғалім озат тәжірибені де өзінің тәжірибесінде жинақтауды, оларға сыни шығармашылыдық 

негізінде талдау жасауды және мектеп өміріне ендіруді қамтиды. Мұғалім мамандығының 

бұндай қырлары – педагогтық іскерлік, білім щеңбері жинақталып, мұғалімнің жеке басының 

қасиет-сапаларын ашып беруге мүмкіндік жасайды. Мұғалімнің жеке басын сипаттайтын 

қасиеттер: кәсіби бағыттылығы, ғылыми көзқарасы, идеялық сенімі, саяси-қоғамдық азаматтық 

белсенділігі, адамгершілік гуманистік қатынасы. 

Педагогикалық кәсіптік қасиеттері –оқушыға деген ынта-ықылас махаббат, 

педагогикалық еңбекке ғылыми көзқарас, психологиялық-педагогикалық білімділік, 

байқағыштық, әділдік, талап қоя білушілік, табандылық, ұстамдылық, өзін-өзі басқара білу, 

қайырымдылық, өз мамандығын бағалап, қастерлей білу. 

Болашақ мұғалімдерді даярлау - қай уақытта да ең өзекті мәселелер қатарына жататыны 

белгілі жайт. Бұл қоғамның әлеуметтік - экономикалық міндеттеріне сай, жастарды өмірге 

бейімдеп, баулудағы білім беріп, оқыту мен тәрбиелеудің  жаңа талаптары туындап отырады. 

Қазіргі кезеңде білім берудің ұлттық моделіне өту оқыту мен тәрбиелеудің соңғы әдіс-

тәсілдерін, инновациялық педагогикалық технологияларды игерген, психология - педагогикалық 

диагностиканы қабылдай алатын, педагогикалық жұмыста қалыптасқан бұрынғы ескі сүрлеуден 

тез арада арылуға қабілетті және нақты тәжірибелік іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл жол салуға 

икемді, шығармашыл педагог-зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет етеді. 

Қорытындылай келе, жоғары оқу орындарында болашақ мұғалімдерді кәсіби іс-

әрекетке дайындау барысында оқыту мен тәрбиелеудің жаңашыл әдіс-тәсілдері жайындағы 

ғылыми-әдістемелік білімдерді игерте отырып, тікелей педагогикалық қызметтерінде оларды 

пайдалану жолдарына үйретіліп, қолдану әдістемесін меңгерсе және дайындық сапасын 

қалыптастыруға әсер ететін кешенді шараларға тартылса, онда болашақ мұғалімдер 

келешекте өзінің кәсіби қызметінде оқытудың қазіргі жаңа технологияларын қолдану 

арқылы оқушыларды шығармашылыққа, ізденімпаздыққа үйретіп, тиянақты білім беруге 

дайындығы арта түсетіні анық. 
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Егеменді еліміздің білім беру жүйесінің әлемдік деңгейге жетуі үшін жасалынып 

жатқан талпыныстар нәтижесінде жаңартылған білім беру жүйесінің негізгі 

мақсаттарының бірі терең білімді қажет ететін, шығармашылық бағыт ұстанатын, сол 

тұрғыда өз болмысын таныта алатын жеке тұлғаны қалыптастыру болып отыр.  

Бұл мақала жаңартылған білім беру жүйесінде педагогтың кәсіби әлеуетінің дамуының 

философиялық, педагогикалық, психологиялық тұрғыда зерттеп, оны қалыптастыру жолдары 

мен әдістерін талдауға арналған. Теориялық материалдарды талдау негізінде қорытындылар 

жасай отырып, әдістемелік ұсыныстар берілген.  

Кілт сөздер: жаңартылған білім беру бағдарламасы, танымдық қызығушылық, таным 

теориясы, сыни тұрғыдан ойлау, ұғым,әдіс. 

 

В результате усилий, направленных на достижение образовательной системы мирового 

уровня нашего суверенного государства, одной из основных целей модернизированной системы 

образования является создание личности, требующей более глубокого знания, творчества.  

Эта статья предназначена для изучения философских, педагогических, психологических 

исследований развитие профессионального потенциала учителя  в области изучения 

современных наук и анализа путей и методов её формирования. На основе теоретического 

анализа материалов будут рассмотрены выводы и рекомендации. 

 Ключевые слова: обновленная учебная программа, познавательный интерес, теория 

познания, критическое мышление, концепция, метод. 

 

As a result of efforts and resources to achieve the educational system of the world level of our 

superstitious state,one of the main goals of the creation of an individual that requires deeper knowledge 

and creativity.  

This article is intended for the study of philosophical, pedagogical, and psychological research, 

the development of the professional potential of a teacher in the field of the study of modern sciences 

and the analysis of the ways and methods of its formation. 

This article is intended for studying philosophical and psychological research of the cognitive 

interests in the field of the analysis of ways and methods of its formation. Based on the the theorical 

analysis of materials,conclusions and recommendations of methodological recommendations will be 

considered. 

Key words: renewed educational program,natural sciences, cognitive interest, cognition of the 

surrounding world, critical thinking, concept, method. 

 

«Болашақта өркениетті дамыған елдердің   қатарына ену үшін заман талабына сай білім 

қажет. Қазақстанды дамыған   50 елдің қатарына жеткізетін, терезесі   тең ететін – білім», деп  

ҚР Президенті   Н.Ә.Назарбаев атап айтқандай заман ағымына сай білім беру бағдарламаларын 

меңгеру үшін педагогтар көп ізденуі тиіс[1]. 

Нарық жағдайында мұғалімге қойылатын талаптар да күшейе түсуде.Қазіргі  заман 

талабына сай  мұғалім  бейнесін ашар  болсақ ол өзінің кәсіби  шеберлігімен  бірге, бәсекеге  

кабілетті,  білім берудегі жаңашыл идеялармен  қамтылған, рухани-адамгершілігі бар, белсенді, 

сауатты, шығармашыл  тұлға  болуы тиіс. Осындай  мұғалім  тұлғасын  сомдау  бағытында  
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Қазақстандағы   білім   беруді  дамытудың  2011-2020 жылдарға арналған   мемлекеттік 

бағдарламасы  жобасында  «Қазақстанда  сапалы  біліммен  қамтамасыз етіп, халықарлық 

рейтингілерді білім көрсеткішінің жақсаруы  мен  Қазақстандық  білім  беру  жүйесінің  

тартылымдығын  арттыру  үшін  ең алдымен, педагог  мамандардың  мәртебесін  арттыру» 

делінген. Сапалы біліммен өз оқушысында білім нәрін берген мұғалім өзінің  оқыту 

тәжірбиесінде  жетістіктерге жету жолдарын қарастыра  отырып, оны дамыту көзін алдындағы 

шәкіртінің өз ойын еркін,ерікті жеткізумен байланыстырады. Нәтижесінде өзіндік  идеясы 

қалыптасқан тұлға болып  қалыптаса алса, онда мұғалімнің биік мақсатқа қол жеткізгені болмақ. 

Қазақстандық білім беру жүйесін жақсарту үшін, ең алдымен педагог кадрлардың 

мәртебесін арттыру, біліктілігін дамыту бағытына үлкен мән берілген. Осыған байланысты 

қазіргі таңда еліміздің білім беру жүйесіндегі реформалар, өзгерістер мен жаңалықтар 

мұғалімнің өткені мен бүгіні, келешегі мен болашақ жайлы ойланып, жаңа идеялармен жұмыс 

жасауға негіз болады. Елбасымыздың жолдауында айтқандай: Болашақта өркениетті дамыған 

елдердің қатарына ену үшін, заман талабына сай білім қажет. Қазақстанды  дамыған 30 елдің 

қатарына жеткізетін – білім. Ғылым мен техниканың күн санап өсуіне байланысты педагогика 

ғылымының теориясы мен оқыту үрдісі де түбегейлі өзгерістерге ұшырауда[2].  

«Әлеуеті жоғары педагог ол кім? Ол қандай мұғалім болуы керек?» деген сұрақтарға 

педагог – ғалымның бала мен отбасы, ұстаздың шеберлік, т.б. ой-пікірлерін ұлт мектептерінде 

оқушының білім сапасын артырудағы отбасы мен мектептің бірлескен іс-әрекетінде 

басшылыққа алу өзектіліктен түспейтін дана тұлға дер едім.. Ол  оқушыларға не бере алады? 

деген сұрақтарға жауап беруден бұрын педагог оқытудың жаңа әдіс-тәсілдерін қолдана отырып 

тиімді жұмыс жасау жолдарын таба білуі тиіс. 

Жаңартылған білім беру жүйесінде педагогтың кәсіби әлеуетінің көтерілуі үшін кешегі 

дәстүрлі сабақты бүгінгі, яғни жеті модульді ықпалдастырып, өткізіп жатқан сабақтар тізбегін 

таразыға салар болсақ,  арасы жер мен көктей екендігін білеміз. Аса маңызды ерекшелік ол 

оқушыларымда өзіндік білім алу дағдыларының қалыптасуы, кенеттен  қалыптасқан жағдаяттар 

бойынша шешім қабылдап,  шыға білулері, өздерінің пікірлерін дәлелдеу арқылы жеке тұлға 

ретінде шыңдалулары және сыныптағы мейірімді атмосфера үлгісінде қоғамдық жағымды 

қарым- қатынастың құрылуының  басты себебі деп тұжырымдаймыз. Оқулықтағыны  оқушы  өзі 

 де  оқып  алады. Өмірдегі көп мамандықтардың ішінде жан-жақты білімділікті, икемділікті, 

шеберлікті, ерекше шәкіртжандылықты, мейірімділікті қажет ететін мамандық ұстаздық 

мамандық болғандықтан, педагог еңбегі біріншіден, адамзат қоғамы тарихында жинақталған 

ғылым негіздерінен білім беруге тиіс болса, екіншіден, үнемі шәкірттерімен қарым-қатынаста 

болып, білсем, үйренсем деген бала арманы мен оның сырлы тағдырына басшылық етуді 

мойнына алған маман.Сондықтан педагог қазіргі заман талабына сай құзіретті, әлеуеті жоғары 

маман иесі болуы шарт.Құзіреттілік жаңа формация педагогіне тән қасиет. Яғни сабақтың 

қызықты өтуі педагогтің үнемі іздену, ұтымды әдіс-тәсілдерді қолдану, оқыту әдістемесін 

жаңартып отыруына байланысты. Оқушыны пәнге қызықтыруда назар аударатын негізгі 

мәселенің бірі баланың таным белсенділігін арттыру болып табылады.Оқушының танымдық 

қызығуы танымдық саласына қатынасынан пайда болады.Ең алдымен баланы бір әрекетке тарту 

үшін оны қызықтыр, оның бұл әрекетке дайын екенін білу үшін қамқорлық жаса оны іске асыру 

үшін барлық күшін салатынын және бала өзі қимылдайтынын ал мұғалім болса сол әрекетті 

басқарып, бағыттап отыруы керек. 

 Бүгінгі күн талабының мектеп реформасындағы жаңартылған білім беру мазмұнына 

көшуде педагогтың кәсіби әлеуеті жоғары деңгейде болу керек екендігін айқындайды. 

Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша ғалымдардың зерттеуі жаңа қоғамдық 

формациядағы мектеп пен мұғалімдер алдында тұрған   негізгі мәселелер  «Баланы оқытуға 

қалай үйрету керек?», «Ойлауға қалай үйрету керек?», «Қалай өз өмірінің менеджері болуға 

үйрету керек?» деген сұрақтарға жауап табатындай білім беруге бағытталып отыр. 

Осы ретте, кәсіби әлеуеті жоғары педагог орта мектептің заман талабына сай мемлекеттік 

стандартын, бағдарламаларын, жаңартылған білім беру мәселесі ерекшеліктеріне сәйкес білім 

беру, кәсіби білігі мен дағдыларын қалыптастыруы қажет. 
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  Жаңартылған білім беру мазмұны аясында педагогтың кәсіби әлеуеті дамытуда болашақ 

мұғалімдерді жаңартылған білім беру жағдайында кәсіби іс-әрекетке даярлаудың мәні жоғары 

білімнің құндылық-мақсаттық бағытымен анықталады. Заманауи жоғары мектептің негізгі 

құндылық-мақсатты бағыты мынадай белгілермен сипатталады: 

- жаңа ғылыми білімді, идеалдарды, рухани құндылықтарды және адамгершілік 

нормаларын тудыратын міндеттерді жүзеге асыру; 

- өзінің кәсіби іс-әрекеті аясында инновациялық өзгерістерге дайын мамандар 

даярлаудың озық сипатты түрлеріне бағдар алу. 

Жаңартылған білім беру мазмұны аясында педагогтың кәсіби әлеуеті дамуы үшін мектеп 

мұғалімдерінің жұмысына елеулі өзгерістер енгізілуде. 

Бұл ретте,  жаңартылған білім беру мазмұны аясында басты  ерекшелік - баланың жан-

жақты дамуына, өз пікірі мен ойын ашық жеткізуіне, әр адамға табиғатынан берілген 

шығармашылық әлеуетін толық іске асыруына ықпал ететін, өзін-өзі танып, келешегін 

айқындауға саналы түрде дайын   болуға, қоғамның экономикалық, мәдени, саяси өміріне 

белсенді араласуына мүмкіндік беретін психологиялық-педагогикалық институт ретінде 

қалыптасуында болып отыр. 

Жаңартылған білім беру жүйесіне көшуде мектеп алдында негізгі  үш  бағытты 

басшылыққа алады. Олар: бірінші бағыты – оқушының жеке қабілетін есепке ала отырып жеке 

даралық бағытта оқыту, екінші бағыты – оқушының әлеуеттік мүмкіндіктерін есепке ала отырып 

жеке даралық бағытта оқыту. Жаңартылған білім беру мазмұны жүйесі бойынша бұл 

бағыттарды жүзеге асыру үшін мұғалім негізгі мынадай компоненттермен таныс болуы тиіс. 

Олар: инварианттық компонент- мемлекеттің базалық оқу стандарты талаптарының мазмұнында 

көрсетілгендей, оқу курстарының тереңділігін, оқытылатын пәндердің өзара байланыстылығын 

меңгерту, тұлғалық компонент - оқушылардың өзіндік зерттеушілік   дағдыларын 

қалыптастыруға байланысты мектеп ұсынған арнайы таңдау курстарын, оқу жоспарларын 

меңгеру. 

Жаңартылған білім беру жағдайындағы  педагогтың кәсіби әлеуеті жоғары болуы үшін 

қойылатын талаптар: 

- жеке көзқарасы бар, өз пәнін жетік білетін, жеке көзқарастарын қорғай алатын жігерлі 

тұлға, зерттеуші, ойшыл, әр күні мен ісіне есеп бере алатын, ізденгіш, көп оқитын, көп білетін 

және сол білімін күнделікті  өмірде шебер пайдалана алатын болуы керек;  

- педогогикалық ойлау қабілеті   ғылыми түрде дамыған тұлға болуы қажет;  - оқушыны 

білім негіздерін өз бетінше оқып-үйренуге бейімдеу;  

- ұйымдастырушылық, сараптамалық, талдай білу, себеп-салдарды анықтай білу 

қасиеттерінің  иесі болуы керек;  

- моральдық, адамгершілік бет-бейнесі таза, саяси- идеялық ұстанымы жоғары, ұлттық 

құндылықтарды терең игеріп, инновациялық әдіс- тәсілдермен ұштастырып отыратын ұстаз 

болуы тиіс.  

Мұнымен бірге оқушылардан ойланып-толғанып әрекет ету, алға дұрыс мақсат қоя білу 

және соған жету, кәсіби және өмірлік сынақтардан дұрыс жол таба білу талап етіледі. Ал осы 

айтылған міндеттерге әртүрлі тәсілдер арқылы жетуге болады. Осы ретте   педагог - бұл қай 

кезде де ең алдымен кәсіби деңгейі жоғары, интеллектуалдық, шығармашылық әлеуеті мол тұлға 

екендігін дәлелдеу үшін кәсіби қызметімізде  оқыту нәтижелігін арттыру мақсатында аянбай 

еңбек етуіміз керек. Тәжірибе барысында жаңартылған білім берудегі жеті модуль бойынша 

дәстүрлі сабақ беру әдісін өзгертіп алға қойған мақсатқа оқытудың  жаңаша ұйымдастыруы, 

оқушылардың пәнге деген қызығушылығын арттыру мақсатында әрбір сабақты түрлендіріп 

өткізуге тырысуымыз қажет. Оқушы санасына білімді жүйелі түрде меңгеруіне және оқушының 

қабілет деңгейлерін дамытуда осы әдіс-тәсілдердің  маңызы ерекше. Өйткені бұл әдістер 

оқушылардың шығармашылық қабілеттерін арттырып, өз бетімен жұмыс істеуге, қорытындылар 

жасауға, жүйелі білім алуға жетелейді. Ең алдымен бұрын сабақ жоспарлаған кезде, педагог 

оқушылардың даму деңгейін, жас ерекшелігін ескере отырып, оларға бейімдеп, мақсат пен 

міндет белгілеп алған соң, мынадай аспектілерге назар аударған жөн: 
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- сабақтан күтілетін оқу нәтижесіне; 

- сабақтың негізгі идеясын анықтауға; 

- оқушыдан күтілетін нәтижеге; 

-  сабақтың маңыздылығына; 

-  бұрынғы білімін қалай пайдалана алатыындығына; 

-  өмірден алған тәжірибесінің әсеріне; 

- сабақтың болашақта  оқушыға қандай пайдасы бар екендігіне; 

- қызығушылығын арттыру үшін қандай іс-әрекет қолдану керек екендігін ескерген жөн.  

  Оқу әрекеті барысында танымдық қызығушылықты қалыптастыру әдістемесі 

тиімділігінің көрсеткіштерін оқушыларға тапсырмаларды орындау біліктерін, оқушылардың оқу 

тапсырмаларын орындау іскерлігін, қызығушылық деңгейлерін анықтауды басты назарға алдық. 

Әдіс - зерттеу нәтижелерінен маңыздырақ нәрсе, өйткені, жаңа әдіспен бұрынғыдан да 

жоғары нәтижелерге жетуге болады. И.Н. Павловтың «Жақсы әдіспен онша талантты емес 

адамның өзі көп жұмыс тындыра алады. Ал жаман әдіспен данышпан адамның өзі түк бітіре 

алмауы мүмкін» деген тамаша пікірін қолдай отырып, біз өзіміздің зерттеу жұмыстарымызда 

зерттеу әдістерінің теориялық және эмпирикалық әдістерін пайдаландық. 

Орта мектепте жаңартылған білім беру мазмұнын жүзеге асыру барысында педагог 

топтық, жұптық жұмыстар ұйымдастыру барысында жоғары нәтижеге жете алады. Осы ретте 

білімнің базалық мазмұнын іріктеу жаңартылған білім мазмұны бойынша оқытуда күтілетін 

нәтижеге жетуге бағдарланғандықтан зерттеу барысында түрлі әдістер қолданылды: сауалнама, 

бақылау, әңгімелесу және т.б. Сауалнама мен бақылауда оқушылардың жеке ерекшеліктері, оқу 

тапсырмаларын орындауға ықыласы, көзқарастарын анықтау мақсаты қойылды:  

- жеке тұлғалық ұстаным,оқушыны өз іс-әрекетінің субьектісі ретінде тану,оның  

пікірімен санасу, құрметтеу; 

- дербестілік ұстанымы, құрбысының ойымен санасу, оқушының бойындағы өзіндік 

ұмтылысты, іс-әрекетті және басқа да тұлғалық сапаларын айқындауға, өзін-өзі көрсете білуге 

ұмтылысы мен қызығушылығын тудыру; 

- ізгіліктілік ұстанымы, топтағы құрбысына деген ізгілікті қарым-қатынас негізінде 

өзара түсінушілік, өзара байланыс орнату, қателерді түзету барысында зерттеу нәтижелерін 

пайдалану. 

Оқушылардың оқу тапсырмаларын орындауға көзқарасын анықтау мақсатында 

жүргізілген сауалнама, оқушының эмоционалдық көңіл-күйімен қатар оқу тапсырмаларын 

орындауға деген көзқарасын анықтауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар, оқушылардың 

тапсырманы орындауға қызығушылықтары, тапсырманы орындаудың реттілік тәртібі, не себепті 

орындайтындықтары, неге үйренетіндіктерін анықтау болды. Жүргізілген сауалнама 

қорытындысынан, әртүрлі әдістерді пайдалану барысында оқушылардың танымдық 

қызығушылығының қалыптасу деңгейінің арта түскендігін, оқу тапсырмаларын орындауды 

талпыныстарын, өзбетінше жұмысқа деген ынталарын байқадық. 

Жоғары аталған қасиеттер педагогтің көмегімен оқушының жаңартылған білім мазмұны 

орта мектептің жалпы мақсаттарымен, мазмұнымен бірге оқушының жеке басын дамытудың 

бірі ретінде қызмет етеді деп санаймыз. 

Қорыта айтқанда әлеуеті жоғары педагог: шебер, шығармашыл, ой өрісі кең, білімді, мәдениетті 

болу керек. Өз бойындағы барлық жақсы қасиеттерін оқушыларға білім беру мен тәрбиелеуде 

үйлестіре отырып, мінсіз оқушы шығарудың болғаны абзал. 
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Бұл мақалада бәсекеге қабілетті дамыған мемлекеттің сауатты, кәсіби тұрғыдан 

жан-жақты, рухани дүниесі бай шығармашыл тұлғасын қалыптастыру үшін білім жүйесіндегі 

қазіргі заманғы жоғары білімнің мақсаты мен басты стратегиялық бағдары айтылған, 

онда білімге бағытталған мазмұнды құзыретттілік, яғни нәтижеге бағдарланған білім 

мазмұнына алмастыру қажеттілігі көрсетілген.  

Отандық және шетелдік ғалымдар, педагогтар, психологтар еңбектерінде көрініс 

тапқан студенттердің кәсіби құзыреттілік мәселелері  туралы пікірлері және оқыту 

үрдісіндегі құзыреттілік ұғымына, терминіне  берілген анықтамалар туралы баяндалған. 

Кілт сөздер: құзыреттілік, құзыреттілік тәсіл, шығармашылық тұлға, дүниежүзілік 

білім беру кеңістігі, педагогикалық үрдіс, «Білім туралы» Заң,  ұлттық, адамзаттық 

құндылықтар, функционалдық сауаттылық, даралықты дамыту, нәтижеге бағытталған іс-

әрекет, халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу, интерактивті әдіс, 

ақпараттандыру, педагогикалық технологиялық әдіс, модульдік технология, концептуалды 

идея, логикалық ойлау,  проблемалық жағдай жасау, пәнаралық бірлестік 

 

В этой статье цель и главная стратегическая направленность современного высшего 

образования в системе образования выражается в формировании компетентного, 

профессионально разностороннего, богатого, творческого мира конкурентоспособного, 

развитого государства, где необходимо заменить компетентность в области знаний, то есть 

ориентированное на результат образование. 

Мнения, выраженные отечественными и зарубежными учеными, педагогами, 

психологами по вопросам профессиональной компетентности студентов, отражены в 

определении компетентности в процессе обучения. 

Ключевые слова: компетенция, компетентностный подход, творческая личность, 

мировое образовательное пространство, педагогический процесс, закон об образовании, 

национальные, человеческие ценности, функциональная грамотность, развитие личности, 

ориентированные на результат виды деятельности, доступ к международным глобальным 

сетям связи, интерактивный метод , информатизация, педагогический технологический 

метод, модульная технология, концептуальная идея, логическое мышление, создание 

проблемной среды, междисциплинарная ассоциация. 

 

In this article, the goal and main strategic focus of modern higher education in the 

education system is expressed in the formation of a competent, professionally diverse, rich, creative 

world of a competitive, developed state where it is necessary to replace knowledge competence, that 

is, result-oriented education. 

Opinions expressed by domestic and foreign scientists, educators, psychologists on the 

issues of students' professional competence are reflected in the definition of competence in the 

learning process. 

Keywords: competence, competence-based approach, creative personality, world 

educational space, pedagogical process, law on education, national, human values, functional 

literacy, personality development, results-oriented activities, access to international global 

communication networks, interactive method, informatization , pedagogical technological method, 
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"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

modular technology, conceptual idea, logical thinking, creation of a problem environment, 

interdisciplinary association. 

 

Жақсы мінез бен ақыл күші біріксе – бұлар адамгершілік қасиеттер 

(Ыбырай Алтынсарин) 

Адамгершілік – бұл рухани тәрбие. Адамгершілік – адам бойындағы ең асыл қасиет 

және адамзат баласының ең жоғарғы мақсатына бағытталады. Бұл қасиет адамды 

мейірімділікке, Отанын, елін, отбасын сүюге үйретеді. Егер адамда адамгершілік қасиет 

болмаса, ол адам өз - өзін сыйламайды. Рухани - адамгершілік тәрбиесі –өзіндік сананы 

дамытуға жағдай жасауды, жеке тұлғаның әдеп ұстанымын, оның қоғам өмірінің нормалары 

мен дәстүрлерімен келістірілетін моральдік қасиеттерін және бағдарларын қалыптастыруды 

болжайды. Студенттерді рухани  – адамгершілікке тәрбиелеу, болашағына жол сілтеу – 

бүгінгі қажетті, кезек күттірмес мәселе.  

Отбасы, жоғарғы оқу орыны, қоғамдағы игілікті тәрбие беру үшін, қадау-қадау 

арнаулы ой-пікірлерге үн қоса отырып, жаңа ғасыр толқыны әкелген жаңалықтарға сәйкес 

қазіргі заманда адамның тұлғалық дамуына, студенттердің берілетін білім негіздері олардың 

жеке даралық  қабілеттерін жетілдіруге қызмет ететіндігіне баса назар аудару қажет. Әр 

студенттің ішкі мүмкіндігі мен өзіндік қарымын дамытуға әсер ететін рухани-адамгершілік 

қағидалары жеке тұлғаның өзін-өзі дамытуының, өзін-өзі жүзеге асыруының аса қажетті 

шарты болып табылады. Студенттерге тек белгілі білім негіздерін меңгертіп, кәсіби 

мамандыққа баулуға баса назар аударумен қатар, олардың бойында рухани -адамгершілік 

қайнарын сіңіріп, мінез-құлқын тәрбиелеуге, жалпыадамзаттық құндылықтарды, 

адамгершілік қағидаларды ғұмыр бойы басшылыққа алып өмір сүретін тұлға 

қалыптастыруға бет бұру қажет деп ойлаймын. Ол үшін әлеуметтік тәрбиедегі адамның  ең 

жақын  өмірлік ортасымен және мақсатты тәрбиенің (отбасылық, рухани -адамгершілік, 

азаматтық, құқықтық, діни, т.б.) жағдайларымен өздігінен әрекеттесуде нәтижеге қол 

жеткізу, адамның белгілі рөлдерге, нормативтік ұстанымдарға, әлеуметтік көріністер 

үлгілеріне белсенді бейімделуін жүзеге асыру, адамның әлеуметтену үдерісінде едәуір 

мақсатты дамуы үшін жоспарлы түрде жағдай жасауға көңіл бөлу керек. 

Жас ұрпақтың өзінің ішкі әлеміне терең бойлау арқылы рухани адамгершілік 

тұрғысынан кемелденуін, рухани тағлымды меңгеруін, өзін-өзі жан-жақты зерттеуін, 

түсінуін, бойындағы құндылықтарды бағалай білуін, өзінің  жалпыадамзаттық құндылықтар 

кеңістігіне қатыстылығын түсініп, өмірден өз орындарын табуға және өз күштеріне сенетін 

жан-жақты, жаны мен тәні үйлесім тапқан жан ретінде қалыптастыру көзделеді. Осы орайда, 

болашақ мамандар өзін жақсы адам ретінде тәрбиелеу үшін ең алдымен өзін-өзі тани білуі 

тиіс. Өзін-өзі тани білу өзіндік сананың қалыптасуынан туады. Өзіндік сана дегеніміз – ең 

алдымен тұлғаның өзінің рухани және дене күшін, әрекеттері мен ой-сезімдерін тануы. Ол 

тұлғаның өзін қоғам мүшесі ретінде, қоршаған ортамен, адамдармен қарым-қатынасын 

тануы. Өзіндік сана адамгершілік сананың дамуына ықпал етеді және рухани-адамгершілік 

құндылықтарды саналы түрде бойына сіңіреді. 

Адамгершілік – қоғамдық қасиеттердің дамуы мен тарихи-мәдени, рухани 

қажеттіліктің нәтижесі ретінде–қоғамдық сананың ең басты белгілерінің бірі болғандықтан, 

адамдардың мінез-құлқын, іс-әрекетін, қарым -қатынасы және көзқарасын сипаттайды. 

Адамды құрметтеу, оған сену, әдептілік, кішіпейілділік,қайырымдылық, жанашырлық, 

ізеттілік, инабаттылық, қарапайымдылық, қамқорлық, сыпайылық, батылдық т.б. 

Адамгершілік–ең жоғарғы құндылық  деп қарайтын жеке адамның қасиеті, адамгершілік 

және психологиялық қасиеттердің жиынтығы. 

Болашақ мамандарды дайындаудағы рухани-адамгершілік білім берудің мақсаты 

жалпыадамзаттық және ұлттық құндылықтарға негізделген. Құндылық – ұмтылыстар мен 

мақсаттардың, ал абсолюттік мағынасында болмыстың мәні болып табылады. Ал жоғары 

рухани құндылықтар: махаббат, жақсылық, өмір мәні, ақиқат, еркіндік, сұлулық, адамның 

өзіндік құндылығы, лайықты өмір сүру, жалпы адамгершілік және т.б. Ұлттық  құндылықтар: 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

ұлттың тілі, ділі, діні, салт-дәстүрі, әдеп-ғұрпы, тарихы, мәдениеті, өнері, әдебиеті, музыкасы, 

ата мұрасы және т.б. Осы құндылықтардың мәні не, маңызы қандай, мақсаты неде дегенге 

келетін болсақ, құндылықтардың әрқайсысы адам баласының өмірлік ұстанымына тікелей әсер-

ықпал етіп, жеке тұлғаның бағыттылығын, оның сенімдерін, дүниеге көзқарасын, идеалдарын, 

ұмтылыстарын, өмір  сүру түрін еркін таңдай алуын өз бетінше іске асырып, жеке тұлғаның 

әлеуетін барынша ашуға мүмкіндік береді [2]. 

Еліміздің білім беру жүйесінде жас ұрпақты ұлттық құндылықтар негізінде руханилық 

пен адамгершілікке бағдарлап білім-тәрбие беру ісі өткір мәселе саналады. Осы тұрғыдан алып 

қарағанда ұлттық құндылықтарды  дәріптеуді, оны білім мазмұнына енгізу арқылы ұлттық 

тәрбие беруді, оны үздіксіз білім берудің көзіне айналдыруды, оның тереңдігі мен рухани 

шындығын балалық кезден бастап сіңіруді мұрат ету маңызды. Бұл орайда, ұлттық тәрбие беру 

желісі нені тұтқа етеді деген мәселеге келсек, мұндағы басты құрал оқу материалдары, яғни 

тақырыбы мен мазмұны жағынан жастардың рухын тербететін, жанын елжірететін, 

масаттандыратын, табындыратын, әсемдік сезімін, ар-намыс сезімін оятатын, білуге 

құмарлыққа, ақкөңілділікке, ерлікті көксеуге, күш-қайратты шыңдауға ұмтылдыратын өз 

бойынан ата-бабасының қаны мен рухын сезінетін, даналарының өнеге-үлгісін ұстанатын, елінің 

тағдырына, тарихына жаны тебіренетін т.б. болуы шарт. Жас ұрпақты өмірге дайындауда жаңа 

сапалық белгілер қалыптасып, дербестікті дамыту, кәсіптік бағдар, білім алу және өздігінен 

білім алу, қабілеттерді анықтау және дамыту сияқты мәселелерге ерекше маңыз бере бастады. 

Мектептің, отбасының және жұртшылықтың тәрбиелік қызметінің біртұтастығы мектептің 

мақсатты түрде жүргізген жүйелі жұмыстарының нәтижесі. Ал бұл нәтиже қазіргі заманғы білім 

беру ұйымдарына қойылатын басты талаптарда көрсетілген. Белгілі педагог В. А. 

Сухомлинскийдің еңбектерінде «мектептік-отбасылық тәрбие» ұғымы кең қолданылады. Оның 

пікірінше тәрбиені мектептік немесе отбасылық деп қарастыруға болмайды, өйткені бала 

тұлғасы біртұтас және оны қалыптастыру үдерісі де біртұтас сипат алады. Міне, осындай 

біртұтас тәрбие үдерісінде мектеп жетекші рөл атқарады. Студенттердің тәрбиелік 

мүмкіндіктерін кеңейтеді және дамытады, осы бағыттта педагогикалық ағарту жұмыстарын 

жүргізеді, қоғамдық және мектептен тыс ұйымдардың мектеп пен отбасына белсенді түрде 

көмек көрсетуін ұйымдастырады және бағыттайды, олардың әрекеттерін үйлестіреді. Ол жұмыс 

жүйесінің нәтижелігін қамтамасыз ететіндей талаптарға жауап беруі тиіс.Ең бірінші талап - 

бүкіл педагогикалық ұжым әрекетінің мақсаттылығы. Ата-аналармен жұмыс деген мүлде жалпы 

ұғым. Оның орнына педагогикалық мәселелерді шешу үшін ата-аналар жиналысын өткізу, дәріс 

оқу, ата-анаға, отбасына жекелеп ықпал жасау қажет. Екінші талап - мұғалімнің кәсіптік 

біліктілігін, педагогикалық мәдениетін көтеру. Оның жолдары әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы: 

сынып жетекшілері секциясының жұмысы, «Отбасылық педагогика» немесе «Отбасы тәрбиесін 

жетілдіру» «Ата, әже өнегесі», «Әкенің отбасындағы орны» т.б сияқты тұрақты педагогикалық 

семинар жұмысы; мектеп тәжірибесінде анықталған формалды емес жасөспірімдер тобының 

ерекшеліктерін есепке алу, қолайсыз отбасылар мен педагогикалық тұрғыдан бетімен жіберілген 

балаларды есепке алу, ата-аналардың жүргізген жұмыстарының тиімділігін анықтау, олардың 

озық тәжірибелеріне педагогикалық талдау жасау. Үшінші талап -педагогикалық ұжымның 

сынып жетекшісі мен мұғалімдердің ата-аналармен жүргізетін жұмыстарына бірыңғай талап 

жүйесін жасау. Бұл талап негізді, әдепті, заңды болуы тиіс. Асығыстық, талапты 

бұрмалаушылық ата-аналармен келіспеушілікке апарып соғады. Төртінші талап - ықпалды 

қоғамдық ата-аналар ұйымын қалыптастыру. Осы талаптар орындалғанда тәрбиедегі рухани – 

адамгершілік құндылықтарды жүзеге асыруға мүмкіндік жасалады [3]. 

Өмірдің даму барысын дұрыс түсініп бағдарлап отыруда адамзаттың жинақталған 

материалдық байлықтары қандай ұшан-теңіз болса, оның рухани байлығының қоры да сондай 

көп. Бұлардың бәрі баршаға ортақ қазына. Сол мәдени мұраны талдап, іріктей білу, оны 

қастерелей білу, болашақ ұрпаққа жеткізу адамзаттың абройлы міндеті. Кез-келген қоғамда 

білім беру саясаты өмірлік ұстанымдарды, сұраныстарды, қажеттіліктерді ескеріп, білім беру 

мазмұны соған сәйкес құрылғанда ғана ұтымды, тиімді, өнімді болады. 
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Қазіргі адамзат баласы бастан кешіріп отырған тез арадағы өзгермелілік, ғаламдану, 

коммуникациялық құралдардың қарқынды даму дәуірі өмір салтын, қарым-қатынас  пен 

ойлауды өзгертуге әкелді. Ал мұның өзі игіліктерге қол жеткізудің жаңаша әдіс-тәсілдерін ашуға 

мүмкіндіктер береді. Мұндай жағдай адам интеллектісін, оның қабілетін қайта жасаушы, 

жасампаздық әрекеттерге бағыттайды. Ендеше жеке тұлға өзгермелі әлеуметтік және 

экономикалық жағдайларда өмір сүруге бейімделіп қана қоймай, шынайы өмірге белсенді ықпал 

ете алатын, өмірді жақсартуға, кемелдендіруге атсалысатын тұлға болуы тиіс. 

Еліміздің болашағы жастардың лайықты білім-тәрбие алуына мектеп, отбасы, қоғам–

үштігінің бірлесе әрекет етуі арқасында ғана қол жеткізілетін жетістік екендігін шынайы түрде 

мойындап, нақты іске көшетін уақыт жетті. Болашақ жастарды қайтсек жаман әдет-қылықтан 

аулақ қылып, рухани-адамгершілік қасиеті жоғары, рухани-адамгершілік білім нәрімен 

сусындаған әр адам өзін, өзі арқылы өзгені тануда мейірімді, қайырымды, кешірімді, ақыл-ойы 

толысқан, бойында “ұят”, “ар”, “намыс” секілді қасиетті ұғымдардың қалыптасуымен ізгі қоғам 

құруға қатыса алады. Білімді, тәлімді азаматтар тәрбиелейміз десек, оған қоғам болып 

атсалысуымыз қажет, әрбір қазақстандық тұрғынды қазіргі өсіп келе жатқан жастардың ой-

талғамы, өрескел әдет-қылығы бейжай қалдырмауы керек. Көршінің баласына да өзіңдікіндей 

қарап, жанашырлықпен жөн сілтеп отырғанда ғана тәрбие жұмысы өз нәтижесін береді. 

Ұлы ойшыл, кемеңгер Әбу-Насыр әл-Фараби “Адамдар бақытты болуы үшін біріне 

бірі көмектесіп отыру мақсатымен бірлескен қала ізгі қала болады. Халқы бақытқа жету үшін 

өзара көмектесіп отырған қоғам да ізгі қоғам болады. Қалалардың бәрі бақытқа жету 

жолында біріне бірі көмектесіп тұратын халық ізгі халық болады. Сол сияқты, халықтардың 

бәрі бақытқа ұмтылып, біріне бірі көмектесіп отырса, бүкіл  жер жүзі ізгі болар еді” 

дегендей, осы асыл мұраларды, жалпыадамзаттық құндылықтарды ұрпақ бойына дарытып, 

білім беру ұйымдарынан бастау алған рухани -адамгершілік тәрбиесін қоғамның барлық 

саласына енгізген сайын егемен еліміздің ертеңі айқын, болашағы жарқын болары сөзсіз [4]. 
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Педагогика – бұл адамның тәрбиелеу, білім беру, оқыту, әлеуметтендіру және 

шығармашылық өзін-өзі дамыту заңдары мен заңдылықтары туралы ғылым. Әр педагог- 

тәрбиеші жан-жақты дамыған тұлға болу керек. 

Кілт сөздер: педагогика, педагогикалық процесс, оқушы, педагог, тәрбие, қоғам, тұлға. 

 

Педагогика – это наука о законах и закономерностях воспитания, образования, 

обучения, социализации и творческого саморазвития человека. Каждый педагог 

воспитатель должен быть всесторонне развитой личностью. 

Ключевые слова: педагогика, педагогический процесс, ученик, педагог, воспитание, 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Pedagogy is the science of the laws and regularities of education, education, training, 

socialization and creative self-development. Every teacher should be a fully developed personality. 

Keywords: pedagogy, pedagogical process, disciple, teacher, education, society, 
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         Қазіргі өмір адамның білімді болуын талап етеді, білім беру үлкен рөлге ие болған 

кезде адам өмірінде сәт туды. Бұл тәрбие мен білім алу өте маңызды. Өркениет дамуының 

табысы көбінесе жекелеген ұрпақтың тәрбиесі мен білім алуына байланысты екені сөзсіз.  

Барлық ғылыми облыстардың пайда болуына бірде-бір себеп – өмір қажеттілігі болып 

табылады. Тәрбие тәжірибесін жинақтау қажеттілігі туындайды, себебі тұлғаның 

қалыптасуы бала кезінен басталады, өйткені білім мен тәрбие адам өмірінде маңызды рөл 

атқара бастайды. Педагогика-бұл адамның тәрбиелеу, білім беру, оқыту, әлеуметтендіру 

және шығармашылық өзін-өзі дамыту заңдары мен заңдылықтары туралы ғылым және әр 

педагог, тәрбиеші жан-жақты дамыған тұлға болу керек. Педагогика кең мағынада-табиғи 

және әлеуметтік ортаның барлық сыртқы әсерлерінің әсері. [1]Тар мағынада педагогика-оқу-

тәрбие мекемелері жүйесіндегі тәрбиешілердің мақсатты қызметі. Осы анықтамаға сүйене 

отырып, педагогиканы зерттеу пәні адамды тәрбиелеудің, білім берудің, оқытудың, 

әлеуметтендірудің және шығармашылық өзін-өзі дамытудың тұтас жүйесі болып табылады. 

Менің ойымша, қазіргі заманғы педагогиканың қалыптасуына сыртқы және ішкі факторлар – 

саяси, экономикалық, ұлттық, рухани факторлар үлкен әсер етеді, өйткені қоғам дамып, 

әрдайым идеалға ұмтылады. Педагогиканы зерттеу әдістері-ғылыми-педагогикалық 

міндеттерді шешу тәсілдері. Педагогика объектісі-адам тұлғасы. А. С. Макаренко-ғалым 

және тәжірибе педагогикалық ғылым объектісінің ерекшелігі туралы ой тұжырымдады. Ол 

көптеген бала педагогикалық зерттеу объектісі деп санайды, бірақ бұл дұрыс емес деп 

жазды. [1] Ғылыми педагогиканы зерттеу объектісі "педагогикалық факт (құбылыс)"болып 

табылады. Бұл ретте бала, адам зерттеушінің назарынан шығарылмайды. Керісінше, адам 

туралы ғылымның бірі бола отырып, педагогика оның жеке басын дамыту және 

қалыптастыру бойынша мақсатты қызметті зерттейді. Демек, педагогика өзінің объектісі 

ретінде жеке тұлға емес, оның психикасы (бұл психология объектісі), ал оның дамуына 

байланысты педагогикалық құбылыстар жүйесі бар. Сондықтан, қоғамның мақсатты қызметі 

процесінде адам индивидінің дамуына себепші болатын шындық құбылыстары педагогика 

объектісі болып табылады.     

Педагогика пәні –бұл арнайы әлеуметтік институттарда (отбасында, білім беру және 

мәдени-тәрбие мекемелерінде) мақсатты түрде ұйымдастырылатын нақты тұтас 

педагогикалық процесс ретінде білім беру. Педагогика қазіргі әлемдегі бұл жағдайда 

педагогикалық үдерістің (білім берудің) мәні, заңдылықтары, үрдістері мен даму 

перспективаларын, оның өмір бойы адамның даму факторы мен құралы ретінде зерттейтін 

ғылым болып табылады. Осы негізде педагогика оны ұйымдастыру теориясы мен 

технологиясын, педагог қызметін жетілдіру формалары мен әдістерін (педагогикалық 

қызмет) және білім алушылардың әртүрлі қызмет түрлерін, сондай-ақ олардың өзара іс-

қимылының стратегиялары мен тәсілдерін әзірлейді. Педагогикалық білім жүйесі – оқыту мен 

тәрбиелеудің заңдылықтары мен қағидалары туралы, педагогикалық практика фактілері туралы, 

педагогикалық теория білімі туралы өзара байланысты теориялық 

білім.Біздіңғылымымыз"даму" "қалыптастыру"сияқты жалпы ғылыми санаттарға да кеңінен 

қызмет етеді және "қалыптастыру"сияқты жалпы ғылыми санаттарға да кеңінен қызмет етеді. [2] 

       "Педагогикалық процесс"," өзін-өзі тәрбиелеу"," өзін-өзі тану"," өзін-өзі дамыту. Тәрбие 

адамның дамуында ерекше орын алады. Бүгінгі күні педагогикалық ғылымда даулы термин 

жоқ. Кең әлеуметтік мағынада: – бұл өмірге дайындық мақсатында жаңа ұрпаққа қоғамдық-

тарихи тәжірибені беру процесі (білім беру, оқыту, дамыту); тар әлеуметтік мағынада – - бұл 

қоғамдық институттар тарапынан адамға белгілі бір білімді, көзқарастар мен сенімдерді, 

адамгершілік құндылықтарды, саяси бағдарды қалыптастыру, өмірге дайындау (отбасылық, 

діни, мектеп тәрбиесі) мақсатында бағытталған ықпал ету. Кең педагогикалық мағынада: – 
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оқу-тәрбие мекемелерінде жүзеге асырылатын және барлық оқу тәрбие процесін (дене, 

адамгершілік, еңбек, эстетикалық, патриоттық тәрбие) қамтитын, оның берілген қасиеттерін 

қалыптастыру мақсатында тәрбиеленушіге ұжымның, тәрбиешілердің арнайы 

ұйымдастырылған, мақсатты және басқарылатын әсері.); Тар (Жергілікті) педагогикалық 

мағынада: – бұл нақты тәрбиелік міндеттерді шешуге бағытталған тәрбие жұмысының үрдісі 

мен нәтижесі (мінез-құлықтың белгілі бір белгілерін, танымдық, шығармашылық 

белсенділікті және т.б. тәрбиелеу). Білім және тәрбие адамның қабілеттерінің қалыптасуына, 

жалпы қабілеттерінің дамуына байланысты: интеллект, креативтілік, оқыту. Даму-бұл 

адамның дене және рухани күштерінің (дене бітімі, психикалық, әлеуметтік, рухани дамуы) 

жүйелі сандық және сапалық өзгеруінің объективті процесі мен нәтижесі.); Бұл өзгеріс 

Сапаның жайдан  күрделіге, төменгіден жоғарыға ауысуын білдіретін; сандық өзгерістердің 

біртіндеп жинақталуы сапалық өзгерістердің туындауына әкеп соғатын процесс. Жаңарту, 

жаңа туу және ескі өлу процесі бола отырып, Даму регресске, тозуға қарама-қарсы. Даму 

объектінің басқа да өзгерістерінен ерекшеленеді. Нысан өзгеруі мүмкін, бірақ дамымай. 

Дамудың көзі мен ішкі мазмұны ескі және Жаңа арасында қайшылықтардың болуы болып 

табылады. Балалардың дамуының екі деңгейі бөлінді: өзекті даму деңгейі – бүгінгі күні 

қалыптасқан баланың психикалық функцияларының қолма-қол ерекшеліктерін көрсетеді; 

жақын даму аймағы-ересек адамдармен ынтымақтастық жағдайында баланың жетістіктерінің 

мүмкіндіктерін көрсететін жетілген, бірақ жетілген психикалық үдерістер аймағы. 

Педагогтар мен тәрбиешілер баланың ертеңгі даму күнін көруі тиіс: ол бүгін ересектердің 

көмегімен не істей алады, ертең ол өзі жасауы тиіс. Қалыптастыру – белгілі бір 

факторлардың: әлеуметтік, экономикалық, психологиялық, идеологиялық, тәрбие және т.б. 

әсерінен адамның әлеуметтік мәні-жеке тұлға ретінде қалыптасу процесі. Педагогикалық 

ғылым тәрбиелеу мен оқыту саласындағы тұрмыстық білімдерге қарағанда, бытыраңқы 

фактілерді қорытады,құбылыстар арасындағы себепті байланыстарды белгілейді. Ол оларды, 

қанша түсіндіреді, сұрақтарға жауап береді, неге және оқыту мен тәрбиенің әсерінен адам 

дамуында қандай өзгерістер орын алады. Бұл білім тұлғаның даму процесін болжау және 

басқару үшін қажет. Педагогика бүгінгі күні оқыту және тәрбиелеу мәселелері бойынша 

іргелі ғылым болып табылады. Педагогиканың теориялық және әдістемелік идеяларын шебер 

пайдаланбай білім беру реформасын аяқтауға, білім беру мекемелерінің қызметін 

жетілдіруге болмайды. Өз кезегінде, педагогиканың дамуына идеология, саясат, қоғамның 

тәрбие мен білім берудегі объективті қажеттіліктері, педагогиканың басқа ғылымдармен 

байланысы; педагогикалық процестер мен құбылыстарды зерттеу; педагогикалық әдістерді 

инновациялық байыту әсер етеді. Әр түрлі жастағы балалар, олардың психикалық даму 

тұрғысынан алғанда да алдымен іс-әрекеттің оларға тән әрі лайықты түрлеріне қарай өзара 

ерекшеленеді. Мәселен, бір жасар сәби негізінен қолына түскен нәрсені соғып, сілкілеп, бір 

ойыншықты екіншісінің үстіне қойып, ұрғылап қимыл жасаса, мектеп жасына дейінгі бала 

құрастырумен шұғылданады, текшелерден үй тұрғызады, сурет салады, жапсырады, ойын 

үстінде қоршаған өмір оқиғаларын, сүйікті ертегілер сюжеттерін қайта жасап жаңғыртады.  

Психикалық дамудың маңызды жағын баланың бойындағы психикалық процестер 

мен сапалардың, қабылдаудың, зейіннің, қиялдаудың, есте сақтаудың, ойлаудың, сөйлеудің, 

сезімдердің, мінез-құлықтың, еріктің – басқаруының бастапқы формаларының пайда болуы, 

өзгеруі және жетілуі құрастырады. Мектепке дейінгі шақтағы оқыту - балалардың үйрену 

қабілетін дамытудың, оларды қарапайым білімдер жүйесімен қаруландырудың, ”балалар 

бақшасындағы тәрбие бағдарламасын” белгілеген көлемдегі іскерлік пен дағдыны 

қалыптастырудың жүйелі, жоспарлы, мақсатты процесі. Мектепке дейінгі балаларды ақыл-

ойға тәрбиелеуде оқытуға жетекші рөлі беріледі, өйткені оқыту барысында ақыл-ой 

тәрбиесінің барлық міндеттері комплексті түрде шешіледі. Ол балаларға дәйекті білім беруді, 

оны нақтылауды және жүйеге келтіруді, таным процестерін,ойлау белсенділігін дамытуды 

қарастырады. [3] Оқыту байқағыштықты, білуге құштарлықты, сол сияқты ақылдың 

талаптанушылық, зеректілік, сыншылдық сияқты қасиеттерін дамытуға жағдай жасайды. 

Оқыту дене, адамгершілік, еңбек және эстетикалық тәрбиені ойдағыдай жүзеге асыру үшін 
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де қажет. Балалар бақшасында балалар мәдени гигиеналық дағдыларға, негізгі қимылдарға 

үйретеді, олар мәдениетті, мінез құлық ережелерін игереді,олардың моралдық қасиеттерді, 

еңбек, бейнелеу, құрастыру, музыкалық іскерліктері мен дағдылары қалыптасады. Атап 

айтқанда, адамгершілік тәрбиесі - болашақ жас ұрпақты белгілі бір мақсатқа негізделген 

көзқарасты, сенімді, парасатты мінез-құлық дағдылары мен әдеттерді қалыптастыруға және 

адамгершілік сезімді, ұлттық сананы, қарым-қатынасты дамытуға, жалпы адамзаттық 

құндылықты тиімді пайдалануға бағытталган жалпы адамзаттық тәрбиенің құрамдас бір 

бөлігі. Ал қазіргі нарық билеген мына заманда жоғарыда көрсетілген адамгершілік 

қасиеттердің қоғамда көрініс алмауы, керісінше, қоғамға жат теріс мінездердің көптеген 

белең ала бастағанына біздер куә болып отырмыз. Алайда, қазіргі орын алып отырған 

келеңсіз жағдайлар (тұрмыстық қайшылықтар, күн сайын туындап отырған қымбатшылық, 

жұмыссыздық, нашақорлық т.б. оқушыларға ықпал етпей тұрмайды, алайда, осындай 

жағдайлар жат қылықтардың (адамға деген қатыгездік, мейірімсіздік, зұлымдық, күншілдік, 

құбылмалы мінезділік, өзіне-өзі сын мінезбен қарамаушылық т.б.) балалардың бойында 

қалыптасуына себеп болып отыр.  

Сондықтан бүгінгі танда білімнің Мемлекеттік стандартына сәйкес Республика 

мектептерінде білім беру мен тәрбиенің мазмұнын түбегейлі жаңарту керек. Осыған орай 

қазіргі мектептегі білім беру жүйесіндегі тәрбиенің мақсаты оқушыларды рухани бай, 

саналы, жан-жақты мәдениетті, ілтипатты болуға, еңбекқорлыққа икемді және бәсекелестікке 

бейім тұлғаны тәрбиелеп қалыптастыру өзекті мәселеге айналып отыр. 

Адамгершілік тәрбиені беретіндер мұғалімдер болғандықтан бүгінгі қоғамның сұранысына 

сай олардың бойында адамның ең ізгі қасиеттерінің болуын қалыптастыру - бүгінгі 

мектептің міндеті. Мұндай жағдайда адамгершілік тәрбиесінің тиімділігін арттыру 

мақсатында, әсіресе бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшелігіне сәйкес, баланың 

тұлғалық дамуына бағытталған негізгі іс-әрекеттің бірі — ойын. [4] 

Әлбетте адамгершілік тәрбиесі адамның барлық іс-әрекетіне (оқу-танымдық, еңбек, 

спорттық, шығармашылық және т.б.), оның ішінде әсіресе ойын әрекетімен байланысты 

болады. Осы талапқа орай, мектепке дейінгі қоғамдық тәрбие орындары және мектеп жас 

ұрпақты адамгершілікке ойын арқылы тәрбиелеуді, олардың кішкентай кезінен бастап-ақ 

ғылыми негізде іске асырып отыруға тиісті. 

Біздің зерттеуімізге алынған проблеманың педагогика тарихындағы теориялық негізін 

қалаған ғалымдар Я.А. Коменский, Ж.Ж. Руссо, К.Д.Ушинский, А.С. Макаренко,  

В.А. Сухомлинский және т.б. Қазақстанда адамгершілік тәрбиесін жан-жақты қарастырған 

Әл-Фараби, Ж.Баласағұн, Ы.Алтынсарин, Ш. Уәлиханов, А.Құнанбаев, жастарға гумандық 

тәрбие идеясын ұсынған Ж.Аймауытов, А.Байтұрсынов, М. Дулатов, М. Жұмабаев, 

Ш.Құдайбердиев және т.б. 

Қазіргі жағдайда философиялық тұрғыдан адамгершілік тәрбиесінің мән-мазмұнын 

В.Г. Афанасьев, Л.М. Архангельский, С. Абдильдин, Р.Б. Абсаттаров; психологиялық 

қырынан зерттеген Ж. Пиаже,Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, Л.И. Божович, Л.В. Занков, 

В.В.Давыдов, Д.Б. Эльконин, Қ.Б.Жарықбаев, Ж.И.Намазбаева, Қ.Т.Шерьязданова және 

т.б.педагог-ғалымдар; С.Қалиев, К.К.Құнантаева, ГА Уманов, Н.Д. Хмель, А.А. Бейсенбаева, 

С.Ұзақбаева, Қ.Қ. Жанпейісова, А.Г. Қазмағамбетов, В.В. Трифонов, М.Ә. Құдайқүлов, Г.П. 

Хайруллин, Ш. Майғаранова, Б.К. Момынбаев, Б.А. Ким, Л.К Керимов, Э.И. Шнибекова, 

Р.К. ғылыми еңбектерінде адамгершілік тәрбиесіне құнды пікірлер айтқан. 

Оқушылардың ойын процесінде адамгершілікке тәрбиелеу проблемасын әртүрлі аспектіде 

қарастырған ғылыми еңбектер баршылық. Адамгершілік тәрбиесін қалыптастырудың 

спорттық ойынның рөлін теориялық және тәрбиелік тұрғыдан көрсеткен Т. Қуанышев, Е. 

Сағындықов,М. Танекеев және т.б. 

Дегенмен, қазіргі заман талабына сай мектептердегі адамгершілік тәрбиесінің жұмыс 

жүйесіне жасалған талдау негізінде, оқушылардың білімі мен дайындық деңгейінің төмендігін 

байқатады. Жарық көрген философиялық, тарихи педагогикалық, психологиялық және 

әлеуметтік ғылыми әдебиеттер, сонымен қатар докторлық, кандидаттық диссертацияларға 
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жасалған талдау нәтижесінде олардың санының көптігіне қарамастан бастауыш сынып 

оқушыларын ойын процесінде адамгершілікке тәрбиелеу мәселесіне арналған нақты ғылыми 

жұмыстың жоқтығы дәлелденді. 

Сондықтан қазіргі мектеп жағдайында адамгершілік тәрбиесін беруді, оның мазмұнын 

бір жүйеге келтіруді, мектептің алғашқы сатысынан бастау керектігін және ойын әрекеті 

арқылы бастауыш мектептегі адамгершілік тәрбиесін өзгеше жаңаша тұрғыда қарау 

қажеттілігі бұл мәселенің теория мен тәжірибе жүзінде шешілу деңгейі арасында қарама-

қайшылық тудырады. 

Бұл аталған қарама-қайшылықты шешу жолдарын бастауыш мектептегі зерттеу 

мынадай педагогикалық шарттарын анықтайды: ойын процесінде бастауыш сынып 

оқушыларының адамгершілік қасиеттердің қарапайым мінез-құлық дағдыларын 

қалыптастыру. Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерде бұл мәселені зерттеу қоғамдағы болып 

жатқан түбегейлі өзгерістер тұрғысынан өз дәрежесінде жүргізілмеуі, жүйеліліктің болмауы - 

бұл жұмыстың көкейкестілігі болып табылады. [5] 
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Бұл мақалада неміс тілін екінші шетел тілі ретінде ағылшын тілінен кейін оқытуда 

кездесетін кейбір ерекшеліктер туралы айтылады. Екі тілге салыстырмалы мысалдар 

келтірілген. 

Кілт сөздер: бірінші шетел тілі, екінші шетел тілі, қағидаттар, коммуникативтік 

аспект, когнитивті аспкет, латын қарпі, іскерлік, дағды, тілдік құралдар, грамматикалық 

ерекшеліктер. 

 

В настоящей статье рассматриваются  некоторые особенности изучения  

немецкого языка, как второго иностранного языка после английского языка. Приведены 

сравнительные примеры двух языков.  

 Ключевые слова: первый иностранный язык, второй иностранный язык, принципы, 

коммуникативный аспект, когнитивный аспект, латинский алфавит, умения, навыки, 

языковые средства, грамматические особенности. 

 

The article considers some features of studying German language as a second foreign 

language after English language. Comparative examples of  the two languages are given. 
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Қазақстанда екінші шетел тілі ретінде неміс тілін таңдау, бұл кездейсоқ жәйт емес, 

себебі Қазақстан мен Германия арасындағы коммерциялық және кәсіби өмірде 

ынтымақтастықтың қарқындауы,  академиялық ұтқырлықтың ұлғаюы, неміс мәдениетімен 

байланыстың кеңейуі, студенттер мен оқытушылардың білім және тәжірибе алмасу 

бағдарламалар санының өсуімен түсіндіріледі. Тәжірибе көрсетіп отырғандай, неміс тілін 

екінші шетел тілі ретінде таңдаған студенттер ағылшын тілін бірінші шетел тілі ретінде оқып 

жатқандықтан, бірінші шетел тілінде меңгерген білімі, іскерліктері мен дағдыларын екінші 

шетел тілін үйренуде пайдалана алуы, екінші шетел тілін, яғни неміс тілін, аз уақыт ішінде 

меңгерулерін жеңілдетеді.   

Неміс тілін екінші шетел тілі ретінде ағылшын тілінен кейін оқыту кезінде кез келген 

шетел тілін оқытуда қолданылатын жалпы қағидаттарға сүйену қажет, дегенмен де жалпы 

қағидаттардың ортақтығына қарамастан, екінші шетел тілінің өзіне тән ерекшеліктерін де 

есте сақтаған жөн [1].   

Ең маңызды қағидаттарға жатқызамыз: 

1. Кез келген шетел тілін оқытудағы мақсаттар секілді, коммуникативтік мақсаттар 

екінші шетел тілін үйренудің жалпы әдістемелік тәсілі болып табылады. Бірақ оқушыларда 

бірінші шетел тілін үйрену тәжірибесі болғандықтан, олар екінші шетел тілін саналы түрде 

игереді, яғни олар бірінші шетел тілінің белгілі бір тілдік құбылыстарымен бірге, оқыту 

үдерісін ұйымдастыруды да салыстыра алады. Бірінші және екінші шетел тілін оқитын 

оқушыларда рефлексия көбірек дамыған (өзіне деген сырттай көзқарас, өзіне есеп беруге 

талпыну). Сондықтан да екінші шетел тілін оқытудағы жалпы әдістемелік қағидатты 

коммуникативтік-когнитивті қағидат ретінде қарастыруға болады, себебі когнитивті аспект 

коммуникативтік аспектіге бағынышты болып табылады да және ол интерференцияны 

болдырмау үшін қандай да бір ұқсастықты табу немесе керісінше, айырмашылықтарды 

анықтау қажет болған кезде көрініс табады. 

2. Оқу үдерісі толықтай оқушының жеке тұлғасына, оның дамуына, дербестігіне, 

оның мүмкіндіктерін, қажеттіліктерін, мүдделерін есепке алуға бағытталуы тиіс. 

Бұл үшін екінші шетел тілін оқыту барысындағы мүмкіншілік бірінші шетел тіліне 

қарағанда әлдеқайда көбірек, ол шетел тілін үйренуде тәжірибесінің болуы, екінші шетел 

тілінің бірінші шетел тілінен кейін оқытылуы және екінші шетел тілін үйренуге деген саналы 

көзқарастың болуы.  Осылайша, оқушының жеке ерекшеліктерін және бірінші шетел тілін 

оқудағы деңгейін ескере отырып, оқытуды саралауға болады, яғни білімгерлердің басым 

бөлігіне тез жетістікке жету үшін жағдай жасау керек болса, ал басқа білімгерлерге тек 

қайталау мен  жаттығу жасау жеткілікті. 

3. Барлық оқу үдерісі әлеуметтік-мәдени бағытта болуы тиіс, бірақ мұнда да 

ерекшелік барын ескеру қажет: ол түпнұсқалық материалдарды ерте бастан пайдалану 

(бірінші сабақтан бастап үш ұлттың мәдениетінің өзара әрекеттесуіне сүйене отырып 

түпнұсқалық мәтіндер беріледі). 

4. Нақты тіл құралдар материалдары сөйлеу әрекетіне бағытталуы тиіс, бұл  белгілі 

бір коммуникативтік тапсырмаларды шешуге бағытталған сөйлеу әрекеттері болып 

табылады.  

Тілдік өзара іс-қимылды күшейту үшін нақты немесе құрастырылған жағдаяттар беру 

керек және оның құралдары ретінде жобалық әдістеме мен рөлдік ойындарды қолданамыз. 

Сол кезде оқыту іс-әрекеттік сипатқа ие болады. 

5. Сөйлеу әрекетінің барлық төрт негізгі түрі: тыңдау, сөйлеу, оқу, жазу – бір-бірімен 

өзара байланыста дамуы тиіс. Түпнұсқалы мәтіндерді басынан бастап оқуды жүзеге асыру 

екінші шетел тілін меңгеруді жылдамдатады, себебі білімгерлер латын қарпін біледі, оқу 

ережелерін оңай меңгереді, бірақ мұнда неміс тілінен интерференция туындау қаупі де жоқ емес. 

Олар шетел тіліндегі мәтінмен жұмыс істеу алады, тілдік болжамға кеңінен сүйеніп отырады. 
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6. Екінші шетел тілін оқыту барысында салыстырмалы (қарама-қарсы) тәсілді де 

қолдану өте маңызды. Білімгерлердің тілдер арасындағы айырмашылықты анықтауға және 

олардың ұқсастығын іздеп табуға мүмкіндіктері бар. Екінші шетел тілін оқу кезінде ана 

тіліне және бірінші шетел тіліне, әсіресе ағылшын тіліне сүйену, үлкен көмек көрсетеді, 

себебі неміс және ағылшын тілдері бір тілдер тобына жатады, яғни герман тілдері және ортақ 

жайттары да  көптеп кездеседі. 

7. Екінші шетел тілін оқытуда  үнемдеу және қарқындандыру қағидаттары да өте 

маңызды. Егер білімгерлер ағылшын тілін жоғары деңгейде меңгерген болса, онда екінші 

шетел тілін меңгеру үдерісі де айтарлықтай қарқынды болады[2]. 

Оқу үдерісін қарқындату мен уақытты үнемдеуге мүмкіндік беретін жағдайлар: 

1)латын қарпін меңгеру алфабетизация кезеңін қысқартады, неміс және ағылшын 

тілдерінде дыбыс-әріптік сәйкестіктердің айырмашылықтарын түсіндіруге, сөздің 

графикалық және дыбыстық бейнесін меңгеруге мүмкіндік береді; 

2) қажетті әлеуетті сөздік қорының болуы. Неміс тіліне ұқсас ағылшын тілі сөздері, 

ағылшын тілінің кірме сөздері, интернационализм оқу үдерісін жеңілдетеді және неміс 

лексикасын тез меңгеруге ықпал етеді; 

3) оқу саласындағы жылдам ілгерілеу әлеуметтік-мәдени құзыреттіліктің қарқынды 

дамуына ықпал етеді;  

4) барлық тілдік құралдарды, оның ішінде грамматикалық ерекшеліктерді меңгерген 

кезде, екінші шетел тілін оқытудағы бағдарлау кезеңі қысқартылуы мүмкін және дербес 

орындалуы мүмкін, мысалы, "ережені тексеру" сияқты тапсырмаларды қолдану. 

Оқытудың ең бастапқы кезеңі мен жалпы білім беру үдерісін қарқындату, оның 

табыстылығы мен тиімділігі үшін маңызды алғышарты болып табылады. 

8.Екінші шетел тілін оқыту кезінде табысты ілгерілеуді жүйелі түрде қадағалау керек, 

оқушылардың рефлексия, өзін-өзі бақылау және өзін-өзі бағалау қабілетін дамытып отыру 

қажет[3]. 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, гуманитарлық факультеті, 

«Шетел тіл: екі шетел тілі» мамандығында екінші шетел тілі, оның ішінде неміс тілі, бірінші 

семестрден бастап оқытылады. Тәжірибе көрсеткендей, неміс тілін оқыту мерзімі анағұрлым 

тиімді және нәтижелі. Екінші шетел тілі ретінде неміс тілін оқу барысында білімгерлер неміс 

және ағылшын тілдерінде көп ортақ жәйттар бар екеніне көз жеткізеді[4]: 

1) латын қарпі (26 әріп); 

2) сөздік және сөз қолдану саласында; 

3) қарапайым сөйлем құрылымында (етістік-байланыстың болуы); 

                                                                                                                              Кесте № 1 

Неміс тілі Ағылшын тілі 

Er ist Student.  He is a student.  

Das ist ein Tisch.  This is a table. 

Ich bin 20 Jahre alt. I am 20 years old. 

 

4) етістіктің үш негізгі формасы құруда (Infinitiv-Imperfekt-Partizip II); 

                                                                                                                             Кесте № 2 

Неміс тілі Ағылшын тілі 

kommen – kam – gekommen  come – came – come   

bringen – brachte-gebracht  bring – brought – brought   

sprechen – sprach – gesprochen   speak – spoke – spoken  
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5) шақтық форма Perfekt құруда (haben = to have көмекші етістігін пайдалану); 

                                                                                                                              Кесте № 3 
Неміс тілі Ағылшын тілі 

Ich habe getan.  I have done.  

Du hast gefragt.  You have asked.   

Sie hat erklärt She has explained 

 

6) модальді етістіктер; 

                                                                                                                            Кесте № 4 
Неміс тілі Ағылшын тілі 

müssen  must, to have to  

sollen must, to have to 

können  can, to be able to  

 

7) бөлінетін пристафкалары бар етістіктер;                                                                                                                           

Кесте № 5 
Неміс тілі Ағылшын тілі 

Ich stehe gleich auf.   

 

I'll get up in a minute.  

Steh auf!   Get up! 

Wann stehst du auf?  When will you get up?  

 

8) келер шақтық формасы (Futurum --Future); 

                                                                                                                              Кесте № 6 
Неміс тілі Ағылшын тілі 

Ich werde kommen.  

 

I will come.  

Er wird tanzen.    He will dance.  

Sie wird singen.   She will sing.   

Екі тілдегі білімді жүйелендіру үшін осындай кесте құрастырып, көптеп мысалдар 

келтіріп отыру екінші шетел тілін нәтижелі үйренуге себебін тигізеді. Әсіресе, осындай 

тапсырмалар түрі екінші шетел тілін үйренудің бастапқы кезеңінде өте тиімді.  

Сонымен бірге, көріп қабылдаған интернационалды, кірме сөздерді де, есте сақтау 

жеңіл, мысалы:  der Student, die Vase, das Museum, das Cafe, der Chef, der Ingenieur, die Garage, 

die Gitarre, der Reporter, der Aspirant, der Astronaut және т.б. 

Жоғарыда айтылғандарды басшылыққа ала отырып, екінші шетел тілін оқытқанда 

ескеретін жәйт: бірінші шетел тілінің ықпал ету дәрежесін білу (тиімді, тиімсіз). Бұл дәреже 

білімгерлердің тілді меңгеру деңгейімен анықталады. Бірінші шетел тілінің әсері әртүрлі 

тілдік деңгейлерде және сөйлеу әрекетінің әртүрлі түрлерінде көрінуі мүмкін. 

Грамматиканы оқып-үйренгенде және айтылым кезінде бірінші шетел тілі тарапынан 

оң да, теріс те әсер жиі байқалады. Бұл ретте тілдердің өзара әрекеттесуі бірінші шетел 

тілінде қалыптасқан білік пен дағдылардың дәрежесіне ғана емес, сонымен бірге 

салыстырылатын құбылыстардың күрделілігіне де байланысты болады. 

Фонетикамен жұмыс істеу барысында бірінші шетел тілі тарапынан интерференцияны 

жеңу үшін дифференциалды жаттығулар жасау керек, олар салыстырылған дыбыстардың 

артикуляциясындағы айырмашылықтарды түсіндіреді. 

Қорыта келе, бірініші шетел тілі, яғни ағылшын тілінің, екінші шетел тілін, неміс тілін 

үйренудегі тигізер көмегі орасан зор, оған білімгерлердің өздері де куә. Олар жоғарыда 

айтылған ережелерді  үнемі басшылыққа алуда және екі тілдегі ұқсас құбылыстарды тауып, 

салыстырып тәжірибеде қолданып жүр. 
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В работе использовали метод инфракрасной спектроскопии являющися универсальным 

физико-химическим методом, который применяется в исследовании структурных 

особенностей различных органических и неорганических соединений. Метод основан на явлении 

поглощения группами атомов испытуемого объекта электромагнитных излучений в 

инфракрасном диапазоне. Поглощение связано с возбуждением молекулярных колебаний 

квантами инфракрасного света. При облучении молекулы инфракрасным излучением 

поглощаются только те кванты, частоты которых соответствуют частотам валентных, 

деформационных и либрационных колебаний молекул. 

Ключевые слова: наноструктура, спектроскопические методы, инфракрасная 

спектроскопия, спектроструктурная корреляция 

 

Жұмыста әртүрлі органикалық және бейорганикалық қосылыстардың құрылымдық 

ерекшеліктерін зерттеуде қолданылатын әмбебап физика-химиялық әдіс болып табылатын 

инфрақызыл спектроскопия әдісі қолданылды. Әдіс инфрақызыл диапазондағы 

электромагниттік сәулеленудің сыналатын объектісінің атомдар топтарының жұтылу 

құбылысына негізделген. Жұтылу инфрақызыл жарық кванттарымен молекулалық 

тербелістердің қозуымен байланысты. Молекуланың инфрақызыл сәулеленуімен сәулеленуі 

кезінде жиіліктері молекулалардың валенттік, деформациялық және либрациялық 

тербелістерінің жиіліктеріне сәйкес келетін кванттар ғана жұтылады. 

Кілт сөздер: наноқұрылым, спектроскопиялық әдістер, инфрақызыл спектроскопия, 

құрылымдық корреляция туралы спектр 

 

The method of infrared spectroscopy, which is a universal physical and chemical method, is 

used in the study of structural features of various organic and inorganic compounds. The method is 

based on the phenomenon of absorption by groups of atoms of the tested object of electromagnetic 

radiation in the infrared range. Absorption is associated with the excitation of molecular vibrations by 

quanta of infrared light. When the molecule is irradiated with infrared radiation, only those quanta 

whose frequencies correspond to the frequencies of valence, deformation and libration vibrations of the 

molecules are absorbed. 
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В связи с расширением фармацевтического рынка лекарственных препаратов 

требуются все более точные и информативные методы анализа. Необходимость применения 

физико-химических методов анализа, в частности спектральных, обусловлена требованиями 

12-й фармакопеи. Одним из перспективных методов анализа является ИК- спектроскопия [1]. 

Спектроскопия -- раздел физики и аналитической химии, посвящённые изучению 

спектров взаимодействия излучения (в том числе, электромагнитного излучения, 

акустических волн и др.) с веществом. В физике спектроскопические методы используются 

для изучения всевозможных свойств этих взаимодействий. В аналитической химии - для 

обнаружения и определения веществ при помощи измерения их характеристических 

спектров, т.е. методами спектрометрии. 

Области применения спектроскопии разделяют по объектам исследования: атомная 

спектроскопия, молекулярная спектроскопия, масс-спектроскопия, ядерная спектроскопия, 

инфракрасная спектроскопия и другие. 

Метод инфракрасной спектроскопии дает возможность получить сведения об 

относительных положениях молекул в течение очень коротких промежутков времени, а 

также оценить характер связи между ними, что является принципиально важным при 

изучении структурно-информационных свойств различных веществ. 

Инфракрасная (ИК) спектроскопия характеризуется широкой информативностью, что 

создает возможность объективной оценки подлинности и количественного определения 

лекарственных веществ. ИК-спектр однозначно характеризует всю структуру молекулы. 

Различия в химическом строении меняют характер ИК-спектра. Важные преимущества ИК-

спектроскопии -- специфичность, быстрота выполнения анализа, высокая чувствительность, 

объективность получаемых результатов, возможность анализа вещества в кристаллическом 

состоянии. Методом ИК-спектроскопии можно проводить не только количественную оценку 

лекарственных веществ, но и исследование таких химических превращений, как диссоциация, 

сольволиз, метаболизм, полиморфизм и т.д. [2]. 

Инфракрасная спектроскопия- раздел молекулярной оптической спектроскопии, 

изучающий спектры поглощения и отражения электромагнитного излучения в инфракрасной 

области, т.е. в диапазоне длин волн от 10
-6

 до инфракрасный спектр представляет собой 

сложную кривую с большим числом максимумов и минимумов. Полосы поглощения 

появляются в результате переходов между колебательными уровнями основного электронного 

состояния изучаемой системы. Спектральные характеристики (положения максимумов полос, их 

полуширина, интенсивность) индивидуальной молекулы зависят от масс составляющих ее 

атомов, геометрии строения, особенностей межатомных сил, распределения заряда и др., 

поэтому инфракрасные спектры отличаются большой индивидуальностью, что и определяет их 

ценность при идентификации и изучении строения соединений. 

Количественная связь между интенсивностью I прошедшего через вещество 

излучения, интенсивностью падающего излучения I0 и величинами, характеризующими 

поглощающее вещество, основана на законе Бугера-Ламберта- Бера: I = I0 e
-ссl

 , т. е. на 

зависимости интенсивности полос поглощения от концентрации вещества в пробе. При 

этом о количестве вещества судят не по отдельным полосам поглощения, а по 

спектральным кривым в целом в широком диапазоне длин волн. Если число компонентов 

невелико (4-5), то удается математически выделить их спектры даже при значительном 

перекрывании последних. Погрешность количественного анализа, как правило, составляет 

доли процента. 

Материалы и методы исследования 

Метод инфракрасной спектроскопии является универсальным физико-химическим 

методом, который применяется в исследовании структурных особенностей различных 

органических и неорганических соединений. Метод основан на явлении поглощения 
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группами атомов испытуемого объекта электромагнитных излучений в инфракрасном 

диапазоне. Поглощение связано с возбуждением молекулярных колебаний квантами 

инфракрасного света. При облучении молекулы инфракрасным излучением поглощаются 

только те кванты, частоты которых соответствуют частотам валентных, деформационных и 

либрационных колебаний молекул [3]. 

Для регистрации спектров поверхности твердых тел применяют метод нарушенного 

полного внутреннего отражения. Он основан на поглощении поверхностным слоем вещества 

энергии электромагнитного излучения, выходящего из призмы полного внутреннего отражения, 

которая находится в оптическом контакте с изучаемой поверхностью. Инфракрасная 

спектроскопия широко применяют для анализа смесей и идентификация чистых веществ. 

Экспериментальная часть 

Идентификация чистых веществ производили с помощью информационно-поисковых 

систем путем автоматического сравнения анализируемого спектра со спектрами, 

хранящимися в памяти ЭВМ. Для идентификации новых веществ (молекулы которых могут 

содержать до 100 атомов) применили систему искусственного интеллекта. В этих системах 

на основе спектроструктурных корреляций генерируются молекулярные структуры, затем 

строятся их теоретические спектры, которые сравниваются с экспериментальными данными. 

Исследование строения молекул и др. объектов методами инфракрасной спектроскопии 

подразумевает получение сведений о параметрах молекулярных моделей и математически 

сводится к решению обратных спектральных задач. Решение таких задач осуществляли 

последовательным приближением искомых параметров, рассчитанных с помощью 

специальной теории спектральных кривых к экспериментальным. 

Параметрами молекулярных моделей служат массы составляющих систему атомов, 

длины связей, валентные и торсионные углы, характеристики потенциальной поверхности 

(силовые постоянные и др.), дипольные моменты связей и их производные по длинам связей 

и др. Инфракрасная спеткроскопия позволяет идентифицировать пространственные и 

конформационные изомеры, изучать внутри- и межмолекулярные взаимодействия, характер 

химических связей, распределение зарядов в молекулах, фазовые превращения, кинетику 

химических реакции, регистрировать короткоживущие (время жизни до 10
-6

 с) частицы, 

уточнять отдельные геометрические параметры, получать данные для вычисления 

термодинамических функций и др. 

Необходимый этап таких исследований - интерпретация спектров, т.е. установление 

формы нормальных колебаний, распределения колебательной энергии по степеням свободы, 

выделение значимых параметров, определяющих положение полос в спектрах и их 

интенсивности. Расчеты спектров молекул, содержащих до 100 атомов, в том числе 

полимеров, выполняются с помощью ЭВМ. При этом необходимо знать характеристики 

молекулярных моделей (силовые постоянные, электрооптические параметры и др.), которые 

находят решением соответствующих обратных спектральных задач или квантово-

химическими расчетами. 

И в том, и в другом случае обычно удается получать данные для молекул, 

содержащих атомы лишь первых четырех периодов периодической системы. Поэтому 

инфракрасная спектроскопия как метод изучения строения молекул получил наибольшее 

распространение в органической и элементоорганической химии. В отдельных случаях для 

газов в инфракрасной области удается наблюдать вращательную структуру колебательных 

полос. Это позволяет рассчитывать дипольные моменты и геометрические параметры 

молекул, уточнять силовые постоянные и т.д. 

Инфракрасная спектроскопия имеет ряд преимуществ перед спектроскопией в 

видимой и ультрафиолетовой областях, так как позволяет проследить изменение всех 

основных типов связей в молекулах исследуемых веществ. При использовании 

инфракрасной спектроскопии для определения качественного и количественного состава 

природных смесей не происходит разрушение веществ, что позволяет применять их для 

последующих исследований. Как известно, при инфракрасной спектроскопии в диапазоне 
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каждой химической группировке органической молекулы соответствует определенный набор 

полос поглощения, которые хорошо изучены и приведены в соответствующих справочниках. 

При этом следует отметить, что в процессе снятия инфракрасного спектра создаются помехи 

на определенных длинах волн, связанные с поглощением электромагнитного излучения 

связями растворителей О-Н и С-Н [4]. 

Инфракрасный спектр биологического образца представляет собой суммарный 

спектр, в котором происходит наложение полос поглощения различных функциональных 

групп органических веществ а также воды. Это явление усложняется в виду взаимодействия 

отдельных видов колебаний указанных групп, при этом происходит искажение формы полос 

поглощения и смещение их максимумов. Поэтому на инфракрасных спектрах наблюдается 

большое число широких полос поглощения с неясными максимумами[5]. Обычно 

расшифровка инфракрасных спектров биологических образцов весьма затруднительна, 

поэтому, чтобы облегчить расшифровку суммарного спектра, необходимо разделять 

биологический образец на более простые компоненты. Это дает возможность получить 

большее число полос поглощения для исследуемого вещества и более точно определить 

состав компонентов в образце. 

Положительной особенностью метода инфракрасной спектроскопии является то, что 

полосы поглощения одного и того же вида колебаний атомной группы различных веществ 

располагаются в определенном диапазоне инфракрасного спектра (например, 3720-3550 см
-1

- 

диапазон валентных колебаний групп -ОН; 3050-2850 см
-1

 - групп -СН, -СН2, -СН3 

органических веществ). Точное положение максимума полосы поглощения атомной группы 

в пределах этого диапазона указывает на природу вещества (так, максимум 3710 см
-1

 

свидетельствует о наличии групп -ОН, а максимум 3030 см
-1

 - о присутствии групп =С-Н 

ароматических структур). Однако если исследуемый объект представляет собой не 

механические смеси, а является сложным химическим соединением, то указанные 

особенности инфракрасных спектров не обнаруживаются. 

Число характеристических полос поглощения атомных групп, их интенсивность и 

положение максимумов, наблюдаемых на инфракрасных спектрах, дают представление о 

строении индивидуального соединения или о компонентном составе сложных веществ. 

Интенсивность полосы поглощения определяется величиной, численно равной энергии, 

которую поглощают атомные или функциональные группы образца при прохождении через 

них инфракрасных лучей. Важным диагностическим показателем полос поглощения 

является величина пропускания. Данный показатель и концентрация вещества в снимаемом 

объекте связаны обратной пропорциональной зависимостью, что используется для 

количественных определений содержания отдельных компонентов. Метод инфракрасной 

спектроскопии позволяет исследовать твердую, жидкую фазы биологической массы. Этот 

метод позволяет изучать образец в целом, без его расчленения и предварительных 

химических обработок, а также использовать малые (до 10мг) навески[6]. 

Поглощение органических веществ в различных участках инфракрасного диапазона 

определяли входящими в состав молекулы химическими группировками, а точнее 

образующими их связями, поэтому метод позволяет суммарно определить родственные 

вещества, по характеристическим зонам поглощения. Инфракрасная спектроскопия широко 

применяется для анализа биологических жидкостей, в частности крови и ее фрагментов, а в 

последнее время для диагностики и прогнозирования различных заболеваний все в 

возрастающей степени используется ротовая жидкость или смешанная слюна, однако 

интерпретация полученных результатов осложняется в связи с многокомпонентностью 

объектов исследования. 

При инфракрасной спектроскопии крови и слюны возможен количественный анализ 

только функциональных групп, входящих в основные компоненты в аналитических 

количествах. Поэтому анализ образцов данных жидкостей вызывает затруднения, т.к. по 

существу анализируется их водная основа. 
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В медицине инфракрасной спектроскопии в последние годы используют для 

определения некоторых веществ в биологических жидкостях: крови, моче, слюне, слезной 

жидкости, желчи, молоке, для идентификации некоторых витаминов, гормонов и других 

биологически активных веществ. Кроме того, в последнее время метод находит все более 

широкое применение для характеристики конформационных и структурных изменений белков, 

липидов, фосфолипидов биомембран клеток, исследуемых в биоптатах, а также с помощью 

волоконно-оптических методик. С помощью этого метода можно оценивать фармакокинетику 

различных лекарственных препаратов. При сахарном диабете выявлены достоверно значимые 

изменения инфракрасного спектра крови, доказана возможность использования показателей 

инфракрасного спектра для ранней диагностики стоматологических заболеваний и 

прогнозирования кариеса зубов у детей. Проведено исследование быстрых изменений 

показателей инфракрасного спектра крови для прогнозирования, диагностики и определения 

степени тяжести остеопороза и эффективности его лечения. Доказана возможность 

использования инфракрасной спектроскопии для изучения процессов регенерации. 

Инфракрасная спектроскопия применяется также и в судебном анализе для изучения 

митохондриального генома при идентификации личности и определении отцовства. 

При исследовании органических соединений использовали поглощение инфракрасного 

излучения в области 2--50 мкм (5000--200 см
-1
). Для получения ИК-спектров использовали 

оптические приборы, в которых применили тепловые источники и приемники излучения, а 

материалом призм использовали галоидные соли (LiF, CaF2, NaCl, KBr, Csl). При записи ИК-

спектров поглощения параметром длины волны являются микроны (мкм) или частоты в 

обратных сантиметрах (см
-1
). Интенсивность выражается в процентах пропускания или 

поглощения и лишь в некоторых случаях в оптической плотности. 

Инфракрасные спектры измеряли для газообразных, жидких и твердых соединений. Для 

измерения спектров газообразных соединений использовали специальные газовые кюветы. 

Жидкие соединения наносили в виде пленки на пластинки из материала, прозрачного в 

исследуемой области (например, КВr, NaCl, Csl, KCl). Из твердых веществ приготовили 

суспензию в вазелиновом масле, которую поместили между солевыми пластинками. Нужно 

иметь в виду, что само вазелиновое масло сильно поглощает при 3000--2800 см
-1
, 1460 и 1380 см

-

1
. Поэтому для исследования поглощения веществ в этой области вместо вазелинового масла мы 

использовали пергалоидные углеводороды. Получили спектры твердых веществ, запрессовывая 

их с бромистым калием и снимая спектр полученной пластинки. Однако иногда вещество 

взаимодействует с бромистым калием, что приводит к искажению спектра. Инфракрасные 

спектры могут быть измерены и для растворов. Поскольку не имеется растворителей, 

прозрачных по всей области спектра, то обычно измерения ИК-спектров растворов делаются 

только для узких областей. Для исследования водных, кислых и щелочных растворов 

использовали кюветы из водонерастворимых материалов (флюорит, кремний, германий и другие 

материалы, прозрачные в ИК-области). Зависимость частоты колебаний от силовой постоянной 

и массы атомов позволило оценить положение полос поглощения отдельных групп. Силовые 

постоянные деформационных колебаний существенно меньше силовых постоянных валентных 

колебаний, поэтому полосы деформационных колебаний располагаются в области меньших 

частот. В область 1400--900 см
-1

 попадают полосы поглощения, отвечающие колебаниям групп 

С--С, С--О, С--N, а также многие деформационные колебания.  

ИК-спектры углеводородов характеризуются появлением полос поглощения, обязанных 

колебаниям связей С--С и С--Н. Полосы углеводородов, связанные с характеристическими 

частотами С--З (метальные, метиленовые и метановые группы), находятся в трех областях: 3000-

-2800, 1400--1300 и около 700 см
-1
. Поглощение в области 3000--2800 см

-1
 обусловлено 

валентными колебаниями С--Н. Оно проявляется в виде сложной полосы поглощения, в которой 

пики при 2962 и 2872 см
-1

 принадлежат колебаниям метильной группы (асимметричные нAS и 

симметричные -- нS), а пики при 2926 и 2853 см
-1

 относятся к валентным колебаниям 

метиленовой группы (нAS и нS). 
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Положение этих полос поглощения хорошо сохраняется у всех типов алифатических 

углеводородов. Интенсивности полос зависят от числа метиленовых и метильных групп в 

молекуле углеводорода. Метиловая группа С--З имеет относительно слабую полосу 

поглощения. нCH около 2890 см
-1

 , которая перекрывается интенсивными полосами 

поглощения групп СН2 и СН3. 

Поглощение в области 1400--1300 см
-1

 и около 700см
-1

 обусловлено 

деформационными колебаниями С--Н-связей. Метильная группа имеет как симметричные, 

так и асимметричные деформационные колебания. Полоса при 1460 см
-1

 отвечает 

асимметричному деформационному колебанию метильных групп, полоса 1380см
-1

-- 

симметричному колебанию. Расщепление этой полосы в дублет может служить признаком 

гемдиметильной группы. Для метиленовых групп характерны четыре типа деформационных 

колебаний: ножничные, веерные, крутильные и маятниковые. Полоса поглощения, 

отвечающая ножничным колебаниям метиленовых групп, находится при 1467 см
-1
. Полосы 

1467 см
-1

 метиленовой и 1460 см
-1

 метильной групп накладываются, и в спектрах 

разветвленных углеводородов трудно различимы. В нормальных углеводородах при n>5 

полоса метильной группы при 1460 см
-1

 проявляется, в виде плеча на полосе 1467 см
-1

. 

Маятниковые колебания метиленовых групп находятся в области 790--720 см-1. Положение 

их определяется длиной углеродной цепи. Так, для С2Н5 частота маятниковых колебаний 

790--770 см
-1
, для С3H7 она имеет значение 743--734 см

-1
. Для n=4 соответствующая полоса 

наблюдается при 725--720 см
-1

 (для твердых образцов иногда в виде дублета). Маятниковые 

колебания СН2-групп могут быть использованы для обнаружения полиметиленовых цепочек. 

Полосы, отвечающие крутильным и веерным колебаниям метиленовых групп и 

деформационным колебаниям метановых групп, располагаются в области 1300 см
-1
; для 

идентификации используются редко вследствие своей недостаточной характеристичности и 

малой интенсивности. Интенсивности полос поглощения деформационных колебаний 

метиленовой группы возрастают линейно с увеличением числа групп СН2. Полосы 

поглощения, отвечающие колебаниям скелета, относительно мало интенсивны, проявляются 

в двух областях: 1100 - 700 см
-1

 и ниже 500 см
-1
. Первая область связана с валентными 

колебаниями углеродного скелета, вторая -- с деформационными. Экспериментальные 

исследования большого числа углеводородов показали, что при наличии в молекуле 

изопропильной группы в спектре появляются полосы при 1170 и 1145 см
-1
, трет- бутильной - 

при 1255 и 1210 см
-1
, в присутствии четвертичного атома углерода наблюдается поглощение 

при 1215 и 1195 см
-1
. Эти данные могут быть приведены только как свидетельство в пользу 

присутствия указанных групп, но не как однозначное доказательство. 

Введение кратной связи в молекулу органического соединения приводит к появлению 

полос поглощения, характеризующих эту связь, и изменяет положение полос поглощения 

групп, непосредственно связанных с ней. В моноолефинах с валентными колебаниями С= С 

связана полоса поглощения в области 1680--1640 см
-1
. Это колебание не является строго 

валентным, поскольку наряду с растяжением связи С=С происходит изменение валентных 

углов З--С=С. В центросимметричных этиленовых соединениях колебание нС=С неактивно 

вследствие запрета по симметрии (так как симметричные колебания происходят без 

изменения дипольного момента), в несимметричных молекулах интенсивность полосы 

поглощения увеличивается по мере смещения двойной связи наконец цепи. Положение 

полосы валентного колебания С = С внутри интервала 1680--1640 см
-1

 зависит от степени 

замещения у связи С = С и геометрии молекулы. 

Положение полосы поглощения связи С = С в циклоалкенах зависит от того, является 

она эндо – или экзоциклической. Для эндоциклической частота нС=С несколько возрастает 

по мере увеличения угла в цикле, для экзоциклической связи С = С частота нС=С возрастает 

с увеличением напряженности циклов. 

Частота валентных колебаний =С--З наблюдается при 3010--3095 см
-1
, причем 

значение н=C-H определяется степенью замещения: для =CHR характерно колебание с 

н=3040--3010 см
-1
, для группы =GH2 появляется колебание с частотой 3095--3075 см

-1
. 
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Полосы плоских деформационных колебаний связей =С--З мало интенсивны, расположены в 

области деформационных колебаний метиленовых и метальных групп и для целей 

структурного анализа обычно не используются. Напротив, полосы неплоских 

деформационных колебаний З--С = С--З в спектрах алкенов являются весьма характерными, 

располагаются в области 1000-800 см
-1

 и достаточно интенсивны. Поглощение при 970--965 

см
-1

 характерно для трансизомера. По поглощению в области 1000--800 см
-1

 можно с 

хорошей степенью достоверности определить концевые винильную R--СН =СН2 и 

метиленовую группы R2C = СН2. На колебание остальной части молекулы алкена кратная 

связь не оказывает существенного влияния. 

Сопряжение двух связей С=С приводит к появлению двух полос поглощения в 
области 1650--1600 см

-1
. Расщепление объясняется механическим взаимодействием и 

изменением форм нормальных колебаний. Интенсивность полос повышена по сравнению с 

интенсивностью поглощения соответствующего несопряженного соединения. У полиенов в 

этой области появляется несколько полос, иногда сливающихся в одну широкую, причем с 

увеличением числа сопряженных связей полосы поглощения смещаются в сторону меньших 

частот. 

При сопряжении двойных связей с ароматическим кольцом смещение полосы С = С 

обычно меньше, чем при сопряжении алифатических связей. Интенсивность полосы сильно 

увеличивается наряду с увеличением интенсивности полос поглощения скелетных колебаний 

ароматического кольца в области 1600--1500 см
-1

. 

Особенно сильное взаимодействие колебаний происходит в случае кумулированных 

связей; в колебании участвуют все три атома углерода алленовой группировки, давая две 

полосы поглощения: интенсивную около 1950 см
-1

 (нAS) и слабую вблизи 1050 см
-1

 (нS). 

Выводы 

Использование метода инфракрасной спектроскопии относится к наиболее   

значительным достижениям  современной  науки.  Исследования этого метода    

представляют  значительный фундаментальный  и  прикладной  интерес.  Фундаментальный  

интерес  к  этому объекту обусловлен, в первую очередь, его  необычной  структурой  и  

широким диапазоном изменения физико-химических свойств в зависимости от хиральности. 

Положительной особенностью метода инфракрасной спектроскопии является то, что полосы 

поглощения одного и того же вида колебаний атомной группы различных веществ 

располагаются в определенном диапазоне инфракрасного спектра. 

В результате сильного взаимодействия колебаний отнесения полос поглощения к 

отдельным связям невозможны, однако весь набор полос поглощения в этой области 

является индивидуальной характеристикой соединений.  
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ОСОБЕННОСТИ СВОЙСТВ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК ИССЛЕДОВАННЫЕ 

МЕТОДОМ ИНФРАКРАСНОЙ СПЕКТРОСКОПИЕЙ 
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Изложены свойства углеродных нанотрубок на основе структурно-энергетического 

подхода. Получены данные по активности, размерному интервалу, температуре начала 

экзотермического эффекта, конфигурации и интервала температур, по поглощению 

электромагнитной энергии (частоте 2450 МГц). Установлена микротекстура углеродных 

нанотрубок и ее взаимосвязь с диэлектрическим потерями. 

Ключевые слова: углеродные нанотрубки, свойства, дисперсность, активность, 

структура,интервал термостабильности, диэлектрические потери, инфракрасная 

спектроскопия. 

 

Құрылымдық-энергетикалық тәсіл негізінде көміртекті нанотүтіктердің 

қасиеттері баяндалған. Белсенділігі, өлшем интервалы, экзотермиялық-эффект басталу 

температурасы, конфигурация және температура интервалы, электромагниттік 

энергияны сіңіру (жиілігі 2450 МГц) бойынша деректер алынды. Көміртекті 

нанотрубкалардың микротекстурасы және оның диэлектрлік ысыраптармен өзара 

байланысы орнатылған. 

Кілт сөздер: көміртекті нанотрубкалар, қасиеттері, дисперсиялығы, белсенділігі, 

құрылымы,термостабильділік интервалы, диэлектрлік шығында,. инфрақызыл 

спектроскопия. 

 

The properties of carbon nanotubes based on the structural-energy approach are described. The 

data on activity, size range, temperature of the beginning of exothermic effect, configuration and 

temperature range, absorption of electromagnetic energy (frequency 2450 MHz) were obtained. The 

microtexture of carbon nanotubes and its relationship with dielectric losses are established. 

Keywords: carbon nanotubes, properties, dispersion, activity, structure, thermal stability 

interval, dielectric losses, infrared spectroscopy. 

 

Среди многообразных физических методов, которые применяются при исследовании 

химических соединений, количественного и качественного анализа в химии, большой 

интерес представляет взаимодействие вещества с электромагнитным излучением. 

Электромагнитное излучение при взаимодействии с веществом может вызывать в нем 

процессы разнообразной физической природы. Общий характер этих процессов зависит от 

энергии фотонов. Весь диапазон энергий электромагнитного излучения можно разделить на 

области, соответствующие тому или иному физическому процессу.  

Колебательные спектры молекул экспериментально изучаются методами 

инфракрасной (ИК) спектроскопии и спектроскопии комбинационного рассеяния (КР) света. 

Эти спектры связаны с переходами между колебательными энергетическими состояниями, 

т.е. колебаниями атомных ядер относительно равновесных положений.  

Любая молекула имеет свой, только ей присущий колебательный спектр, состоящий 

из набора полос разной частоты и интенсивности. Поэтому колебательный спектр вещества 

является его индивидуальной характеристикой (часто ИК – спектры называют даже 

«отпечатком пальцев» молекулы) и может использоваться для идентификации вещества. 
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По нижнему пределу количественного определения методы ИК и КР спектроскопии в 

обычном аппаратурном оформлении уступают некоторым другим физическим методам, но 

использование новейших Фурье – спектрометров позволяет повысить концентрационную 

чувствительность во много раз. 

В настоящее время появилась возможность получения относительно дешевых УНТ в 

промышленных масштабах за счет пиролитического метода, что позволяет расширить 

область их применения в различных областях и делает их перпективным материалом, в том 

числе в качестве армирующих добавок для широкого спектра композитных материалов[1, 2]. 

Влияние УНТ на структурообразование композитных материалов существенным образом 

зависит от свойств наноструктур [3, 4]. Особые свойства углеродных нанотрубок 

обусловлены их электронной структурой. В связи с этим изучение свойств углеродных 

нанотрубок разной структуры является актуальной задачей.  

Материалы и методы исследования 

Методика исследований включала экспериментальное изучение свойств углеродных 

трубок при помощи лазерного анализатора, инфракрасной спектроскопии, термического 

анализа на приборе, электронного микроскопа, а также проведения анализа строения и 

свойств углеродных трубок. Данные подиэлектрическим свойствам УНТ получены 

экспериментальным путем на приборах – диэлькометрах на частотах 2450МГц с 

применением техники измерения методом стоячих волн. Для исследования были выбраны 

многослойные и однослойные углеродные нанотрубки.  

Влияние углеродных наноструктур определяется как свойствами самих углеродных 

структур, так и составом и свойствами компонентов композита. Поверхнось частиц УНТ 

гидрофобна и наночастицы УНТ находятся в агрегированном состоянии из-за сил 

электростатического притяжения. Структура и электронное состояние нанотрубок 

способствуют структурированию композита. Управление характером смачивания, т.е. 

адсорбционными силами в композиционных смесях с ультрадисперсными углеродными 

добавками разной структуры, позволяет создать основы управления характером 

анизотропного строения матричного компонента композита с целью управления 

поглощением электромагнитной энергией и повышения долговечности композита.  

Экспериментальная часть 

Для характеристики углеродных нано трубок были использованы характеристики: 

активность, модальный интервала, коэффициент неоднородности, величина поверхностной 

энергии, температура начала экзотермического эффекта и конфигурация и интервал 

температур, структура углеродных нанотрубок, а также данные по поглощению 

электромагнитной энергии ( на частоте 2450 МПа). При оценке активности наноструктур 

необходимо учитывать однородность фракционного состава. Анализ размеров частиц был 

проведен с помощью лазерного анализатора (рис. 1-3).  

 
Размер частиц [нм] 

 

Рис. 1. Диаграмма распределения по размерам однослойных углеродных НТ в органической среде 
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Размер частиц [нм] 

Рис. 2. Диаграмма распределения по размерам многослойных углеродных 

НТ в органической среде 

 

 
 

Рис. 3. Сравнительные данные распределения по размерам углеродных наноструктур в 

органической среде: ряд 1 – однослойные углеродные трубки; ряд 2 – многослойные 

углеродные трубки 

 

Как видно из рис. 1-3 однослойные углеродные трубки являются более дисперсными, 

чем многослойные. Удельная поверхность многослойных углеродных трубок может состав 

лять от 120-130 м2/г [1] до 170-180 м2/г [7]. 

Экспериментальная  оценка активности углеродных нано трубок проведена по 

изменению интенсивности и полуширины полос в ИК спектрах. На рис. 4 и 5 приведены 

данные по изменению интенсивности полос в ИК-спектрах порошка многослойной и 

однослойной углеродной трубки. Полуширина полос в ИК спектрах изученных углеродных 

нано трубок одинакова, а интенсивность полос в области волновых чисел 1300-1600 см-1 

отличается друг от друга. 

 
Рис. 4. Изменение интенсивности полос в ИК – спектрах порошка многослойнойуглеродной 

трубки. 
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Рис. 5. Изменение интенсивности полос в ИК-спектрах порошкаоднослойной углеродной 

трубки. 

 

Поскольку передача энергии в среде происходит за счет колебаний нано структур [3], 

то значительное увеличение интенсивности полос в ИК спектрах в области волновых чисел 

1300-1600 см
-1

 соответствует интервалам близким по значениям волновым числам самих на 

но структур. Как видно из рис. 4 и 5, интенсивность полос в ИК спектрах в области волновых 

чисел 1330 см
-1

 и 1590 см
-1

 , которые соответствуют известным D и G -полосам, прису щим 

графиту [6], многослойных углеродных трубок превышает таковую однослойных НТ. Это 

может свидетельствовать о том, что многослойные НТ являются более активными, чем 

однослойные. Анализ ИК–спектров углеродных НТ на частоте 1730 см-1, соответствующий 

продольному колебанию С=О, позволяет сделать вывод о незначительном содержании 

кислородных групп. Указанная особенность выражена заметно сильнее у однослойных НТ, 

что свидетельствует о более высоком содержании кислородных групп.  

При характеристике структур изученных углеродных нанотрубок существенное 

значение имеет описание строения и взаимоотношения с частицами.  

На рис. 6 и 7 приведены электронные снимки многостенной углеродной трубки при 

разных увеличениях. Как видно из рисунков, многостенные углеродные трубки имеют 

волокнистое строение. УНТ этого типа кристаллизуются в виде волокон толщиной 0,03-0,1 

мкм и длиной значительно превышающей толщину 5 мкм. Оси отдельных нанотрубок 

располжены хаотично, а кратчайшее расстояние между ними составляет 0,03мкм. УНТ 

образуют агрегаты в виде пучков разного размера от 5 мкм до 2,5 мкм. Агрегаты образованы 

за счет вандер-ваальсовых сил. Как видно из рис. 6 и 7, состав многослойных углеродных 

трубок однороден, других модификаций углерода фуллеренов, наночастиц и аморфного 

углерода не обнаружено. 

 

  
 

Рис. 6. Спутанно-волокнистая беспорядочная микротекстура многостенной углеродной 

нанотрубки. Увеличение: 1 – 50.00 К Х; 2 – 10.00 К Х. 
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Рис. 7. Морфологический тип многостенной углеродной нанотрубки Увеличение: 1 – 3.00 К 

Х; 2 – 1.00 К Х. 

 

На рис. 8 и 9 приведены электронные снимки однослойной углеродной трубки при 

разных увеличениях. Как видно из рисунков морфологический тип однослойных трубок 

отличается от такового многослойных. УНТ этого типа кристаллизуются в сферической 

форме размером 0,01 мкм. Отдельные наночастицы плотноупакованы, упорядочены. УНТ 

образуют агрегаты за счет вандер-ваальсовых сил в виде листообразных частиц разного 

размера от 2 мкм до 120 мкм. Микротекстуры углеродных НТ как и глинистых грунтов по 

ориентации структурных элементов НТ в естественном состоянии можно охарактеризовать 

как неупорядочные. Среди изученных УНТ можно виделить следующие разновидности 

микротекстур НТ: для многослойной углеродной трубки – спутанно-волокнистая, 

неупорядочная и для однослойной углеродной трубки – псевдоглобулярная, упорядоченная. 

  
Рис.8. Псевдоглобулярная беспорядочная микротекстура однослойной углеродной 

нанотрубки. Увеличение: 1 – 100.00 К Х; 2 – 50.00 К Х. 

 

  
Рис. 9. Морфологические типы однослойной углеродной нанотрубки Увеличение: 1 – 10.00 К 

Х; 2 – 1.00 К Х. . 

 

Углеродные НТ обладают высокими показателями диэлектрических свойств (табл. 1). 

Диэлектрические свойства дисперсных систем позволяют контролировать изменение 

структуры и энергию связи в углеродных НТ [4, 5, 8]. Углеродные НТ со спутано-

волокнистой, неупорядочной структурой обладают более высокими значениями 
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диэлектрических потерь по сравнению с углеродными НТ со псевдоглобулярной, 

упорядоченной микроструктурой. 

 

Таблица 1 Диэлектрические свойства УНТ 

№ Состав Диэлектрические свойства 

/ изм // 0 / 0 // 

1 Многослойные трубки 2,95 1,51 145 110 

2 Однослойные трубки 2,95 1,26 159 101 

 

При изучении УНТ методом термического анализа были установлены температуры 

начала экзотермического эффекта, конфигурация и интервал температур. Термостабильность 

углеродных НТ существенным образом зависит от структуры. У разных структурных 

разностей УНТ температура начала выгорания различна. Наименее дисперсные 

многослойные углеродные НТ обладают более высокой термической стабильностью: 

температура начала экзотермического эффекта составляет 5300С , а у однослойных трубок 

2900С. Интервал температур выгорания у многослойных углеродных трубок составляет (530-

8450)С, а у однослойных – (290-6800) С. Характерной особенностью многослойных 

углеродных НТ является отображение на термограмме тройного экзотермического эффекта 

при температуре 6300С, 7850С и 8450С. У однослойных углеродных НТ более дисперсных и 

однородных наблюдается сглаженный раздвоенный экзотермический эффект при 

температуре 4600С и 6050С.  

Выводы 

Таким образом, изучены свойства многослойных и однослойных углеродных 

нанотрубок разной электронной структуры. Одниковые по составу нанотрубки обладают 

разными свойствами. Экспериментальная оценка активности УНТ проведена по активности, 

наноразмерному интервалу, коэффициенту неоднородности, поверхностной энергии, 

температуры начала экзотермического эффекта и конфигурация и интервал температур, 

микроструктуры, диэлектрическим потерям на частоте 2450 МПа. Установлено, что 

однослойные углеродные нанотрубки являются более дисперсными и агрегированными, чем 

многослойные. При этом многослойные нанотрубки более разнородны. Более активными 

являются многослойные по сравнению с однослойными углеродными нанотрубками. 

Установлены температуры начала экзотермического эффекта, конфигурация и интервал 

температур разных структур углеродных НТ. Термостабильность УНТ существенным 

образом зависит от структуры. Микротекстура многослойных УНТ спутанно-волокнистая, 

неупорядочная, а однослойных УНТ – псевдоглобулярная, упорядоченная. Установлена 

микротекстура углеродных нанотрубок и ее взаимосвязь с диэлектрическим потерями. 

 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Модификация матрицы строительного композита функционализированными 

углерод ными нанотрубками / Кондаков А.И., Михалева З.А., Ткачев А.Г., Попов А.И, 

Горский С.Ю. // Нанотехнологии в строительстве, 2014, т. 6, № 4, с. 31–44. 

2. Физико-механические свойства композитных бетонов, модифицированных 

углеродными нанотрубками / Бурмистров И.Н., Ильиных И.А., Мазов И.Н., Кузнецов Д.В., 

Юдинцева Т.И., Кусков К.В. // Современные проблемы науки и образования, 2013, № 5, 

URL: www.science-education.ru/111-10261. 

3. Кодолов В.И., Тринеева В.В. О влиянии состава, размеров и формы наноструктур 

на их активность // Материалы III Международной конференции «Наноявления при 

разработке месторождений углеводородного сырья: от наноминералогии и нанохимии к 

нанотехнологиям», Москва, 30-31 октября 2012, М., Нефть и газ, с.293-298. 

4. Хавкин А.Я. Наноявления и нанотехнологии в добыче нефти и газа // М.-Ижевск, 

НИЦ «Регулярная и хаотическая динамика», ИИКИ, 2010, 692 с. 

 



 

226 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

5. Макеева Т.Г., Егоров Ю.М. Диэлектрические свойства композитных материалов на 

основе цемента разного генезиса // Естественные и технические науки, 2013, № 6, с. 64-72. 

6. Елецкий А.В., Искандерова И.М., Книжник А.А., Красиков Д.Н. Графен: методы 

получения и теплофизические свойства // Успехи физических наук, 2011, т.181, № 3, с.233-268. 

7. Углеродные нанотрубки- основа материала будущего / Томишко М.М., Алексеев 

А.М., Томишко А.Г., Клинова Л.Л. и др. // Труды Международной научно-практической 

конференции, М., Концерн «Наноиндустрия», Янус-К, 2004, с. 260. 

8. Контроль однородности распределения наночастиц в полимерной матрице / 

Чмутин И.А., Рывкина Н.Г., Дубникова И.Л., Кузнецов С.П., Рахимкулов А.Д., Гарин Б.М. // 

Труды Международной научно-практической конференции, «Нанотехнологии– 

производству-2007», М., Концерн «Наноиндустрия», Янус-К, 2004, с. 230-234.__ 

 

 

УДК 929 

К ВОПРОСУ О ЛИЧНОМ ВКЛАДЕ  Г. А. ТИХОВА В РАЗВИТИЕ  

КОСМИЧЕСКОЙ НАУКИ 

 

Кенжебаев Д.А., доктор, PhD 

Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи, г. Алматы 

 

E-mail: daulet.0117@rambler.ru 

 

В данной статье, в контексте выявления содержания казахстанского вклада в 

развитие космонавтики раскрываются исторические основы передового характера 

казахстанской научной мысли, как немаловажного фактора комплексной деятельности 

советского государства в процессе развития космических технологий. Использованные в 

процессе исследования принципы историзма и комплексного подхода научного познания 

позволили рассмотреть эволюцию научных знаний о космосе в их историческом развитии с 

момента зарождения и до наших дней во взаимосвязи с различными аспектами космической 

деятельности. Достоверность представленных материалов определяется характером 

использованных источников, большую часть которых составляют фонды Центрального 

архива Национальной академии наук Республики Казахстан. В содержании полученных 

результатов констатируется факт формирования в Академии наук КазССР в 40-х годах ХХ 

века нового ранее несуществовавшего самостоятельного научного направления – науки 

астроботаника, основоположником которой явился заслуженный деятель науки Казахской 

ССР Гавриил Адрианович Тихов. Полученные результаты могут быть использованы в 

контексте расширения знаний в области отечественной истории, а также для определения 

актуальных направлений дальнейших исторических исследований. Констатируется 

исторически обоснованный факт немаловажного значения казахстанской науки для 

развития мировой науки о космосе. 

Ключевые слова: астрофизика, астроботаника, Г.А. Тихов. 

 

Бұл мақалада, ғарышкерлiкті дамытуда қазақстандық үлесінің мазмұнын анықтау 

контексінде, қазақстандық ғылыми озық ойлар сипаты, ғарыштық технологияларды 

дамыту үдерісіне кеңес мемлекетінің кешенді қызметінің маңызды факторы ретінде 

тарихи негіздері ашылады. Зерттеу үдерісінде пайдаланылған тарихаят және кешенді 

тәсіл принциптері ғарыш туралы ғылыми білім тану сәттен бастап біздің күнге дейін 

ғарыш қызметін әртүрлі аспектілерін өзара байланыстыра отырып, эволюциясын қарауға 

мүмкіндік берді. Ұсынылған материалдардың дұрыстығы пайдаланылған дереккөздер 

сипатымен анықталады, онын басым бөлігін Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым 

академиясының Орталық мұрағатынын қорлары құрайды. Алынған нәтижелердін 

мазмұнында ХХ ғасырдың 40-шы жылдары ҚазКСР Ғылым академиясында жаңа, бұрын 
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болмаған дербес ғылыми бағыттың – астроботаника ғылымының қалыптастыру фактісін 

бекітеді, оның негізін қалаушы Қазақ КСР Ғылым еңбек сіңірген қайраткері Тихов Гавриил 

Адрианович көрсетіп келді. Алынған нәтижелер, отандық тарих саласындағы білімдерін 

кеңейту контексінде, сондай-ақ одан әрі тарихи зерттеулердің өзекті бағыттарын 

анықтау үшін пайдаланылуы мүмкін. Әлемдік ғарыш туралы ғылымды дамыту үшін 

Қазақстандық ғылымның маңызы бар тарихи дәлелденген фактісін көрсетіп негізделген. 

Кілт сөздер: астрофизика, астроботаника, Г.А. Тихов. 

 

In this article, in the context of detection of the contents of the Kazakhstan contribution to 

development of astronautics historical bases of the advanced character of the Kazakhstan scientific 

thought as important factor of complex activity of the Soviet state in development of space 

technologies reveal. The principles of historicism and an integrated approach of scientific 

knowledge used in the course of the research have allowed to consider evolution of scientific 

knowledge of space in their historical development from the moment of origin and up to now in 

interrelation with various aspects of space activity. The reliability of the presented materials is 

defined by character of the used sources most of which part is made by funds of the Central archive 

of National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan. In the content of the received 

results the formation fact in Academy of Sciences of KAZSSR in the forties of the XX century of the 

new earlier not existing independent scientific direction – sciences astrobotany which founder was 

the honored worker of science of the Kazakh SSR Gavriil Adrianovich Tikhov is established. The 

received results can be used in the context of expansion of knowledge in the field of national history 

and also for definition of the relevant directions of further historical researches. Historically 

reasonable fact of important value of the Kazakhstan science for development of world science 

about space is established. 

Key words: astrophysics, astrobotany, G.A. Tikhov. 

 

В отечественной историографии вопросы казахстанского вклада в развитие 

космонавтики получили относительно узкий аспект своего рассмотрения, что наглядно 

явствует из результатов проведенного анализа существующих публикаций [1 С. 46-48, 2 С. 

92-98]. Между тем, данная проблематика достаточно многогранна и перспективна с точки 

зрения проведения исторических исследований, так как в силу глубины своего содержания 

изобилует представляющими научный интерес историческими событиями и фактами, в 

своей совокупности позволяющими вынести ее в качестве самостоятельной и уникальной 

категории исторической науки Казахстана; в виду того, что освещение данных страниц 

казахстанской летописи может не только способствовать значительному обогащению 

национального самосознания, но и положительным образом повлиять на формирование 

патриотизма у нового поколения казахстанских граждан [3 С. 303-308]. 

В контексте сказанного, задачей настоящего исследования выступает изучение роли 

казахстанской науки в процессе развития космонавтики, в виду того, что рассмотрение 

данной проблематики позволяет выявить уникальные исторические факты, наглядно 

свидетельствующие, что результаты научно-исследовательской деятельности отечественных 

ученых в советский период, определив собой передовой характер казахстанской научной 

мысли, позволили не только решить многие технические задачи, возникавшие в процессе 

разработки космической техники, но и возглавить под эгидой Академии наук КазССР 

совершенно новые ранее несуществовавшие научные направления. 

В ходе проведения исследования основополагающими явились принципы историзма и 

комплексного подхода научного познания, которые в своей совокупности позволили 

рассмотреть предмет исследования в ретроспективе его становления во взаимосвязи с 

различными аспектами своего проявления. В то же время, нашли свое применение и 

конкретно исторические методы научного познания; а именно историко-генетический и 

идеографический методы. Таким образом, удалось показать историческое возникновение и 

человеческий фактор – значение личности в процессе развития научных знаний. 
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Казахстанская научная мысль представляет собой целую плеяду ярких незаурядных 

талантливых ученых. В этом ряду особое место занимает личность Гавриила Адриановича 

Тихова – астроботаника, члена-корреспондента академии наук СССР, академика академии 

наук КазССР, заслуженного деятеля науки Казахской ССР; лауреата орденов Ленина и 

Трудового Красного знамени, медали «За доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941 – 1945 годов» [4]. 

Уроженец г. Смолевичи Белорусской ССР (1875 г.) Гавриил Адрианович посвятил 

весь свой жизненный путь профессиональному изучению астрономии: окончил физико-

математический факультет Московского университета по специальности астрономия (в 1897 

г.); успешно защитил степень магистра астрономии (в 1913 г.); ученую степень доктора 

астрономии (в 1934 г.); удостоен ученого звания профессор астрономии (в 1949 г.). В разные 

годы работал в различных профильных учреждениях, в том числе в Астрофизической 

обсерватории в Медоне (близ Парижа), около сорока лет – в Пулковской обсерватории, а с 

1941 года и до последних своих дней – в Академии наук Казахской ССР, с 1947 года 

возглавив организованный им Сектор астроботаники. Заслуги ученого признаны как 

отечественным, так и зарубежным научным сообществом, что в числе прочего 

предопределяет ценность имеющихся архивных материалов, переданных после кончины 

Гавриила Адриановича Тихова 25 января 1960 года Сектором астроботаники и его приемной 

дочерью Анной Гаврииловной на постоянное хранение в Центральный архив НАН РК. 

Личный архивный фонд академика АН КазССР составили уникальные документы, 

систематизированные по семи разделам [5]: 

- биографические материалы; 

- труды Г.А. Тихова и материалы к ним; 

- материалы общественно-педагогической и научной деятельности; 

- переписка; 

- фотоиллюстрации; 

- материалы о Тихове Г.А.; 

- материалы других лиц. 

Г.А. Тихову принадлежит порядка двухсот научных трудов, в числе которых работы о 

возможности возникновения жизни на других планетах солнечной системы [6], результаты 

наблюдений Марса, Сатурна [7], Луны [8], методике астрономических наблюдений [9], 

яркости и синеве неба [10] и другие. Будучи военнообязанным, ефрейтор Тихов предложил 

ряд новых способов наблюдения на основе использования возможностей светофильтров, 

позволяющих улучшить видимость подводных объектов и сооружений при проведении 

мероприятий визуальной воздушной разведки [11]. Кроме того, ученого интересовал эффект 

самоизлучения растений [12 С. 3-7], приспособляемость флоры к различным экстремальным 

условиям существования [13 С. 673-676], многообразие проявления жизни и возможность ее 

наличия за пределами планеты Земля [14 С. 145-152]. 

Таким образом, констатируется, что представленные в Центральном архиве 

Национальной академии наук Республики Казахстан материалы личного архива Гавриила 

Адриановича Тихова позволяют в достаточной мере досконально исследовать общественную, 

педагогическую и научно-исследовательскую деятельность ученого и, таким образом, выявить 

предпосылки и условия формирования новой отрасли научных знаний о космосе. 

Несомненным является факт того, что во многом зарождению идей для развития 

самостоятельных направлений астрономии и в частности астрофизики для Г.А. Тихова послужили 

результаты наблюдений проведенных им в 1909 году в Пулковской обсерватории 30-дюймовым 

рефрактором [15] и также в 1918 и 1920 годах 15-дюймовым рефрактором [16 С. 5-6]. 

 Однако, как свидетельствует из воспоминаний самого Гавриила Адриановича, 

проведенный в 1945 году в Алма-Ате повторный анализ полученных ранее данных, 

послужил для ученого отправной точкой для проведения в 1946 году в горах Заилийского 

Алатау новых исследований; в результате чего 11 ноября 1947 года получило свое официальное 

существование новое подразделение Академии наук КазССР – «Сектор астроботаники». В 
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последствии (в 1948-1951 годах) под руководством Г.А. Тихова были организованы и проведены 

экспедиции по изучению оптических свойств растений в субарктике (район устья реки Обь), в 

пустыне Центрального Тянь-Шаня, в горах Киргизии, на берегах Иссык-Куля, районе озера 

Чатыр-Куль, на Памире и Южном Казахстане, по результатам анализа которых совместно с 

астрономическими наблюдениями планеты Марс (в период противостояний 1948, 1950 и 1952 

годов) был накоплен богатый научный материал, кроме всего прочего, позволивший 

сформулировать основные постулаты астроботаники, как науки [17]: 

1. Законы жизни во Вселенной едины по существу, но различны по форме и проявлению; 

2. Приспособляемость жизни к условиям среды чрезвычайно велика; 

3. Растения имеют оптическую приспособляемость к условиям среды. 

Таким образом, анализируя имеющиеся архивные материалы можно с уверенностью 

констатировать факт того, что астроботаника, как непосредственно новая наука зародилась в 

1945 году в городе Алма-Ата Казахской ССР [18 С. 36]. 

В ходе своей научно-исследовательской деятельности Г.А. Тихов разработал ряд методик 

[19 С. 526-528], а также специальных приборов для производства наблюдений, среди 

которых своеобразностью своего предназначения, выделяется сконструированный им 

сапфирный цианометр – устройство, предназначенное для определения оптических свойств 

неба. Так, посредством его использования ученым был сделан вывод об уникальности 

атмосферных условий для производства астрономических наблюдений в отдельных 

местностях Южного Казахстана. В своих отчетах Гавриил Адрианович, в частности, 

приводит следующие слова: «Наблюдения производились мною в августе месяце 1943 г. в 

Ачисае (Ак-Джар)… Уже первое непосредственное впечатление от ясного неба в Ачисае и в 

Байджансае было совершенно исключительным. Такое чистое небо, с такой глубиной 

сапфирности я видел очень редко, только на высоких горах. Кроме того небо в обоих местах 

поражало устойчивостью своей чистоты… Такого чистого сапфирного неба близ самого 

Солнца я никогда нигде не наблюдал» [20]. 

В этом ключе необходимо заметить, что в своих наблюдениях Г. Тихов большое значение 

придавал формулировке цвета неба и, соответственно, поиску оптимально характеризующих его 

определений, что нашло свое отражение в ряде проведенных им работ: «В результате 

настоящего исследования я считаю, что употребляемое в Библии сравнение цвета неба с 

цветом сапфира чрезвычайно удачно. Мы будем гораздо ближе к истине называя небо не синим 

и не голубым, а сапфирным» [21]. 

Под эгидой созданного Сектора астроботаники были активизированы работы по поиску 

оптимального места для разворачивания на территории Казахстана обсерватории [22 С. 2]. Для 

отыскания наилучших мест для размещения астрономических инструментов Г.А. Тиховым в 

1950-1952 годах были инициированы три экспедиции в 11-ти местах Казахстана и Узбекистана, 

предметом исследования, которых была оценка качества астрономических изображений, в 

результате чего наилучшими были признаны изображения, полученные в районе г. Туркестан 

[23]. При этом по рассмотрению оптических характеристик пригодности местности для 

проведения наблюдений небесных тел – казахстанская территория была признана наилучшей, 

даже в сравнении с имевшимися аналогами зарубежных государств. «Казахская республика при 

своей обширной территории обладает многочисленными местами, пригодными для указанной 

цели (прим. автора: организации астрофизической обсерватории). На хребте Каратау в районе 

Ачисая и Байджансая прозрачность атмосферы и синева неба значительно превосходят 

лучшие местности Европы и Америки» [24 С. 9]. В этом ключе необходимо заметить, что вполне 

вероятно указанные физико-географические условия не потеряли свою актуальность и по сей 

день, в силу чего могут быть использованы также и в настоящее время. 

Тем не менее, необходимость развитой инфраструктуры, наличие и близость 

расположения научных и учебных заведений и сочетание ряда дополнительных факторов (таких 

как, обеспечение электричеством, водой, состояние почвы, рельеф площадки, наличие в воздухе 

взвесей и др.) определили выбор места расположения современной астрофизической 

лаборатории близ города Алматы [25 С. 15-19]. 
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Таким образом, констатируется факт того, что научно-исследовательская деятельность 

Гавриила Адриановича Тихова имела большое значение для развития непосредственно 

казахстанской и в целом советской науки, а полученные результаты и сформулированные выводы 

привнесли ощутимый вклад в многогранный процесс расширения научных знаний о космосе, 

позволив выделить в качестве самостоятельного научного направления новую науку – 

астроботанику. Весь свой профессионализм, всего себя Г. Тихов посвятил изучению астрономии, 

формулируя: «Основной задачей сектора астроботаники является исследование возможности 

жизни на других планетах солнечной системы, кроме Земли» [26]. 

Однако отыскивая следы жизни среди звезд, он организовывал и проводил большое 

количество наблюдений и в различных уголках Земли; опираясь на труды К.А. Тимирязева, С.Н. 

Виноградского, П. Беккереля и других ученых, сопоставляя выявляемые факты и проводя 

логические параллели, обосновал и утверждал возможность наличия жизнеформ на Марсе и 

Венере, предполагал существование микроорганизмов на планетах-гигантах солнечной системы 

Юпитере, Сатурне, Уране и Нептуне. Несомненно, ученый допускал вероятность отличий в 

проявлении органики на других планетах, при этом с уверенностью утверждая, что «…жизнь 

несравненно более гибка, чем все счастливые случайности… жизнь есть явление закономерное, 

происходящее с железной необходимостью как результат эволюции материи» [27]. 

После смерти ученого активность развиваемого им научного направления несколько 

ослабла, часть материалов была передана в архив, Сектор астроботаники был упразднен, однако 

значение полученных под его руководством результатов имеет свое признание в широких 

кругах научной общественности и по сей день, наглядным образом свидетельствуя о вкладе 

казахстанской научной мысли в развитие конкретного направления науки. 

В контексте вышесказанного аргументировано констатируется нижеследующее: 

1. Астроботаника, как самостоятельное научное направление зародилось и получило свое 

развитие в 40-50-х годах ХХ века в научных кругах Академии наук КазССР; 

2. Основоположником и главной движущей силой астроботаники, как науки явился 

доктор астрономии, профессор, член-корреспондент АН СССР, академик АН КазССР, 

заслуженный деятель науки КазССР Гавриил Адрианович Тихов; 

3. Актуальность результатов научных исследований полученных под эгидой Г.А. Тихова 

характеризуется тремя аспектами: 

- опытным путем доказана уникальность казахстанской территории с точки зрения 

проведения оптических наблюдений за небесными телами и обоснованы оптимальные участки 

местности для размещения астрономических инструментов; 

- получен обширный материал, характеризующий специальные свойства флоры, в числе 

прочего произрастающей на территории Казахстана; 

- сформирована концепция астроботаники и сформулированы научно обоснованные 

теории возможности существования жизни на других планетах. 

Вполне вероятно, что ведомое потребностью к расширению ареала своего 

существования, человечество в недалеком будущем предстанет перед необходимостью 

практического решения вопросов освоения территорий новых планет, в силу чего 

сформулированные Г.А. Тиховым задачи астроботаники обретут свою непосредственную 

актуальность, а потому перспективность данного научного направления не может 

потерять своей новизны. 
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Қазақстан үшін үштұғырлы тіл – елдік бәсекеге қабілеттілікке ұмтылудың бірінші 

баспалдағы. Өйткені, бірнеше тілде еркін сөйлей де, жаза да білетін қазақстандықтар өз 

елінде де, шетелдерде де бәсекеге қабілетті тұлғаға айналады. 

Кілт сөздер: рухани жаңғыру, үштілділік, тәуелсіз Қазақстан.  

 

Трехъязычие для Казахстана является первым шагом на пути к достижению 

конкурентоспособности страны. Потому что, казахстанцы, свободно говорящие на разных 

языках, становятся конкурентными людьми как в своей стране, так и за рубежом. 

Ключевые слова: духовное возрождение, трехъязычие, независимый Казахстан. 

 

Trilingualism for Kazakhstan is the first step towards achieving the country's 

competitiveness. Because, Kazakhs, fluent in different languages, become competitive people both 

in their own country and abroad. 

Keywords: spiritual rebirth, trilingualism, independent Kazakhstan. 

   

Тіл – қазақтың жан дүниесі, рухани негізі, ел еркіндігі мен ұлтты танытатын басты 

белгі. Ана тілі – әр адамға ананың ақ сүтімен бойға жетіп, ананың әлдиімен, бесік жырымен 

құлаққа сіңіп, атадан-балаға жетіп отыратын ұлы күш. Ана тілі – ұрпақ тәрбиесінің пәрменді 

құралы, рухани байлықтың баға жетпес байлығы, қуатты қайнар бұлағы. Ана тілі – халықтың 

өткен ұрпағы, қазірге және келешек ұрпағы арасындағы тарихи жалғастықты жүзеге 

асыратын бірден-бір сенімді құрал. Тіліміз арқылы халқымыздың жан дүниесін танып 

білеміз, себебі, халықтың рухани байлығының сарқылмас бұлағы сонда жатыр. Туған жеріміз 

бен ел-жұртымызды да сол арқылы айтып жеткіземіз. 

Тіл адам баласының басты қазынасы болғандықтан – тіл байлығы елдің елдігін, 

жұртшылығын, ғылымы мен әдебиетін, өнеркәсібін, мәдениетін, қоғам-құрылыстары мен 

салт-санасынынң, жауынгерлік дәстүрінің – мұрасының қай дәрежеде екенін танытатын 

дәлелді көрсеткіші. Әр халықтың ғұмыры – оның тілінде. Әрбір тіл өзінің халқы үшін «Ұлы» 

деп қырғыздың атақты жазушысы Шыңғыс Айтматов айтқандай, тіл – ұлттың тірегі. Ол жан-

дүниеңді ашып көрсететін мөлдір айнаң. Тіл жоғалса, ұлт та жоғалатыны белгілі. Барлық 

қазақстандықты біріктіретін – қазақ тілі сондықтан, егемен елімізді сақтап қалу үшін ұлттық 

құндылықтар мен мемлекеттік тілге ерекше ықылас қажет. 

Тіл қай ұлтта, қай елде болмасын қастерлі де құдіретті. Ол әрбір адамға ана сүтімен 

дарып қалыптасқандықтан, «ана» деген ардақты атпен «ана тілі» деп атаймыз. Біздің ана 

тіліміз - қазақ тілі. Қазақ тілі - ғажап тіл, сан ғасырлық тарихы бар тіл. Ата-бабаларымыздан 

мирас болып келе жатқан баға жетпес асыл мұра. Егемендігіміздің арқасында еңсесін тіктеп, 

күретамырын тереңнен бойлаған төл тіл. 

Әлемде қанша ұлт, нәсіл болса, соларды бір-бірінен даралап тұратын басты 

бойтұмары – туған тілі. «Әр халықтың ана тілі – білімнің кілті»,-деп Ахмет Жұбанов тілдің 

адамзат өміріндегі маңызын аша түскен [1, 16].  

Ана тілінің құдіреті жайлы қаншама ойшылдарымыз, ақын-жазушыларымыз құнды 

пікірлер қалдырды. Осынау бабаларымыз сөйлеп, даналарымыз толғап, аналарымыз әлдилеп 

өскен қазақ тілінің еліміздің болашағының көркеюіне зор ықпал етуде. 

«Қазақ тілі – біздің рухани негізіміз».  

«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде. Қазақ тілі 2025 жылға қарай өмірдің барлық 

саласында үстемдік етіп, кез-келген ортада күнделікті қатынас тіліне айналады. Осылай 
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тәуелсіздігіміз бүкіл ұлтты ұйымдастыратын ең басты құндылығымыз – туған тіліміздің 

мерейін үстем ете түседі» [2, 5]. 

Қазіргі жаһанданған, ақпараттың дамыған ғасырында болып жатқан түрлі өзгерістер 

мен жаңашылдықтар еліміздің экономика саласына да, білім беру жүйесіне де тың 

ізденістерді енгізіп отыр. «Жаһандық дағдарыстың жалғасуының әсерінен әлемде болып 

жатқан өзгерістер бізді үрейлендірмейді. Біз оларға дайынбыз. Біздің ендігі міндетіміз – 

егемендік жылдары қол жеткізгеннің барлығын сақтай отырып, ХХІ ғасырда орнықты 

дамуды жалғастыру», - деп Елбасымыздың Жолдауында айтылғандай, еліміз қай салада 

болмасын қарқынды дамып, әлемдік кеңістікке қарыштай қадам басып, еркін қанат 

сермеуде.  

Тілдің адам өміріндегі ең шешуші рөль атқаратыны әркімге де түсінікті. Ол танудың, 

түсінудің, дамудың құралы. Көп тіл білу біздің мемлекетіміздің халықаралық байланыстарын 

дамытуға мүмкіндік беретін тұлғааралық және мәдениаралық қарым-қатынастардың аса 

маңызды құралы болып табылады. Қазақстан Республикасының шетелдермен халықаралық 

байланыстары күннен-күнге арта түсуде. Сол байланыстарды дамыту үшін шет тілін білетін 

мамандар қажет-ақ.       

Көптілді білім берудің басты мақсаты әр оқушының жеке қабілеттерін көптілді 

дамытуды қамтамасыздандыратын жағдай жасау.  Әртүрлі деңгейдегі мәселелерді шешуге 

бағытталған оқушылардың жобалары.  Көптілді меңгерген, өзін-өзі әлеуметтік  және кәсіби 

билеуге, өздігінен дамуға, өздігінен жетілуге қабілетті тұлға. Бүгінде елімізде ағылшын тілді 

мамандарды даярлау ісіне ерекше мән берілуде. Алайда, бізде қазақ және орыс тілдерін 

игеру сияқты ағылшын тілін үйрену, сондай-ақ осы тілде сабақ беруде көптеген кемшіліктер 

бар. Оның салдарын барлығымыз сезініп отырмыз. Көптілді білім беру жүйесі аясында білім 

саласындағы оқу-әдістемелік құралдар қайта қарастырылады. Себебі осы саладағы ағылшын 

тілін оқыту жұмысы әлемдік талапқа сай емес. Осыған байланысты келешекте осы мәселені 

шешу үшін нақты іс-шаралар өткізілу керек. Сондықтан жоғары білім беруді жаңартудың 

негізгі құжаттарында ең негізгі мақсат  білікті маман даярлау деп көрсетілген болатын. Ол 

жауапкершілігі мол, өз мамандығы бойынша халықаралық стандарт деңгейінде тиімді іс-

әрекетке қабілетті болуы, кәсіби деңгейінің өсуіне ынталы болуы, әлеуметтік және кәсіби 

бейімділігі жоғары, үш тілді: мемлекеттік тілді-қазақ тілін, ұлтаралық қатынас құралы 

ретінде орыс тілін, дүниежүзілік экономикалық кеңістікке кірігу тілі ретінде ағылшын тілін 

еркін меңгерген тұлға болуы тиіс. Бұл міндетті шешудің маңыздылығы Қазақстанның 

жаhандану жағдайында ұлттық білім жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін арттыруға 

ұмтылысымен анықталады. Оның жүзеге асырылуына Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Тілдердің 

үш тұғырлылығы» мәдени жобасы септігін тигізді деп айтар едім. Қазақстандықтардың үш 

тілді еркін меңгеруі туралы идеяны тәжірибе жүзінде іске асыру бүгінде отандық мектептен 

маманның шығармашылық өзін-өзі жетілдіру саласын дамытуға, мемлекеттік тілдің 

қоғамдық өмірдің барлық саласында қызмет етуін қамтамасыз етуге, оның ұлтаралық келісім 

мен қазақстандық патриотизмді нығыйту факторы ретіндегі рөлін арттыруға, орыс тілінің 

лингвистік белсенділігін сақтауға және ағылшын тілін ғылыми ақпарат пен жаhандану 

экономикасына сәтті кірігу тілі ретінде енгізу бағытталған көптілді білім беруді енгізуді 

талап етеді. Бұл мәселенің бүгінде мемлекеттік деңгейде талқыланып, білім реформалары 

аясында қарастырылып отырғандығы қуантады. Қазіргі таңда оқушыларға компьютермен, 

интернетпен, интербелсенді тақтамен сабақ өткізу толығымен жолға қойылып отыр. 

Көптеген мұғалімдер осы уақытқа дейін техникалық құралдармен сабақ өтіп, оның 

қаншалықты тиімді екенін дәлелдеді. Компьютермен сабақ өткізу арқылы оның 

қолданылуын үйрене отырып телесабақтарды тың, жаңа деңгейде өткізуге, оқытушы  мен 

оқушының қарым-қатынасының педагогикалық және методикалық тұрғыдан сараланып 

алынған алуан түрлі қызмет түрлерінің қолданылуы жүзеге асады. Компьютерді қолдану 

барысында өздерін қызықтыратын әр түрлі мәселелерді шешуге болады және талқылайды. 

Компьютермен бала жазады,оқиды,түрлі тестер орындайды. Техникалық құралдарды 

пайдаланудың ең тиімді жағы уақытты ұтасың, дәл, тиянақты оқу-материалдарын алдын-ала 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

дайындап, оқушыға беріп отырсаң өзінен-өзі жасауға тырысады, қызығады, 

жасамай,үлгермей отырған оқушы болмайды, себебі оның алдында бәрі дайын тұр. Соңғы 

кезде уақыт көрсетіп отырғандай, мұғаліммен салыстырғанда оқушыда көп ақпарат 

болатыны кейінгі көрсетілген тәжірибелер дәлелдеп отыр. Сондықтан әрбір мұғалім өз 

қызметіне ақпараттық  технологияны пайдалана білуі кажет. Бұл мәселе білім беруді 

ақпаратттындырудың қажетті шартына айналып отыр. Қазіргі кезде адамның кәсіби 

шеберлігіне, білім өрісіне, зиялылық және танымдылық деңгейіне өмірдің өзі биік талаптар 

қойып отыр. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың салиқалы саясатының арқасында еліміз береке мен 

бірліктің, ынтымақ пен достықтың, татулықтың өлкесі болып, көпұлтты мемлекетке айналып 

отыр. Осы орайда елбасымыз Н.Ә.Назарбаев атап өткендей: «Біз - көпұлтты қоғамбыз. 

Қазақстанда тұратын барлық ұлттар мен ұлыстардың тілін, мәдениетін және салт-дәстүрін 

дамытуға барынша жағдай жасауды алдыңғы уақытта да жалғастыра беретін боламыз» [2, 

24], - деген еді. 

Елбасымыз Қазақстан халқы ассамблеясының ХҮІІ сессия отырысында Қазақстан 

аймағында тұрып жатқан халықтардың басын қосатын тіл қазақ тілі болуы керек деп анық 

атап айтты:  

«Қазақстанды, қазақты достықтың киелі шаңырағына теңесек, түрлі этностар оның 

алтын арайлы шуақтары іспетті.Бұл ретте байтақ мекенде баршамызды біріктіре түсетін 

ортақ құндылықтар бар. Ол – біздің талайлы тағдырымызды тұтастыратын шежірелі 

тарихымыз. 

Ол – біздің байтақ мәдени мұрамыз бен қазығы берік мемлекеттік тіліміз» [3, 7].  

Бүгінгі білім беру жүйесі модернизацияланған заманда көп тілді меңгертуге аса назар 

аударылып, жан-жақты жол ашылған. «Келешекке кемел біліммен»,-деп Елбасы 

Н.Ә.Назарбаев ұстаным еткендей, келшекке терең біліммен қадам басып, әлемдік білім 

кеңістігінің құпияларына үңіліп, қоғамға бейім, өз қабілетін таныта алатын, жан-жақты 

дамыған, бірнеше тілді меңгерген құзіретті тұлғаны қалыптастыру басты мақсаттардың 

бірегейі болып отыр. 

Үштілді оқыту – заман талабы.     Үштілділік – бәсекеге қабілетті елдер қатарына 

апарар басты баспалдақтардың бірі.  

«Үштұғырлы тіл» туралы идеяны мемлекет басшысы 2006 жылдың қазанында өткен 

Қазақстан халқы ассамблеясының XII құрылтайында жария етті. Ал 2007 жылғы “Жаңа 

әлемдегі жаңа Қазақстан” атты халыққа Жолдауында “Тілдердің үштұғырлылығы” атты 

мәдени жобаны кезең-кезеңмен іске асыруды ұсынды.  

Елбасымыздың «Жаңа әлемдегі жаңа Қазақстан» атты Халқына Жолдауында: 

“Тілдердің үштұғырлығы мәдени жобасын кезеңдеп жүзеге асыруды қолға алуды ұсынамын. 

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. [4, 41].  

Ағылшын тілі – әлемдік бизнес тілі, оны меңгеру – жастарға әлем танудың кілті 

болмақ. Ағылшын тілін білу біздің жастарға шексіз мүмкіндіктер ашады. Ол – жаһанданудың 

кепілі. «Ақпараттық технология дамыған қазіргі дәуірде күн сайын дерлік ағылшын тілі 

дүние жүзі халықтарының тілдеріне жаңа сөздер мен ұғымдар арқылы батыл ену үстінде. 

Бұл үдерістен біз де тыс қалмауымыз керек». Осы орайда құрылған «Тілдерді қолдану мен 

дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының» басты мақсаты:  

-қазақ тілінің мәртебесін көтеру;  

-мемлекеттік мекемелерде іс-қағаздарды қазақ тілінде жүргізу; 

-ағылшын тілін меңгерту; 

-орыс тілін жетік білу; 

-әр ұлттың тілдерін дамыту, оларды сақтап қалуға мүмкіндік жасау; 

-тілдер гармониясының бірлігіне жол ашу.  
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Елбасының үштұғырлы саясаты  аясында шетел тілін үйрену, оның қолданыс аясын 

кеңейту бүгінде кезек күттірмейтін өзекті де келелі мәселелердің бірі болып отыр. Алайда 

«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте»,-деп ақын жырлағандай, өз тілінде еркін сөйлеп, 

өз тілін құрметтейтін тұлғаны баулысақ, өзге тілді қадірлейтін тұлғаны баулитынымызға көз 

жеткіземіз.  

Сондықтан да, «Мемлекеттік тілді үйрету балабақшадан басталуы тиіс. Бұл - заман 

талабы», - деген елбасының қағидасына сүйене отырып, қазіргі таңда балабақшадан бастап 

мектеп табалдырығын аттаған сәттен ана тілін меңгертуге, сауаттылыққа күш салынуда. Осы 

орайда ауыр жүк артылып отырған мұғалімдер мен тәрбиеші-ұстаздардың бәсекеге қабілетті 

тұлғаны тәрбиелеудегі еңбегі зор. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Қазақстан - 2050 » стратегиясында мұғалімдерге сенім арта 

отырып, жастарымыздан үміттенеді. «Болашақта еңбек етіп, өмір сүретіндер – бүгінгі мектеп 

оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, Қазақстан да сол деңгейде болады. 

Сондықтан да ұстазға жүктелетін міндет ауыр» - делінгендей [4,3], жастарды сауатты 

баулысақ болашағымыздың жарқын болатыны белгілі. «Мен сөзімді, әсіресе, жастарымызға 

арнағым келеді. Мен сіздерге – жаңа буын қазақстандықтарға сенім артамын. Сіздер Жаңа 

бағыттың қозғаушы күшіне айналуға тиіссіздер. Ал кейінгі толқын жастарға айтарым: 

Сендер – болашаққа деген үкілі үмітіміздің тірегісіңдер»,- деген жолдарда жастарымызға 

деген үміт пен сенім жатыр [3,57]. Сондықтан да жастарымыздың болашағы үшін әлемдік 

деңгейдегі зияткерлік мектептер мен кәсіптік-техникалық колледждер ашылып, «Болашақ» 

бағдарламасының негізінде олардың шетелге шығып білім алуына жан-жақты жол ашылған.  

Сонымен көпұлтты Қазақстан жағдайында «Тілдердің үштұғырлығы» мәдени жобасы 

қоғамдық өзара келісімді нығайтатын маңызды фактор. Тілдердің үштұғырлығы идеясы 

Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін құруға және дамытуға бағытталған ұлттық 

идеологияның бөлігі болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан 

халықтары Ассамблеясының 12 сессиясында:   «Қазақстандықтардың жас ұрпағы кем 

дегенде үш тілді білулері тиіс: қазақ, орыс, ағылшын тілдерін еркін меңгерулері қажет» - деп 

[5], Еуропадағы мектеп түлектері мен студенттерінің өзара бірнеше тілде еркін сөйлесулері 

қалыпты жағдайға айналғандығын атап өтті. Кем дегенде үш тілді меңгеру-заман талабына 

айналып отырған қажеттіліктердің бірі.  

 Қазіргі таңда Қазақстан қоғамының әлеуметтік-экономикалық, рухани 

қалыптасуының жаңа міндеттерін іс жүзінде асыруға дайын жас ұрпақты тәрбиелеудің 

негізгі факторларының бірі - мектепте көптілді білім беруді жолға қою болып табылады. 

Қазақстан үшін үштұғырлы тіл – елдік бәсекеге қабілеттілікке ұмтылудың бірінші 

баспалдағы. Өйткені, бірнеше тілде еркін сөйлей де, жаза да білетін қазақстандықтар өз 

елінде де, шетелдерде де бәсекеге қабілетті тұлғаға айналады. 

Қорытындылай келгенде, болашақ жастарымыз өз тілін ардақтай отырып, заман 

талабы тудырып отырған үш тілде еркін сөйлеп, әлемнің кез-келген жерімен еркін 

байланысқа түсіп жатса еліміздің ертеңінің көркейте түсері сөзсіз.  
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В данной работе рассмотрены проблемы неуспеваемости учащихся. Определены 

типы и виды неуспевающих детей. Рассмотрены пути преодоления и устранения 

неуспеваемости среди учащихся. 

Ключевые слова: неуспеваемость, пути предупреждения, обучение, причины 

неуспаваемости, образование, педагогика, психология. 

 

Бұл мақалада оқушылардың үлгермеу мәселесі қарастырылған. Үлгерімі төмен 

оқушылардың типтері мен түрлері анықталды. Оқушылардың үлгерімі төмен болуының 

себептерінің алдын алу мен жою жолдары қарастырылды.  

Кілттік сөздер: үлгерімі төмен, ескерту жолдары, оқу,үлгерімнің төмендеу мәселесі, 

білім,педагогика, психология. 

 

In this article considered the problems of failure students, determined types and kinds of 

failure students. Considered ways of getting over and eliminating of failure between students.  

Key words:  failure, ways of awareness, training, reasons of failure, education, pedagogy, 

phycology.      

 

В настоящее время педагоги сталкиваются с одной из важнейших проблем в обучении 

– это неуспеваемость учащихся. Проблемы неуспеваемости учащихся могут быть разными.  

Из года в год идет повышение требований к уровню  общего образования и это 

приводит к обострению проблемы неуспеваемости. Поэтому число испытывающих 

трудности в обучении учащихся неизменно растет. 

Сперва, давайте рассмотрим что такое неуспеваемость. 

Неуспеваемость - одна из острейших проблем современной школы. 

Неуспеваемость - это более низкие показатели усвоения учащимися содержания 

образования по сравнению с учебной программой. 

Неуспеваемость – это не только социальная проблема, но и педагогическая. 

В психолого-педагогической литературе понятие неуспеваемости трактуется по-

разному. П.П. Блонский неуспеваемость понимает как, несоответствие  поведения и 

результатов обучения воспитательным и дидактическим требованиям обучения.[1; с. 63] 

Дубровина И.В. трактует неуспеваемость как, несоответствие подготовки учащихся 

обязательным требованиям школы в усвоении знаний, развитии умений и навыков, 

формировании опыта творческой деятельности и воспитанности познавательных 

отношений.[2; с. 35] 

По мнению Л.А. Регуш, «в психологии, говоря о неуспеваемости, имеют в виду её 

психологические причины, которыми являются, как правило, свойства самого ученика, 

его способности, мотивы, интересы и т.д. Педагогика рассматривает как источник 

неуспеваемости формы, методы организации обучения и даже систему образования в 

целом». 

Виды и проблемы неуспеваемости в учебной деятельности учащихся исследовали 

многие ученые такие как: М.А. Данилов, В.И. Зыкова, Н.А Менчинская, А.Н. Леонтьев, Ю.К. 

Бабанский, А.А. Смирнов. 
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Например один из них А. А. Бударный. Он определил два вида неуспеваемости. А.А, 

Бударный указывает, что неуспеваемость есть понятие условное, конкретное содержание 

которого зависит от установленных правил перевода учащихся в следующий класс. Так как  

в школе переводят в следующий класс тех, кто удовлетворяет минимуму требований, 

соотносящихся с баллом «3», то неуспеваемость выражается оценками «2» и «1». Эта та 

«абсолютная» неуспеваемость, которая соотносится с минимумом требований. Выдвигают и 

другое понятие, соотнесенное не только с минимумом требований, но и с возможностями 

отдельных учащихся. Это так называемая относительная неуспеваемость — к некоторым 

учащимся необходимо предъявлять высокие требования, с учетом их способностей и в 

соответствии увеличивать нагрузку.[3; 28] 

В работах А.М. Гамельтона выдвинуто три вида неуспеваемости учащихся. Они 

зависят от количества предметов и устойчивости отставания:  

1 общее и глубокое отставание по многим или всем учебным предметам длительное 

время; 

2 частичная, но относительно стойкая неуспеваемость по одному трем наиболее 

сложным предметам (как правило, русский и иностранный языки, математика);  

3  неуспеваемость эпизодическая то по одному, то по другому предмету, относительно 

легко преподаваемая. 

Во всех случаях А. М. Гельмонт имеет в виду фиксированную неуспеваемость: к 

неуспевающим он относит тех учащихся, которые «приходят к концу четверти с грузом 

неудовлетворительных оценок»[4; с.121] 

По таким же критериям выделяет виды неуспеваемости и Ю.К. Бабанский. Здесь 

также в основном имеется в виду фиксированная, сложившаяся неуспеваемость, виды 

которой связываются автором с порождающими ее причинами.;[5; с.41] 

Неуспевающие учащиеся в свою очередь делятся на несколько типов, для каждого из 

них характерны свои особенности. Разделение на типы носит условный характер, зависящий 

от причин неуспеваемости. Неуспевающих учащихся по одной доминирующей причине 

разделила своих трудах Л.С. Славина: 

1- группа:  учащиеся, у которых отсутствуют действенные мотивы учения; 

2- группа: учащиеся со слабыми способностями к обучению; 

3- группа: учащиеся, у которых неправильно сформулированы навыки к обучению и 

не умеющие трудиться;[7; с.16] 

По мнению многих специалистов, школьные трудности, которые своевременно не 

были выявлены и устранены, приводят к неуспеваемости. 

Основными причинами неуспеваемости могут быть общее и глубокое отставание по 

многим предметам и за длительное время, частичное или постоянное отставание по 

нескольким сложным предметам, эпизодическое отставание по одному или нескольким 

учебным предметам, которое можно устранить. 

В. Цетлин определила признаки неуспеваемости учащегося в обучении: 

 не может объяснить, в чем состоит задание, наметить план его решения 
самостоятельно, указать, что нового получено в результате его решения; 

 не ставит вопросы по сути изученного, не делает проб найти правильный ответ и не 
читает дополнительной к учебнику литературы; 

 пассивный и отвлекается в те моменты, когда идёт поиск, нужны напряжения 
мысли, преодоления трудностей; 

 не реагирует эмоционально на успехи и неудачи, не может оценить свою работу, не 
контролирует себя; 

 не может объяснить цель выполненной ним работы, сказать на какое правило она 
задана, не выполняет указаний правила, пропускает действия, путает их порядок, не может 

проверить полученный результат и ход работы; 

 не может воспроизвести определения понятий, формул, представить систему 
понятий, отойти от  готового текста; 
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 не понимает текста, построенного на изученной системе понятий. 
Эта совокупность признаков отставания конкретизируется относительно учебных 

предметов. 

Причины отставания в обучении делятся на такие группы: 

Недочеты физического и психологического развития ( слабое здоровье, неразвитая 

память, мышление, отсутствие навыков учебного труда); 

Недостаточный уровень воспитанности (отсутствие интереса к обучению, слабая сила 

воли, недисциплинированность, отсутствие чувства долга и ответственности); 

Недочёты в деятельности школы (отсутствие в классе атмосферы уважения у знаниям, 

недочёты в методическом преподавании, недостатки в организации индивидуальной и 

самостоятельной работы учеников, равнодушие и слабая подготовка учителя); 

Негативное влияние атмосферы в семье (низкий материальный уровень жизни семьи, 

негативное отношение родителей к школе, отрыв детей от учебной работы и т.д.).[6; с.159] 

В зависимости от вида отставания в обучении проводят соответственную учебную 

работу с учащимися по его отставанию. Преодолению эпизодического отставания 

способствуют: консультации по вопросам рационализации учебного труда; своевременно е 

реагирование на отдельные факты отставания, выявления их причин и внедрение 

оперативных мероприятий по их устранению; индивидуальные задания по изучению 

пропущенного; контроль за выполнением заданного. Для преодоления стойкого отставания 

по одному предмету или предметов одного профиля необходимы: усовершенствование 

методики преподавания предмета; доступное раскрытие учебного материала, развитие 

мышления учащихся; дифференцированное задание по устранению пробелов в знаниях; 

специальное повторение недостаточно усвоенных тем, мероприятия, направленные на 

развитие интереса к учебному предмету. Чтобы преодолеть стойкое отставание учащихся, 

следует: употреблять мероприятия по устранению эпизодического и частичного отставания; 

координировать действия всех учителей по предметам, по которым ученик не успевает. В 

процессе преодоления неуспеваемости в общем устраняют пробелы в знаниях и навыках 

самостоятельной учебной работы; развивают у учеников внимание, представление, память, 

мышление; преодолевают негативное отношение к обучению и воспитывают интерес к 

знаниям; искореняют внешние факторы, которые привели к неуспеваемости. 

Отношения учителя с подростками следует строить на любезности, уважении 

отзывчивости, учитывая их повышенную утомляемость и связанную с этим нервозность 

поведения. 

Всё чаще – это трудности в обучении современных подростков. Они откровенно 

высказывают нежелание учиться, демонстрируют отсутствие интереса к отдельным 

предметам и обучению вообще.  Особенно характерным это явление для подростков. Они 

становятся заметно пассивными, невнимательными на уроках. Ученики не хотят 

вслушиваться, вдумываться, запоминать то, о чём говорит на уроке учитель. Такое 

сопротивление обусловлено конкретными причинами, которые можно сгруппировать. 

Прежде всего, неумение учиться и преодолевать трудности познавательной деятельности. 

Вот неполный перечень качеств, которыми должен владеть современный ученик: 

- высокая концентрация внимания; 

- наблюдательность; 

- умение понимать, анализировать услышанное и прочитанное; 

- навыки логического решения задач;  

- умение высказывать свои мысли устно и письменно; 

- умение делать обобщения, сравнения, выводы; 

- умение находить аргументы; 

- владеть широким словесным арсеналом; 

- терпение, упрямство, настойчивость, умение слушать и поддавать здоровой критике 

свой  предыдущий опыт. 
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Но, к сожалению, современные тенденции в обучении не всегда учитывают важность 

формирования таких умений и навыков у детей и, как результат, ученики не могут должным 

образом овладеть тот объём знаний, который им предлагает школьная программа. Потому 

что просто запоминания для этого совсем недостаточно. 

Начальная школа тоже не всегда может «достучаться» к каждой индивидуальности с 

её потребностями. Как можно уделить внимание каждому ребёнку, если их в классе много и 

с разным уровнем подготовки? 

Вторая группа причин, которая вызывает негативное отношение к школе, - 

необходимость пополнять знания и  научиться делать это качественно, профессионально.  

«Знание – это сокровища, а умение учиться – ключ к нему». Действительно, знания 

необходимо уметь добывать, и обучать этому надо на протяжении всей школьной жизни 

ребёнка. Формирование всех перечисленных навыков и умений является  более 

необходимым, чем сама предметная нагрузка урока. Социальные навыки являются 

первичными относительно академических. Если вы научите своих учеников самостоятельно 

добывать знания, анализировать приобретённый опыт, результативно им пользоваться, то 

львиную часть вашей педагогической работы сделано! 

Внедрить этот принцип в жизнь сложно, но возможно. Человек привлекается к 

деятельности только при наличии мотива к участию в ней. Как правило, каждый ребёнок во 

время урока развивает несколько видов деятельности. Все они мотивированы: или навязаны 

учителем, или же мотивы появились у самого учителя.   

Преодоление неуспеваемости осуществляется на основе изучения учащихся, анализа 

их деятельности и причины неуспеваемости. 

Рассмотрев классификацию неуспеваемости многих ученых и опираясь на свой 

педагогический опыт выделила следующие причины: 

Педагогические: 

низкая интенсивность учебной деятельности; 

низкая эффективность учебной деятельности, пропуски занятий; 

отсутствие индивидуального подхода со стороны учителя, т.е. недостатки 

преподавания 

недостаточное количество внимания,  любви и заботы родителей. 

Психологические: 

а) неуверенность в себе , отсутствие интереса к учебному процессу 

б) недисциплинированность 

в) нарушение в эмоционально – волевой сфере; 

г) большие пробелы в знаниях и в учебных умениях и навыках; 

д) особенности внимания, памяти и т.д. 

Физиологические причины: общая слабость здоровья, болезни дыхательных путей, 

инфекционные, нарушение двигательных функций, центральной нервной системы, болезни 

нервной системы; 

Список причин может быть очень большой, но для нас самое важное это преодолеть и 

устранить неуспеваемость. 

Устранить неуспеваемость можно двумя путями – путем предупреждения и путем 

преодоления неуспеваемости. 

Для предупреждения проблемы неуспеваемости многие психологи рекомендуют 

формировать у учащихся знания, умения, навыки с использованием конкретного материала, 

разбрасывать и применять различные виды помощи для успешного решения предъявляемых 

заданий. 

Предупреждению неуспеваемости могут способствовать меры по организации 

системы образования, созданию учебного плана и отбора тех предметов и тем, по которым 

не успевает ученик, деятельности педагогического коллектива школы и каждого учителя. 

Все это должно учитывать возможности и запросы учащихся. 
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Важнейшим предупреждением неуспеваемости является индивидуальный подход 

учителя к детям, опирающийся на знание личности каждого ученика и правильную 

организацию домашней самостоятельной работы школьника. 

Проблемы, приводящие к неуспеваемости, могут возникнуть на любом этапе 

школьного обучения, поэтому важно осуществлять и вести систематическую работу с целью 

профилактики, предупреждения и преодоления проблемы школьной неуспеваемости. Лишь 

при помощи целостной системы совместной деятельности педагогов, психологов, родителей, 

самого ребенка, а при необходимости врачей-специалистов можно добиться успехов. 

Предотвратить причины неуспеваемости легче, чем преодолевать. Поэтому успешное 

обучение учащегося в школе рассматривается как комплексная характеристика, в которой 

раскрываются уровни развития психологических качеств, являющихся наиболее важными 

предпосылками для нормального включения в новую социальную среду. 

Итак, способы преодоления неуспеваемости. 

Первое, что нужно сделать это - провести диагностику неуспевающих обучающихся, 

выяснить причины неуспеваемости и как дети воспринимают информацию, это тоже очень 

важно, ведь большинство учащихся воспринимают лучше информацию наглядно, кто - то на 

слух, а кто – то тактильно с помощью игр и информационных технологий, сначала нужно 

выявить это, а затем, это поможет выбрать правильный подход в обучении именно этого 

ребенка. 

Формировать ситуацию успеха у неуспевающих, фиксировать, отмечать, поощрять 

малейшие успехи и достижения. 

Сравнивать успехи ученика с его собственными достижениями, а не с успехами 

других обучающихся. 

Обучать способам учебной работы(ведь работа может быть не только индивидуально, 

но и в паре и в группе) и формам поведения. 

Учить учащегося самооцениванию своей деятельности 

Подбирать задания в соответствии с уровнем развития способностей обучающегося с 

последующим усложнением этих заданий. [4, с.39] 

Также может помочь по устранению неуспеваемости следующий подход (Блонский 

П.П.:) [1, c.123]. 

Надо неуспевающих выявлять как можно раньше. Это очень важно, ведь чем раньше 

мы выявим, что ребенок не успевает, тем меньше ему потом догонять учебный материал. 

Надо слабого ученика с самого начала поставить в благоприятные условия. 

Для неуспевающих надо организовать особые дополнительные занятия. 

Нужно предать большое значение воспитанию в неуспевающих детях аккуратности, 

чистоплотности и «дотошности» в работе. Кроме дополнительных учебных занятий, 

необходимо проводить свободные беседы развивающего характера, показать учащимся, как 

надо работать, готовить уроки, писать в тетрадях и т.п., наконец, необходимо предать большое 

значение воспитанию бодрости, уверенности в себе. 

Неуспевающих учащихся надо по меньшей мере нагружать и освободить от некоторых 

видов деятельности.( например от школьных организаций или другой деятельности, если 

занимает много свободного времени) 

Надо неуспевающим создавать хорошую обстановку для занятий. 

Неуспевающих учащихся надо развивать. 

Необходимо обратить особое внимание на развитие этих учащихся и на оживление в них 

культурных интересов. Для этой цели полезны клубные занятия. Надо в клубные занятия 

вовлечь именно малоразвитых ребят. Они очень любят музыку, рисование, театр. Ведь это очень 

хорошо влияет на развитие умственных способностей. 

Итак, все эти пути решения проблемы оказывают благоприятное воздействие на развития 

положительных сторон личности: старательность, высокой работоспособности и т.д. Эти меры 

могут способствовать частичному продвижению личности вперед, появлению у него веры в свои 

учебные возможности. Успех в обучении приводит постепенно к изменению мотивов учения, 
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стимулирующих учебную деятельность, ребенку становится интересно тогда, когда у него 

получается, поэтому надо разными способами стараться создать ситуацию успеха. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать следующие выводы: 

Учитель, работающий с неуспевающими учащимися, по сути, обладает безграничными 

возможностями по профилактике и устранению  неуспеваемости. Следуя основным принципам 

современной педагогики, пользуясь знаниями из возрастной психологии, сотрудничая с другими 

специалистами, работающими в школе, а также имея желание помочь учащимся в преодолении 

трудностей в обучении, педагог способен достичь высоких результатов. 
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Мир «особого» ребенка – интересен и пуглив. 

Мир «особого» ребенка - безобразен и красив. 

Неуклюж, немного страшен, добродушен и открыт. 

Мир «особого» ребенка. Иногда он нас страшит. 

Почему он агрессивен? Почему он молчалив? 

Почему он так испуган? И совсем не говорит? 

Мир «особого» ребенка… Он закрыт от глаз чужих. 

Мир «особого» ребенка допускает лишь своих. 

 

Бұл мақалада арнайы қажеттіліктері бар балалардың ерекшеліктері көрсетілген. 

Ерекше қажеттілектері бар балалар арнайы психолого -педагогикалық көмекке мұқтаж 

балалар мен олардың тәрбиесі мен білім алуына арнайы жағдай жасайды. Түзету 

педагогикасы мұғалімдерге осы санатты балаларды оқыту және тәрбиелеу бойынша 
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түзету – дамыту бағдарламаларын жасайтын бірқатар қағидаттарға негізделген. Мұндай 

стратегия баланың ауытқушылықты жою, оның әлеуметтік жетіспеушілігін жеңу, оңың 

қоғамға енуін барынша арттыру және өз бетінше өмір сүру қабілетің қалыптастыру 

бойынша оқыту мен тәрбиелеудің түпкі мақсатына жетуге үлес қосуды көздейді. 

Кілт сөздер: ерекше қажеттіліктері бар балалар, инклюзивті білім беру, еңбек 

терапиясы, дифференциалды оқыту, мүгедек балалар. 

 

В данной статье раскрывается специфика детей с особыми потребностями. Дети с 

особыми потребностями – это дети, нуждающиеся в получении специальной психолого-

педагогической помощи и организации особых условий при их воспитании и обучении. 

Коррекционная педагогика опирается на ряд принципов, в соответствии с которыми 

педагоги строят коррекционно-развивающие программы для обучения и воспитания детей 

данной категории. Такая стратегия призвана способствовать достижению конечной цели 

обучения и воспитания ребенка с отклоняющимся развитием – преодолению его социальной 

недостаточности, максимально возможному введению его в социум, формированию у него 

способности жить самостоятельно. 

Ключевые слова: дети с особыми потребностями, инклюзия, трудотерапия, 

дифференциация обучения, дети с ограниченными возможностями. 

 

In this article is discovering children’s specification with special requirements. Children 

with special requirements they are children who need in acceptance of psychological – educational 

assistance and arrangement of the special conditions, which include their education. The 

correctional education is based on o number of principles, according to this principles the teachers 

build correctional – development programs for children’s education. This strategy contributes to 

the achievement of the ultimate chain of training and education of a child with deviating 

development, it’s also contributes to overcome their social insufficiency, the maximal introduction 

to socialism, and ability of formation to live independently. 

Key words: children with special requirement, inclusion, occupational therapy, 

differentiation of education, children with minded abilities.  

 

Л.С. Выгодский утверждал, что задача коррекционного педагога заключается не в 

лечении или ослаблении первичного дефекта, а в коррекции и предупреждении вторичных 

дефектов. Л.С. Выгодским выделена следующая закономерность – чем дальше стоит в 

иерархической последовательности возникновения вторичный дефект от первичного, тем легче 

он поддается коррекции. Так, работа по обогащению словарного запаса неслышащего ребенка 

имеет большую продуктивность, чем коррекция его звукопроизношения, развитие наглядных 

форм мышления ребенка с умственной отсталостью будет иметь больший эффект, чем 

формирование его словесно-логического мышления, нарушение которого является прямым 

следствие недостаточности аналитико-синтетической деятельности головного мозга. Теория о 

структуре дефекта легла в основу принципа коррекционной педагогики об учете соотношения 

первичного нарушения и вторичных отклонений ребенка. При этом важно учитывать и 

механизм возникновения вторичных нарушений. 

Термин "дети с особыми потребностями" используется как в широком социальном, так и 

в научном контексте. В научном контексте данный термин важен потому, что он ориентирует 

исследователей на "проницаемость" границ между науками об аномальном и нормальном 

ребёнке, так как детьми с особыми потребностями могут быть как дети с психофизическими 

нарушениями, так и дети, не имеющие таковых. В последнем случае особые образовательные 

потребности могут быть обусловлены социокультурными факторами. 

Для каждого ребенка с особыми потребностями характерны свои особенности. По 

этому признаку детей можно разделить на такие группы: 

- дети для которых характерны нарушения слуха (полное или частичное отсутствие 

слуха); 
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- дети с проблемным зрением (полное или частичное отсутствие зрения); 

- дети с интеллектуальными аномалиями (те, у которых имеет место задержка 

психического развития); 

- дети у которых нарушена речь; 

- дети имеющие проблемы с опорно-двигательным аппаратом; 

- дети со сложной структурой нарушений (слепоглухонемые и т. п.); 

- аутисты; 

- дети, имеющие эмоционально-волевые нарушения. 

Одной из актуальных задач современного казахстанского общества является оказание 

социальной и педагогической помощи детям, имеющим ограниченные возможности 

здоровья. При неуклонном росте числа таких детей необходимо внимание к каждому из них. 

В системе социальной защиты и системе образования Республики Казахстан 

значительное внимание уделяется вопросам обеспечения условий для получения 

образования детьми с ограниченные возможности здоровья – закон “Об образовании”[1]. 

Согласно Государственной программе развития образования на 2011-2020 гг. к 2020 г. будет 

увеличена доля школ, создавших условия для инклюзивного образования от общего 

количества до 70%. Доля школ, в которых будет создан «безбарьерный доступ» для детей-

инвалидов, составит 20%. Процент детей, охваченных инклюзивным образованием, от 

общего количества детей с ограниченными возможностями в развитии составит 50% [2]. При 

этом инклюзивное образование следует рассматривать лишь как одну из форм, которая 

призвана существовать наряду с другими — традиционными и инновационными.  

В Республике Казахстан, несмотря на позитивные изменения и существующую 

правовую основу, на сегодняшний день имеется ряд трудностей в реализации прав детей с 

ограниченными возможностями на инклюзивное образование. Наиболее серьезные из них 

следующие: 

- отсутствие доступной среды для детей с особыми образовательными потребностями, что не 

позволяет им реализовать в полном объеме свои конституционные права и свободы; 

- отсутствие у детей и педагогов уважительного отношения к инвалидам, отсутствие знаний 

об их возможностях и правах; 

- недостаточная профессиональная готовность кадров [3]. 

Н.Н.Малофеев выделяет группы детей, интегрированные следующим образом:  

- дети, чья «интеграция» невольна и обусловлена тем, что отклонение в развитии не было 

выявлено;  

- дети, родители которых, зная об особых проблемах ребенка, по разным причинам хотят 

обучать его в массовом детском саду или школе; 

-дети, которые в результате длительной коррекционной работы, проводимой родителями и 

специалистами, подготовлены к обучению в среде нормально развивающихся сверстников, в 

результате чего специалисты рекомендуют им интегрированное обучение; 

- воспитанники специальных дошкольных групп и классов в массовых детских садах и 

школах, чье обучение и воспитание осуществляются с учетом их отклонений в развитии. 

Разумеется, успешность обучения и социальной адаптации различна для перечисленных 

выше групп. Специальные, учитывающие особенности развития детей с ОВР условия создаются 

лишь для двух последних категорий детей. В остальных случаях мы имеем дело с так называемой 

«стихийной интеграцией», когда ребенок формально находится в классе (группе), но фактически 

исключен из совместного обучения. Если ребенку в общеобразовательной системе не созданы 

условия для обеспечения его особых потребностей обучения, то в действительности нарушается его 

право на качественное образование, и положение ребенка не только не улучшается, а ухудшается. 

По мнению Н.Малофеева, «формальная инклюзия является скрытой дискриминацией» [4]. 

В перспективе в каждом образовательном учреждении должна быть создана 

адаптивная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов («Наша новая школа»). 

 

http://fb.ru/article/8996/chem-vyizvana-zaderjka-psihicheskogo-razvitiya
http://fb.ru/article/8996/chem-vyizvana-zaderjka-psihicheskogo-razvitiya
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Дифференциация обучения – это создание условий для обучения детей, имеющих 

различные способности и проблемы, путем организации учащихся в однородные 

(гомогенные) группы. 

Содержательная основа уровневой дифференциации – наличие нескольких вариантов 

программ учебной дисциплины, отличающихся глубиной и объемом материала. Ученикам с 

различными типами проблем предлагается усвоить адекватную программу (вариант). При 

этом целевая установка учебного процесса изменяется от ориентировки на усвоение всего, 

что дает наиболее полный вариант программы, к установке «возьми, сколько ты можешь и 

хочешь, но не меньше обязательного»[5]. 

Трудотерапия – универсальный метод реабилитации детей с самыми разными 

гипотезами и степенями нарушения психики или двигательных функций. 

Педагогический аспект имеет очень большое значение для всего процесса 

реабилитации в целом, для наиболее полного раскрытия реабилитационного потенциала, 

интеграции ребенка в общество. Прежде всего, это коррекция и компенсация отклонений в 

развитии (слуха, зрения, интеллекта, двигательных нарушений, психологических 

нарушений) методами специальной педагогики. В процессе обучения и воспитания 

происходит социализация, накопление жизненного опыта, знаний, подготовка к активному 

участию во всех сферах деятельности, снижение имеющейся социальной недостаточности[5]. 

Каждый ребенок уникален, индивидуален и особенный. Поэтому дети с особыми 

образовательными потребностями требуют особой формы учебной деятельности. Это 

обусловлено тем, что для детей с нарушениями познавательной деятельности характерно 

церебральность, проявляющая в повышенной истощаемостью, что не позволяет 

интенсифицировать учебный процесс. Присущие дефекты памяти требуют использования 

специальных приемов, способствующему лучшему запечатлению и направленному 

воспроизведению приобретаемых знаний. Значительного времени требует развитие 

мышления и речи. Ребенок, у которого неустойчивое внимание, недостаточно развита 

память, не сможет выполнить многие из традиционных заданий, в этом случае требуется 

особая форма предоставление материала, а именно индивидуализация. Из таких 

взаимоотношений со средой, характеризующихся как состояние хронической дезадаптации, 

ребенок самостоятельно, без педагогической помощи выйти не может согласно 

исследованиям Джона Хэтти, 50% знаний учащихся зависит от них самих, 30% от 

преподавания. Учитель, зная и учитывая индивидуальные особенности детей, как рулевой 

должен управлять процессом обучения, чтобы ученики изучали, знали, применяли, должен 

обеспечить каждому оптимальные условия для формирования познавательной деятельности 

в процессе учебной работы на основе дифференцированного обучения. 

Обучающиеся с особыми образовательными потребностями обладают общими 

характерными недостатками. К ним можно отнести: 

- Недостаток знаний об окружающей среде, узкий кругозор. 

- Проблемы с общей и мелкой моторикой. 

- Заторможенность в развитии речи. 

- Трудность в произвольной регулировке поведения. 

- Некоммуникабельность. 

- Проблемы с познавательной деятельностью. 

- Пессимизм. 

- Неумение вести себя в обществе и контролировать собственное поведение. 

- Низкая или слишком высокая самооценка. 

- Неуверенность в своих силах. 

- Полная или частичная зависимость от окружающих[6]. 

Методика обучения детей с особыми образовательными потребностями учитывает эти 

недостатки при разработке программ и планов. В программу обучения специалисты включают 

специфические предметы, которые не входят в обычную систему школьного образования. Так, 

детей, имеющих проблемы со зрением, дополнительно обучают ориентированию в 

http://fb.ru/article/42224/poznavatelnaya-deyatelnost---doroga-k-znaniyu
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пространстве, а при наличии нарушений слуха помогают развить остаточный слух. В программу 

по их обучению также включены уроки по формированию устной речи. 

Задачи обучения детей с особыми потребностями: 

1. Организация образовательной системы таким образом, чтобы максимально 

активизировать желание у детей познавать мир, сформировать у них практические знания и 

умения, расширить кругозор. 

2. Дифференцированное обучение детей с особыми образовательными потребностями 

для того, чтобы выявить и развить способности и задатки учащихся. 

3. Стимулирование к самостоятельным действиям и принятию собственных решений. 

4. Формирование и активация у обучающихся познавательной активности. 

5. Закладка основ научного мировоззрения. 

6. Обеспечение всестороннего развития самодостаточной личности, которая могла бы 

адаптироваться в существующем социуме. 

Очевидно, что для педагога массовой общеобразовательной школы, работающего с 

детьми, с особыми образовательными потребностями, необходима сформированность 

некоторых специальных знаний и умений, личностных качеств, без которых процесс обучения 

указанной категории детей будет неэффективным. При обучении школьников с особыми 

потребностями такого рода знаниями являются, в первую очередь, знания о психолого-

педагогических особенностях этой категории детей. 

Обучение детей с особыми потребностями призвано выполнять следующие функции: 

Развивающая функция. Данная функция предполагает, что процесс обучения направлен 

на развитие полноценной личности, чему способствует получение детьми соответствующих 

знаний, умений и навыков. 

Образовательная функция. Не менее важная функция. Образование детей с особыми 

образовательными потребностями способствует формированию у них базовых знаний, которые 

будут являться основой информационного фонда. Также существует объективная 

необходимость развивать у них практические навыки, которые помогут им в дальнейшем и 

существенно упростят их жизнь. 

Воспитательная функция. Функция направлена на формирование всестороннего и 

гармоничного развития личности. Для этой цели учащимся преподают литературу, искусство, 

историю, физическую культуру. 

Коррекционная функция. Данная функция предполагает воздействие на детей путем 

особых методов и приемов, которые стимулируют познавательные возможности[6]. 

Дифференцированный подход к учащимся во время уроков осуществляется за счет: 

- дозирование индивидуальной образовательной нагрузки, как по интенсивности, так и по 

сложности материала;  

- специальные виды помощи, а именно: 

- демонстрационный материал; 

- речевое регулирование; 

- введение элементов программированного обучения с использованием ИКТ и т.д.; 

- два параллельных процесса: самостоятельная работа учащихся, индивидуальный 

подход; 

- при повторении материала применяется методика свободного выбора разно уровневых 

задании. 

Специалисты наряду с общеизвестными методиками и технологиями используют 

современное реабилитационное оборудование. 

Инновационные технологии помогают всесторонне развить возможности ребенка, а 

также социализировать его в окружающей среде и обществе. Инновационные технологии 

существуют в двух формах: в виде программ и документов и как реально развивающиеся 

социальные процессы. 

Таким образом, появление термина "особые потребности" говорит о взрослении нашего 

общества. Поскольку данное понятие переводит ребенка с ограниченными возможностями и 

http://fb.ru/article/42004/chto-vklyuchaet-v-sebya-differentsirovannoe-obuchenie
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аномалиями в развитии в разряд нормальных полноценных личностей. Обучение таких детей 

направлено на расширение у них кругозора и формирование собственного мнения, обучение 

навыкам и умениям, которые необходимы им для ведения в современном обществе нормальной 

и полноценной жизни. 

Сегодня в общественном сознании укрепляется мнение об инклюзии как наиболее 

прогрессивном (по сравнению с интеграцией)  подходе, позволяющем любому ребенку, 

независимо от типа и степени выраженности нарушения, обучаться вместе со своими 

нормативно развивающимися сверстниками. Внедрение инклюзивных подходов в школьную 

практику можно назвать одним из приоритетов государственной образовательной политики 

Республики Казахстан. Об этом свидетельствуют национальные  законодательные  инициативы.  

Однако  существует  ряд  проблем,  решение  которых в значительной степени способствовало 

бы дальнейшему развитию инклюзивного образования, среди которых создание в организациях 

образования безбарьерной образовательной среды, разработка механизмов материально-

технического, социального, психолого-педагогического, кадрового и реабилитационного 

сопровождения, рекомендации по составлению штатного расписания в школах, где учатся дети с 

ограниченными возможностями, и многие другие[7]. 

Подлинное инклюзивное образование позволит разрешить противоречие между 

законодательно гарантированным правом детей с ограниченными возможностями на равный 

доступ к качественному образованию и фактически сохраняющимся неравенством в его 

реализации. Инклюзия должна быть систематической и целенаправленной, а не спонтанной и 

стихийной. Поэтому оптимальным является обучение ребенка с ограниченными 

возможностями   в рамках системы непрерывного общего образования. Создание и эффективное 

функционирование этой системы невозможно без подготовленного учителя, который является 

ключевой фигурой реализации инклюзивного образования. 

Основным аспектом обучения детей с особыми потребностями является введение в 

общество ранее изолированных индивидуумов, а также достижение каждым ребенком, который 

причислен к этой категории, максимального уровня образования и развития, активация у него 

стремления к познанию окружающего мира. Крайне важно формирование и развитие из них 

полноценных личностей, которые станут неотъемлемой частью нового социума. 
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Ғаламдық өзгерістерге және мұғалімнің мәртебесіне, рөлі мен орнына қатысты 

реформаларға сәйкес, сондай-ақ мемлекеттің бәсекеге қабілетті және конструктивті адами 

әлеуетін қалыптастырудың аясында білімді басқарудың негізгі үйлестірушісі ретінде 

мұғалімнің білім беру кеңістігінде кәсіби құзыреттілігін жетілдіру – қазіргі таңдағы білім 

беру саласындағы маңызды мәселелер мен міндеттердің бірі. Бүгінде мектепте қандай 

өзгерістер орын алса да, нәтижесінде олар нақты орындаушы – мұғалімге жүктеледі. 

Білім беру мазмұнын жаңарту білім берудің қазіргі заманғы үрдістерін және 

Қазақстандық білім берудің үздік практикасын кіріктіруге бағытталған. 

Білім берудің жаңа моделі педагог кадрлар мен педагогикалық қызмет тәсілдеріне, 

оқытудың инновациялық тәсілдерінің шеңберіндегі жұмысқа, білім беру үдерісін 

бағдарламалық және әдістемелік қамтамасыз етуді өзгертуге, оқушылардың оқудағы 

жетістіктерін бағалаудың жаңа тәсілдері мен нысандарына айрықша талаптар қояды. 

Қазіргі пән мұғалімдерінің негізгі міндеті – білім беруді нәтижеге бағыттау, яғни 

инновациялық жаңа технологияны меңгеру екені баршамызға мәлім. Оқу үдерісіне қоғамның 

жаңа қажеттіліктеріне сәйкес инновациялық тәсілдерді енгізу оқытушының қажымас 

ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісін талап етеді. Себебі мемлекеттік білім 

стандартына сәйкес оқу үдерісін ұйымдастыру жаңа педагогикалық технологияларды, білім 

алушылардың білімін қадағалаудың инновациялық бақылау – өлшеу құралдарын енгізуді 

жүктейді. 

Еліміздің болашағы көркейіп өркениетті елдер қатарына қосылуы бүгінгі ұрпақ 

бейнесінен көрінеді. Қазіргі білім беру саласындағы проблема – әлеуметтік-педагогикалық 

және ұйымдастыру тұрғысынан білім мазмұнына жаңалық енгізудің тиімді, жаңа әдістерін 

іздестіру, оларды жүзеге асыра алатын мұғалімдерді даярлау. Олай болатыны, қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық міндеттері заманына сай өзгерістерге ұшырап, өскелең ұрпақты 
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соған лайықтап өмірге бейімдеудің жаңа талаптары туындап отырады. Бұл жерде 

ұстанымдар кәсіби педагог кадрларын даярлау жүйесіндегі көзқарастардан айқындалары 

даусыз. 

Қазіргі мектеп жағдайындағы білім берудің ұлттық моделіне өту, оқыту мен 

тәрбиелеудің соңғы әдіс-тәсілдерін, инновациялық педагогикалық технологияны игерген, 

психологиялық-педагогикалық диагностиканы қабылдай алатын, педагогикалық жұмысы 

қалыптасқан, шығармашыл педагог-зерттеуші, ойшыл мұғалім болуын қажет етеді. Заман 

көшіне ілесе отырып, жаңашыл бағытта жұмыс жүргізу – барша ұстаз алдында тұрған негізгі 

міндеттердің бірі. 

Қазіргі әлемдік білім кеңістігіндегі халықаралық стандарт талаптарына сай оқыту 

үдерісінің орталық тұлғасы – білім алушы субъект, ал ол субъектінің алған білімінің түпкі 

нәтижесі тұлғаның түйінді құзыреттіліктері болып отыр. 

Баланың оқуға деген ынтасын арттыруды мектепке келген алғашқы күндерден бастау 

керек. Бұл жерде алғашқы ұстаз маңызды рөл атқарады. Егер ол өз оқушыларының бойында 

оқуға деген сүйіспеншілікті, жаңа білімге деген құштарлықты, оқуға қабілеттілікті 

қалыптастыра алса, бұл қазіргі заманғы кішкентай адам үшін тамаша бастама болуы мүмкін. 

Бірақ ол үшін мұғалімнің өзі жетілдірілген заманауи оқыту технологияларын меңгеруі 

керек екендігін ескеру керек. Болашақ мұғалімді студенттік кезінен бастап кәсіби түрде 

ынталандыру қажет.  

Педагогикалық колледждің бағдарламасы студенттерді заманауи білім беру 

қажеттілігіне сәйкес дайындау қажеттілігін ескеруі керек. Ол педагогикалық колледждер мен 

жоғары оқу орындарының болашақ мұғалімдерін білім алушылардың бойында білім беру 

және танымдық мотивтерін қалыптастыруға, оқу тәсілдерін үйренуге дағдыландыруға 

бағыттауы керек. 

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін даярлаудағы қазіргі жағдай педагогикалық 

оқу орындары түлектерінің жас шәкірттерді оқуға ынталандыру үшін әрдайым тиімді жұмыс 

істей алмайтындығын көрсетеді, себебі олар өздерін кәсіби түрде дәлелдеп үлгермеген. 

Бұл мәселе студенттерді даярлау мазмұнына тиісті өзгерістер енгізуді талап етеді. 

Жаңа мотивацияны сақтау және нығайту үшін, жаңа қосымша себептер 

қалыптастыруға жағдай жасауды жас ұстазға колледжде немесе университетте үйрету қажет. 

Осы мақсатта студенттерді ҚР педагог қызметкерлерінің үшінші базалық деңгейдегі 

біліктілігін арттыру курстары бағдарламасының жеті модулінің мазмұнымен таныстыру 

мүмкіндігі бар: 

 Оқыту мен оқудың жаңа тәсілдері 
 Сыни ойлауға машықтандыру 

 Оқу үшін бағалау және оқуды бағалау 

 Оқыту мен оқуда АКТ қолдану 

 Талантты және дарынды оқушыларды оқыту 

 Оқушылардың жас ерекшеліктеріне сәйкес оқыту және оқу. 
 Оқудағы басқару мен көшбасшылық. 

            Білім беру жүйесіне құзыретті тәсілді енгізу педагогтардың кәсіби қызметіне жаңа 

талаптар қояды, олар жаңа білім беру парадигмасына сәйкес жинақы, қазіргі әлеуметтік-

экономикалық жағдайдың қарқынды сипаттамаларына сай және бәсекеге қабілетті маман 

болуына мүмкіндік беретін жалпымәдени және кәсіби біліктіліктерді меңгеруі тиіс. 

     Құзыретті тәсіл негізгі білім беру парадигмасын толық қайта бағдарлау ретінде 

қарастырады. Білімді, машықтар мен дағдыларды (бұдан әрі - БМД) меңгерудің орнына 

білімнің мүлдем жаңа құрылымы келуі тиіс, мұнда біз өмір сүретін құбылмалы әлемде өмір 

сүруге және бейімделуге қабілетті тұлғаны қалыптастыру мен тәрбиелеуге бағытталған 

біліктіліктер жинағын меңгеруге барлық жағдай жасалады. Қарапайым тілмен айтқанда, 

білім беру өмір бойы БМД қалыптастыру мәселесіне қадалмауы тиіс. Өмір бойы оқуды және 

алған білімін практикада қолдануды үйрету керек, яғни білім алушылардың болашаққа 

қажетті негізгі біліктіліктерін дамыту қажет, олардың қалыптасу деңгейі мұғалімнің 
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біліктілігі мен тұлғасына байланысты. Бүгінде дәл осындай педагог білім беру процесінде оң 

нәтижелерді қамтамасыз етуге қабілетті деп сеніммен айтуға болады. Білікті мұғалім өз 

қызметін қазіргі білімнің мақсаттары мен міндеттеріне жетуге бағыттауы тиіс. Ол дұрыс 

ойлауға, болжай білуге, қызмет нәтижелерін талдауға және бағалауға, оқу процесінің 

құрылымын үлгілеуге және жобалауға бағытталған. [1] 

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

міндеттерінің белгілі санатын шешу қабілеті. [2]  

 Біліктілік (ағылш. сompetence) – 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 құзыреттерді меңгеріп, осыдан кейін кәсіби біліктілік нәтижелерінің 

жетістіктерін педагогикалық қызметінде қолдануы және көрсетуі тиіс. 

 Білікті педагогтың кәсіби қызметіндегі 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; 

- қызметін кәсіби, тұлғалық және жеке қабілеттіліктерді дамытуға бағыттайды; 

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

жинайды. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаев Қазақстан халқына Жолдауында: «Педагогикалық 

кадрлардың сапасын арттыру маңызды. Негізгі педагогикалық білім беру стандарттарын, 

мектептер мен жоғары оқу орындарындағы мұғалімдердің біліктілігін арттыру талаптарын 

күшейту керек...» - деді. 

Қазіргі заманғы мұғалім өздігінен білім алумен шектелмейді. Қазір бір-екі жыл ішінде 

адам қызметінің көптеген салаларындағы білім көлемі шамамен үштен бір бөлігіне немесе тіпті 

екі есеге артады! Оқушыларынан қалыспай, тұлға ретінде өзіне деген қызығушылықты және 

ұсынуға болатын нәрселерге деген қызығушылықты сақтау үшін мұғалім үнемі ізденуі тиіс. Бұл 

процесті мағыналы ету үшін практик мұғалім зерттеуші мұғалімге және фасилитатор мұғалімге 

айналуы тиіс. Тек осы үрдістерді біріктіру арқылы педагогикалық практиканың сәтті өзгеруіне 

үміт артуға болады, бұл студенттер арасында құзыретті білімді қалыптастыруға ықпал етеді. 

Практик-мұғалімге көмек ретінде оқу процесін ұйымдастырудың қазіргі заманғы 

тәсілдеріне, әдістеріне, технологияларына қысқаша сипаттама ұсынылған. 

1. Зерттеушілік тәсілі. 

Зерттеушілік тәсілі негізінде білім берудің жаңартылған мазмұнына көшу іске 

асырылады. 

Зерттеушілік тәсілі:  

- оқу процесінің барлық кезеңдеріне ғылыми зерттеулердің жалпы және жеке әдістерін 

енгізуді (қабылдаудан практикада қолдануға дейін);   

- шығармашылық-ізденіс қызметтерін оқу және оқудан тыс уақытта ұйымдастыруды 

жобалайды.  

Зерттеушілік тәсілі «мұғалім – білім алушы» өзара қарым-қатынасы сипатының 

ынтымақтастық жағдайына қарай өзгеруіне, сондай-ақ танымдық қызығушылығына 

тәрбиелеуге, білім алу мен оқуға деген оң уәждеме құруға, терең, сапалы білім алуды 

қалыптастыруға ықпал етеді. 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Зерттеушілік тәсілді қолдану жеке тұлғаның интеллектуалдық дамуына, өзіндік білім 

алу дағдыларын, белсенді танымдық іс-әрекетін қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

2. Құндылықтарға бағытталған тәсіл.    

Оқытудағы құндылықтарға бағытталған тәсіл – ол оқу әрекетін белгілі бір 

құндылықтар тұрғысынан ұйымдастыру және жүзеге асыру, нәтижелерге қол жеткізу және 

пайдаланудың тәсілі. Құндылыққа бағытталған оқу процесі білім алушының бойында 

тұлғалық құндылықтар жүйесін қалыптастырады.  

3. Тұлғаға бағдарланған тәсіл.  

Тұлғаға бағытталған тәсілдің мақсаты оқу процесін дараландыру, оның жеке 

психикалық және дене бітімі ерекшеліктерін, қажеттіліктері мен мінез-құлық уәждерінің 

әлеуетті мүмкіндіктерін ескере отырып білім алушыны тұлға ретінде үйлесімді 

қалыптастыру және жан-жақты дамыту, оның шығармашылық қабілеттерін толық ашу болып 

табылады. 

4. Іс-әрекеттік тәсіл. 

Іс-әрекеттік тәсілдің негізгі мазмұнында білім алушының білімді дайын күйінде 

алмай, оны өзі өндіруі, өзінің оқу әрекетінің мазмұны мен түрлерін ұғынатыны, оның 

ережелер жүйесін түсінуі мен қабылдауы жатыр, бұл өз кезегінде оның білімінің, 

біліктерінің және кең ауқымды дағдыларының белсенді әрі табысты қалыптасуына ықпал 

етеді. 

Білім алушылардың оқу әрекеттері «білу», «түсіну», «қолдану», «талдау», 

«жинақтау», «бағалау» сияқты категорияларға топтастырылған. 

5. Саралап оқыту тәсілі. 

Саралап оқыту тәсілі – білім алушылардың әртүрлі топтары үшін оқу процесін 

мамандандыруды, білім алушылардың ерекшеліктерін есепке алу мақсатында әртүрлі топтар 

үшін әртүрлі оқыту жағдайларын жобалайды. 

6. Құзыреттілік тәсілі. 

Құзыреттілік тәсілдің мақсаты дәстүрлі емес және типтік жағдаяттарда шешім 

қабылдау және іс-әрекет жасау, өз мақсатын анықтай алу дағдыларын меңгеру болып 

табылады. 

Құзыреттілік тәсілінің басты міндеті білім алушылардың бастамашылдығы мен өз 

бетінше жұмыс істей алатынын көрсетуге деген ынтасы болып табылады. Ол білім 

алушылардың жеке әрекет ете алуына, өз қабілеті мен қызығушылығын ұйымдастыруына 

мүмкіндік береді. 

Құзыреттілік тәсілі білім алушылардың білім, білік дағдыларын жеке-жеке емес, 

кешенді түрде меңгертуді жобалайды. 

7. Жүйелі-әрекеттік тәсілі. 

Жүйелі-әрекеттік тәсілі білім алушының оқу әрекеттерін өз бетінше ұйымдастыру 

негізінде құрылады, оларда әмбебап оқу әрекеттері жүйесін қалыптастыру мен дамыту 

мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Ол өз бетімен оқу, өздігінен даму, өздік ұйымдастыру 

режимінде оқу процесін ұйымдастыру мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

Жүйелі-әрекеттік тәсіл курстың тарауларын жеке-жеке емес, өзара байланыста оқуды 

ұсынады. 

8. Коммуникативтік тәсіл. 

Оқытудағы коммуникативтік тәсіл - ақпаратты тарату мен жариялау, екі немесе одан 

да көп адамдар өзара сөйлесім процесіне түскенде білім, білік және дағдымен алмасу. 

Коммуникативтік тәсілдің нәтижесі тілдік және сөйлеу нормаларын дұрыс пайдалана және 

коммуникативтік әрекетті дұрыс таңдай отырып, қарым-қатынасқа қатысушы басқа адаммен 

өзара әрекет ету процесінде тіл арқылы қарым-қатынасты жүзеге асыру қабілеттілігі болып 

табылады. 

9. Интегративтік тәсіл. 

Білім алушыларды дамытуға арналған интегративтік тәсіл барысындағы оқыту 

процесі әртүрлі құралдар мен бірнеше іс-әрекеттерді біріктіру қағидатына сай құрылады. 
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Интегративтік тәсілге көптеген белсенді қозғалыс түрлері жатады: сергіту сәттері, 

театрландырылған ойындар, қозғалыс үзілістері (кідіріс). 

Интегративтік оқыту тәсілі білім алушылардың сөздік қорын кеңейтуге, 

коммуникативтік біліктіліктерін дамытуға, эстетикалық талғамдарын дамытуға, көркемөнер 

туындыларын түсіну және бағалауға мүмкіндік береді. Аталған оқыту тәсілі психикалық 

процестерге әсер етіп қиындықтарды жоюға, оқу материалын тиімді, қолжетімді, жаңа 

деңгейде қабылдауға мүмкіндік береді. 

10. Ойын арқылы оқыту. 

Оқыту әдісі ретінде ойын түрлерін қолдану білім алушылардың танымдық 

қызығушылық белсенділігін арттыруға мүмкіндік береді. Ойын түріндегі оқыту 

технологиясының басты элементтері: 

- ойын алдында нақты оқу мақсаты қойылады; 

- ойын арқылы белгілі педагогикалық нәтижеге қол жеткізу жоспарланады, оқыту іс-

әрекеттері ойын ережелеріне бағынады, оқу материалдары ойын құралы болып табылады. 

11. Жобалау тәсілі. 

Оқу жобасы – білім алушылармен немесе білім алушылардың тобымен ғылыми-

зерттеушілік, шығармашылық немесе практикалық сипаттағы проблемаларды шешуге 

бағытталған оқу-танымдық іс-әрекеті. Проблемаларды кең тұрғыда шешу әрекетімен және 

келісілген әдістерімен, жалпы ортақ мақсатының болуымен сипатталады. 

12. Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (АКТ) қолдану құзыреттілігі 

базалық АКТ дағдылар негізінде құрылады және жұмысқа, қарым-қатынасқа, бос уақытқа 

арналған технологияларды дұрыс шығармашылықпен қолданудан тұрады. 

13. Кейс-стади. 

Кейс-стади –бұл нақты оқиға мен жағдаятты талдауға арналған іскерлік ойын. Кейс-

стадиді қолдану барысында білім алушылар топтық сұрақ-жауап кезінде шығарылған 

мәселенің маңызын түсіндіріп, жағдайды бағалайды, оқиға немесе процеске талдау жасайды, 

өзіндік шешу жолдарын көрсетеді. 

Кейс-стадиді қолдану: 

- жүйелі, корреляциялық, факторлық, статистикалық және тағы басқа талдау 

біліктіліктерін шыңдауға мүмкіндік береді; 

- білім алушылармен қосымша тапсырмалар жасау нұсқаларын жобалайды; 

- «ми шабуылы» пікірталасын өткізу, ғылыми дауласу, негізгі және әр жақты шешім 

бойынша дебаттар дайындалып өткізіледі деп жобалайды. 

14. Дамыта оқыту. 

Дамыта оқытудың мақсаты білім алушының күнделікті өмірге тәуелсіз, сонымен 

қатар ақиқатты іздей отырып, өзіндік оқуы арқылы білім алуға қол жеткізуі. 

Дамыта оқыту әр білім алушының дербес танымдық әрекеттерге ұмтылуға 

құштарлығын, белсенді өмірлік қағидаттарын қалыптастырады. 

15. Модульдік оқыту. 

Модульдік оқыту – оқу ақпаратын блокты – модуль негізінде беру арқылы оқу 

процесін ұйымдастыру тәсілі. Оқу мазмұны ақпаратты блоктарда беріледі де меңгеру 

мақсатқа сәйкес жүзеге асырылады. 

Модульдік оқыту барысында білім алушылар үшін оқытылатын білім көлемі ғана 

емес, оны меңгеру деңгейінің дидактикалық мақсаты тұжырымдалады. 

16. Проблемалық оқыту. 

Проблемалық оқыту – өзіндік дүниетанымын қалыптастырудың барынша өзекті 

құралы. Проблемалық оқытудың тиімділігі ол білім алушылардың сыни, шығармашылық, 

диалектикалық ойлауын қалыптастыру міндетін шешуден тұрады. 

17. Дербес оқыту тәсілі. 

Дербес оқу – оқу-тәрбие процесін дараландыруға, білім алушылардың жеке 

ерекшелігін ескеріп оқыту мен тәрбиелеуге, өзіндік танымдық іс-әрекеті тәжірибесін 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

қалыптастыруға, өзіндік білімін көтеруге дайын болуы мен қажетсінуіне, білім алушылардың 

ұйымшылдығын, дербестігін тәрбиелеуге мүмкіндік береді. 

18. Көркем-эстетикалық циклі пәндері бойынша оқу процесін ұйымдастыру 

барысында көркем-технологиялық тәсіл қолданылады. 

Көркем-технологиялық тәсіл материалдар мен құралдардың негізін, композициялық 

заңдылықтарын, түстердің кіріспе негіздерін, көркем еңбек объектілерін құрастырудың 

технологиялық реттілігі туралы білімдерін қолдануға бағытталған білім алушының немесе 

топтың оқу-танымдық іс-әрекетін қамтамасыз етеді. 

Бүгінгі таңда педагогикалық мамандықтар бойынша білім алып жатқан бітіруші түлек 

– ертеңгі маман, жаңартылған мектеп мұғалімі. Сондықтан да бітіруші түлектер 

даярлығының сапасы, кәсіби құзыреттіліктерінің деңгейі көкейкесті мәселе болғандықтан, 

оқытушыларымыз біліктіліктерін тұрақты жетілдіріп, оқу үдерісіне жаңартылған білім беру 

мазмұнының әдіс-тәсілдерін өзіндік талаптар бойынша енгізіп, құндылықтарды дамытуды 

басты мақсатқа айналдыруы қажет. 

Қорыта келе, мақаламды 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 аяқтаймын. ХХІ ғасыр – ғылым 

ғасыры. Мақсатты білім беру – тұлға дамуын жүзеге асыратын мәселе. Ал осы жалпыеуропалық 

стандартқа сай жаңа білім беру – жеке тұлғаның жан-жақты дамуына әкелетін бірден-бір жол. 
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Мақалада жалпы білім беретін мектептегі музыка жайлі әңгіме қозғаудың 

тәрбиелік мәні қарастырылады.  Әңгімелесу мен пікір алмасу барысында білімділік  әлеуеті 

және оның қызметінің нәтижесі орын алғаны көрсетілген. Тиімділігі мен шарттары да 

айтылған. 

Кілт сөздер: музыка туралы әңгімелесу, оның қағидалары мен қызметі, білім беру 

элеуеті, оқушы мен оқытушы арасындағы қарым - қатынас, эстетикалық тәрбие. 
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Materials of the international scientific-practical conference 

"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

Рассмотрена  проблема использования бесед о музыке  для решения учебно-

воспитательных задач в общеобразовательной школе. Подтвержден образовательный 

потенциал беседы как  формы диалогового  взаимодействия учителя музыки с учащимися, 

раскрыты ее функции, принципы и условия эффективности. 

Ключевые слова: беседа о музыке, принципы и функции беседы, образовательный 

потенциал беседы, диалоговое взаимодействие  учителя музыки с учащимися, эстетическое 

воспитание школьников. 

   

This works examines the use of discussions on music topics as a tool for achieving academic 

goals in the environment of secondary school. It demonstrates educational potential of discussion 

as a form of interactive collaboration between teacher and students; reveals its functions as well as 

principles and conditions required for achieving maximum efficiency. 

Keywords: discussion on music topics, principles and functions of discussion, education 

potential of discussion, interactive collaboration between teacher and students, aesthetic education 

of students. 

 

На современном этапе развития общества все более осознается важность проблемы 

воспитания подрастающего поколения. Отчасти это связано с девальвацией общечеловеческих 

ценностей, следствием чего является распространение в среде молодежи и подростков таких 

общественных пороков как наркомания, преступность, проституция и т.д. Одним из путей 

решения данной проблемы может быть  

приобщение детей и молодежи к системе общекультурных ценностей через вовлечение в 

активную музыкально – творческую деятельность, каковой является беседа о музыке.  Беседа 

о музыке  стимулирует развитие у школьников чувственной сферы и способствует морально 

– нравственному становлению. Несомненно, вопросы воспитания и формирования личности 

ребенка должны быть в центре внимания всех социальных институтов, средств массовой 

информации и др. Но, прежде всего конкретные шаги в направлении решения данной 

проблемы должны осуществляться в системе образования. Учреждения дополнительного 

образования художественной направленности не могут в полной мере удовлетворить 

потребности детей в творческой самореализации. В свою очередь наблюдается также 

недостаточное внимание, уделяемое общеобразовательной школой, внеурочной музыкально-

теоретической работе. 

В Послании Президента страны народу Казахстана среди основных принципов 

государственной политики обозначены приоритет общечеловеческих ценностей и свободное 

развитие личности. В связи с этим создание условий для реализации личности следует 

считать основным требованием, предъявляемым государством к содержанию образования. 

Одним из вариантов выполнения данного требования можно считать привлечение 

школьников к организации и участию в беседах о музыке, организуемых в школе, поскольку 

взаимопроникновение музыкального и  литературно-художественного искусства 

значительно расширяет возможности воспитания и развития личности ребенка. 

Включение детей в активную  беседу о музыке способствует интенсивному развитию 

их интеллектуальной и эмоциональной сферы, творческих способностей. Использование 

бесед о музыке в эстетическом воспитании школьников признано в современной педагогике 

перспективным направлением. Беседа  - это, опирающийся на имеющиеся знания и 

жизненный опыт учащихся, диалоговый способ организации взаимодействия. 

Проблемы социокультурных ориентаций детей  через беседы  о музыке исследованы в 

работах  Н. Вендровой, Ю.Н. Бычкова, Л. Горюновой; вопросы воспитания и развития 

школьников средствами музыкально-художественного искусства  и литературы рассмотрены 

в трудах Н.А. Терентьевой, Л.Г. Арчажниковой, Л.А. Рапацкой и др.  

В последнее время все чаще наблюдается тенденция использования бесед о музыке  

для решения учебно-воспитательных задач в общеобразовательной школе. Эффективность 

использования беседы в эстетическом воспитании школьников подтверждена передовым 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

опытом работ Д.Б. Кабалевского, Б.М. Неменского, Э.У. Гуцало,  Ш.Б. Кульмановой, 

М.Х.Балтабаева   и др.     

Бесспорно, что для организации музыкально - образовательных бесед в школе 

требуются специально подготовленные учителя. В современной школе  на данный вид 

деятельности  обращается недостаточное внимание. Объясняется это тем, что в школе 

учителя музыки являются единственными специалистами с музыкальным образованием. 

Более того, как практикующие, так и будущие учителя проявляют большой интерес и 

желание освоить не только собственно  теоретические основы беседы о музыке, но и 

методику ее организации с учащимися школ.   

Цель работы - теоретическое обоснование, разработка содержания и  приемов 

использования бесед о музыке  для  организации диалогового педагогического 

взаимодействия  учащихся с  учителем.  

В педагогике понятие «беседа» рассматривается как  образовательная технология 

диалогового  взаимодействия педагога с учащимися,  применяемая  с целью активизации 

умственной деятельности учащихся в процессе приобретения новых знаний или повторения 

полученных ранее. Так, В.Я. Стоюнин  определял сущность беседы как «идейное содержание 

общения» [1]. Под термином «беседа о музыке» мы обычно подразумеваем контакт 

слушателей с «живой» музыкой по поводу которой и ведется беседа; иногда это короткий 

заключительный разговор о прослушанном произведении, о впечатлении, какое произвело 

данное произведение на учащихся. За активное использование  в процессе обучения беседы 

высказывались  В.И. Водовозов, В.П. Острогорский, А.И. Незеленов и др. Так, В.И. 

Водовозов на уроках со школьниками   рекомендует использовать беседу как активное 

средство воспитания духовности и нравственности [2]. Он утверждает, что «лучше пройти 

немного, да с теми подробностями, которые оставляют в душе живое вечное знание» [2, 

с.35]. Автор в свою очередь подчеркивает, что  ценность беседы в ее познавательности и 

доступности для школьников. «Что детям не понятно, то для них бесполезно, если не 

вредно» [2, с.36]. Беседа традиционно в педагогике и дидактике - это диалогический 

обучающий метод, который предполагает, что задавать вопросы и отвечать, высказывать 

свою точку зрения могут все ее участники. 

Современные технологии в образовании     рассматриваются как средство, с помощью 

которого может быть реализована новая образовательная парадигма. Наиболее общая 

трактовка понятия «технология» состоит в том, что оно представляет научно и практически 

обоснованную систему деятельности, применяемую человеком в целях преобразования 

окружающей среды, производства материальных или духовных ценностей. Любая 

деятельность, отмечает В.П.Беспалько, может быть либо технологией, либо искусством. 

Искусство основано на интуиции, технология на науке. С искусства все начинается, 

технологией заканчивается, чтобы затем все началось с начала [3].    

Образовательный потенциал беседы состоит в следующем: 

- повышает внимание школьников,   создает атмосферу общей заинтересованности; 

- активизирует мышление при диалоговом взаимодействии; 

- развивает коммуникативные, познавательные и творческие способности учащихся; 

- обучает  коллективному поиску истины, воспитывает чувство  взаимопомощи; 

Беседа, как  форма диалогового  взаимодействия учителя музыки с учащимися, 

включает в себя следующие основные элементы подготовки и проведения: 

-  определение цели беседы, которая обуславливает  ее результат. Как показывает 

опыт, цели беседы о музыке достигаются в том случае, если она хорошо подготовлена. 

«Когда суть дела обдумана заранее – слова приходят сами собой» (Гораций); 

- определение состава участников, которые  заинтересованы в реализации 

поставленной цели; 

- установление регламента встречи, времени начала и продолжительности; 

- подбор музыкального  репертуара; 
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- обеспечение коммуникативных средств: сбор необходимой информации, 

обдумывание рассматриваемых вопросов; 

- достижение результата по обсуждаемым вопросам. 

По мнению Д.Б. Кабалевского беседа о музыке – это способ заинтересовать 

слушателей, эмоционально увлечь их, «заразить их своей любовью к музыке». Он 

утверждает,   что многое должно быть учтено при выступлении с беседой. Но, разумеется, 

думать обо всем во время выступления невозможного, да и вовсе не нужно. Вместе с опытом 

приходит постепенно и овладение различными приемами ораторского искусства, которое, 

кстати, слишком индивидуально для того, чтобы пытаться подгонять его под какую – то 

единую для всех схему [4]. 

Д.Б. Кабалевский выделяет  принципы беседы для детей: 

-  уважительное отношение к аудитории; 

- актуальность и значимость темы беседы; 

- вера в  юных слушателей, вера в их духовные силы; 

- размышления и обогащение внутреннего мира чувств ребенка [4, с.47]; 

В своей педагогической и лекторской работе  Д.Б. Кабалевский  указывает, что с 

первых школьных уроков музыки учитель должен научить детей слышать музыку и 

размышлять о музыке. При этом целесообразно опираться на следующий алгоритм действий: 

прослушивание музыки, осмысление услышанного, ответы на вопросы учителя. Именно 

ответы на вопросы учителя, диалогичность - стимулируют самостоятельность мышления 

учащихся, а не  преподнесение учителем готовой информации, активизирующей 

запоминание. С помощью беседы организуется поэлементное усвоение знаний и действий, в 

процессе которого реализуется несколько функций беседы, а именно: 

- обучающая функция  заключается в том, что с ее помощью учитель музыки вводит 

учащихся в содержание и задачи темы, связывая материал с ранее изученным, выясняет 

смысл нового; 

- закрепительная функция  реализуется в вопросах, которые актуализируют уже 

знакомый учащимся материал, выявляют его новые аспекты, возможность применения и тем 

самым углубляют усвоение знаний; 

- контрольно – проверочная функция  раскрывается в вопросах, выясняющих уровень 

усвоения темы; 

- систематизирующая функция  состоит в выявлении  с помощью вопросов системы 

связей между знаниями. 

При диалоговом взаимодействии  учителю музыки желательно использовать пять 

видов вопросов, а именно: 

1.Открытые вопросы,  на которые можно ответить «да или «нет»». 

2. Закрытые вопросы, требующие дополнительного пояснения. 

3.Риторические вопросы, с помощью которых педагог направляет мышление 

учащегося в нужное русло. 

4.Переломные вопросы, которые направляют беседу о музыке в нужное русло или же 

поднимают ряд новых проблем. 

5. Аргументирование. 

При этом критериями самостоятельного мышления выступают: своеобразие ответов, 

умение задавать вопросы учителю, умение высказываться о характере исполнения 

музыкального произведения, острота слуховой наблюдательности, умение рассказывать об 

услышанной вне урока музыки. 

Согласно Ш.Б. Кульмановой, беседа о музыке «направлена на развитие осознанного 

отношения ребенка к музыке, формирование его музыкального мышления и эстетической 

культуры» [5, с.21]. Беседа о музыке способствует актуализации музыкального и жизненного 

опыта учащихся, стимулированию их воображения, фантазии, интуиции. Путем 

сопоставления, сравнения и анализа ученики открывают новые истины, которые ранее ими 

не сознавались. 
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Анализ беседы предполагает ответить на следующие вопросы: 

 Помните ли вы цель  беседы? Каков конкретный результат  беседы? Мог ли он быть 

лучшим?  Все ли аргументы вы использовали? Удачно ли вы отвечали на вопросы?  Какой 

была атмосфера беседы? Какое впечатление  на вас произвела беседа? 

Для реализации   диалогового взаимодействия  во время проведения  беседы учителю 

музыки  необходимо: 

1. чаще использовать для восприятия  музыкальные произведения в живом 

исполнении; 

2. развивать у учащихся  умение сравнивать музыкальные явления с другими 

разнообразными явлениями в жизни; 

3. способствовать развитию  у учащихся взаимосвязи музыкального произведения с 

каким-либо чувством или мыслями человека, с  событиями; 

4.  предлагать учащимся многократно вслушиваться в музыкальное произведение для 

выявления  средств музыкальной выразительности. 

При этом беседа как диалоговая форма организации  взаимодействия педагога и 

учащихся, должна соответствовать следующим требованиям: 

- поддерживать постоянную активность детей; 

- содержать точно сформулированные вопросы, качественно подобранный 

музыкальный и информационный материал. 

В настоящее время в педагогической литературе определены основные требования  к 

вопросам, которые сводятся к следующему: 

- формулировки должны быть ясными, краткими, четкими, логически изложенными, 

посильными; разнообразными и творческими;  

- умело воздействовать на эмоции и чувства школьников; повышать их интерес и 

отзывчивость на музыку. 

Тематика бесед о музыке для детей и юношества практически не имеет границ, 

особенно если представить себе, какие широчайшие горизонты открываются при 

рассмотрении музыки в ее сочетании с другими искусствами, с различными событиями 

истории человечества, короче говоря, - во всех ее жизненных связях. Составление 

программы беседы – дело очень не простое, требующее большого мастерства, чуткости и 

опыта. Какой бы принцип ни лежал в основе программы – принцип сходства или принцип 

контраста, - она должна быть цельной или единой. Чем дальше музыкально - воспитательная 

беседа-лекция отходит от соответствующего учебника, тем больше оснований рассчитывать 

на то, что она будет успешной. Чем дальше тематика цикла таких бесед -лекций отходит от 

программы соответствующего учебного курса, тем больше оснований думать, что весь цикл  

принесет слушателям в равной мере и пользу, и эстетическую радость. Конечно, далеко не 

всегда удается каждую внутри-урочную беседу построить в такой логичной и ясной форме, 

но стремление к этому в большой мере  помочь развитию мыслительной деятельности 

учащихся, ускорить это развитие. Необходимость в таких «микро - беседах» возникает едва 

ли не на каждом уроке, да еще, как правило, по нескольку раз. Это очень важно для того, 

чтобы ребята все время ощущали себя не пассивными приемниками готовых, преподанных 

учителем знаний, а активными участниками бесед и даже споров, в которых общими 

усилиями, вместе с учителем эти знания ими самими добываются. Во многих внутри 

урочных беседах решительно преобладает роль самих ребят, а учитель уподобляется при 

этом дирижеру, направляющему беседу по нужному руслу. Но какова бы ни была роль 

учителя, на его ответственности остается главное: беседы внутри урока никогда не должны 

быть специально придуманными, нарочитыми. Они должны возникать сами по себе, как 

естественная часть урока, только там, где сам учитель ощутит в них необходимость. Беседу 

на уроке надо рассматривать не как часть урока, а как норму проведения урока, максимально 

способствующую активизации учащихся.  

Но при этом, как в любой беседе, в любом разговоре с ребятами о музыке, учитель не 

может с абсолютной точностью и во всех подробностях составить план проведения урока и 
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не должен идти по этому плану, как ледокол по  намеченному курсу. Он должен быть готов к 

любым неожиданностям, чутко реагировать на настроение и поведение учеников, 

подхватывать «на лету» случайно (часто по их инициативе) возникающие возможности для 

не предвиденных ни программой, ни планом ходов в течение урока. Учитель не должен 

пропускать мимо своего внимания ни одного ответа, ни одного вопроса учащихся, уметь 

извлечь пользу на общее благо даже из ошибок учащихся и, конечно, своих собственных.  

Наиболее распространенными  формами  бесед с целью приобщения школьников  к 

серьезной музыке могут стать «Музыкальные вечера», «Музыкальные лектории», лекции-

концерты, которые существенно отличаются  по организационным основам, содержанию и 

формам проведения.       

Музыкальный лекторий – это необычный концерт со вступительным и 

«иллюстративным» словом. Музыка и слово здесь почти равноправны, так как без слова 

музыка в этой аудитории прозвучала бы в значительной степени впустую, ее содержание 

могло бы остаться совершенно не воспринятым. Воздействие слова на слушателя  

музыкального лектория – органичный компонент итогового эстетического впечатления. 

Ведущий, выступающий с таким словом,  как - бы «проводник» музыкального тока, 

замыкающий цепь между источником этого тока – звучащим сочинением и, загорающимися 

от этого тока, детским восприятием и  сознанием.  Выполнять такую роль «ведущего» может 

лишь музыкант, обладающий большим тактом, умеющий учить и воспитывать аудиторию, 

не унижая сидящих в зале замечаниями об их недостаточных знаниях или опыте. Что же 

касается общего характера бесед на «вечерах музыки» и «музыкальных лекториях», то он 

заключается в словах  Асафьева: «Надо, чтобы речь о музыке всегда была столь живой и 

пламенеющей, что даже в беседе о прошлом, о произведениях пережитой эпохи, о 

сочинениях классиков взор был бы направлен только вперед, к будущем» [6, с.16-17]. 

Одной из особенностей «Вечеров музыки» и «Музыкальных лекториев» для 

школьников, как уже говорилось, является тематический принцип построения программ. 

Каждый  музыкальный лекторий раскрывает какую – то сторону  годовой темы. Сами темы 

выбираются так, чтобы юные слушателям становилось понятным, что музыка – это 

неотъемлемая часть жизни, что симфоническая музыка отражает самые серьезные чувства 

человека, самые глубокие ее раздумья над смыслом существования и окружающим миром и, 

в свою очередь, обогащает его духовный мир. Необходимо при этом, чтобы выбор темы был 

обеспечен яркими музыкальными произведениями. Беседы о музыке, затрагивая самые 

различные стороны музыки, никогда не должны превращаться в «лекции» по теории или 

истории музыки. Они всегда должны быть связаны со звучащей музыкой и носить характер 

живого разговора, обмена мыслями. При составлении сценариев бесед необходимо 

учитывать не только задачи музыкального образования и воспитания, но и более широкие 

задачи, взаимосвязь эстетического, морального мировоззренческого воспитания.  Так, в 

беседе на определенную тему мы используем произведения разных композиторов, имеющие 

отношение к данной теме, например: «Песни, посвященные мамам (к Международному 

женскому дню)»,  «Песни наших освободителей - военные песни», «Весна в музыке», «Песни 

о птицах и животных» и т. п. Произведения эти должны соответствовать музыкальному 

развитию и возрасту учеников. 

  В беседе о музыкальном произведении мы не ограничиваемся сообщением об 

обстоятельствах его возникновения, раскрытием настроения и характера (при помощи 

музыкальных и литературных средств), но концентрируем внимание учеников на восприятии 

ими музыкально-исполнительских средств, на осмыслении музыкальной формы, 

анализируем принципы работы композитора и т.п. С точки зрения активного участия 

школьников в музыкальной беседе следует иметь в виду их музыкальную и немузыкальную 

деятельность. В этом плане мы выделяем следующие виды бесед: беседа, в течение которой 

учащиеся делятся впечатлениями о прослушанных музыкальных произведениях; беседа, в 

которой учащиеся непосредственно работают с компьютером и слайдами; беседа с 

преобладанием художественного чтения (поэтического или прозаического); беседа с 
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преобладанием сольного или хорового пения; беседа с использованием музыкальных 

инструментов; беседа об оперном искусстве, о балетной музыке и др. 

В беседе о композиторе и его творчестве предполагается, что ученикам уже известны 

некоторые из произведений данного композитора, включенных в беседу. Это повышает 

интерес школьников и их активность. Учитель коротко рассказывает о жизни и творчестве 

композитора, делая акцент на его детстве и юности; об учебе и первых успехах в области 

музыки; о некоторыx интересных фактах биографии; комментирует отобранные для 

прослушивания музыкальные отрывки. Иногда беседа можеТ  коснуться лишь определенного 

периода жизни композитора. У учеников формируется навык внимательного повторного 

прослушивания знакомой музыки, накапливается опыт слушания новых, неизвестных им 

ранее произведений. Как уже отмечалось, в беседах мы используем стихотворения отрывки 

из литературных произведений, относящихся к исполняемой музыке, к биографии 

композиторов, рассказы композиторов о своей работе, воспоминания и письма, рассказы о 

деятелях искусства и т.п.; привлекаем также и диафильмы, созданные о некоторых 

композиторах, наборы картин, знакомящие с их деятельностью. Беседы о композиторах, их 

творчестве, о музыкальных стилях  предполагают опыт слушания музыки, предварительную 

подготовку и умение анализировать прослушанное. Раскроем методику проведения беседы с 

исполнителем.  

Беседа с исполнителем (учителем музыкальной школы, хорошим учеником-певцом, 

скрипачом, пианистом, исполнителем на духовых инструментах). Исполнитель играет 

произведение, доступное восприятию учеников, рассказывает о своей работе над пьесой, ее 

отдельными частями, элементами, сообщает ученикам, сколько времени ушло на подготовку 

к концертному исполнению пьесы. Школьники готовятся к беседе заранее. Учитель 

объясняет им, что они будут участвовать в концерте-беседе, иногда сам исполняет отрывки 

из произведений. Глубокий контакт с исполнителем приводит к пониманию того, что кроме 

музыкального таланта необходим и повседневный целенаправленный труд. Композитор, 

беседуя с детьми, рассказывает обычно не только о данном произведении, но и о своей 

музыкальной деятельности в целом, о роли творческого вдохновения, о замысле 

произведения и работе над ним., об особенностях и специфике композиции и т. д. Беседа 

становится более интересной и запоминающейся, если композитор сам (исполняет 

фрагменты из своих произведений. Так, нами была проведена беседа с композитором, 

автором многих детских песен  Ажибековой С.Н. 

Другой формой бесед,  которые мы широко использовали в процессе  работы - это 

музыкальные викторины. Успех музыкальной викторины зависит, прежде всего, от 

подготовки:  от подбора, музыкальных произведений; от осведомленности учащихся по 

данной теме; от продуманности вопросов. Викторину мы проводили как соревнование между 

группами участников (например, между девочками и мальчиками). Особый интерес 

вызывали викторины, где мы включали исполнение  песен, которые учащиеся разучили на 

уроках  музыки. Участникам викторины  можно некоторые вопросы предложить заранее, 

например, за неделю до беседы (для домашней подготовки). Можно знакомиться с 

вопросами непосредственно перед началом викторины или в ходе беседы. Вопросы 

проверяет учитель, он же имеет решающий голос в оценке правильности ответов, игры на 

музыкальном инструменте и т. д. Победители викторины получают в качестве приза книгу на 

музыкальную тему, а также грамоты. 

Нами также были определены и апробированы условия эффективности беседы: 

1.  Творческий подход учителя к разработке сценария беседы. 

2.  Мастерство  педагога  при формулировании  вопросов для учащихся. 

3.  Уровень культуры речи учителя музыки. 

Наряду с этим,   мы считаем, что  необходимым условием проведения  бесед о 

музыке, является творческий подход учителя к составлению вопросов.   Продуманная 

система  вопросов выступает основной движущей силой диалогового обучения. Свободное 

владение словом, когда его нужно оформить быстро, дает свободу творчества и обращения с 
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языком. Учителя, овладевающие такой свободой, как правило, на уроке не затрудняются  

сформулировать свою мысль, речь их не заторможена. Кроме того, для успешного 

проведения бесед о музыке  особенно важна культура  речи педагога, правильность и 

выразительность языка. 

Принципиально важным при проведении беседы о музыке является умение детей 

слушать и слышать музыку, т.е.  воспринимать ее. Говоря о музыке, как о способе познания 

мира, В.В. Ванслов, А.Н. Сохор, Д.Б. Кабалевский отмечали, что музыка специфическим 

образом, т.е. в звуках, отражает жизнь природы и общества.  Увлечь, заинтересовать, вызвать 

к музыке интерес – вот к чему всегда  нужно стремиться учителю музыки в своих беседах с 

детьми. И  только тогда эти беседы  всегда будут попадать в цель, приносить желаемые 

результаты. Хочется подчеркнуть, что музыкальные беседы, В которых сочетается рассказ с 

музыкой, поэзией, изобразительным искусством, должны проходить в  творческой 

атмосфере, доброжелательной обстановке, так как это улучшает отношение ученика к 

музыке, искусство возбуждает в них радость и эстетические чувства. Присутствие учеников 

на  таких беседах будет для них  праздником. 

Беседа о музыке  стимулирует развитие у школьников чувственной сферы и 

способствует морально – нравственному становлению. Включение детей в активную  беседу 

о музыке способствует интенсивному развитию их интеллектуальной и эмоциональной 

сферы, творческих способностей, формированию адекватных общечеловеческих нормам 

критериев оценки явлений действительности. 
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Мақалада Шоқан Уәлихановтың Ыстықкөлге сапары күнделігінің Алматы 

облысының ерекше қорғауға алынған аумақтарының өсімдіктері мен жануарларын, 

жергілікті микротопонимдерін оқып-үйренудегі маңызы қарастырылған. Сапар күнделігінің 

мәліметтері мен қазіргі жергілікті жер-су аттарына салыстырмалы талдаулар негізінде 

ғалым еңбектерінің қазіргі отандық ғылымды дамытудағы және қоршаған ортаны 

қорғаудағы алатын орыны айқындалған.  

  Тірек сөздері: саяхат,  өзен, көл, топоним, қараған, үшқат, қылша, киелі орындар.  
В статье рассмотрено значение дневника Шокана Уалиханова Путешествие в 

Иссыккуль  для изучения животных и растений,  микротопонимов особо охроняемых 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

территории Алматинской области. На основе сравнительного анализа данных исследования 

и современных местных географических названий раскрыта роль трудов ученого для 

развития современной науки и охраны окружающей среды региона.  

Ключевые слова: путешествие, река, озеро,   жимолость, эфедра, сакральные места.  

 

In the article discusses the importance of the diary of Shokan Ualikhanov Journey to 

Issykkul for the study of animals and plants, micro-names of specially protected areas of the Almaty 

region. On the basis of a comparative analysis of research data and modern local geographical 

names, the role of the scientist's works for the development of modern science and environmental 

protection of the region is revealed. 

Key words:  journey, river, lake, honeysuckle, ephedra, sacral places. 

 

Шоқан Уәлихановтың Ыстыккөл сапарының күнделігі еңбегінде Жетісу өңірінің жер-су 

аттарына, жол бойындағы таулардың, шөлді алқаптар мен өзен аңғарларының өсімдіктері мен 

жануарлар дүниесі туралы құнды деректер бар. оларды зерделеу Алматы облысының 

табиғатының ерекшеліктерін, органикалық дүниесін, климаты мен ішкі суларының ХІХ және 

ХХІ ғасырдағы ерекшеліктері жөнінде  құнды мәліметтер алуға мүмкіндік береді. 

Шоқанның "Ыстыккөл сапарының күнделігіне" жасалған талдаулар 1856 жылы Шоқан 

қатысқан палковник М.М. Хоментовскийдің жетекшілігімен ұйымдастырылған  Семейден 

шыққан әскери-ғылыми экспедициясы Аягөзге одан ары батысқа  Арғанаты жотасының 

солтүстік шеті арқылы Лепсі, Ақсу  өзені, Жетісу Алатауының солтүстік сілемі Қаракүңгей 

жотасындағы Гасфорт асуы арқылы Қапал бекінісіне жеткенін анықтауға болады. 

Күнделіктегі жазбаларға сәйкес Арғанаты тауы Лепсі  мен Аягөз  өзендерінің төменгі 

ағысы аралығындағы тау. Абсолюттік биіктігі 712 метр. Ұзындығы 25 км, ені 10 км-ден астам. 

Саяхатшы тау беткейінде жабайы аскөк, шомыр, сәбізшөп пен жабайы сарғалдақ, тобылғы, 

қараған өсетінін сипаттаған. Табиғатына сипаттама бере отырып Арғанатының батысындағы 

Балқаш ойысында шөлді  ландшафтар басым екенін атап өткен [1].  

Шоқан Лепсі өзені аңғарында тораңғылы, жиделі, жыңғылды тоғайларды, өзенінің 

батысындағы құмды шөлдерді сипаттап оларда өсімдіктің тасты шөлдерге қарағанда біршама 

мол әрі мал жайылымына қолайлы, сонымен қатар тасбақалар мен жыландардың көп  екенін, 

жазған. 

Саяхатшы Балқашқа құятын Лепсі, Ақсу Қаратал өзендерінің бастауын Жетісу 

Алатауынан алатынын, суы мол әрі терең екенін, одан салмен жүзіп өткенін  сипаттаған. Қазіргі 

Қоқан қорықшасы аумағын қамтитын Лепсі өзенінің Балқашқа құяр сағасы қалың қамысты, 

және онда  түрлі құстар және жолбарыс кездесетінін жазған. Бұдан Балқашқа құятынын өзен 

сағаларында ХІХ ғасырдың екінші жартысында қамыс жолбарысы мекендегенін, қазір жойылып 

кеткен деген қорытынды шығаруға болады.  

Ыстықкөлге сапарының күнделігінде түркі кезеңінің балбал тастарының, жол бойындағы 

қазақ зираттарының, ежелгі қорған төбелердің суреттері салынған. 

Өз жазбаларында Шоқан қазіргі Алтынемел Көлсай көлдері, Іле Алатауы Шарын, ұлттық 

табиғат бақтары аумағындағы  Іленің сол жақ салалары Талғар, Шарын өзендерінің салалары; 

Орта Шет Меркі, Кеген, Темірлікке,  Шелек өзенінің салалары Сатылы, Қарабұлақ, Құрментті, 

Жіңішке Сарбұлаққа, олардың  ағыстарының сипаттарын сипаттама берген. Шелектің 

жағалауындағы алқаптарда мал жейтін шөп жоқ, тек жусан мен қызғалдақ бар, бірақ өзеннің 

жағасы тал, жиде ағашы, тобылғы, жыңғыл өсетінін атап өткен.  

Шоқан саяхат бағытының бойындағы қазіргі Қаратұрық, Қорам ауылдарының 

маңындағы аумақта ши, қоңырбастан тұратын  шалғынды биік шөптесін өсімдіктер  өсетінін кей 

бөлігі батпақты болатынын атап өткен. Ғалым Қорам атауын ежелгі молалармен 

байланыстырады. Қазақтардың аңызы бойынша, мұнда қалмақтардың бекінісі болған және 

Абылай хан оны қиратып, Шелек алқабын жаудан тазартқан.  

Шоқан өз жазбаларында Шелектен Ыстыккөлге баратын керуен жолы Сөгеті тауы, 

Көкпек асы,  Торайғыр тауы, Темірлік, үш Меркі өзендері, 

https://sozdik.kz/ru/dictionary/translate/ru/kk/%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C/
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D1%81%D1%96_(%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BD)
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%8F%D0%B3%D3%A9%D0%B7_%D3%A9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96
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Қарқара жазығы Санташ арқылы өтетінін сипаттаған [2].  

Саяхатшы Ыстықкөлге керуен жолымен емес, Сөгеті тауы-Орта Меркі-   Шет Меркі-

Қарабұлақ-Сатылы-Құрметті асуы арқылы Ыстықкөлге барған. Ғалым Ыстықкөл мен 

Қашқарияға саяхаты барысында  Шарын, Іле Алатауы, Көлсай көлдері ұлттық бақтары мен 

оған жапсарлас жатқан Еңбекшіқазақ, Кеген, Ұйғыр аудандары аумағының жер-су аттарын, 

өсімдіктері   мен жануарлар дүниесін зерттеуге баса назар аударған. Оған қазір өзгере 

қоймаған жоғарыда аталған аумақтардың жер-су аттарының шығу тегіне, мән-мағанасына 

сипаттама беруі дәлел болады.    

Өз жазбаларында атауы бүгінге дейін сақталған Сөгеті мен Торайғыр арасындағы 

Шелектің ағысы Бартоғай шатқалы, Шарынның Бөгеті мен Торайғыр таулары біткен жердегі 

ағысы Сарытоғай, ал оның Бірінші Меркі құятын жерден Сартоғайға дейінгі араны Ақтоғай 

деп аталатынын атап өткен. Торайғыр, Бөгеті, Сөгеті тауларында қыста қар аз түсуіне 

байланысты қысқада қолайлы болуымен ерекшеленеді.  

Өз жазбаларында Орта Меркі, Шет Меркі мен Кеңсу өзендері алабында, Торайғыр, 

Сөгеті Бөгеті тауларында қарақұйрық, құстардан  жабайы кептер, кекілік, шіл, тау 

қараторғайы, суық торғай, лашын, қозықұмай мекендейтінін атап өткен..  

Шоқан Орта Меркінің Шарынға құяр сағасынан тік жартасты  шатқалды болатынын, 

өзеннің орта ағысында шырғанақ,  ырғай, сарыағаш, сары гүлді және ұсақ жапырақты 

итмұрын, жапырақтары кішкентай биік қараған, үшқат, қылша, тау беткейлерінде шырша 

өсетінін сипаттаған.  

Шоқан еңбектеріндегі Жетісу өңіріндегі жер-су аттарының мән-мағанасы.  Шоқан 

еңбектерінде жан-жақты сипатталған қазіргі Еңбекші қазақ,  Кеген, Райымбек аудандары 

аумағындағы жер-су аттарының мағаналарын анықтап сөздік жасадық. 

Қарқара атты өзеннің атауының шығуы туралы да аңыз да сол жердің фаунасын 

көрсететін қасиетіне байланысты болып табылады. Халық аңызының бірінде: Қарқара деген 

құс осы мекенді ұзақ уақыт мекендеген. Оны қастерлеген жұрт өзенге осы құстың атауын 

берген деп көрсетеді. Жергілікті тұрғындар арасында сақталған кейбір аңыздарда Қарқара  

аса сұлу ару қыздың аты  екендігі айтылады[9]. 

Ақтоғай – ойыс жерлердiң, сулы жағалауларының аттары. Атау құpaмындaғы ақ және 

тоғай сөздерi қазipгi мағыналарынан қашықта қалған компоненттер. Aқ сөзiнiң «су» мәніндe 

келетiн кезектерiн еске сақтап, тоғай сөзiн қысқаша шолайық. Тоғай сөзі лексика немесе 

тополексема түpiндe қилы фонетикалық вариацияларда (Туғай,- тогой, тохой, тугай) деп 

аталады. 

Бүйен – Жетісу Алатауының солтүстік беткейіндегі мұздықтардан басталатын таудан 

aғaтын өзен суының аты. Көне түркіше бiр буынды бий//пий «биiк» және көптiк мән беретiн 

-ен аффиксі жалғанған атау. Taудың биiк шоқыларынан бас алған: Бала бүйен, Бүркiттібиен, 

Сұңқар бүйендер бiр apнaғa сарқылып, жалпыға оpтaқ биен атына ие болған [3]. 

Быжы – Қараталға құятын өзен аты. Көне тiлдер көpiнici бажа формасының қазақ 

тiлiне бейiмделген түрі. Maғынacы - «саз» немесе «саздау жер». 

Елшен бүйрек - Райымбек ауданындағы Ұзынқара тауынан Тұзкөл, Қарасаз 

ойыстары арқылы бөлініп жатқан  аудың аты. Tүp.-монғ. Елчен және Бүйрек этнонимдерiнен 

құралған қос этноним немесе этнотопоним. Елчен тұлғасы өзiнiң формасы жағынан 

монғолдың елчiн («шабарман») терминiне жуық келедi. "Монғолдың көнеден қалған жазба 

нұсқаларында", -i, -ai, ui түрлерiнде аяқталатын жалқы eciмдep көпшесiнде -/п, -ап, -uп 

түрлерiн қабылдайды. «Бүйрек» - түркi eciмдepiн құpaды. Қос этнонимдер түркі әулеттерiнiң 

бiрiгу немесе ыдырау болмысының дәстүрлi әpeкeтi. Сонымен бiрге бүйрек тұлғасынын көне 

түркi тiлдерiнде тау беттерiндегi ойдым, жарық сипатты жер бедерiн баяндайтын кезегi 

барын және ескерейiк. Бүйрек сөзi атау тұлғасында Едiл бойы түркiлерiнiң eciмiнe жиipек 

тipкeceдi [5]. 

Күнес – өзен аты ( Жетісу өңірінің оңтүстік-шығыс атырабы). Синцзян қазақтарының 

сөйлеу тiлiнде бұл атау күнес түрiнде айтылады (қырғыз тiлiнде - күнгей ұғымы да осы 

сөзбен өтеледi). Э. Мурзаев: «Күнгейлеп aғaтын өзен» дейдi. 
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Күреңбел – Қазақстанның барлық жерiнде кездесетін мекен аты. Түспен байланысы 

жоқ. «Kүpeңce» сөзiнiң қысқapғaн түpiнe бел сөзiн жалғау арқылы жасалған атау. Күреңсе - 

eciмдiк аты 

Өсек – Алматы облысы Панфилов ауданы жерінен ағып, Іле өзенінің оң жағынан 

құятын өзен Өсек деп аталады. Ұзындығы- 142 км. Оның үлкен Өсек деп аталатын сол жақ, 

кіші Өсек деп аталатын оң жақ тармақтары бар. 

Біздіңше өзен аты жөнінде екі түрлі жорамал айтуға болатын сияқты. Өсек атауы 

бұдан әлде қайда ертеректе, көне түркі дәуірінде пайда болса керек. Көне түркі тілінде уз, ус, 

оз- су дегенді білдірген. Қазіргі монғол тілінде де суды ус, усу дейді. Ал оқ (ор)- көне 

дәуірдегі түркі халықтарының тілінде алғаш ана деген, кейін тайпа, ру деген мағына берген. 

Сонда бұл жорамал бойынша Өсек атауы ус+оқ > усок > өсек болып қалыптасып су- ана (ана 

су, қасиетті, үлкен су) деген мағына беруі мүмкін. Немесе ру, тайпа, суы дегенді білдіруге 

ықтимал [5]. 

Екінші жорамал бойынша Өсек атауы Үш оқ тайпасының атымен байланысты болуы 

да мүмкін, академик Ә. Марғұланның  жазуынша қазақ шежіресінде «біздің арғы тегіміз Уыз 

(оғыз) елінген. Олар кейде көшіп, кейде қалада отырған ел. Біз сол уыздардың Үш-оқ 

тайпасынанбыз» деп айтылады.  Жоғарыдағы өзен сол Үш- оқ тайпасының атымен аталуы 

ықтимал. Үш-оқ атауының Өсек болып өзгеру үрдісін былай көрсетуге болады: уш- оқ  >Үс 

оқ > Өсек. Бұндағы ш мен с дыбыстарының алмасуы- табиғи құбылыс. 

Шарын каньоны географиялық заңдылық бойынша шөл белдеуінде орналасқан. 

Райымбек және Ұйғыр аудандарының шекарасындағы ерекше туристік – экскурсиялық 

нысан болып табылады. Шар- парсының төрт деген сөзі. Шар - дүниенің, дүниенің төрт 

бұрышы, дүниенің төрт жағы сөзінің мағынасынан хабар жеткізіп тұр. Шар - сөздің ең негізгі 

түбірі. Шар-төрт; шар+ы > төрт+і, яғни төртін+ші; Шар-төрт; шары - төртін+ші: Шар-ын (н: 

т.б. жұрнақ деп қаралады. Ал мұндай жұрнақтар табиғат ортасының қандай да болмасын 

заттарының аттарын қалыптастырушы жұрнақ)  

Түрген- түрілген сөзінен қалыптасқан термин. Атаудың қалыптасу жолын 

төмендегідей ретпен көрсетуге болады:Түрген > түрілген > жоғары қарай көтерілген.  Қоныс, 

мекен орны атауы тау етегіне, биік орынға орналасқандықтан осы термин негізінде  

қалыптасқан [9]. 

Бұғыты - Іле Алатау сілемдерінің және Сөгеті, Торайғыр, Кетпен тауларының 

солтүстік жағында оқшау жатқан тау қыраты. Оның ең биік нүктесі 1818 м.Терминнің түбірі- 

бұғы жабайы хайуан атын анықтайтын сөз. Бұғы терминінің қалыптасу тегі және тілдегі 

қолданыс табу мағынасы түркі- моңғол тілдеріне ортақ (Б.Х. Тодаева) [5]. 

 Бұғы терминінің этимологиясын анықтайтын ең негізгі түбірі М.Қашқари 

еңбектерінде берілген: бұқ жасырын, тығыл, көзге көрінбе, байқаған көзге шалынба деген 

ұғымды білдіреді. М.Қашқари еңбегінде терминнің нақты шешім беретін ең негізгі түбірі 

мен оның этимологиялық мәні нақты шешімін тапқан.  Ең бастапқы қалыптасқан- бұқ+ ты 

сөздің тілдің дыбыстық әсеріне ұшырап, бұғ+ (ы)+ ты, - қ –ғ болып өзгерген.    1)  Бұқ+ ты  > 

тығыл+ ды > жасырын + ды  > көрінбе+ ді > шалынба+ ды; 2)    жасырын+ ған >тығыл+ ған > 

бұғын+ ған. 

Сөгеті- Іле Алатауы мен Торайғыр тауларының солтүстік жағында жеке жатқан тау 

қыраты. Ол сөздің мағынасы қазіргі замандағы қырғыз, ұйғыр тілдерінің сөз 

қолданыстарында сақталынып қалған, бірақ ол сөз,  Сөгет (верба) деген ағаш түрінің атын 

анықтайды. Сөгеті терминінің қалыптасуына – екінші негіз, ертеректе, моңғол тіліндегі 

Соготы (маралды)- жануар түрінің атын анықтайтын мағынада қолданылған сөз, кейін, қазақ 

тіліне ауысқан болу керек деген жорамал айтылады  

Торайғыр- Еңбекшіқазақ  ауданындағы жеке жатқан таулардың бірі. 

Анықтауыш – торы және айғыр сөзі жылқы малының және кесек бір тұлғасын 

анықтайтын, күрделі түбірлерден қалыптасқан атау. 

 Торайғыр тауының жеке жатқан сыртқы көрініс сипаты, қатар жатқан Сөгеті, 

Бұғыты тауларының жатыс көрініс сипатымен салыстырып қарағанда, сипаты кесек тұлғаға 
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ие болатыны анық. Сонда да болса айта кететін жәйт:- айғыр ай және қыр, яғни ай >айлы+ қыр 

>› «түнгі қыр», «түнгі қыр малы», «түнгі жәйылым қыр малы» мағынасынан хабар беріп 

тұрғандай. 

 Айғыр терминінің этимологиясының бие > би және ие (би- ие › бие); би > «билеуші > 

меңгеруші > басқарушы»; ие > «иеленуші > иемдену > иеліктегі» сөздері сияқты болып 

анықталынуы, әрине жеке бір зерттеуді талап етері сөзсіз. 

Таңдамалы шығармаларына жасалған талдаулар Шоқан  Уәлихановтың саяхатшы ғана 

емес, өзі болған жерлерінің табиғатын, өсімдіктер жамылғысын, геологиялық құрылысын 

сипаттап жол жазбаларына карта-сызбаларын жасаған географ әрі картограф, халықтың салт-

дәстүрлерін, аңыз-әңгімелерін, тарихи-мәдени мұраларын жинаған этнограф  ғалым екенін 

көрсетті [4]. 

Шоқан қысқа ғұмырында ресейдің мемлекет және әскери қызметкерлері үшін маңызды 

анықтама болатын картографиялық мұралар қалдырды. Ол әрқашан өзі зерттеген бағыттардың 

бойындағы өзендерді, тауларды, асуларды, тау жоталарын сызып отырды. Аталған 

топографиялық еңбектерінің басты құндылығы ғалым жинаған мәліметтер негізінде қазіргі 

географиялық карталар құрылды.  

Шоқан құрған картографиялық материалдар қазіргі кезеңде де өз құндылыған жоғалтқан 

жоқ. Олар жас ұрпақтың ғылымға қызығушылықтарын арттыруға, Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 

мәңгілік ел ойын жүзеге асыруға мүмкіндік береді.   

Шоқан этнограф ғалым ретінде  табиғи ғибадатхана қызметін атқарған Баянжүрек, 

Ешкіөлмес, Матай тауларындағы жартастағы суреттерді, Қапал ойысындағы қола дәуіріндегі 

аспан денелерін бақылайтын астрономиялық бекет және ғибадатхана қызметін атқарған 

"Қалақай",  Шалкөде өзеніні аңғарындағы Шартас киелі орындарын зерттеп оларға қатысты 

аңыз-әңгімелерді жинады. Оның бүгінгі таңда Елбасының рухани жағыру  

бағдарламасында баса назар аударған киелі орындар географиясын оқып-үйренуде, 

Алматы облысының киелі орындары жөнінде аңыз-әңгімелер жинауда, жас ұрпаққа 

насихаттауда маңызы зор.  

Шартас киелі орыны. Қола, сақ кезеңдерінен бастау алатын ежелгі "Шартас" рәсімдік 

киелі орыны Райымбек ауданындағы  Шәлкөде өзені аңғарында Сарбастау ауылының маңында 

орналасқан. Ежелгі төрттік мұз басуларының бұзушы әрекетінен жер бетіне шығып жатқан сұр 

биотитті гранитің  жұмырлануынан түзілген табиғат ескерткіші. Шартас туралы деректер 

Ыстықкөлге жасаған саяхатында Шалкөде жайлауында болған Шоқан  экспедициясының 

жазбаларында сақталған. Шоқанға қызықты болған  өзен бойындағы ертеде салынған бекініс 

орны. Бұл бекініс «Шартас» деп аталады екен [6]. 

Шартастың айналасында бірнеше аңызға өзек боларлық суреттер тасқа ойылып салынған. 

Үңгір тастың солтүстік- шығысына таман жалпақ-жалпақ тастар қатарынан созылған. Солардың 

бірнешеуінде: бұғының, еліктің суреттері ойылып салынған. Үңгірге кіре берісте, оңтүстік 

шығысқа таман, дөңгелек қора сияқты шағын алаң бар екен. Осы алаңның іргелігі құсаған жалпақ 

таста астау сияқты ұзынша ойық тұр. Сол өзекше ойықтың оңтүстік шетінде жұдырық сиятындай 

тесік бар. Оның сыртында екі ротасы текшеленіп ойылған екі сым тас тұр (1-сурет).       

 
1-сурет. Райымбек ауданындағы Шәлкөде жайлауындағы  "Шартас" табиғат киелі орын 
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«Шартас» жайында аңызды Шоқан былай деп баяндайды: қырғыз елінің  Манас деген 

батыры- манабы болыпты. Ол кезде  қырғыз, қазақ бөлінбейді  екен. Қазақтан шыққан Ер 

Көкше деген батырмен екеуі қол бастап, ел қорғап осы Алатау маңында қалмақтармен 

соғысыпты. Сол Манастың Ер Көкшемен тізе қоса жаумен алысқандағы бір бекінісі осы жер 

болыпты. Дөңгелек алаңда Манастың құла аты жібек арқанмен арқандаулы тұрады екен.. 

Сондағы жібек арқанның бір ұшы тесік тасқа байлаулы болады екен. Ал сыртқы екі сәкі 

тастағы ойықтың  бірінде арпа, бірінде тұз астауда су тұрады деседі [6]. 

Басты қорытындылар. 1. Елбасының "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру " 

бағдарламалық мақаласында баса назар аударылған Алматы облысының киелі орындарын 

зерттеуге де зор үлес қосты. Оған Шоқанның этнограф ғалым ретінде  табиғи ғибадатхана 

қызметін атқарған Баянжүрек, Ешкіөлмес, Матай тауларындағы жартастағы суреттерді, 

Қапал ойысындағы қола дәуіріндегі аспан денелерін бақылайтын астрономиялық бекет және 

ғибадатхана қызметін атқарған "Қалақай",  Шалкөде өзені аңғарындағы Шартас киелі 

орындарын зерттеп оларға қатысты аңыз-әңгімелерді жинауы дәлел болады. 

 
2-сурет. Ақсу ауданындағы Күреңбел ойысындағы ежелгі абсервоториясы және рәсімдік 

орын қызметін атқарған  Шеңбертас (Қалақай)  ескерткіші 

 

1. Шоқан Уәлихановтың географ, картограф, этнограф ғалым ретінде қалыптасуына 

өскен ортасы, Омбы кадет корпусында алған жүйелі білімі мен алғырлығы әсер етті. 

2. Шоқан Уәлихановтың еңбектеріне жасалған талдаулар Жетісуды, Ыстықкөлді, 

Солтүстік және Орталық  Тянь-Шаньды, Шығыс Түркістанды зерттеу барысында қамтылған 

аумағы мен масштабына сәйкес картограф ретінде карта-сызбалардың төрт түрін құрды.  

3. Өзінің "Ыстық көлге саяхаты күнделігі" еңбегінде Аягөз, Лепсі, Ақсу, Іле, Шелек, 

Шарын, Кеген, Меркі, Шалкөде т.б. өзендердің су жинайтын алаптары өзен торлары, суының 

шығыны, ағысының сипаты, өзен аңғарларының ерекшеліктері, Орталық Тянь-Шаньның 

геологиялық құрылысы, климатын, өсімдіктер жамылғысы мен жануарлар дүниесін жан-жақты 

зерттеуі география ғылымына қосқан мол үлесі болып табылады.  

4. Таңдамалы шығармаларына, сапаларының жол жазбаларына  жасалған талдаулар  

Шоқанның жазықтардағы табиғат зоналарының, таулардағы биіктік белдеулерін жан-жақты 

сипаттаған, аумақтық табиғат кешендерінің ауысу заңдылықтарына толық түсінік берген 

географ ғалым деген ой қорытындыларын шығаруымызға мүмкіндік берді.  
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Негізінен «Баян - Өлгий» – моңғол тілінен аударғанда «Бай өлке» дегенді білдіреді. 

Бүгінде бұл аймақта 100 мыңға жуық қандасымыз тұрады. Олардың негізгі кәсібі – мал 

шаруашылығы. Жаз мезгілінде жайлауға шығып, қолындағы малын отарлап бағатын 

көшпенді халықтың ұрпақтары тамылжыған табиғат аясында күні бүгінге дейін рухани 

құндылықтарын сақтап, мамыражай тірлік кешіп отыр.  

Кілт сөздер: Аймақ,Баян – Өлгий, Бай өлке, жайлау, рухани құндылықтар, ұлттық 

бірегейлік, рухани мәдениет. 

 

В истине смысл слова «Баян - Олгей» в переводес монгольского языка означает 

«богатая земля». Сегодня в этом регионе проживает около 100 000 этнических казахов. Их 

основным занятием является скотоводство. Потомки кочевых народов, сохранили свой 

духовные ценности и богатыйе материальные традиции.  

Ключевые слова: Аймақ, Баян - Олгий, богатая земля, жайлау, духовные ценности, 

национальная идентичность, духовная культура. 

  

In truth, the meaning of the word "Bayan - Olgey" in translation from the Mongolian 

language means "rich land." Today, about 100,000 ethnic Kazakhs live in this region. Their main 

occupation is cattle breeding. The descendants of nomadic peoples, have kept their spiritual values 

and rich material traditions. 

Key words: Aimak, Bayan - Olgiy, rich land, Zhailaу, spiritual values, national identity, 

spiritual culture. 

 

Жалпы, Моңғолия жерінде 180 мыңға жуық қазақтар тұрады. Олардың 100 мыңдайы 

Қазақстан тәуелсіздігін алған жылдары елімізге қайтып оралған еді. Республикамыздың ірі 

қалалары мен облыстарында әр түрлі салада жемісті еңбек етіп жүрген қандастарымыз 

егемен елінің өркендеуіне айтарлықтай үлесін қосып отыр. Бүгінде Қазақстан мен Моңғолия 

арасында ресми құжатсыз, еркін жүріп - тұруға, атажұрттан алыстағы ағайынмен жүздесуге 

мүмкіндіктер молынан жасалған.  

2018 жылдың 16.07-08.08. аралығында Батыс Моңғолия Баян-Өлгей, Қобда 

аймақтарына «Рухани Жаңғыру» ғылыми-білім беру орталығының жетекшісі т.ғ.к., доцент 

Байғабатова Назгүл Қажымұратқызының жетекшілігі мен арнайы жоба бойынша  

этнографиялық экспедицияға бардым. 

Бұл елдегі қаймағы бұзылмай, ұлттық құндылықтарды таза сақтап, рухани байлықты 

жоғалтпай отырған бір қауым қазақ ұлтын көрдік. Осы жақтағы қазақ ағайындар 

Қазақстанның бүгінгі өркениетке қадам басқан келбетін көріп, көңілге медет еткен арман – 

тілектерін ақтарыла жеткізген еді. 

Моңғолияны мекендеген қазақтар – дүние жүзі қазақ қауымының бір бөлігі. Абақ 

Керейден тараған Моңғолиядағы азғантай қазақ бұрынғы ұлы көшпенділердің бүгінгі 

таңдағы жалғасы. Олар алғаш Алтайдың теріскей бетіне ауа көшіп, Моңғол жеріне 

қоныстана бастағалы міне 150 жылдай уақыт болды. Әртүрлі тарихи жағдайлармен азғана 

ғана қазақ ұлтының өкілдері Қобда өлкесіне қоныс аударып, қазақтардың ұлттық аймағын 

құрып, шаңырақ көтерді. Осындай қарбалас заманда шаңырақ көтеріп, ұлттық аймақ орнату 

азғана қазақтарға әрине оңай болған жоқ. Тарихына тоқтала кетсек Моңғолиядағы қазақтар 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

яғни Абақ керейдің бір тобы Алтайдың теріскей бетіне, яғни Қобда өлкесіне қоныс аудару 

мәселесі жайлы біраз зерттеулер жасалып бір қатар еңбектер жазылған болатын. 

Дәл қай жылдардан қоныс аударғандығы жайлы дөп басып айтатындай анық дәлел 

жоқ. Бұл жайлы құнды деректер Моңғолияның батыс өлкесіне саяхат жасап Қобда 

өлкесіндегі қазақтардың көші-қоны, тұрмыс-тіршілігі жайлы арнайы зерттеу жасап өткен 

Ресей саяхатшылары, тарихшы этнограф ғалымдары Г.Н.Потанин, Г.Е.Грумм-Гржимайло, 

А.М.Позднеев, В.В.Сапожников, сауда миссионері А.В.Бурдуковтың кейбір еңбектерімен 

күнделіктерінде жазылған. Дәлірек айтсақ 1852-1864 жылдар аралығында Манчжур-Цин 

үкіметі қазақтардан алатын түрлі алым-салықты молайтып, сондай-ақ жайылым қоныс 

тарылу салдарынан аз ұлттар арасында түрлі көтерілістер шығып, қамал қорғаныс салуға 

«кісі алымын» алып оларды ақысыз-пұлсыз жұмыстатып осындай саяси, экономикалық, 

әлеуметтік ахуалдың ауырлауынан болып қазақтардың бір тобы Керей, Уақ, Найман 

руларының кейбір ықпалды адамдары өз руларын бастап Алтайдың теріскей бетіне ығысып 

әуелі жаз жайлап, күзде мал отарлатып, қыста Алтайдың күнгей бетіне қайта келіп жүріп 

1870 жылдың басында түбегейлі қоныс аударған көрінеді [1]. 

Моңғолия қазақтары жайлы зерттеу жасап алғаш рет 1960 жылы ғылыми туынды 

жазған тарихшы Ә.Мініс, А.Сарай «алғаш қазақтар Алтайдың теріскей бетіне мал отарлата 

жүріп 1868-1869 жылдардан бастап түбегейлі қоныс аударған» [2].  

Моңғолия ғалымы Цэвэн Жамсранов «Қазақтар 1860 жылдары Алтайдың бергі беті 

Қобда өлкесіне мекендей бастаған екен» [3].  

«Абақ керейдің бір тобы XIX ғасырдың соңғы жартысы, тұспалдап айтқанда 1860-

1870 жылдардан бастап Моңғол жеріне мал ортарлатып, қоныс аудара бастағанына көз 

жеткізе аламыз» [4].  

Сондай-ақ Моңғолия үкіметінің ұлттық мұрағатындағы (архив) материалда Моңғолия 

үкіметінің 1924 жылғы құрылтайына қазақтар атынан өкіл болып қатысқан Дәуітбай 

Тауданбек ұлының сөйлеген сөзінде «Қазақтар Моңғолия жеріне алғаш мекендегелі, міне 60 

жыл болды»-депті [5]. Сонда бұл 1864 жылдар шамасы болып отыр. 

Осылайша Моңғолия қазақтары Қобда өлкесіне отырықтанып, ұлттық аймақ құрған 

уақытқа дейін біраз ауыр күндерді де бастан кешіріпті. Сонау 1911–1912 жылдары қатыгез 

қалмақ Дамбийжанцан момын халықтың үрейін ұшырып, аздырып тоздырғаны тарихта 

«Жалама лаңы», «Жалама айдаған» жылдар атанды. Одан 1930-1940 жылдары Сталиндік 

нәубеттің де салқыны шарпып өткен болатын. Бір ерекшелігі одан кейінгі өзге зұлматқа 

ұшырамай моңғол жұртымен терезесі тең өмір кешіп келеді.  

Ал Моңғол үкіметі осынау қиын күндерде 1940 жылы қазақтың дербес Баян-Өлгий 

аймағын орнатты. Қазақ әкім тағайындады. Рухани тұрғыдан айтсақ, салт-дәстүр, тіл мен 

дінімізге айырықша көңіл бөліп отырды. Ұлттық театр, мәдени орта, музейлер ашылып, 

барлық елді мекендерде орта мектептер пайдаға беріліп, қазақ тілінде оқу ағарту ісін 

жүргізді. Осылайша қазақ ұлттық мәдениеті мен өнері тарихи сындарға төтеп беріп, қиын-

қыспақ кезеңдерден ұлттық ерекшеліктерді сақтап қалды. Ұлттық тіл, салт-сана, әдет-ғұрып, 

мәдениет пен өнердің қаймағы бұзылмай бүгінгі күнге жетті. Бұл халқымыздың күрескер, 

намысқой мінезі мен аға буындылардың жан кешті еңбегінің жемісі. Моңғолия үкіметінің 

салиқалы саясаты, кең пейілділігі, қамқоршы Қазақстанның бауырмашыл жан ашырлығы, 

жан-жақты қол үшін беруінің нәтижесі деп ойлаймын. Осы орайда Моңғолия қазақтарының 

рухани әлемі жайлы сөз қозғасақ ол да бір терең сырлы дүние. «Қазақ сахарасынан өрбіген 

халықтардың ішінде Моңғолиядағы қазақтардың ұлттық мәдениет қорына қосқан үлесі ұшан 

теңіз аса сүбелі» [6]. 

Қазақтың ұлттық рухани мәдениетін алып түпсіз терең мұхит десек, Моңғолия 

қазақтарының жасаған материалдық және рухани мәдени байлығы сол дарияға құйатын 

өзеннің бірі дер едім. 

Қазақи ұлттық әдет-ғұрыпты сақтауға көп әсер тигізген әрине ислам дінінің 

сақталуында да болып отыр. Ислам дінін берік ұстанып ұлттық салт-дәстүр, әдет-ғұрыптары 

мен ислами тәрбиелі қағидаларын орындап бүгінге күнге дейін рухани санасын шөлдетпеген 
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халықтың бірі Моңғолия қазақтары екеніне тарихышыларымыздың еш таласы жоқ. Бұл 

жақтағы қазақтар талай қиын-қыстау тарихи кезеңдерді бастан кешсе де әр дайым ислам 

дінің таза сенімін өшірмей бүгінгі күнге жеткізіп қайта мешіт-медресе салып, Қазақстаннан 

және Түркия елдерінен арнайы оқулықтар алдырып, жастарды оқытып отыр. 

Жергілікті халықпен әңгімелесу барысында халық арасында ислам дінінің сақталуына 

үлгі боларлықтай қызмет атқарған молла, діндар адамдардың да көп болғанын естідім. 

Моңғолияда 1937-1938 жылдары етек алған «эсэргүү»-деп аталатын саяси нәубет басталып 

дінді жоюу бағытындағы социализм атанған дәуірдегі идеология, асыра сілтеушілік ислам 

дінінің мешіт, медіреселері мен діндар аға буынға қырғидай тиіп моллалар, дін 

жанашырлары болған көптеген адамдар жазықсыз жазаланып құрбан болды. Осындай ауыр 

күндер кешсе де шікі сеніммен, ислами тәрбиелерді қарапайым халық жоймады, жүрегін де 

сақтап, санасында тоқыды.  

Оқу, білім мәселесіндеде ерекше қызметтер атқарылғанын байқадым. «Ұлттың 

сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы – тіл» деп Ахмет 

Байтұрсынов айтқандай Моңғолия қазақтары XIX ғасырда «Сулы жәзит», ХХ ғасырдың 

басында Ахмет Байтұрсыновтың «Арабша төте жазуын», 1930 жылдары «латын», 1940 

жылдан «кирил» қазақ ғәріпін пайдаланып сауатсыздыққа ұшырамай көзі ашық болды.  

Моңғол үкіметінің 1939 жылы 28-ақпан күнгі жиналысы және мемлекеттік кіші 

құрылтайдың №17-қаулысы бойынша Қобда аймағындағы қазақтардың білім, мәдениет ісін 

Қазақстанның жаңа латын жазуы арқылы жүгізу туралы шешім қабылдаған. Қазақтар бұдан 

бұрын істі араб жазуымен жүргізіп келген болатын» [7]. 

Ол кездегі бала оқытудың басты жүйесі–үйде оқыту болған екен. 

Сонымен қатар мектеп ашып, ауыл балаларын біріктіріп те оқыту жақсы нәтиже 

берген екен. Мысалы: Тұлба сұмыны жерінде Бардам би деген арабша сауатты кісі 1890 

жылы мектеп ашып,  оған Ақыт Үлімжіұлын шақырып әкеліп, балаларға сабақ бергізеді. 

Осының нәтижесінде хат танитын адамдар саны өсіп, халық сауатын ашуға көп пайдасы 

тиген екен. Баян-Өлгей аймағы бойынша «1929 жылы Бұғы бастауыш мектебінде 60, 

Ботағара хошуунының (бөлімше) Тұлбадағы бастауыш мектебінде 40-тай бала оқып 

шығыпты. 1930 жылы Қазақстаннан Шәріп Өтепов, Абай Қасымов, Бердіқожа, Қайырбай 

және Шәріп пен Абайдың шәкірттері бірігіп алты адам келген екен. Олар келісімен Улаанхус 

сұмында көптеген балаларды жинап, мектеп ашып, Қайырбай, Шәріп, Баймұхамет молла 

сабақ үйреткен екен. Осы жылдардан бастап, қазақ жастарын жоғарғы оқуға аттандыра 

бастайды [8]. 

1931 жылдардан қазақ тілінде айлық курстар, мектептер ашыла бастаған. «Мектеп 

саны жыл сайн өсіп отырды. 1941 жылы аймақ көлемінде 695 оқушысы бар 11 бастауыш 

мектеп жұмыс істеді. 1942 жылы аймақ орталығында мұғалімдер даярлайтын қысқа мерізімді 

курс ашылып, осы курсқа және келешек орта мектептерге мұғалімдер даярлау мақсатымен 

Қазақстаннан білікті мұғалімдер шақырылды. Қазақстандық бұл мұғалімдер қазақ мектептерінде 

және театрда 1950 жылдың орта шебіне дейін қызмет атқарды» [9]. 

 Қазір криллге негізделген қазақ және Моңғол жазуларын қоса, жеттік меңгереді. 

Сонымен қатар, Моңғолиядағы қазақ жастары ағылшын тілін мектеп қабырғасынан бастап 

жақсы меңгерген. 

Ауыз және жазба әдебиет жағынан да кенде емес, Моңғолия қазақтары арасында сурып 

салма ақын, аузы дуалы шешендер мен көзі ашық көсемдер, күміс көмей, жез таңдай әншілерде 

аз болған жоқ. Ақын Қ.Тауданбек, Б.Төлебай, І.Оңашыбай. Б.Ақтан, Қ.Мешел, Ш.Жеңсікбай, 

Т.Бұрқасын, күйші М.Бердібай, А.Исабай, С.Сағынған, Қ.Доламбай, сыбызғышы Ш.Құмақайлар 

XIX-XX ғасыр алмасу дәуірінде Қобда қазағының ішінде өмір сүріп сол халықтың жоғын 

жоқтап, жырын жырлаған жандар. 

Моңғолия қазақтарының жазба әдебиеті 1940 жылдан басталып, 1950 жылдары Б.Ақтан, 

М.Құрманқан, Қ.Махфуз, Д.Даниял, Ж.Арғынбай, С.Мағауия қатарлы ақын жазушылар көш 

басы болса, 1960 жылдары Ж.Байыт, Қ.Шабдарбай, І.Яки, Б.Имашхан, Қ.Дайын, Ш.Зуқай 

сияқты орта буын өкілдері жалғасып, 1970 жылдары Ж.Кәкей, Ш.Жәмлиха, О.Солтақан, 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Қ.Тойлыбай. Т.Сұлтан, А.Ақын, Р.Шынай, М.Зүлькафиль, Т.Бодауқан, Р.Сұраған, Қ.Байыт 

қатарлы келесі толқындар толықтырып, жазба әдебиетінің жаңа замандық озық үлгісін жасады. 

Ауыз және жазба әдебиетін зерттеуші ғалым Қ.Қабидаш, Ж.Қуанған сияқты ғалымдар туып 

шықты. 1955 жылы Өлгийде әдеби үйірме құрылып, 1968 жылы ол Моңғолия Жазушылар 

Одағының бөлімі болып, одан осы ұйым 1957 жылдан «Жаңа талап», 1970 жылдан «Шұғыла» 

атты көркем әдеби журналы шығаруы Моңғолиядағы қазақ әдебиет саласының дамуына зор 

үлес қосты. 

Баспа және ақпарат алғаш рет 1941 жылы Баян-Өлгий аймағының азаматтарына хат 

таныту мақсатымен қазақ баспасының бөлімі орнауы қазақ тілінде газет шығаруға үлкен 

ықпалын тигізді. 1941 жылы 19-желтоқсанда қазақ тілінде тұңғыш газет «Өркендеу» 500 

данамен жарық көрген. 1947 жылы қазақ баспа сөзі үшін елеулі екі бірдей оқиға болды. Осы 

жылы Улаанбаатар радиосынан аптасына бір рет қазақ тілінде радио хабар беретін болып, оның 

бас редакторына сол кезде Партияның жоғарғы мектебінде оқытушы қызметін атқаратын 

С.Қабышай тағайындалса, Улаанбаатар қаласында мемлекеттік баспаханасының жанында қазақ 

тілінде кітап, газет шығаратын бөлім орнады» [10]. 

1957 жылдан «Өркендеу» газетін «Жаңа Өмір» деген атпен шығарылып аймағымыздың 

барлық сұмындарында таратыла бастады. 2002 жылдан «Жаңа Дәуір» газеті деген атпен шыға 

бастады. Осы газеттің жанында 1944 жылы алғаш рет қазақ жазушыларының көркем әдебиет 

үйірмесі орнап жетекшісіне әйгілі ақын Ақтан Бабиұлы тағайындалды. 1956 жылдан «Жаңа 

талап» (1969 жылдан «Шұғыла» атанған) атты әдеби-көркем журналы шыққан.  

Бүгінгі телеарна саласындада қазақи хабар жақсы деңгейде таратылуда. Қазақстандық 

«Балапан», «Қазақстан», «Хабар-24», «Ел-арна» каналдарын көрсетуде. 

Бұл біздің елдігіміз бен теңдігімізді көрсетіп тұратын сара жол, ұлт жандылық намысқой 

мінезіміз бен қайсар қасиеттеріміздің куәсі деп ойлаймын. Осы қаймағы бұзылмай бізге жеткен 

рухани байлығымызды жоймай, келешек жастардың жақсы тіршілігі мен жарқын болашағы 

үшін дінімен ана-тілін сақтап, қастерлеп әр дайым береке-бірлікте отырған халықты көрдім. 

Басқа елде тұрып қазақи келбетті сақтап отырған аз ғана қазақ қауымының бүгінгі 

таңдағы рухани әлемі тұнық таза қазақи келбетте сақталуда. Бұл өз кезегінде келешек ұрпаққа 

үлгі боларлық үлкендердің саналы тәрбиесі мен жанашырлық ойының арқасында іске асып 

отырған тәрбиенің нәтижесі екенін көрдім. 
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Мақалада көпаспектілі лингвистикалық құбылыс болып табылатын – 

метафораларға берілген ғалымдардың тұжырымдарына сәйкес саяси тұлғалар тілінде 

кездесетін метафоралардың саяси мәнде қолданылу ерекшеліктері қарастырылып, мән-

мағынасы ашылады. 

Кілт сөздер: сөз, метафора, саяси тұлға. 

 

В статье рассматривается вопрос о теории всесторонне рассмотрены 

словообразования метафор . 

Ключевые слова: слово, метафора,  политический деятель. 

 

The article discusses the theory of motivation in linguistics, derivation of metaphors are 

fully considered. 

Кеywords: word, , metaphor, political figure. 

 

«Тіл – тек адамға ғана тән, аса құдіретті құрал. Сондықтан тілді қадірлеудің, әрбір 

сөздің мағынасын, мәнін ұғып, оны орынды пайдалана білудің мәні зор» [1]. ХХ ғасырда 

айтылған Мұстафа Шоқайдың бұл пікірі ХХІ ғасырда да өз мәнін жойған жоқ. Әсіресе, 

бүгінгідей ғылым мен техниканың қарыштап дамыған жаһандану заманында тіл экологиясын 

қамтамасыз ету мақсатында тіліміздің сөздік қоры мен құрамындағы сөздерді жүйелі, 

орнымен қолданудың маңызы зор. Жалпы, мектеп табалдырығын аттаған жас ұрпақтан 

бастап, сол жастарды білім нәрімен сусындататын педагог, ата-ана, қазыналы қарттар, ел 

игілігі үшін еңбек ететін қоғам қайраткерлері, тіпті той басқарып, алқалы жиындарды 

жүргізетін асаба т.б. қоғам мүшелері “қиыннан қиыстырып”, көпшілікті елең еткізе сөйлеуге 

тырысады. Кез келген саяси жиын, мәдени-көпшілік шаралар да сөзсіз өтпейді. Сәйкесінше, 

мұндай іс-шараларға қоғамның барлық мүшелері араласады, яғни барлық қоғам мүшелеріне 

сөйлеу категориясының тікелей қатысы бар.    

Алаш ардақтысы Әлихан Бөкейхан: «Елдің тұрмысын, тілін, мінезін білмеген кісі – 

көш басын да алып жүре алмайды» деген екен. Расында да, еліміздегі бүгінгідей қоғамдық 

және азаматтық институттардың дамуы қарқын ала бастаған шақта ел бастаған тұлғалардың 

шаршы топта сөз алуы да маңызды факторлардың бірі болып табылары анық. Мемлекеттің 

маңызды стратегиялық бағдарламаларын жүзеге асыруға қатысатын, олардың орындалуына 

әлеуметтік-экономикалық, саяси тұрғыдан баға беретін, халық алдында ақпараттық-саяси 

түсіндіру жұмыстарын жүргізетін саяси тұлғалардың тілдік ерекшеліктерінен олардың кәсіби 

білік-дағдысымен қатар, ой-өрісі, дүниетаным деңгейі анық көрініс табады.  

Жалпы, “Саясаткер - өз қызметінде нақты саяси идеологияны басшылыққа ала 

отырып және нақты саяси жағдай қажеттіліктеріне сай шешімдер қабылдайтын, кәсіби 

саясатпен айналысушы адам. Саясаткердің интеллектуалдық әлеуеті оның қызметінің 

тиімділігіне ықпал етеді. Саясаткер белгілі идеология өкілі болғандықтан, бір жағынан, оның 

мақсаттарына сәйкес, екінші жағынан, нақты саяси жағдай қажеттіліктеріне сай өз қызметін 

жүзеге асыруға тырысады. Өз кезегінде М.Вебер саясаттың үш түрін жіктейді. Және оған 

қатысуына байланысты саясаткер-тұлғаның үш түрін көрсетеді. “Жағдайға байланысты, 

кездейсоқ” саясат - саяси қатысудың түрі, бұл жағдайда жеке тұлға өз еркін ара-кідік, тіптен 

mailto:kuandyk.moldir@bk.ru
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%A8%D0%BA%D1%96%D0%BB&action=edit&redlink=1
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

саяси акциялардың мазмұны, сипаты мен бағыты туралы ойланбай жүзеге асырады. 

“Қосымша” саясат адаммен қажет және мұқтаж болған жағдайда басқа қызметімен қатар 

жүзеге асырылады. Саясатпен “қосымша” айналысатын адамдар үшін саяси қызмет басты 

болып есептелмейді. Жоғарыда көрсетілген жағдайлардағы саясатта жеке тұлғаның 

қатысуынан оның рөлі анықталады [2].  

Зерттеуші Ж.Ибраева: «Саясаткер дегеніміз - бұл белгілі бір мемлекеттің мемлекеттік 

басқару жүйесіндегі айрықша әлеуметтік қабат, ол үкімет қарамағындағы мемлекеттік 

органдардың өкілеттігін орындауды кәсіби деңгейде жүзеге асырады», - деп анықтама береді [3].  

Саяси тұлғалардың сөз сөйлеп тұрған аудиторияда халықтың назарын белгілі бір 

саяси оқиғаларға немесе жағдайларға аудару үшін, ең алдымен, оның қоғамдық ортамен 

коммуникациялық қарым-қатынасы, сыртқы бейнесі, жүріс-тұрысы ерекше көзге түседі. 

Сонымен қатар, олардың реципиент алдындағы рөлін анықтауда көпшілік алдында сөз алуы, 

ойын көркем әрі түсінікті түрде жеткізуде тілдік құралдарды шебер қолдана білуі де 

маңызды фактор екендігін естен шығармауымыз керек. Наполеон Бонапарттың сөзімен 

айтсақ: “Сөйлей алмаған адам, мансап та жасай алмайды”. Осы орайда образды сөйлеу, 

көркемдік құралдарды кеңінен пайдалану - әр саяси тұлғаның шешендік шеберлігін 

көрсететіндігін ескерсек, олардың тіліндегі экспрессивтік реңк тудыратын метафоралардың 

да қолданылу ерекшілігі мен мәтінде атқаратын қызметі тіл білімін зерттеуші ғалымдар 

тарапынан қызығушылық  тудыратыны анық. 

Жалпы, «метафора» термині – гректің «metaphora» деген «ауысу» мағынасын үстейтін 

сөзінен шыққан. «Тіл білімі сөздігінде»: Метафора (гр. Metaphora – ауыстыру) – троптың бір 

түрі, ұқсастық, сәйкестік және т.б. негізінде сөздер мен сөз орамдарының ауыспалы 

мағынада қолданылуы» [4, 220] деп анықтама берілген.  

Бүгінгі күні метафораны танымдық бағытта зерттеу кеңінен даму үстінде.  

Когнитивтік терминдер сөздігінде: «Метафора – бір объектінің екінші объект арқылы 

көрінуі, соның негізінде білімнің тілдік пішіннің көмегімен ұсынылуы» [5,31] деп берілсе, 

И.С. Мұратбаева метафораны: «Белгісізден белгілінің бір таныс жақтарын, сипатын ғылым 

прогресінің дамуына күш–қуат береді. Сонымен бірге, ғылымның дамуына ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды айқындап танымның дамуына да себепкер болады» деп көрсетеді [6]. 

 Зерттеуші Э.Оразалиева сөз мағыналарының ауысуы адамның өмірден көрген-түйген 

ой нәтижелерінің жиынтық көрсеткіші ретінде қарастырып, танымдық әрекеттің негізінде 

пайда болған метафоралық тіркестер нысанаға алынған тілдік бірліктен бастау ала отырып, 

«жалпыхалықтық бейнелілікке» немесе «ұжымдық мүлікке»,  қолданыла келе көпшіліктің 

меншігіне айналатындығы жөнінде пікір білдіреді [7].  

М. Серғалиев метафораның дүниені танудағы рөліне тоқтала келе, былай деп 

тұжырымдайды: «Метафора ауыстыру – екі нәрсені, құбылысты ауыстыру және таныстырып 

жақындату негізінде астарлы тың мағына беретін бейнелі сөз немесе сөз тіркесі. Дүниені, 

болмысты танудың көзі – метафора. Кез келген метафора танымдық қызмет атқарады деуге 

болады. Оның бейнелілік, көркемдік сияқты қасиеттері мен қызметтерінен гөрі адам ойлауы 

мен тілінде танымдық қызметінің үлес салмағы басым. Белгілерінің ұқсастығына қарай бір 

заттың не құбылыстың басқа бір заттың не құбылыстың атауы мен аталуының негізінде сөз 

мағынасының ауысуы метафора деп аталады» [8].   

Зерттеуші ғалым С.Жиренов: «Метафораның концептуалдық болмысына ұлттық 

дүниетаным тұрғысынан келу арқылы, метафора тудырудағы әр ұлттың ойлау дәрежесі мен 

ұлттық сана сезімі мен дүниені қабылдаудағы ұлттық ерекшеліктері сол ұлт тіліндегі 

метафораның өзіндік болмысы мен тілдік сипатын көрсетеді» деп тұжырымдайды [9].  

Метафоралардың эмоционалды-экспрессивтік қызметі туралы С.Қоянбекова: «Сөз 

байлығын арттыруда жеке қолданыстағы дербес-авторлық метафоралардың мәні ерекше. 

Метафора нақты мәтінде белгілі бір образды неғұрлым бейнелі, көркем суреттеу үшін ғана 

емес, автордың жалпы дүниетанымдық мәнге ие, концептуалды маңызға ие көзқарастар 

жүйесін жинақтап ұстап тұратын қасиетке де ие болып келеді» [10] деген тұжырым жасайды.  
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Г. Зайсанбаева метафораның аталым жасаудағы қызметіне тоқталады: «Метафораның 

әр түрлі нысандар арасындағы ұқсастықтары солар туралы түсініктер арқылы қалыптасады. 

Сонымен қатар метафоралануға адамның эмоциялары, экстралингвистикалық білімі, 

тұрмыстық тәжірибесі кей жағдайда кездейсоқ түсініктер түрткі болып жатады. Адам 

тәжірибесі арқылы жинақталған білім қорындағы ақпараттардың өзара ауысуы танымдық 

үрдістермен байланысты. Аталым жасаудағы метафораның қызметі тілдің барлық 

салаларында қолданылады» [11].  

Ал С.Қ. Әлісжанов пен А.Б. Бейсенбай: «Метафоралы, образды сөйлеу білу әр 

адамның ойының ұшқырлығын, сөздік қорының молдығын көрсететін, танытатын басты 

критерийлердің бірі» [12] - деген пікір білдіреді.         

Жоғарыда метафораның танымдық қызметіне қатысты айтылған пікірлерді саралай 

келе, көрікті ойдың көрінісі болып табылатын, адамды ұшқыр ойлауға жетелейтін әрбір 

метафора қоғам өмірінде көпаспектілі құбылыс ретінде қызмет атқаратындығына көз 

жеткіземіз.  

Саяси тұлғалар тілінде кездесетін метафоралардың экспрессивтік күші басым болады. 

Метафоралардың түрлі классификациясына сәйкес, жинақталған материалдар негізінде саяси 

тұлғалар тілінде кездесетін метафоралардың келесідей түрлерін анықтадық:  

Тұрмыстық метафоралар. Кей жағдайда, саяси тұлғалар немесе қоғам қайраткерлері 

реципиенттері алдында қажетті ассоциация тудыру үшін баршаға ортақ, таныс, күнделікті 

тұрмыста қолданатын заттарды образды түрде бейнелеу арқылы ойын жеткізеді. Мысалы, 

Өзінің жастығына қарамастан Астанаға әлемдік бейбітшілік пен келісімнің алтын бесігі 

деген абыройлы міндет жүктелді.  Енді міне, бүгін елордамыз - әлемдік саяси шиеленісті 

шешуге ықпал ететін негізгі тұғыр болып отыр (“Егемен Қазақстан” М.Әшімбаев. Бас 

қаламызды әлем мойындаған шаһарға айналдыра білдік. 05.07.2018). Біз білім ошақтарынан 

бастап оқушыға әр сала бойынша  кәсіптік бағдар беріп,  өмірдің түрлі сынақтарына 

дайындауымыз керек (Оразгүл Асанғазықызы. Ана тілден бас тарту - жаратылыс заңына 

қарсы шығу. Заң газеті. 04.06.2013 №80). Жаппай жекешелендіру кезінде мемлекет мүлкін 

заңсыз иемденіп, қымқырып қалғандар да, қазіргі жемқорлық «схемаларын» құрғандар да – 

кеңес жүйесінің төлдері. (Әдебиет порталы Ә.Байменов: Әдебиетсіз адамзаттың 

өркендеуі мүмкін емес 25.05.2017).  

“Нұр Отан” партиясы Төрағасының бірінші орынбасары, қоғам қайраткері 

М.Әшімбаевтың Астана қаласының 20 жылдығы қарсаңында жариялаған мақаласында 

Астананы бейбітшілік пен келісімнің алтын бесігіне, әлемдік саяси шиеленістерді шешудің 

тұғырына балауы жиырма жылдық тарихы бар Елорданың әлемдік аренадағы алар 

орнының, атқаратын рөлінің ерекшелігін айқындайды.  

Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде “ошақ” сөзі - 1) Үстiне қазан қойып, тамақ пiсipуге 

аpналған үш аяқты қоpшау темip. Киiз үй оpтасына үш аяқты шойын ошақ қойылды 

(Жылқышиев). 2) Қазан асып, тамақ пiсipетiн қазылған оpын; жеp ошақ. Зейнеп жеp ошақтың 

басында жүp екен (Қазыбаев). 3) Ауыс. Үй-iшi, бала-шаға. Бiздiң де ошағымыз толып 

отыpған жоқ (Қыдыpханов). 4) (Сем., Ұрж.) сиырда болатын ауру деп түсіндіріледі. 

Жоғарыда келтірілген мысалда “ошақ” сөзі білім нәрімен сусындайтын - жалпы білім беретін 

мектепке балама ретінде берілген. “Төл” сөзі де мал шаруашылығымен айналысқан 

халқымыз үшін таңсық емес. Берілген мәтінде сол жүйені көзімен көрген, сол заманда өмір 

сүрген, заңдылықтарын бойына сіңірген адамдарға қатысты айтылған.  

Қарап отырсақ, халыққа түсінікті жай қарапайым ұғымдар арқылы қайраткер 

ассоциативті мақсатына қол жеткізеді. Мұндай образдар құрылыс, мал шаруашылығы, ыдыс-

аяқ т.б. салаларға қатысты болады. 

Соматикалық метафоралар. Соматикалық метафоралардың негізінде адамның 

ағзасы, жекелеген дене мүшелерінің жұмысы мен атқаратын қызметі жатады. Мәселен, 

жүрек – адамның аса маңызды органы болып табылатындықтан, оның атқаратын функциясы 

да ерекше. Астананың маңыздылығын көрсетуде «жүрек» сөзін қолдану экспрессивті күш 

беруде:  Еуразияның жүрек тұсында орналасқан елордамыз ежелден мәдениеттер мен 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

халықтардың тоғысқан тұсы екені анық (Егемен Қазақстан М.Әшімбаев. Бас қаламызды 

әлім мойындаған шаһарға айналдыра білдік. 05.07.2018). 

Зергерлік бұйымдарға, әшекей тастарға қатысты метафоралар. Отандық ғалым 

Г.Н. Смағұлова «Халықтың күн көрісі, тұрмысының мән-мазмұны жинақталған 

метафораларды талдау арқылы ұлттық дүниетаным, құбылысты қабылдаудағы көркемдік 

ақыл, ой деңгейін бағдарлауға болады» [13], - деп атап өтіп, тіліміздегі ауыс мағынада 

қолданылатын сөздердің қазақ халқына тән ұлттық болмыстан да хабар беретіндігін 

көрсетеді. Мысалы, Сондықтан елордамыздың басты архитекторы Нұрсұлтан Назарбаев 

Астананы бірден әлемдік мәдениеттің орталығы, ұлттық рух пен инновация үйлесім тапқан 

Еуразияның жақұт-жауһары ретінде жобалады. Енді бүкіл әлем бұл феноменді жаңа 

ғасырдың жауһары деп мойындап, соған қарап бой түзеп, оны «Астананың асқақ рухы» деп 

атайтынына кәміл сенеміз. (Егемен Қазақстан М.Әшімбаев. Бас қаламызды әлім мойындаған 

шаһарға айналдыра білдік. 05.07.2018). 

Жақұт – қымбат, бағалы тастар қатарына енеді. Жақұтты көбінесе алтын  

жиектемеге салып, мойынға тағады екен. Автор бұл жағдайда Астананы үнемі 

көпшіліктің назарын аударып, жарқырап тұратын жақұт тасына балап отыр.  

Әскери метафоралар. Егемен ел атанып, әлемнің бәсекеге қабілетті елдерінің 

қатарына бет алған кезеңде жүргізіліп жатқан түрлі реформаларға сәйкес қоғамдық 

формация да өзгеруде. Сәйкесінше, тіліміздің сөздік қоры мен құрамы да өзгеріп, 

толықтырылуда. Ғалым Б.Момынованың «Қоғамдық-саяси лексиканың түсіндірме 

сөздігінде» сондай актив лексика тобына енетін қоғамдық-саяси сөздер мен сөз тіркестері 

берілген. Солардың бірі – «күш» сөзі. 

Күш – зат.1. Тірі организмдердің бұлшық еттерін ширықтыру, жиыру арқылы 

жасайтын физикалық іс-әрекеті, қозғалысы. Өнерден гөрі, дәл тигізуге, күш жұмсауға 

тырысу керек (ЖА, 03.02.04). 2. Өзгелердің көзқарасына, сеніміне, идеологиясына ықпал ете 

алатын, өзіндік ерекшеліктерімен жақындасқан, біріккен қоғамдық топ; жалпы 

адамдардың тобы. Бүгінгі таңда жастар қоғамдағы ықпалды күшке айналуға бет бұрды (ЖА, 

12.03.04). 3. Армия, қол. Күш құрылымдары. Президент таяу күндері күш құрылымдары 

басшыларының біразын ауыстырмақ (ЕҚ, 13.02.99). Саяси күш. [14]. 

Мысалы, Алтай мен Атыраудың арасындағы кең байтақ өлкеде бір-бірімен құда-

құдандалы, туыс-бауыр болып, араласып-құраласуының арқасында қаймағы бұзылмаған 

тіліміз қай кезеңде де біздің басымызды біріктіретін негізгі күш, құндылық болып қала 

бермек. Бізді  әлсірету үшін дінімізді айыруға күш салды. Жалпы, қазақ тілінің тазалығы 

үшін күрес біздің әрқайсысымыздың қасиетті парызымыз болу керек (Оразгүл 

Асанғазықызы. Ана тілден бас тарту - жаратылыс заңына қарсы шығу. Заң газеті. 

04.06.2013 №80)  Ең алдымен, біз ұлт болып, қоғам болып кешегі мейрамның мемлекеттік 

идеологиялық аппараттың ойсырай жеңілуі екенін мойындауымыз қажет. Моральдық 

тұрғыдан ешкім өз атасының ерлік жолын кемсіте алмайтынын жақсы түсінген Ресей соңғы 

көзірін еш аяусыз, жөн-жосықсыз пайдаланып келеді. Бірақ егер сенің еліңді, оның 

идеологиясын өзің емес, бөтен ел билеп жатса, одан артық қандай қорлық бар? Дабыралап 

лента тағып, алаңды шаңдатқаннан артық тірлік бұл. (Айдос Сарым. “Жас Алаш” газеті. 

Жеңісіміз жеңіліске айналмасын десек…11.05.2018). 

Қорыта келгенде, саяси тұлғалар тіліндегі метафоралар түрлі салалық бағыттарда 

көрініс табатындығына көз жеткіздік. Ол аудиторияның назарын аударуға, күрделі ақпаратты 

қысқа әрі қолжетімді нұсқада беруге, айтылатын ойға эмоционалдық реңк үстеуге, сондай-ақ, 

белгілі бір саяси имидж қалыптастыруға да ықпал ететіндігін байқадық.  
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Бұл мақала үздіксіз кәсіптік білім беру мәселелеріндегі ғылыми зерттеулерге 

арналған. Үздіксіз кәсіптік білім беруді сонау ХХ ғасырдың 50 жылдарынан бастап 

дүниежүзінің көптеген ғалымдары зерттеп жаңаланған жүйелік зерттеуді жүргізе 

бастады. 

Кілттік сөздер: үздіксіз білім, мәдени серіктестік,  өндірістік оқыту 

 

Эта статья посвящена исследованиям непрерывного профессионального 

образования. В 50х годах  ХХ века многие ученые мира начали проводить обновленные 

систематические исследования непрерывного профиссионального образование. 

Ключевые слова: непрерывное образование, культурное партнерство, 

промышленное обучение 

 

This article focuses on continuing professional education. In the 50s of the twentieth 

century, many scientists in the world began to carry out updated systematic studies of continuous 

professional education. 

Keywords: continuing education, cultural partnership, industrial training 

 

Өткен жүзжылдықтың жетпісінші жылдарының аяғында педагогика саласында 

үздіксіз білім беру мәселелеріне арналған жүйелік зерттеулер жүргізіле бастады. Үздіксіз 

білім беру концепциясын дамытуға арналған теорияның негізі А. Кроплей (Австралия) және 
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Р. Даве (Үндістан) зерттеулерінің негізінде қаланды. Г.П. Зинченконың мақұлдауы бойынша 

«үздіксіз білім» термині ең алғашқы рет 1968 жылы білім, ғылым және мәдениет мәселелері 

жөніндегі біріккен ұлттар ұйымының (ЮНЕСКО) Бас конференциясының материалдарында 

қолданылды [1]. Ал, 1972 жылы дүниежүзінің барлық елдерінде болашақта болатын 

жаңалықтарға арналған «үздіксіз білім» деп аталатын концепцияны «жетекші бағыт беретін 

концепция» ретінде қабылдау туралы ұсыныс енгізу туралы «Фор баяндамасы» жарияланды. 

Бұл ұсыныс осы жылы Токио қаласында білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі 

біріккен ұлттар ұйымымен шақырылған III Халықаралық конференцияның Қорытынды 

баяндамасында қолдауға ие болды [2]. XX ғасырдың 50-60-ншы жылдарында үздіксіз білім 

беру концепциясы дамуының бірінші кезеңі басталды [4].  

Өткен ғасырда үздіксіз білім беру мәселесі дүниежүзінің әртүрлі елдерінен көптеген 

зерттеушілердің: А. Гартунгтың, Дж. Киддтың, А. Корреаның, П. Ленграндтың, П. Шуклдың, 

Э. Фордың және т.б. назарын аударды. 80-нші жылдардың ортасынан бастап үздіксіз білім 

теориясы педагогиканың дербес саласы болып қалыптасты. Кеңестік педагогикада үздіксіз 

білім туралы алғашқы идеяларды А.В. Даринский және В.Г. Онушкин жасады. Олар үздіксіз 

білім беру жүйесін қалыптастыруға арналған белгілерді негіздеді және үздіксіз білім беру 

мәселелерінің маңызды теориялық негіздерін ашты. Сондай-ақ, үздіксіз білім беру 

теориясының дамуына С.Я. Батышев, В.П. Беспалько, Б.С. Гершунский, А.М. Новиков және 

т.б. үлкен үлес қосты.  

Білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі біріккен ұлттар ұйымының 

жанындағы педагогика институтының мәдени серіктестік бойынша кеңесіне кіретін 

ғалымдардың біріккен күшімен жасалынған үздіксіз білімнің мәніне және маңызына қатысты 

нәтижелер әртүрлі зерттеулер үшін ерекше қызығушылық тудырды.  

Р. Давенің анықтамасына сәйкес: «үздіксіз білім – жеке адамды, оның жеке, 

әлеуметтік және кәсіптік өмірінде біршама толық даму мақсатына жету жолымен оның бүкіл 

өмір бойына созылатын оқыту». «Үздіксіз білім» терминімен «жалғастырылатын білім», 

«өмірлік (өмір бойғы) білім», «қайтадан басталатын білім», «ересектердің білімі», «кейінгі 

оқыту», «дипломнан кейінгі оқыту» және т.б. түсіндіріледі. Бірақ, әртүрлі елдерде әртүрлі 

терминдер қолданылады. Мысалы, АҚШ-та негізінен «өмірлік (өмір бойғы) білім», Англияда 

«жалғастырылатын білім», Швецияда «қайтадан басталатын білім» терминдерін қолданады 

[3]. Алғашында үздіксіз білім беру ересектердің білімінің мәселесі ретінде қарастырылады. 

 Шетелдердегі үздіксіз кәсіптік білім берудің даму жағдайына талдау жасай келе: 

 - Ұлыбританияда жұмыспен қамтамасыз ету Министрлігінің колледждерінің 

негізінде ұйымдастырылған кәсіптік оқыту және жастарды дайындаудың Мемлекеттік 

бағдарламасы жұмыс істейді. Сонымен қатар, мектептердің жоғары сыныптарында міндетті 

кәсіптік дайындықты жүргізу жолымен жалпы білім беруді кәсіптендіру жүзеге 

асырылатынын;  

- Жапонияда білім беру жүйесінің дамуы өнеркәсіппен тығыз байланысты. 

Мемлекеттік және жеке меншік оқу орындарының көптеген саны жұмыс істейді, сонымен 

қатар, түлектері кәсіпорындардан жұмысқа ие болу мақсатында ірі кәсіпорындардың 

жанындағы өндірістік оқыту жүйелері жұмыс істейтіндігін;  

- Америка құрама штаттарында «үздіксіз білім» ұғымы негізінен «оқытатын қоғам» 

ұғымымен байланысты [3]. Орта кәсіптік-техникалық мектептермен, кіші және коммуналды 

колледждермен, техникалық институттармен қатар 3-10 сынып оқушыларына және 

ересектерге (орта оқу орындарынан кейінгі) орта мектепті бітіргендігі туралы аттестат және 

жұмысшының немесе техниктің, сонымен қатар, орта буын басқарушысының сертификатын 

алу мүмкіндігін ұсынылады. Бұдан басқа, кәсіпорындарда өздерінің кадрларын кәсіптік 

дайындаудың ұзақмерзімді бағдарламалары жүзеге асырылады. Кәсіптік білім беру 

жүйесінде білім берудің екінші жүйесі ірі корпорациялардың рөлі күшейтілгендігін;  

- Германияда жалпыбілім беретін мектептегі кәсіптікке дейінгі дайындық дамыған, 

барлық оқушылар сәйкесінше заңмен реттелетін кәсіптік білм берудің дуалды жүйесінен 

өтеді. Жоғары оқу орындарында оқу мерзімін қысқартуға, дипломнан кейінгі білім алу 
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мүмкіндіктерін кеңейтуге, еңбек нарығының мұқтаждығына жауап беретін жеке фирмалармен, 

өнеркәсіптік кәсіпорындармен әрі қарай байланыстарды дамытуға бағытталған перспективті 

жоспар жұмыс істейді. Оқытудың мазмұнын және мақсаттарды айқындау, ғылыми білімнің 

экономиканың практикалық қажеттіліктеріне жуықтатылуы ұйғарылуын; 

 - Францияда кәсіптік дайындық пен біліктілікті көтеру жүйесінің пайда болуына 1971 

жылы қабылданған «Үздіксіз білім, өнеркәсіпті-техникалық оқыту, технологиялық білім және 

кәсіпкерлердің қатысуы» заңы әсер етті. Осы заң үш қызығушылық танытқан жақтардың - 

өнеркәсіпшілер одағының, кәсіпшілер ұйымдарының және мемлекеттің келісімдерімен 

негізделгендігін;  

- Швецияда мамандарды дайындау және қайтадан дайындау, өздерінің әртүрлі 

статустары, сонымен қатар, дайындаудың деңгейі және бағыты бойынша оқу орындарын 

біріктіруді қарастыратын жаңа концепция жұмыс істейтіндігін;  

- Польшада үздіксіз білім беру болашақ мамандардың еңбек жолдарында қажетті кәсіптік 

білім мен іскерліктерін қалыптастыру мақсатында үшжылдық мамандандырылған орта 

мектептерді (профильдік лицейлер) ендіру арқылы қамтамасыз етіледі. Модульдік оқу 

бағдарламаларының көмегімен пәнаралық блок бойынша оқыту құрыл құрылғандығын;  

- Венгрияда үздіксіз білім кәсіптік-техникалық білімнің икемді жүйесін құру 

қарастырылғанын;  

- Қытайда үздіксіз білім берудің көрнекі мысалы ретінде оқушыларды еңбек дағдысына 

оқыту пәндердің бағыттары: ұлттық қолөнер, тоқыма жұмысы, ас мәзірі және т.б. бойынша 

жүргізілетін еңбекке оқыту орталықтарының болуын келтіруге болады [3].  

Сонымен, үздіксіз білім беруді дамыту мәселесі бойынша шетелдердегі тәжірибелерге 

шолу осы мәселені шешуде әртүрлі тәсілдердің бар екендігін көрсетеді. 

 Бүкіл дүниежүзілік білім кеңістігіне ену мақсатында қазіргі кезде Қазақстанда білімнің 

жаңа жүйесі құрылуда. Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының білім беру жүйесі халық 

шаруашылығы мен ауыл шаруашылығы салаларына қатысты жаңа өзгерістер кезеңінде, яғни 

адамзаттың болашақтағы ең жоғарғы деңгейдегі сауаттылығы мен білімділігін айқындайтын 

өтпелі кезеңде тұр. Қоғамымызда болып жатқан өзгерістер мен сол өзгерістерге байланысты 

туындайтын уақыт талаптары еліміздің техникалық тұрғыда білімді кәсіби мамандарын 

даярлайтын орта кәсіптік оқу орындарына да мол өзгерістер әкеліп, жоғары деңгейдегі талаптар 

қоюда. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев 2010 жылдың 29 қаңтарында халыққа жолдаған "Жаңа онжылдық 

– жаңа экономикалық өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері" тақырыбындағы Жолдауында: 

"2020 жылға қарай орта білім беруде 12 жылдық оқыту моделінің табысты жұмыс істеуі үшін 

Үкімет барлық қажетті шараларды қабылдауы тиіс" деп атап көрсетті 12-жылдық оқытуға 

көшуге байланысты білім беру жүйесінің келесі түрдегі деңгейлері қарастырылған: 

- мектепке дейінгі тәрбие және оқыту (базалық); 

- бастауыш білім (базалық); 

- негізгі орта білім (базалық). 

Негізгі орта білім бойынша еліміздегі жаңа білім беру реформасы 12 жылдық білім 

беруге көшу арқылы шығармашылықпен дамыған жеке тұлғаны қалыптастыруға 

бағытталған жаңа ұлттық үлгіні жасауды, «жалпыға арналған білімнен», «білім әркімге өмір 

бойы» үлгісіне көшуді және әлемдік білім беру кеңістігіне жедел енуді қамтамасыз етуді 

мақсат етеді. Бұл мақсат 12 жылдық білім беру үрдісіне көшу қажеттігін айқындап отыр.  

12 жылдық мектептің басты ерекшелігі – баланың жан-жақты дамуына, өз пікірі мен 

ойын ашық жеткізуіне, әр адамға табиғатынан берілген шығармашылық әлеуетін толық іске 

асыруына ықпал ететін, өзін-өзі танып, келешегін айқындауға саналы түрде дайын болуға, 

қоғамның экономикалық, мәдени, саяси, өміріне белсенді араласуға мүмкіндік беретін 

психологиялық-педагогикалық институт ретінде қалыптасуында болып отыр. Бүгінгі күні 

құрылым мен жаңа мазмұнға негізделген жалпыға міндетті білім стандарттары әзірленуде. 

2020 жылға арналған орта жалпы білім беру орындарының құрылымы мен мазмұнын 

құруда республикалық эксперимент шеңберінде тәжірибелік-эксперменталды жұмыс 

http://netref.ru/a-shafala-ajdini-balashim-mol-bajlifim-jergilikti-aindar-shifa.html
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

жүргізілуде. Егер 2020 жылға бұл экспериментке 52 мектеп қатысса, олардың саны 104 ке 

жетті, ал ауылдық жерлерде олардың 45-і, қалалық 59 мектепті құрайды. Қазірдің өзінде 12-

жылдық білім модельдерін байқаудан өткізу жөніндегі эксперименталды ұйымдар туралы оң 

деректер бар. 

12 жылдық білім беру жүйесіне көшу-қоғамдағы елеулі өзгерістер мен адамдар 

арасындағы қарым-қатынас құралдарының қарыштап дамуына байланысты жаңа адамды 

қалыптастыруды көздеген заман талабы.Әлемдік білім кеңістігіндегі оқытудың озық 

технологияларын қамтитын жаңа білім мазмұны шынайы жарыс, адал бәсекеге қабілетті 

адам тәрбиелеуді қамтамасыз етуге тиіс. 

12 жылдық оқытудағы басты мақсаты 

— қарқынды дамып келе жатқан ортада өмір сүруге қабілетті; 

— өзін-өзі дамытуға; 

— өз ойын еркін айта білуге; 

— өз қалауымен қоғам талабына сай өзін көрсете білуге бейім; 

— жоғары білімді шығармашыл дамыған тұлғаны қалыптастыру.  

Қазақстан Республикасындағы 12 жылдық жалпы орта білім беру тұжырымдамасы 

Қазақстан Республикасындағы 12 жылдық жалпы орта білім беру Тұжырымдамасы – 

жалпы орта білім беру жүйесінің мақсаты, міндеттері, ұйымдастыру ұстанымдары мен 

бағыттары бейнеленетін негізгі құжат болып табылады. 

12 жылдык білім беруден күтілетін нәтижелері 

 Өзінің және қоғамның мүддесінде өзін-өзі белсенді етуге дайын, өзгермелі даму 

үстіндегі ортада өмір сүруге бейім, бәсекеге қабілетті және құзыретті, шығармашыл, білімді 

тұлғаны дамыту және қалыптастыру. 

12 жылдық білім берудің тәжірибелік-эксперименталдық жұмыстың нәтижесі 

Эксперименттердің барлық категорияларын қамтитын, педагогикалық тиімділігі мен 

әлеуметтік әсерін айқындау мақсатында мониторингтер жүргізіледі. Республикалық және 

орталықтың негізінде әзірленген диагностикалық жинақ құрастырылды. 

- орта білім;  

- орта білімнен кейінгі;  

- жоғары білім;  

- жоғары оқу орнынан кейінгі білім.  

Мұндай құрылым жоғарыда көрсетілген деңгейлер үшін тек қана білім беру 

бағдарламаларын жүзеге асыру үшін ғана емес, сонымен қатар, орта білімнен кейінгі білім 

берудің арнайы оқу бағдарламаларын, ересектерге білім берудің және мамандарды қайта 

даярлау және біліктілігін жетілдірудің оқу бағдарламаларын қарастырады.  

Жоғары оқу орнынан кейінгі білімге жоғары оқу орындарының және ғылыми-зерттеу 

институттарының негізінде ғылыми және өндірістік қызмет салаларына арнайы әрі икемді 

бағдарламалар бойынша магистрлер дайындау кіргізілген. Жоғары оқу орнынан кейінгі 

білімнің екінші сатысы оқу мен зерттеу жұмыстарын үйлестіретін PhD докторлық 

бағдарламаларын қарастырады. Қазақстанда үздіксіз білім беру мәселелері Ы. Алтынсарин 

атындағы Қазақ білім академиясының және Қазақстанның педагогикалық ғылымдар 

академиясының ғылыми жобаларында, сондай ақ, диссертациялық зерттеулерде ауқымды 

қарастырылған. Соңғы уақытта үздіксіз білім беру жүйесі халықаралық масштабта 

педагогикалық қызметкерлердің және ғалымдардың арасында мойындалды, сондықтан да 

үздіксіз білім беру теориясының даму тарихын оқып-зерттеу қажеттілігі туды.  

Еліміздегі қазіргі кездегі өзгерістер, экономиканы дамытудағы стратегиялық жаңа 

бағдар, жедел ақпараттану мен әлеуметтік даму қарқыны білім беру жүйесіне, кәсіби мамандар 

даярлауға зор талап қояды. Қазіргі уақытта қоғамда, білім – біздің мемлекетіміз бен қоғамның 

негізгі приоритеттерінің құрамына кіруі тиіс деген ұғым қалыптасқан. Білім беру жүйесінің ең 

басты мәселесі – білім сапасының деңгейін халықаралық дәрежеге жеткізу. Қоғамдық өмірдің 

барлық салаларында, соның ішінде, білім беру саласында жүріп жатқан өзгерістер білім жүйесін 

әлемдік талаптарға сәйкес дамытуды қажет етеді. Білім мекемелерінің қалыптасқан білім 

https://bigox.kz/kazakstan-respublikasyndagy-12-zhyldyk-zhalpy-orta-bilim-beru-tuzhyrymdamasy/
https://bigox.kz/12-zhyldyk-bilim-berudin-maksaty-men-kutiletin-natizheleri/
https://bigox.kz/12-zhyldyk-bilim-berudin-tazhiribelik-eksperimentaldyk-zhumystyn-natizhesi/
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жүйесінен басқа жаңа даму жолдарын іздестіруі жаңа талпынысты қажет етті. Осы шараны іске 

асырудың бірден-бір мүмкіндігі елімізде үздіксіз білім беру жүйесін қалыптастыру. Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы» Заңында «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 ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық 

коммуникациялық желілерге шығу» деп, білім беру жүйесін одан әрі дамыту міндеттері 

көзделеді. «Өмірлік білімнен өмір бойы білім алу» қағидасына лайықты кадрларды 

дайындаудың қоғам дамуындағы орны ерекше.  
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РАЗРАБОТКА МОДУЛЬНО-КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ ПРОГРАММ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОСЛЕСРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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Реализация модульно-компетентностного подхода в образовательном процессе 

требует серьезных изменений и в содержании образования, и в осуществлении учебного 

процесса, и в практике работы педагога. 

В связи с этим актуальным становится проблема постановки целей образования, 

решить которую можно с позиции модульно- компетентностного подхода: цель 

образования – формирование ключевых образовательных компетенций. Поэтому 

определение целей профессионального образования означает описание возможностей, 

которые могут приобрести студенты в результате образовательной деятельности.  

Ключевые слова: эффективная среда обучения, эффективная организация 

обучения,  эффективная методика обучения, эффективная методика оценки, 

образовательные компетенции. 
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Білім беру үдерісінде модульдік-құзыреттілік тәсілді жүзеге асыру білім беру 

мазмұнында да, оқу үдерісін жүзеге асыруда да, педагогтің жұмыс тәжірибесінде де 

елеулі өзгерістерді талап етеді. Осыған байланысты білім беру мақсаттарын қою 

мәселесі өзекті болып отыр, оны модульдік - құзыреттілік көзқарас тұрғысынан шешуге 

болады: білім беру мақсаты – негізгі білім беру құзыреттерін қалыптастыру. 

Сондықтан кәсіптік білім беру мақсаттарын анықтау білім беру қызметінің 

нәтижесінде студенттер алатын мүмкіндіктердің сипаттамасын білдіреді. 

Кілттік сөздер: оқытудың тиімді ортасы, оқытуды тиімді ұйымдастыру, 

оқытудың тиімді әдістемесі, бағалаудың тиімді әдістемесі, білім беру құзыреттілігі. 

 

The implementation of the modular competence approach in the educational process 

requires serious changes in the content of education, and in the implementation of the educational 

process, and in the practice of the teacher. In this regard, the problem of setting the goals of 

education becomes urgent, which can be solved from the position of the modular competence 

approach: the purpose of education is the formation of key educational competencies. Therefore, 

the definition of the objectives of vocational education means a description of the opportunities that 

can be acquired by students as a result of educational activities. 

Key work: еffective learning environment, effective classroom management, effective 

teaching methods, effective methods of assessment, educational competence. 

 

Модульно-компетентностная модель в обучении: 

 Имеет личностную направленность. 

 Осуществляется в процессе практической деятельности, в ходе которой 

осуществляются необходимые действия, анализируются их результаты и вводятся 

коррективы. 

 Осуществляется на базе комплексного системного подхода, направленного на 

освоение компетенций. 

Цель обучения – подготовка специалиста к эффективной профессиональной 

деятельности. Результат зависит от эффективности четырёх составляющих: 

1. Эффективная среда обучения. 
2. Эффективная организация обучения. 
3. Эффективная методика обучения. 
4. Эффективная методика оценки. 
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Ключевые образовательные компетенции студентов и их содержание. 

Образовательная компетенция – это совокупность взаимосвязанных смысловых 

ориентаций, знаний, умений, навыков  и опыта деятельности студента, необходимых, чтобы 

осуществлять личностно и социально-значимую продуктивную деятельность по отношению 

к объектам реальной действительности. 

Следует отличать просто «компетенции» от «образовательных компетенций». 

Компетенции для студента — это образ его будущего, ориентир для освоения. В период 

обучения у него формируются те или иные составляющие таких «взрослых» компетенций, и 

чтобы ему не только готовиться к будущему, но и жить в настоящем, он осваивает их с 

образовательной точки зрения. 

Образовательные компетенции относятся не ко всем видам деятельности, в которых 

участвует человек, например, взрослый специалист, а только к тем, которые включены в 

состав общеобразовательных областей и учебных предметов. 

Такие компетенции отражают предметно-деятельностную составляющую общего 

образования и призваны обеспечивать комплексное достижение его целей. 

К примеру, студент осваивает компетенцию «Автослесаря», но в полной мере 

использует её компоненты уже после окончания образовательного учреждения, поэтому во 

время учёбы эта компетенция фигурирует в качестве образовательной. 

Чтобы обеспечить соотносимость компетенции с традиционными образовательными 

параметрами, заключается в раскрытии  содержания понятия «образовательные 

компетенции», перечислив структурные компоненты компетенции: 

 название; 

 тип в их общей иерархии (ключевая, общепредметная, предметная); 

 круг реальных объектов действительности, по отношению к которым вводится 

компетенция; 

 социально–практическая обусловленность и значимость (для чего она необходима 

в социуме); 

 смысловые ориентации студента по отношению к объектам, личностная 

значимость компетенции (в чём и зачем студенту необходимо быть компетентным); 

 знания о круге реальных объектов; 

 умения и навыки, относящиеся к этому кругу реальных объектов; 

 способы деятельности по отношению к ним; 

 минимально необходимый опыт деятельности студента в сфере компетенции (по 

ступеням обучения); 

 индикаторы — примеры, образцы учебных и контрольно-оценочных заданий по 

определению степени (уровня) компетентности ученика (по ступеням обучения). 

Определив понятие образовательных компетенций, следует выяснить их иерархию. В 

соответствии с разделением содержания образования на общее метапредметное (для всех 

предметов), межпредметное (для цикла предметов или образовательных областей) и 

предметное (для каждого учебного предмета), А.В. Хуторской предлагает трехуровневую 

иерархию компетенций: 

1. ключевые компетенции — относятся к общему (метапредметному) содержанию 

образования; 

2. общепредметные компетенции — относятся к определенному кругу учебных 

предметов и образовательных областей; 

3. предметные компетенции — частные по отношению к двум предыдущим уровням 

компетенции, имеющие конкретное описание и возможность формирования в рамках 

учебных предметов. 

Таким образом, ключевые образовательные компетенции конкретизируются на уровне 

образовательных областей и учебных предметов для каждой ступени обучения. 

С данных позиций ключевыми образовательными компетенциями являются 

следующие: 
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1. Ценностно-смысловая компетенция. Это компетенция в сфере мировоззрения, 

связанная с ценностными представлениями студента, его способностью видеть и понимать 

окружающий мир, ориентироваться в нём, осознавать свою роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков, принимать 

решения. Эта компетенция обеспечивает механизм самоопределения студента в ситуациях 

учебной или иной деятельности. От неё зависит индивидуальная образовательная траектория 

студента и программа его жизнедеятельности в целом. 

2. Общекультурная компетенция — круг вопросов, в которых студент должен быть 

хорошо осведомлён, обладать познаниями и опытом деятельности. Это особенности 

национальной и общечеловеческой культуры, духовно-нравственные основы жизни человека и 

человечества, отдельных народов, культурологические основы семейных, социальных, 

общественных явлений и традиций, роль науки и религии в жизни человека, их влияние на мир, 

компетенции в бытовой и культурно-досуговой сфере, например, владение эффективными 

способами организации свободного времени. 

3. Учебно-познавательная компетенция. Это совокупность компетенций студента в 

сфере самостоятельной познавательной деятельности, включающей элементы логической, 

методологической, общеучебной деятельности, соотнесённой с реальными познаваемыми 

объектами. Сюда входят знания и умения целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, 

самооценки учебно-познавательной деятельности. Студент овладевает креативными навыками 

продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из реальности, владением 

приёмами действий в нестандартных ситуациях, эвристическими методами решения проблем. В 

рамках этой компетенции определяются требования соответствующей функциональной 

грамотности: умение отличать факты от домыслов, владение измерительными навыками, 

использование вероятностных, статистических и иных методов познания. 

4. Информационная компетенция. При помощи реальных объектов (телевизор, 

магнитофон, телефон, факс, компьютер, принтер, модем, копир) и информационных технологий 

(аудио- и видеозапись, электронная почта, СМИ, Интернет), формируются умения 

самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию, организовать, 

преобразовать, сохранить и передать её. Эта компетенция обеспечивает навыки деятельности 

студента с информацией, содержащейся в учебных предметах и образовательных областях, а так 

же в окружающем мире. 

5. Коммуникативная компетенция включает знание необходимых языков, способами 

взаимодействия с окружающими и удалёнными людьми и событиями, навыки работы в группе, 

владение различными социальными ролями в коллективе. Студент должен уметь представить 

себя, написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. Чтобы освоить 

эту компетенцию в учебном процессе, фиксируется необходимое и достаточное количество 

реальных объектов коммуникации и способов работы с ними для студента каждой ступени 

обучения в рамках каждого изучаемого предмета или образовательной области. 

6. Социально-трудовая компетенция означает владение знанием и опытом в 

гражданско-общественной деятельности (выполнение роли гражданина, наблюдателя, 

избирателя, представителя), в социально-трудовой сфере (права потребителя, покупателя, 

клиента, производителя), в области семейных отношений и обязанностей, в вопросах экономики 

и права, в профессиональном самоопределении. В эту компетенцию входят, например, умения 

анализировать ситуацию на рынке труда, действовать в соответствии с личной и общественной 

выгодой, владеть этикой трудовых и гражданских взаимоотношений. Студент овладевает 

минимально необходимыми для жизни в современном обществе навыками социальной 

активности и функциональной грамотности. 

7. Компетенция личностного самосовершенствования направлена к тому, чтобы 

осваивать способы физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональную 

саморегуляцию и самоподдержку. Реальным объектом здесь выступает сам студент. Он 

овладевает способами деятельности в собственных интересах и возможностях, что выражается в 

его непрерывном самопознании, развитии необходимых современному человеку личностных 
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качеств, формировании психологической грамотности, культуры мышления и поведения. К этой 

компетенции относятся правила личной гигиены, забота о собственном здоровье, половая 

грамотность, внутренняя экологическая культура. Сюда же входит комплекс качеств, связанных 

с основами безопасной жизнедеятельности. 

Следует определить необходимое и достаточное число связанных между собой реальных 

изучаемых объектов, формируемых при этом знаний, умений, навыков и способов деятельности. 

В конце следует сказать, что проектируемое на данной основе образование будет обеспечивать 

не только разрозненное предметное, но и целостное модульно-компетентностное образование. 

Образовательные компетенции студента будут играть многофункциональную межпредметную 

роль, проявляющуюся не только в школе, но и в семье, в кругу друзей, в будущих 

производственных отношениях. 
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Талдықорған қаласының өңіріндегі омыртқасыз жануарлардың биоалуантүрлілігі 

зерттелді. Жасалған жинақтама арқылы мамыр айындағы жәндіктердің морфологиялық 

және анатомиялық сипаттамалары жасалды.  

Кілт сөздер: омырқасыз жануарлар, фауна, энтомологиялық жинақтама, 

таксономия, энтомлогия. 

 

Исследовали биоразнообразие беспозвоночных животных в округе города 

Талдыкорган. По собранным коллекциям провели описание морфологических и 

анатомических характеристик насекомых в мае месяце. 

Ключевые слова: беспозвоночные животные, фауна, энтомологическая коллекция, 

таксономия, энтомология. 

 

The biodiversity of invertebrates in the district of Taldykorgan was studied. The collected 

collections were used to describe the morphological and anatomical characteristics of insects in the 

month of may. 

Key words: invertebrates, fauna, entomological collection, taxonomy, entomology. 
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Полевая практика по зоологии беспозвоночных включает в себя освоение методик 

сбора материала, непосредственно сбора полевого материала, который фиксируется в 

формалине, спирте или монтируется в виде коллекции, его самостоятельное определение, 

составление списка обнаруженных видов, зарисовки внешнего вида обнаруженных 

беспозвоночных животных, проведения самостоятельного полевого исследования. 

Целью нашей научно-исследовательской работы было: 

1) получение, углубление и закрепление знаний местной фауны беспозвоночных 

животных; 

2) освоение методик сбора полевого материала и работы с полевым оборудованием; 

3) обучение навыкам работы с определителями; 

4) получение первого опыта проведения простейших самостоятельных 

исследовательских работ на выбранную тему; 

5) популяризация биоразнообразия нашего региона и вклад в модернизацию сознания 

подрастающего поколения через патриотическое воспитание и образование экологической 

культуры. 

Классическими методами сбора являются стандартные почвенные пробы на 

мезофауну (Гиляров, 1975) и ловушки Барбера (Тихомирова, 1975), [1,9c.]. 

Первый метод предназначен для выявления численности почвенных беспозвоночных 

на 1 м2, для этого на площадках размером 50 

см×50 см в полевых условиях проводится 

послойный разбор почвы на специальных 

клеенках (рис.1). Как правило, животные 

обнаруживаются в первом слое почвы глубиной 

от 0 см до 10 см и втором – от 10 см до 20 см. 

Обнаруженные объекты помещаются в мешочки 

из плотной ткани (дождевые черви) и пузырьки 

(остальные беспозвоночные). 

Рисунок 1. Общий вид стандартной почвенной пробы 

 (взятой методом раскопок по Гилярову, 1975) 

Если в наличии имеется подстилка (лесные биотопы), то она собирается в мешки 

средних размеров из плотной ткани и затем просматривается в лабораторных условиях с 

применением набора почвенно-зоологических сит (рис. 2). В каждом биотопе берется по 4 

или 8 проб. Пробы снабжаются этикетками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Набор почвенно-зоологических сит 

 

Второй метод – ловушки Барбера, в качестве которых можно использовать 

стеклянные поллитровые банки или пластиковые стаканчики диаметром 8 см, которые 

изготавливаются из бутылок емкостью 1,5 л. Ловушки вкапывают вровень с поверхностью 

почвы. В каждом биотопе устанавливается по 10 ловчих банок в линию через каждые десять 

метров. На дно ловушки наливается фиксирующая жидкость, в качестве которой служит 

20%-ный раствор поваренной соли или формалин. Если по тем или иным причинам фиксатор 
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отсутствует, то на дно ловушки надо насыпать немного почвы, для того, чтобы попавшие 

туда объекты могли прятаться друг от друга, и тем самым уменьшалась возможность 

поедания мелких насекомых крупными хищниками. Ловушки устанавливаются на 3 – 5 

суток, т. е. за один учет отрабатывается 30 – 50 ловушко-суток. Содержимое банок аккуратно 

переливается в мешочки из плотной ткани и в них доставляется в лабораторию, где затем 

тщательно разбирается. Каждая проба снабжается этикеткой. В дальнейшем ловушки 

Барбера позволяют вычислить уловистость (динамическую плотность) почвенных 

беспозвоночных [2]. 

Для сбора мирмекофильных насекомых банки устанавливаются вблизи от 

муравейников или на муравьиных тропах. 

Сбор наземных беспозвоночных. Классическим приемом является сбор с применением 

энтомологического сачка, имеющего устройство, аналогичное устройству сачка 

гидробиологического. Однако в отличие от гидробиологического сачка, материал мешка из 

более нежной ткани, например из мельничного газа. Для учета численности беспозвоночных 

в травяном ярусе используют два метода. Наиболее простой – кошение травостоя 

энтомологическим сачком стандартного размера (обруч диаметром 30 см, глубина мешка 60–

70 см и длина ручки 1–1,5 м). Сборщик идет равномерно, чтобы при каждом взмахе сачком 

захватывалось определенное расстояние. После каждого взмаха делается один шаг. Учет 

проводится на 50 или 100 взмахов. Затем содержимое быстро вытряхивается в 

широкогорлую морилку. Каждая проба снабжается этикеткой [3]. Для того чтобы рассчитать 

численность на единицу площади можно воспользоваться формулой Л. Г. Динесмана (по 

Бродскому и др., 1983): 

Х = N / 2 R L n, 

 

где X – количество насекомых на 1 м2, 

N – число насекомых, пойманных при кошении, 

R – радиус сачка в метрах, 

L – средняя длина пути, проходимого обручем сачка по травостою 

при каждом взмахе, 

n – число взмахов (ударов) сачка. 

Однако полученные цифры не являются абсолютными. Для более точного учета 

численности беспозвоночных в травяном ярусе используют биоценометр. При помощи него 

изолируется участок почвы и травостоя размером 50 см×50 см. Затем проводится полная 

выборка. На каждом биотопе берется по 4 или 8 проб. Каждая проба снабжается этикеткой. 

Для учета ночных насекомых (чешуекрылые, жесткокрылые, сетчатокрылые) 

используют световые ловушки. Для сбора ночных чешуекрылых используется экран из 

белой ткани, на который направляется свет. Освещенный экран привлекает насекомых, и они 

садятся на него. Под экраном лучше расстелить клеенку, полиэтиленовую пленку или белую 

ткань, чтобы удобнее было собирать упавших с него насекомых [1,21c.].  

Во время летней практики широко применяется ручной сбор. Вручную 

просматриваются навозные и компостные кучи, грибы, гниющие растительные остатки, 

трупы позвоночных животных, трухлявые пни и древесина, берега рек и озер, субстрат под 

камнями, корягами и мхом. В ручном сборе широко применяется пинцет, эксгаустер и совок. 

Эксгаустер используется для сбора мелких объектов. Он изготавливается из стеклянного 

цилиндра, в крышку которого вставлены две трубки. На одну трубку снаружи надет длинный 

резиновый шланг, а внутри колпачок из мельничного газа. Другой конец шланга подносится 

ко рту или на него надевается резиновая груша. Одновременно поднося конец стеклянной 

трубки к мелкому насекомому, и втягивая воздух через шланг, вы всасываете объект в 

цилиндр [3]. 

Хранение собранного материала. Собранный материал фиксируется и хранится в 

зависимости от его специфики. Водные беспозвоночные (кроме моллюсков) и черви 

фиксируются в 4%-ном растворе формалина либо в 70%-ном растворе этилового спирта. 
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Крупных водных личинок насекомых предпочтительнее фиксировать в 4%-ном растворе 

формалина. Моллюски, как водные, так и наземные, фиксируются только в 70%-ном (не 

меньше) растворе этилового спирта, так как формалин разрушает известковые раковины. Для 

получения коллекционных раковин моллюсков применяется метод мацерации, т.е. 

естественного разложения мягких тканей моллюска. Пауки, личинки насекомых и некоторые 

взрослые насекомые фиксируются в 70%-ном растворе этилового спирта. При этом 

необходимо помнить, что объем фиксатора должен составлять не менее 2/3 от объема 

объекта. Зафиксированный материал хранится в стеклянной или пластиковой, но 

обязательно герметично закрытой таре. 

После фиксации все имаго насекомых накалываются на энтомологические булавки. 

Чешуекрылые, перепончатокрылые, сетчатокрылые и некоторые другие усыпляются в 

морилке, а затем накалываются на булавки. 

Для морилок используется хлороформ. Формалин и хлороформ являются ядовитыми 

веществами! Работ с ними требует повышенной осторожности – нежелательно попадание их 

даже на кожу! В случае попадания вышеуказанных веществ на кожу необходимо немедленно 

промыть место попадания фиксатора проточной водой с мылом! 

Накалывать насекомых на энтомологические булавки необходимо по общепринятым 

стандартам. У большинства насекомых прокалывается правая часть тела, кроме бабочек, 

перепончатокрылых и некоторых других. Насекомое накалывается на 2/3 булавки под углом 

90° по отношению к телу.  Довольно сложной является методика расправления крыльев у 

чешуекрылых насекомых. После усыпления в морилке, бабочек в полевых условиях 

помещают в энтомологические конвертики (ватные матрасики) и в таком виде доставляются 

в лабораторию. Затем в лабораторных условиях проводится расправление крыльев бабочек 

на специальной расправилке по определенному стандарту. 

Сначала бабочка накалывается в канавку расправилки так, чтобы брюшко полностью 

находилось в канавке. Под брюшко подкладывается небольшой кусочек ваты. Далее 

используя препаровальную иглу, приподнимаются крылья и при помощи тонких полосок 

бумаги и булавок закрепляются на расправилке, а затем полностью прижимаются широкими 

полосками прозрачной бумаги или полиэтилена . Угол между нижним краем верхнего крыла 

и брюшком должен быть равен 90°. Чтобы сборы имели научную и практическую ценность 

их необходимо снабдить этикеткой. Этикетка изготавливается из плотной бумаги или из 

матовой кальки. Надписи на этикетке нужно делать острым карандашом или же пером и 

тушью [1,24c.].  

Физико-географическая характеристика района сбора насекомых 
Талдыкорга н             — город, центр Алматинской области Казахстана. 

Расположен в центре Семиречья на берегах реки Каратал в предгорьях Джунгарского 

Алатау на высоте свыше 602 м над уровнем моря. 

Климат города континентальный. Средняя температура января −11—13°С, июля 22—

24°С. Среднее годовое количество осадков 350—400 мм, основное их количество приходится 

на периоды март-май и ноябрь-декабрь. В розе ветров преобладают северо-восточный (34 %) 

и северный (16 %) ветры. Устойчивый снежный покров формируется в последнюю декаду 

ноября и заканчивается во второй декаде марта. 

Сбор образцов проводился в жилом районе Красный Камень, на 3 пунктах: 

1. Среднее устье реки Каратал, на лугу рядом с берегом. Координаты 45.050875, 

78.336910 

2. Луг рядом с ручейком по ул.Подгорная, Красный Камень Координаты 45.050459, 

78.329391 

3. Сад жилого дома по ул.Подгорная 41а, Красный Камень Координаты 45.048601, 

78.321939 

Таксономический список собранных животных 

Царство животных  Zoa Regnum 

Подцарство Metazoa Многоклеточные  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%D1%87%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D1%83%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B0_%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2
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Надраздел Эуметозои Eumetazoa 

Раздел Двустороннесимметричные Bilateria 

Подраздел Вторичнополостные Coelomata 

Тип Членистоногие Arthropoda 

Класс Насекомые Insecta 

Отряд Бабочки или Чешуекрылые Lepidoptera 

Надсемейство Булавоусые Papilіonoidea 

Семейство Нимфалиды Nimphalidae 

Род Углокрылые Polygonia 

Чешуекрыльница с-белая  Polygonia c-album 

Семейство Белянки Pieridae 

Капустница Pieris brassicae 

Семейство Белянки Pieridae 

Род Aporie 

Боярышница Aporea crataegі 

Семейство Нимфалиды Nimphalidae 

Павлинй глаз Inachis io 

 Класс Пауки Aranei 

Семейство Пауки-бокоходы Thomisidae 

Паук цветочный  Misumena vatia 

Отряд Весняки Plecoptera 

Веснянка желтоногая Nemoura cinerea 

Отряд Стрекозы Odonata 

Подотряд Стрекозы равнокрылые Zygoptera 

Семейство Красотки Colopterygidae 

Красотка блестящая Colopteryx splendens 

Отряд Прямокрылые Ortoptera  

Семейство Прыгунчики Tettigidae  

Кузенчик певчий Tettigonia cantans 

Отряд Перeпончатокрылые Hymenoptera 

Подотряд Стебельчатобрюхие Apocrita 

Семейство Осы роющие Specidae 

Пескорoй песочный Ammophila sabulosa 

Cемейство Муравьи Formicidae 

Муравей садовый или черный лазий Lasius niger 

Подотряд Apocrita  

Надсемейство Веспиды Vespidae 

Семейство Веспиды Vespidae 

Оса средняя Dolichovespula media 

Семейство Сколии Scolidae 

Сколия гигант Scolia maculata 

Семейство Дорожные осы Pompilidae 

Оса дорожная краснобрюхая Anoplius viaticus 

Семейство Пилильщики булавоусые Climbicidae 

Пилильщик березовый Climbex femorata 

Семейство Пилильщики хвойные Diprionidae  

Пилильщик сосновый Diprion pini 

Семейство Осы роющие Sphecida 

Пчелиный волк Philianthus triangulum 

Надсемейство Жалящие перепончатокрылые Apoidea 

Семейство Пчелы Apidae  

Пчела мохноногая Dosypoda plumpis 
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Пчела листорез Megachile centuncularis 

Пчела домашняя Apis melifera 

Пчела домашняя (трутень) Apis melifera 

Пчела плотник Xylocopa valga 

Шмель садовый Bombus hortorum 

Отряд Жесткокрылые (Жуки) Coleoptera 

Семейство Жуки пластинчатоусые Scarabaeidae 

Хрущик луговой Anomala dubia 

Бронзовка мраморная Potosia lugubris [4,5,6] 

Сбор беспозвоночных животных проходил с 14 по 19 мая 2018 г. Особенностью 

нашей работы был сбор, классификация и коллекционирования насекомых в мае месяце для 

наглядного изучения состояния фауны региона. Мы организовали 4 экспедиции и 1 день 

занимались опредлением и кассификацией пойманных экземпляров. Из 48 пойманных 

насекомых в коллекцию вошли 23 вида [7,8].  

В ходе полевых работ мы закрепили пройденный теоретическии материал на практике 

и научились самостоятельно организовать, планировать и проводить научно-полевые 

работы. Делая коллекцию беспозвоночных животных более детально ознакомились с 

анатомией и морфологией насекомых, а также правилами работы с мелкими животными. 

При полевых работах велось наблюдение за видами из семейства Apidae и заметили влияние 

географических и климатических факторов на поведение животных. Увидели множество 

биоценозов и экологических групп животных [9].  

Были замечены закономерности пищевой цепочки в природе и некоторые 

особенности взаимодействия разных видов. Некоторые пчелы из семейства Apidae и осы из 

семейства Pompilidae имеют одинаковые ареалы распространения и встречаются вместе на 

некоторых лугах. Пик активности летающих насекомых был установлен в промежутке 

времени с 13:00 до 15:00 по времени Астаны. Предполагаем, что безветренная погода и 

прямое попадание солнечных лечей играют немаловажную роль в составе абиотических 

факторов воздействующих на беспозвоночных животных.  
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Қарастырылып отырған мақалада белгілі құмайтанушы Е.С. Якушевскийдің құмай 

дақылдарын жіктеу барысындағы жүргізілген жұмыстары  туралы мәліметтер берілген. 

Е.С. Якушевский, 50 жыл бойы құмай дақылдарының дүниежүзілік коллекциясын зерттеп, 

қазіргі қолданыстағы құмайдың эколого-географиялық көп түрлерін шаруашылықтың 

пайдалану белгілері бойынша жіктеуді ұсынды. Е.С. Якушевский бойынша дүние жүзінде 

егілетін құмайдың барлық формалары, коллекциялық үлгілері мен селекциялық сорттары 

экологиялық-географиялық аудандарда таралған түрлерге, түршелерге және сорттық 

топтарға біріктірілген. Бұл жіктеу өзінің кейбір белгілі кемшіліктеріне қарамастан, 

генетиктерге, селекционерлерге, өсімдіктанушыларға және ауылшаруашылық өндіріс 

саласындағы мамандарға қолайлы және түсінікті. 

Кілт сөздер: құмай, жіктеме, гвинеялық дәнді құмай, негритяндық дәнді құмай, 

судан шөбі. 

 

In the considered article the information about conducted work of a well-known sorghum 

researcher E.S.Yakushevskiy on classification of Sorghum cultures was presented. E.S.Yakushevskiy 

has investigated the world collection of Sorghum cultures for 50 years and suggested to classify lots 

of ecological and geographical types of Sorghum according to their characteristics of using in 

agriculture.  According to E.S.Yakushevskiy, all forms, collection samples and selection varieties of 

Sorghum moench that planted in the whole world are joined into types, subtypes and variety groups 

that spread around ecological and geographical areas. This classification despite some its faults, 

seems useful and clear for geneticists, breeders, plant identifiers as well as experts in the field of 

agriculture industry.   

Keywords: Sorghum, classification, Guinea seed sorghum moench, Negro seed sorghum 

moench, Sudan herb. 

 

В рассматриваемой статье представлены сведения о проведенных работах 

известного знатока культур сорго  Е.С. Якушевского по классификации сорго. Е.С. 

Якушевский в течении 50 лет проводил исследование коллекций культур сорго со всего мира 

и предложил классифицировать множество эколого-географических видов культур сорго по 

признакам их сельскохозяйственного применения.  Согласно Е.С. Якушевскому, все формы, 

коллекционные образцы и селекционные сорта культур сорго, которые сеют по всему миру, 

объеденены в виды, подвиды и группы сортов, распространившихся в эколого-

географических районах. Данная классификация несмотря на некоторые свои недостатки 

является удобной и понятной для генетиков, селекционеров, растеневодов и специалистов в 

области сельского хозяйства.   

Ключевые слова: сорго, классификация, сорго гвинейское зерновое, сорго зерновое 

негритянское, сорго суданское. 

 

Құмай астық немесе қоңырбас (Poaceae Barnhart) тұқымдастарына, құмай туысына 

(Sorghum Moench) жатады. Ботаниктер құмай өсімдігінің 63 түрін сипаттады: тропикалық, 

субтропикалық және қоңыржай белдеулерінде өсірілетін бір жылдық және көп жылдық 33 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

мәдени және 30 жабайы түрлерін атап көрсетті. Оның ішінен 3000 астам құмайдың түрлі 

сорттары шығарылды. 

Жер шарында кең таралған және ертедегі құмай дақылы үлкен экологиялық-

географиялық және сорттық алуантүрлілігімен ерекшеленеді, алайда әлемдік жер 

шаруашылығында соңғы уақытқа дейін бұл аса полиморфизмдік тұқымдастың бірыңғай 

ғылыми негізделген жіктелуі болған жоқ. Бұл түрлердің молдылығымен, кең экологиялық-

географиялық және сорттық алуантүрлілікпен түсіндіріледі [1].  

Орыс ғалымдары А.А. Измаильский 1880 ж. және В.В. Таланов 1912 ж. құмайдың 

ерекшеліктері туралы алғашқы мәліметтерді ұсынды, алайда құмайды іс жүзінде өсіру 

деңгейі осы кезеңде баяу жүрді. КСРО-ның белгілі құмайтанушысы А.Г. Шаповалдың 1930 

ж. құмай дақылын насихаттау және ол туралы толыққанды деректерді жинауының арқасында 

егістік ауданы 100 мың. га дейін жетті. БӨШИ-ның құрылуымен құмайдың әлемдік сан алуан 

түрлерінің жинақтамасын жасау мақсатында Н.И. Вавиловтың Солтүстік Африка мен 

Эфиопия, П.Н. Жуковскийдің – Түркияға, Н.Н. Кулешовтың және басқа да ғалымдардың  - 

Орталық Азия мемлекеттеріне жасаған ғылыми экспедицияларының нәтижесінде құмай 

жинақтамасы 10 мың үлгімен толықты. 

Орта Азия мен Қазақстан жерінде құмай дақылы Қытай елімен шекаралас аудандарда 

кеңінен тарала бастады. 

Қазақстанның оңтүстік-батыс бөлігіне 1908 ж. Темір тәжірибе танабында құмайды 

алғашында ықтырмалы (кулисная), кейін малазықтық дақыл ретінде Арал өңірі мен Ақтөбе 

аудандарында зерттей бастады  [2]. Н.Н. Кулешовтың еңбегінде 1932 жылы Қазақстанда 

құмай дақылы 51,6 мың. га, оның ішінде астық – 1,3 және малазықтық – 38,3 мың. га ауданда 

өсірілгені келтірілген.  

Жер шарында әлем халқы құмай дақылын өсу ерекшелігіне қарай Орталық Азияда – 

джугара; индустар – джовар; қытайлықтар – гаолян, хундзу, шошу; кәрістер – су-су; 

грузиндер – гоми; Кіші Азия мемлекеттерінде – доры; Африка елдерінде – дурра, зоррат; 

испандықтар және француздар – sorgo; ағылшындар – sorghum; немістер – Molirenhirse деп 

атайды. «Sorgos» латын сөзінен «өрлеу, жоғарылау» деген мағынаны білдіреді [3]. 

Қазақстанда – құмай [4], қонақ немесе шәй жүгері деген терминдерді түрлі отандық 

ғылыми басылымдар мен оқулықтарда қатар пайдаланады. 

Құмай дақылдарының дүниежүзілік коллекциясын көп жыл бойы (1931 ж. бастап) 

зерттеген белгілі құмайтанушы  орыс маманы Е.С.Якушевский олардың үлкен географиялық 

көп түрлілігін және олардың жаңа қасиеттерін анықтай алды. Бұл оған бұдан ертерек 

ұсынылған жіктеуді қайта қарауға және Sorghum тұқымдасын жеке түрлеріне бөлудің табиғи  

принципін  ұсынуға мүмкіндік берді. Әр түрдің сорттары және үлгілері  өзіне лайық 

морфологиялық ерекшеліктерге және биологиялық қасиеттерге ие. 

П. М. Жуковский (1971) шет елдерде Стапф және Т.Сноуден  Sorghum тұқымдасына 

монографиялық зерттеу жүргізгенін, бірақ олардың мәліметтері Э.Гарбер и Р.Селарьенің 

цитотаксономдық және цитогенетикалық зерттеулерге, сондай-ақ  Клейтон, Н. Доггетт, Де 

Ветта, Хюкбай және Куфодонтистің морфологенетикалық зерттеулеріне байланысты қайта 

қарастырылып жатқандығын атап өткен болатын. 

Т. Showden (1935, 1955) Sorghum тұқымдасын 2 секцияға бөлді, олардың әрқайсысы 2 

ішкі секцияларға бөлінген, олар өз кезегінде 2 серияға бөлінген: flsativa және Spontanea. Ол 

Sativa сериясына 31 түрді қосты және  оны 6 ішкі серияға бөлді. 

Одан әрі  Е. Garber (1950) Sorghum түрін  6 ішкі түрге бөлді. Кейіннен  R. Celarier 

(1958) Т. Сноуден және Э. Гарбердің жалпы жүйе сипаттамасын сақтап қалды, бірақ бір туыс 

тармағын алып тастады. J. De Welt и J. Huckbay (1967) екі түр тармағын, бірнеше түрлерімен 

және көптеген тұқымдарымен тек Sorghum bicolor Moench полиморфизмдік түрін 

мойындайды. Бұл тәсілді В.Клейтон  да қолдайды (169 ж.), эфиопия ботанигі Куфодонтис 

Sorghum түрінің 25 түрін анықтады, ал индия ғалымдары Chandrasenhariche е. а, (1969) 

құмайды 15 топқа біріктірді және 9 түр қосылған жаңа жіктемесін ұсынды [1].  
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Совет зерттеушісі В. М. Орлов (1974) Е. С. Якушевский әзірлеген  құмайдың 

жіктемесін жетілдіруді жөн көрді, ал Л. К. Иванюкович және Ю. Доронина (1979) 

Сноуденнің әзірлеген Sorghum Moench тұқымдасының жаңа секциялық бөлінуін ұсынды. 

Стапф және Т.Сноуденнің ботаникалық және Л.К. Иванюковичтің секциялық жіктелуі 

теориялық зерттеулер үшін әбден қолайлы мақсатқа сәйкес болып есептеледі, бірақ 

практикалық селекциялық және агрономиялық жұмыстар үшін аса күрделі болып табылады. 

Демек, соңғы 50 жылда Sorghum тұқымдасын жіктеу бірнеше рет қайта 

қарастырылған, нақтыланған және қазіргі уақытқа дейін көпшілікке танылған түпкілікті 

нұсқасы жоқ. 

Е. С. Якушевскийдің жіктеуі, дегенмен де оның кемшіліктері болса да, эволюциялық-

филогенетикалық тұрғысынан дұрыс, ал практикалық жағынан – өсімдік өсіру мамандарына, 

генетиктерге және селекционерлерге ең ыңғайлы және түсінікті деп саналады. Зерттеулердің 

нәтижесінде әлемнің барлық елдерінде өсірілетін құмайдың жергілікті түрлері, 

коллекциялық үлгілері және селекциялық сорттарын Е.С.Якушевский (1967-1969) келесідей 

түрлерге, түршелерге және сорттық топтарға біріктірді,  олар белгілі экологиялық-

географиялық аудандарда мынадай түрлерге таралған:  гвинеялық, кафрлық, негритяндық, 

астық түрінің ішкі түршелері: арабиялық, нубиялық, эфиопиялық; қытайлық түрінің ішкі 

топшалары: гаолян кәдімгі және гаолян талшықты; қантты түрінің ішкі топшалары: эффузум 

(бұтақты) және контрактум (тығыздалған); сыпыртқылы түрінің ішкі топшалары: шығыс 

еуропалық және батыс еуропалық; судан шөбі және жомарт құмай. Ол құмайдың ең ежелгі 

түрлері деп гвинеялық, кафрлық, негритяндық және астық түрлерін атап өтті, себебі оларда 

оқшауланған таралу аймағы бар. Эволюциялық жағынан аса  жас түрлеріне қытайлық, 

қантты және сыпыртқылы құмай және судан шөбі жатады, ал соңғы дақыл болып есептелген 

жомарт құмай болып табылады (S. almum) [5, 6].  

Құмайдың түрлері келесідей айрықша белгілері және қасиеттері арқылы сипатталады 

(Е. С. Якушевский, 1967) (1 - сурет).  

 
1 - сурет. Құмайдың жіктелуі ( Е. С. Якушевский бойынша): 1 – гвинеялық, 2 - 

кафрлық, 3 - негритяндық, 4 - астық, 5 - қытайлық, б - қантты, 7 – судан шөбі, 8 – 

сыпыртқылы 

 

1. Гвинеялық дәнді құмай. (S. guineense (stapf.) Jakuschev.). Сорттың ең көп түрлілігі 

Сахарадан оңтүстікке қарай орналасқан және Гвинея шығанағына шектесетін Батыс 

Экваторлық Африка елдерінде (Гамбия, Гвинея, Сенегал, Мавритания, Мали, Нигер, Сьерра-



 

290 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Леоне, Піл Сүйегі Жағалауы, Гана, Того, Нигерия, Камерун және т.б.) болады. Құмайдың бұл 

түрінің қалпына келу қасиеті бар. Н.И.Вавилов атындағы бүкілресейлік өсімдік 

шаруашылығы ҒЗИ-ның коллекциясында осы түрдің бірнеше кеш пісетін аласа бойлы 

түрлері сақталған,  оның негізінде, жоғары комбинациялық құндылығы бар Гвинеялық 175 

өздігінен тозаңданатын линиясы құрылған.   

2. Кафрлық дәнді құмай  (S. caffrorum (Beauv.) Jakuschev.) Сорттың ең көп түрлілігі 

Оңтүстік Африка елдерінде 10° оңтүстік ендіктен  оңтүстікке қарай орналасқан (Ангола, 

ОАР, Замбия және т.б.). Кафрлық құмай – ТМД елдерінің жағдайында да кең  таралған түр. 

КСРО-ның селекционерлері және Е.С.Якушевский астық құмай түрлерімен оны 

будандастыру нәтижесінде дәндік құмайдың бірқатар сорты шығарылды: фертильді, 

(ұрықтылық) қалпына келтіретіндер (Кубань қызыл 1677), стерильді (ұрықсыздық) бекіткі 

(Ефремовка 2) және т.б.  

3. Негритяндық дәнді құмай (S. bantuorum Jakuschev.) сорттың ең көп түрлілігі 

Орталық және Шығыс Экваторлық Африка елдерінде (Чад, Судан, Нигерия, Уганда, Кения, 

Конго және т.б.) таралған. 

ТМД елдерінде бұл сорттардың ішінде екі сорт аудандастырылған – Кубань 1438 және 

Хегари ерте пісетін. 

4. Астық дәнді құмай (S. durra (Forsk.) Jakuschev.) (Дурра-джугара-майло) негізінен 

Солтүстік-Шығыс Африкада (АРЕ, Судан, Эфиопия, Сомали), Таяу Шығыс және Орта 

Шығыс, Арабия, Үндістан және Пакистанда таралған, онда ерте заманнан бері маңызды 

тағамдық және жемшөптік дақыл болып табылады. 

Астық құмайы жеміс беретін масақтары мен қабықшалары, дәндерінің түрі және 

сипаты бойынша келесідей ішкі түршелерге бөлінеді:   

а) эфиопиялық құмай (S. durra ssp. aethiopicum Jakuschev.). ТМД елдерінде оның 

Геническ 1 аудандастырылған сорты ұсынылған, ол Геническ тәжірибе станциясында Майло 

сары 1917/1 бүкілресейлік ҒЗИ-ның коллекциясының үлгісінен шығарылған; 

б) нубиялық құмай (S. durra ssp. nubicum Jakuschev.). ТМД елдеріндегі оның өкілі 

жалғыз сорт -  Красноводопадское 26 болып табылады.  

в) араб құмайы (S. durra ssp. arabicum Jakuschev.). Оған Украиналық 107, Ергежейлі 

джугара 185 және т.б. аудандастырылған сорттары жатады.  

5. Қытайлық дәнді құмай (S. chinense Jakuschev.), немесе гаолян, Шығыс Азия 

елдерінде (Корей түбегі, Қытай, Жапония) сорттың алуантүрлілігімен ерекшеленеді. 

Гаолян-құмай сорты дәннің эндоспермі сипаты бойынша екі ішкі топшаларға 

бөлінеді: 

а) кәдімгі гаолян (S. chinense convar. communis Jakuschev.) жылтыр немесе ұнды 

консистенциялы дән, оның құрамында крахмал бар, йодты калийдің ерітіндісінде кәдімгі 

қоңыр бояу береді. Өкілдері  - Гаолян  қоңыр 272 және Ергежейлі гаолян 1418 

аудандастырылған сорттар;  

б) гаолян талшықты (S, chinense convar, glutinosum Jakuschev.) дәні күңгірт-ақ 

немесе балауыз тәрізді консистенциялы (қимадағы) және йодты калийдің ерітіндісінде  

кәдімгі күлгін-қызыл бояу береді. Түрлері мен сорттарының құрамында крахмал бар, ол 

тағам және техникалық жағынан құнды, бірақ ТМД елдерінде таралмаған. 

6. Қантты құмай. (S. saccharatum (L) Pers) өсімдік сабағының өзегі шырынды және 

тәтті, осыған байланысты оны тек азыққа емес, техникалық мақсаттарға да (қант, сірне, бал, 

спирттің өндірісі үшін) өсіруге болады. Қантты құмай дәнінің төмен өнімділігімен және 

жапырақсабақты массасының жоғары өнімділігімен сипатталады. Қантты құмайдың 

сабағында, дәннің пісу фазасына байланысты шырын құрамында 10-25% қант мөлшері 

болады. Экологиялық-географиялық оқшаулануы айқын көрінетін оның сорттары 

гүлшашақбасының тығыздығына қарай екі негізгі ішкі топшаларға бөлінеді: 

а) эффузум, немесе бұтақты сорттары, (S. saccharatum convar. effusum Jakuschev.) оған 

гүлшашақбастарының бұтақтары жан-жаққа кең жайылған түрлері мен сорттары жатады: 

Днепропетровкалық Ранний янтарь, Кубань янтарьі және т.б.;  
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б) контрактум, немесе тығыздалған сорттар, (S. saccharatum convar. contractum 

Jakuschev.) гүлшашақбастары тығыздалған және сопақша ұзынша келген түрлері мен 

сорттары кіреді. Бұл ішкі топтың өкілдері – Оранжевое 160, Оранжевое 450.  

7. Сыпыртқылы құмай, немесе техникалық, (S. technicus (Koern.) Rozchev.) өсімдік 

сабағының құрғақ өзегімен, әдетте ұзындығы 110-120 см болатын және сағақсыз 

гүлшашақбастарымен сипатталады, жылуды аз талап етеді және өсірудің түрлі жағдайларына 

жақсы бейімделеді. Екі ішкі топшаларға бөлінеді:  

а) шығыс еуразиялық (S. technicus convar. oriento-eurasieum Jakuschev.) 

гүлшашақбасының бұтақтары иілгіш және қатты бүгілген, масақтары салбырамаған түрлері 

мен типтерін біріктіреді. Қытайдың солтүстік-шығыс провинцияларында өсіріледі;  

б) батыс еуразиялық (S. technicus sonvar, occidento - eurasicum Jakuschev.) 

гүлшашақбасының бұтақтары аз бүгілмелі және едәуір серпімді, әдетте төмен салбыраған 

масақтарымен, әсіресе масақтарының ұштарымен ерекшеленетін түрлерін және типтерін 

біріктіреді. Сыпыртқылы құмайдың бұл түрі Орта Азияда, Солтүстік Африкада, Оңтүстік 

Еуропада (ТМД елдерінің еуропа бөлігін қосқанда) және Солтүстік Америкада өсіріледі.  

8. Шөп мақсатында өсірілетін құмай – бірқатар жабайы өсетін бір жылдық және көп 

жылдық түрлері қосылған үлкен құрама топ, оның ішінде әзірге екі түрі ғана өсіріледі: 

а) судан шөбі (Sorghum sudanense (Riper) stapf) алғаш рет Судан елінде табылды және 

1909 жылы дақыл ретінде өсірілді. Қазіргі таңда кең таралған және солтүстік  жарты 

шарының көптеген елдерінде (ТМД, АҚШ және Оңтүстік Еуропаның бірқатар елдері) 

маңызды азық-жемдік дақыл болып табылады. Судан шөбінің түрлерін құмайдың басқа 

түрлерімен будандастыру арқылы  өнімді гибридтері алынды; 

б) Жомарт құмай  (Sorghum almum Parodi) – соңғы жылдары егіп бастаған шөп 

мақсатында өсірілетін құмайдың екінші түрі. Оның қысқа, тығыз орналасқан тамыр сабағы бар. 

Соматикалық жасушаларында 40 хромосома бар. Ол Оңтүстік Индиядан гвинея құмайының көп 

жылдық гумай (Sorghum halepense) өсімдігімен будандастырылып алынды. Сыртқы келбеті 

бойынша судан шөбіне жақын, бірақ кеш пісуімен, өсімдіктің қуаттылығымен, бактерияға және 

сабағының жығылып қалуға төзімділігімен ерекшеленеді [1, 4, 5].  

Гүлдеу және ұрықтану сипаты бойынша бір жылдық жабайы өсімдіктер және Sorghum 

түрінің өсірілетін түгелдей барлық түрлерінде хромосомалардың тізбегі диплоидтті (2n = 20), 

әдетте желмен алмасып тозаңдануға бейімделген және өз ара оңай будандасады. Алайда бұл 

түрлер құмайдың жабайы бір жылдық және көп жылдық түрлерімен қиын будандасады, 

олардың диплоидтті тізбегі жартысынан аз 2N X 10 (мысалы, S. halepense, S. verticolor). 

И.Ефремова (1982) және А.Б. Володиннің (1980) зерттеулері бойынша,  құмай 

үлгілерінде жасыл массасындағы белок құрамы масақ түзілу фазасына қарағанда сүтті-

балауыз пісу фазасында азайған. Шикі белок мөлшерінің үлкен ауытқуы кафрлық құмайында 

(8,83-16,03), қантты (4,65-11,93) және судан шөбінде (5,89-12,81) байқалған. Орта есеппен, 

қант мөлшерінің ең қомақтысы негритянды (19,03%) және қантты (23,13%) құмайда анықталған. 

Сүтті-балауыз пісу кезінде ең қанттысы к-1039, Гаолян, Майло 197, Ефремовское 2 болған. 

Құмайдың барлық үлгілерінде каротин мөлшері сүтті-балауыз пісу кезінде байқалған. Каротинге 

кедей  негритян (66,47 мг) және қантты (73,62 мг) құмай. Май мөлшері құмайдың сортты 

ерекшеліктеріне байланысты болды, сүтті-балауыз пісу кезінде ол 2,09 дан 2,57% жетті. Белокты 

кешен құрамында барлық қажетті аминқышқылдары табылды. Жүгеріде лизиннің жоғары 

мөлшері – 3,34 г (1 г құрғақ затта), ал Ставрополь 30 құмайында – 3,86 г. 

В.Н.Огурцов (1968) мәліметтері бойынша қантты құмайдың  сүтті-балауызданып пісу 

кезінде ең үлкен қоректік заттардың жиналуы жүреді. Ол көмірсулармен, майлармен, 

минералды заттармен бай. Дәрумендер арасында жануарларға аса маңыздысы А дәрумені 

және оның продәрумені – каротин. А дәруменінің көп мөлшері құмайдың жапырағында, ал 

сабағында аз. Қантты құмайдың құрғақ затын пайызбен шаққанда: протеин – 6,89, май – 3,61, 

жасұнық – 26,71, азотсыз экстрактивті заттар (АЭЗ) – 56,06, күл - 4,73. 

Қантты құмай өсімдігінің еритін қанттардың үлкен мөлшерде жинау қабілеті 

(аккумуляция),  оларды азықтық өнеркәсіпте потенциалды шикізат көзін жасайды [7]. 
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ДИВЕРГЕНТНОГО МЫШЛЕНИЯ У СТУДЕНТОВ 
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В статье рассматриваются основные подходы к развитию дивергентного мышления 

у студентов по средствам изучения психологических дисциплин. Основное внимание 

уделяется развитию мыслительных функций. Приводятся основные методические подходы, 

которые рассматривают пути развития креативности у студентов.  

Ключевые слова: дивергентное мышление, психология, психологический подход, 

креативность, дивергенция. 

 

Мақалада студенттерде дивергентттік ойлау негізгі тәсілдері сипатталады. 

Шығармашылық ойлауды дамыту негізгі әдістер зерттелген. психологиялық пәндер 

ойлауды дамыту әсері ерекшеліктері  зерттелген. 

Кілт сөздер: дивергентті ойлау, психология, психологиялық тәсіл, шығармашылық, 

дивергенция. 

 

Тhe article deals with the main approaches to the development of divergent thinking among 

students by means of studying psychological disciplines. The main attention is paid to the 

development of mental functions. The basic methodological approaches that consider the ways of 

development of creativity in students are given. 

Keywords: divergent thinking, psychology, psychological approach, creativity, divergence. 

 

На новом этапе социально-культурного развития, выпускники школы становясь 

студентами, сталкиваются с иной системой требований в процессе учебной деятельности. В 

данный период приобретает значение развития поведенческой и мыслительной гибкости 

учащихся.  Со стороны преподавателей, важное значение имеет способность мотивировать 



  

293 

Materials of the international scientific-practical conference 

"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

учащихся к развитию творческого мышления [1] .  

Основываясь на том, что приоритетом ВУЗов и колледжей является профессиональная 

подготовка студентов, неотъемлемой частью личностного роста является развитие 

конвергентно-дивергентного мышления.  

Развитие дивергентного мышления позволяет сформировать следующие качественные 

изменения в структуре личности студентов: 

1. Совершенствование аналитико-синтетических способностей; 

2. Улучшение логических мыслительных процессов; 
3. Развитие способности поиска новых решений старых задач, что развивает кругозор 

человека; 

4. Уменьшается риск профессиональной стагнации; 
5. Развивается независимость мышления; 
6. Стабилизируется психоэмоциональное состояние человека, за счет умения гибко 

адаптироваться под изменяющиеся внешние условия [1]; 

Следует задаться вопросом: а что собой представляет творческое мышление? 

Дивергентное мышление – это мышление, которое предполагает множество ответов на один 

вопрос, то есть многовариантность решения одной поставленной задачи или проблемы. 

Дивергентное мышление основывается на информированности личности, зависит от широты его 

кругозора, особенностей мировосприятия. Дивергентное мышление отличается внутренней 

свободой, что позволяет человеку выполнять продуктивную деятельность с элементам 

экстериоризации [2].   

Следует отметить, что Дж.Гилфорд обозначил некоторые интеллектуальные 

способности, которые характеризуют дивергентное мышление: 

- скорость мысли (количество идей, возникающих в определенные временной отрезок); 

- гибкость мышления (переключаемость с одной идеи на другую); 

-оригинальность (умение производить идеи, которые отличаются от общепринятых 

взглядов); 

-любознательность (умение замечать изменения окружающего мира); 

- выдвижение гипотез; 

- ирреальность (логическая независимость, то есть человек может проигнорировать 

определенный внешний раздражитель, сели считает его недостаточно важным для себя); 

- фантастичность (независимость ответов в том случае, если существует логическая связь 

между внешним фактором и результатом); 

Изучением особенностей проявления дивергентного мышления и факторов его развития 

занимались многие зарубежные (Дж. Гилфорд, Г. Груббер, С. Медник, Д. Роджерс, К. Тейлор, Е. 

Торранс, и др.) и отечественные (И. В. Блауберг, А. М. Матюшкин, С. Татищев, А. Б. Шнейдер и 

др.) ученые. В основе дивергентного мышления лежит креативность, то есть творчество. Именно в 

студенческие годы формируется дивергентное мышление, которое является основой развития 

нового типа мышления. При этом, происходит личностная трансформация и количественные 

характеристики преобразуются в качественные. При этом, мы рассматриваем, что 

психологические дисциплины оказывают благоприятное влияние на  дивергенции мышления [2].  

Психологические дисциплины способствуют поэтапному формированию умственных 

действий. В процессе изучения функционирования психики, закономерностей 

психофизиологических и глубинно-личностных структур, происходит трансформация 

имеющегося уровня мыслительной активности.  

По концепции П.Я.Гальперина, умственные действия основываются на перенесении 

внешних действий в план внутренней структуры психической деятельности.  Мышление 

развивается на основе деятельности чувственного познания и при этом происходит отражение 

его во вне[3].  

Основными чертами творческого мышления, являются: ориентация на создание 

нового решения проблемы, открытие или идею; опора на образное мышление; широта и 

гибкость мышления; видение иной функции привычного объекта или предмета; 
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самостоятельное перенесение знаний и умений на новую почву; развитие и применение 

интуиции; обобщенное и опосредованное отражение действительности; умение видеть 

альтернативы. К творческому мышлению может стать любой другой вид: наглядно-

действенное; образное; словесно-логическое и т. д. Продуктом творческого 

мыслительного процесса может являться как само новое решение, так и способ получения 

уже ранее известного результата [4].  

Психологические дисциплины, которые изучаются студентами на протяжении 

всего периода обучения, носят проблемный характер, что способствует более глубокому 

сознательному преобразованию.  Также следует выделить способы и технологии развития 

дивергентного мышления у студенческой группы: 1. Проблемно-поисковая, 

исследовательская, групповая деятельность. При этом, психологические дисциплины 

включают в себя специфические формы организации профессиональной деятельности, 

которая также отражается на стиле мышления и сознания учащихся. Преподаватель 

должен стимулировать развитие познавательного поиска у студентов. Если не оказывать 

мотивационного воздействия на формирование креативности мышления, то это может 

быть чревато деградационному стилю поведения. Индивид мыслит шаблонно, могут быть 

выражены конформистские паттерны поведения, также склонность к стереотипному 

мышлению [4].  

Основными способностями, которые позволяют быстрее применять творческий 

подход в учебной деятельности, являются:  

- Умение оценивать разные идеи или задачи; 

- владение способностями анализа и синтеза;   

-способность совмещать различные функции, многозадачность;  

Основными характеристиками психологических дисциплин в аспекте развития 

дивергентного мышления является предоставление стимульного материала для 

размышления. Зачастую психолого-педагогические методы позволяют развить 

творческий потенциал. На пример, умение анализировать продуктивную деятельность 

(анализ рисунков), требует от учащегося активной деятельности воображения. Кроме 

этого, можно выделить ряд общих форм организации учебной деятельности студентов, 

которая стимулирует развитие мыслительных процессов: проблемная лекция; лекция -

дискуссия; лекция-провокация; деловые игры; решение кейсов; защита докладов, 

рефератов или презентация собственных исследований и др [5].  

В группе методов, которые влияют на становление дивергенции, могут быть 

выделены следующие: задачные или структурно-логические. Сначала для студентов 

предлагаются более легкие задания, а потом сложные. К практике переход возможен 

только после освоения теории; тренинговые. Позволяют отработать алгоритмы разных 

видов профессиональной деятельности, чтобы у студентов было представление, как они 

будут выполнять аналогичные действия в реальной жизни; игровые. В доступной форме 

предлагается решить определенные задачи, что обеспечивает развитие целого комплекса 

компетенций и отточить умение адаптироваться к нестандартным ситуациям, что 

характеризует креативное мышление. К этим методам относят деловые игры, также 

тематические брейн-ринги и другие виды деятельности. Совершенствование этого вида 

мыслительной деятельности находится в прямой зависимости от уровня развития речи. 

Метод эмпатии, относящийся к игровым, также позволяет развить креативность 

мышления в отношении понимания состояния других людей.  

Многие студенты убеждены, что в профессиональной деятельности склонность к 

творческому началу останется невостребованной. Поэтому основной задачей 

преподавателя в процессе обучения является показать, как важно уметь формировать 

новое знание, где это на практике может пригодиться. Для активизации творческого 

начала студенческой аудитории необходимы  серьезные диспуты.  Также эффективность 

в учебной  деятельности имеют психологические упражнения, которые учащиеся 

испытывают на себе [6].  
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Чтобы совершенствование творческого мышления было на уровне личности, 

необходимо больше нагружать студента индивидуальными заданиями. Важно не 

спровоцировать отторжение к заданиям, т. е. не использовать их часто. Цели организации 

самостоятельной работы в таком процессе: систематизация знаний; закрепление 

материала, овладение профессиональными компетенциями; формирование творческой 

инициативы, организованности; создание основы для исследовательской работы. 

Выставление оценок за самостоятельную работу не для всех творческих людей является 

единственным желанным результатом. К примеру, учащемуся технических 

специальностей, будет важен сам факт того, что его изобретение имеет значимость для 

общества, а не тот цифровой показатель, которым оценивают его преподаватели. Таким 

образом, можно сказать, что развитие дивергентного мышления независимо от 

специальности на которой обучается студент, возможно за счет изучения 

психологических дисциплин. Данные дисциплины дают общие базовые знания учащимся 

о человеке, но также позволяют провести глубокую самостоятельную работу на собой, а 

также привносят большие качественные преобразования в личностной структуре 

студентов [7]. 

Следует отметить, что учитывая основные требования, которые предъявляются на 

рынке труда, то необходимость умения гибко адаптироваться и мастерски 

преобразовывать имеющиеся у себя навыки и умения – могут послужить для будущих 

специалистов хорошим вкладом в жизненный капитал.  
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Мақалада тілдік емес жоғарғы оқу орнында шеттілді оқытудың негізгі жолдары 

мен қағидаттары қарастылылады. Студенттерді ынталандерудың негізгі құрамдастығы 

атап өтедеді, және осыған байланысты оқу үдерісінің үлгілік мазмұны ұсынылады. Тілдік 

емес жоғарғы оқу орнында шеттілді зерделеудің негізінде студенттердің кәсіби құзыретін 

көтеру қажеттілігі жатады.  

Кілт сөздер: шетел тілінің құзыреттілігі, кәсіби бағытталған оқыту, тіл 

оқытылмайтын жоғарғы оқу орны, оқу үдерісі, мәдениетаралық қарым-қатынас. 

В статье рассматриваются основные подходы и принципы обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе. Подчеркиваются основные составляющие мотивации студентов, и 

в зависимости от этого предлагается примерное содержание учебного процесса. В основе 

изучения иностранного языка в неязыковом вузе лежит потребность повышения 

профессиональной компетенции студентов. 

Ключевые слова: иноязычная компетенция, профессионально ориентированное 

обучение, неязыковой вуз, учебный процесс, межкультурное общение. 

The article deals with the main approaches and principles of teaching a foreign language in 

non-linguistic higher educational institutions. The main components of motivation of students are 

emphasized and depending on it the approximate content of educational process is supposed. In 

non-linguistic higher educational institutions requirements to increase the professional competence 

of students is the cornerstone of learning the foreign language. 

Key words: foreign language competence, professionally oriented training, non-linguistic 

university, study process, intercultural communication.  

 

В наше время владение иностранным языком считается одним из основных условий 

успешной профессиональной работы. Новые социальные условия жизни в обществе 

диктуют и более ответственный подход к изучению иностранных языков, что не является 

исключением и для неязыковых вузов. 

В последние годы возросли требования к профессиональной подготовке 

выпускников. В этой связи, принцип профессиональной направленности приобретает 

особую значимость и приоритетность. Умения профессиональной речи будут служить 

базой для дальнейшего самообразования и самосовершенствования в избранной 

студентами профессии.  

Проведённые исследования педагогической работы показывают, что обучение 

английскому языку сегодня невозможно без инновационной составляющей. Традиционное 

обучение профессионально-ориентированному английскому языку ориентировано на 

чтение, понимание и перевод специальных текстов, включая изучение грамматических 

особенностей научного стиля. В настоящее время акцент переместился на развитие 

навыков и умений устной коммуникации. Устная речь включает в себя слушание и чтение, 

понимание и репродуктивное воспроизведение прослушанного или прочитанного как в 

устной (диалогической или монологической), так и в письменной форме. 

В качестве основной задачи современного этапа преподавания профессионально-

ориентированного английского языка является создание методик, интегрирующих 

интерактивные подходы к обучению и их преимущества для решения основной проблемы 
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преподавания профессионально-ориентированного английского языка – иноязычному 

общению в профессиональных ситуациях.  

Процесс овладения иноязычной компетенцией в неязыковом вузе непременно должен 

ориентироваться на конечный результат. А те компетенции, которые формируются в ходе 

учебного процесса, надо квалифицировать как запланированные цели [1, 35]. Студенты вузов 

– это уже взрослые люди со сложившимся мировоззрением и хорошо представляющие цель, 

которую они преследуют в процессе обучения, «они стремятся организовать свое обучение 

так, чтобы в последствии реализовать определенные потребности, например, 

популяризировать свои исследования, продвинуться по карьерной лестнице, не упустить 

возможности бизнеса, или просто помочь своим детям с домашней работой, или быть 

успешными пользователями языка в ежедневном общении. Им, как правило, необходимо 

понимать насколько актуально именно для них обучение языку» [2, 93]. 

На неязыковых факультетах при изучении иностранного языка следует опираться на 

родной язык. В этом случае компонент сознательности в учебном процессе помогает 

исключить механическое и бездумное формирование умений и навыков у учащихся. Важным 

моментом является активная и самостоятельная учебная деятельность студентов. Именно 

самостоятельность в учебе способствует эффективному изучению иностранного языка. 

Немаловажным является и вопрос о практической цели изучения иностранного языка. Она 

формулируется как коммуникативная компетентность, т.е. овладение устными и 

письменными языковыми умениями и навыками. Очень важным моментом на этом этапе 

является преодоление языкового барьера. Задачей преподавателя неязыкового факультета 

является максимальное приближение учебного процесса к реальным условиям 

коммуникативного общения. С этой задачей помогает справиться профессиональная 

направленность учебного процесса. Как считает О.Н. Федорова, иностранный язык является 

путем повышения профессиональной компетенции в рамках межкультурного общения. 

В целях оптимизации учебного процесса возможно использование модульной 

системы обучения иностранному языку, что подразумевает на каждом этапе работу с 

определенной учебной информацией. Это могут быть поэтапно аутентичные 

профессиональные тексты, блок упражнений, контрольные тесты и работы, проектная работа 

по заданной теме.  

В наше время от профессионала требуется уверенное владение иностранным языком, 

что является обязательным условием осуществления межкультурных и профессиональных 

коммуникаций. Мотивация студентов играет важнейшую роль в свете профессионально 

ориентированных занятий по иностранному языку. Таким образом, мотивация выступает в 

роли ускорителя, который помогает накоплению знаний в определенной области [3, с.28-33].  

Средством повышения мотивации студентов является четкая постановка целей и 

задач в процессе изучения иностранного языка. Таким образом, задачей преподавателя 

иностранного языка является обеспечение условий, повышающих интерес к учебному 

процессу. Занятия должны быть организованы таким образом, чтобы учащиеся четко видели 

перспективу использования иностранного языка в своей профессии и осознавали 

необходимость владения данной языковой компетенцией.  

Профессионально-ориентированное обучение в неязыковом вузе предусматривает 

формирование необходимых умений и навыков говорения и чтения с использованием 

аутентичных учебных материалов лингво-страноведческого и социо-культурного 

содержания. 

Профессионально-ориентированное обучение невозможно без обучения специальной 

лексике, которая играет в данном процессе существенную роль. Исследование процесса 

обучения лексике позволило выделить принципы обучения профессионально-

ориентированной лексике. К ним относятся:  

- дидактические (принцип наглядности, принцип межпредметной интеграции, 

принцип сознательности);  
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- лингвистические (принцип минимизации языка, принцип концентризма), 

психологические (принцип поэтапности в формировании лексических навыков и умений);  

- методические принципы (принцип обучения лексике в различных видах речевой 

деятельности, принцип дифференцированного подхода в зависимости от цели усвоения 

лексики, принцип профессиональной направленности обучения, принцип 

взаимообучаемости). 

Последний принцип является характерным для обучения профессионально-

ориентированной лексике, поскольку в некоторых ситуациях студенты лучше владеют 

предметом своей специальности и могут корректировать преподавателя. Все вышеназванные 

принципы взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

В профессионально-ориентированном обучении лексике основной единицей 

обучения, как правило, является аудио, видео и печатный текст. Тщательный отбор текстов 

является обязательным условием эффективности обучения. В современных условиях 

быстрого развития науки, стремительного обновления информации невозможно научить 

человека на всю жизнь; важно заложить в нём основы языковых знаний, развить интерес к их 

накоплению и к непрерывному самообразованию. 

В российской и зарубежной педагогике основными путями достижения про-

фессионализма считаются самооценка и самоанализ, которые являются главными 

психологическими факторами профессионального становления.  

С учетом этого в неязыковом вузе содержание обучения иностранному языку можно 

классифицировать следующим образом:  

 повседневные и бытовые ситуации;  

 общение личностного плана;  

 общественно-политическая тематика общения;  

 профессиональное общение.  
Итак, эффективный учебный процесс предполагает совместную работу преподавателя 

со студентами, когда происходит активная передача знаний и не менее активное их усвоение. 

Социальный заказ, поступающий в вуз на подготовку определенных специалистов, детально 

разрабатывается и воплощается в целях и задачах учебного предмета, в методике обучения. 

Из этого следует, что содержание учебного процесса по иностранному языку теснейшим 

образом связано с требованиями к подготовке специалистов с учетом характерных 

особенностей их профессиональной работы. В неязыковом вузе обучение иностранному 

языку должно обеспечивать органичное сочетание всех компонентов учебного процесса и их 

взаимосвязь с учетом требований профессионально языка и индивидуальных целей и 

запросов студентов. Таким образом, эффективность и качество обучения иностранному 

языку в неязыковом вузе основано на принципах активного взаимодействия преподавателя 

со студентами и индивидуального подхода в процессе обучения, что во многом способствует 

адаптации учащихся в образовательной профессиональной среде. 

Результат профильно-ориентированного обучения иностранному языку 

представляется профессионально-ориентированной иноязычной компетенцией, включает в 

себя следующие ее виды: информационно тематическая (предметный план); понятийная; 

концептуальная; речевая (умение строить связное высказывание в устной и письменной 

формах для выражения своих мыслей в процессе общения); социолингвистическая (владение 

речевыми регистрами в соответствии с ситуациями общения); страноведческая - 

культуроведческая (знание традиций, обычаев, образа жизни). Указанные виды 

профессионально-ориентированной иноязычной компетенции успешно реализуются в 

системе междисциплинарного обучения иностранному языку, базирующегося на социально 

педагогических, психологических, дидактико-методических и общеметодических принципах 

[4, 42]. В последние годы в теории и практике профессионально ориентированного обучения 

в неязыковых вузах большое внимание уделяется вопросам, связанным с использованием его 

как инструмента общения в диалоге культур (И.Л. Бим, Н.Д. Гальскова, А. А. Мильруд, С.Г. 

Тер-Минасова). Коммуникативное и социокультурное развитие студентов средствами 
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учебного предмета «иностранный язык» осуществляется в большей мере за счет правильной 

реализации лингвострановедческого подхода. Такой подход обеспечивает усвоение языка в 

тесной связи с иноязычной культурой, которая включает в себя разнообразные 

познавательные сведения об истории, литературе, архитектуре, быте, нравах, образе жизни 

страны изучаемого языка. 

Овладение иностранным языком и его использование предполагают знание 

социокультурных особенностей носителей изучаемого языка, широкий спектр вербальной и 

невербальной коммуникации. В технических вузах это связано, прежде всего, с изучением 

современной жизни и истории страны изучаемого языка, искусства и литературы, обычаев и 

традиций народа.  

Социокультурный компонент в содержании обучения иностранному языку играет 

существенную роль в развитии личности обучающегося, так как дает возможность не только 

ознакомиться с наследием культуры страны изучаемого языка, но и сравнить его с 

культурными ценностями своей страны, что способствует формированию общей культуры 

студента. Данный компонент призван расширить общий, социальный, культурный кругозор 

обучающихся, стимулировать их познавательные и интеллектуальные процессы. 

Социокультурные знания включают в себя страноведческие и лингвострановедческие 

знания. К страноведческим, по мнению Н.Д. Гальсковой [5, 19], относятся 

энциклопедические и фоновые знания, а также знание реалий страны изучаемого языка. Во 

вторую группу входит знание обучающимися лексики, выражающей культуру страны 

изучаемого языка в семантике языковых единиц.  

Социокультурные знания помогают адаптироваться к иноязычной среде, следуя 

канонам вежливости в инокультурной среде. Следует при этом отметить, что главным 

является не воспитание с позиции норм и ценностей страны изучаемого языка и не 

вызубривание фактов, а умение сравнивать социокультурный опыт народа, говорящего на 

изучаемом языке, с собственным опытом. Резюмируя сказанное выше, можно признать 

социокультурные знания обязательным компонентом содержания модели профессионально-

ориентированному обучению иностранному языку студентов нелингвистических 

специальностей. 

Современные социально-экономические процессы актуализируют проблему 

эффективной языковой подготовки студентов и формирования профессионально-языковой 

компетентности. Так, Ф.М. Зиннурова понимает под профессионально-языковой 

компетентностью интегративное качество личности, адекватно регулирующее ее 

профессиональное и социальное становление. Оно позволяет специалисту мобилизовать в 

ходе общекультурной, коммуникативной и профессиональной деятельности, приобретенные 

языковые знания и умения, а также использовать обобщенные способы коммуникативной 

деятельности в условиях реализации профессиональных функций [6, 11]. 

Вместе с тем профессионально-языковую компетентность можно рассматривать как 

уровень языковой подготовки специалиста, обеспечивающий успешность коммуникаций, 

позволяющий оперировать специальной терминологией и формирующий культуру речевого 

поведения в предстоящих ситуациях профессиональной деятельности [6, 14]. Данный тип 

компетентности формируется в процессе профессиональноориентированной языковой 

подготовки, базирующейся на системном, личностно-ориентированном и функционально-

деятельностном подходах. Профессионально-языковая подготовка понимается как процесс 

овладения языками и формирование умений и навыков их применения в разнообразных 

ситуациях. 

Современный профессионально-ориентированный подход к обучению иностранного 

языка предполагает формирование у студентов способности иноязычного общения в 

конкретных профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом 

особенностей профессионального мышления, при организации мотивационно-

побудительной и ориентировочно-исследовательской деятельности. Подготовка 

специалистов нелингвистических специальностей заключается в формировании таких 
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коммуникативных умений, которые позволили бы осуществлять профессиональные 

контакты на иностранном языке в различных сферах и ситуациях. Под сферой общения 

понимается совокупность однородных коммуникативных ситуаций, характеризующихся 

однотипностью речевого стимула, отношениями между коммуникантами и обстановкой 

общения [6, 13]. Иноязычное общение может происходить как в официальной, так и в 

неофициальной формах, в ходе индивидуальных и групповых контактов, в виде выступлений 

на конференциях, при обсуждении договоров, проектов, составлении деловых писем. 

В этом видится его основное отличие от обучения языку для общеобразовательных 

целей и социализации (разговорного общения). Тем не менее профессионально-

ориентированное обучение иностранному языку на неязыковых факультетах вузов не 

сводится только к изучению «языка для специальных целей». Сущность профессионально-

ориентированного обучения иностранному языку заключается в его интеграции со 

специальными дисциплинами с целью получения дополнительных профессиональных 

знаний и формирования профессионально значимых качеств личности. Подготовка 

специалистов в неязыковых вузах заключается в формировании коммуникативных умений, 

которые позволили бы осуществлять профессиональные контакты на иностранном языке в 

различных сферах и ситуациях. 

Иностранный язык в данном случае выступает средством повышения 

профессиональной компетентности и личностно-профессионального развития студентов и 

является необходимым условием успешной профессиональной деятельности специалиста-

выпускника современной высшей школы, способного осуществлять деловые контакты с 

иноязычными партнерами. Главная и конечная цель обучения - обеспечить активное 

владение иностранным языком студентами нелингвистических специальностей как 

средством формирования и формулирования мыслей в области повседневного общения и в 

области соответствующей специальности.  

Таким образом, под профессионально-ориентированным понимают обучение, 

основанное на учете потребностей студентов в изучении иностранного языка, диктуемых 

особенностями будущей профессии или специальности, которые, в свою очередь, требуют 

его изучения. Термин «профессионально-ориентированное обучение» употребляется для 

обозначения процесса преподавания иностранного языка в неязыковом вузе, 

ориентированного на чтение литературы по специальности, изучение профессиональной 

лексики и терминологии, а в последнее время - и на общение в сфере профессиональной 

деятельности. 
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Мақалада студенттің тұлғалық өсуіне кәсіби даярлану үрдісіндегі мотивацияның 

тигізетін әсері қарасытырылған. Мотивация түсінігінің теориялық аспектілері 

зерделенген. Студенттің оқу үрдісіне қатысты мотивтердің жіктелімдері мен түрлері 

көрсетілген.  

Кілт сөздер: мотив, мотивация, тұлға, студент, психология,  педагогика, оқу үрдісі. 

 

В статье рассматривается влияние мотивации на личностное развитие студента в 

процессе профессиональной подготовки. Изучаются теоретические аспекты концепции 

мотивации. Рассмотрена классификация и типы мотивов студента в процессе обучения. 

Ключевые слова: мотив, мотивация, личность, студент, психология,  педагогика, 

учебный процесс. 

 

The article discusses the impact of motivation on the personal development of the student in 

the process of vocational training. The theoretical aspects of the concept of motivation are being 

studied. The classification and types of student motives in the learning process are considered. 

Keywords: motive, motivation, personality, student, psychology, pedagogy, educational 

process. 

 

Мотивация психология ғылымында жеке бастың мінез-құлқы, іс-әрекеті мен 

белсенділігін реттейтін фактор ретінде қарастырылады. Ал жеке тұлғаның іс-әрекетінің 

қандай да болсын мотивациялық ерекшеліктерін ескермей, әлеуметтік-психологиялық тиімді 

өзара әрекет, қатынас жасау мүмкін еместігі белгілі. Әрбір жеке тұлғаның мотивациясы 

өзіндік сипатқа ие болатындықтан, нақтылы фактілер мен заңдылықтарды талқылауға өтпей 

тұрып, негізгі ұғымдарды анықтап алу керек. Қазіргі кездегі психология ғылымы мотив, 

мотивация ұғымдарына әр түрлі анықтамалар береді. Сондықтан бұл ұғымдарды бірегей 

анықтау белгілі ғылыми мәселе болып табылады. 

Кейбір авторлар (В.В. Юрчук, М. Кордуэлл) мотив ұғымы арқылы психикалық 

құбылысты сипаттаса[1,2], ал басқалары (А.К. Маркова,  В.И. Ковалев) жеке тұлғаның 

қылықтары мен ісәрекетті таңдау себептерін түсіндіреді[3,4]. Сонымен қатар, мотивация 

қызметі адамды қандай да бір күшке итермелеуші, қозғалмалы күштердің жиынтығы ретінде 

түсіндіріледі. Бұл күштер адамның ішкі және сыртқы жағында орналасады және оны саналы 

немесе саналы емес кейбір іс-әрекеттерге итермелейді. Біздің ойымызша, мотивация - бұл 

жеке тұлғаны немесе топтың ішкі немесе сыртқы әсерлер ықпалынан өз қажеттіліктерін 

қанағаттандыру және ұйымның мақсатына жету процесі. 

Оқу мотивациясының қызметтілігін талдауда міндетті түрде басымырақ қозғаушысын 

анықтай келе, мотивациялық саладағы адамның барлық құрылымын ескеру керек. Оқу 

қызметі әртүрлі қайнар көздеріне ие болуына қарай полимотивтік болып табылады.  

Оқу мотивациясында ішкі, сыртқы және жекешелік көздерінің әрекеттесуі, оқыту 

қызметі мен оның нәтижесіне ықпал етеді. Бір қайнар көзінің болмауы, оқу мотивіне немесе 

оның өзгеруіне алып келеді. 

Мотивацияның атқару тәртібі келесідей психикалық процестерден тұрады: түрткіні 

қабылдау, оның эмоционалдық бағасының мағынасы, мәнін түсіну және түрткі бағасы, 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

түрткіге көз жеткізу. Мотивтің мазмұны мотив түріне тәуелді. Ішкі мотив мазмұны оқып 

жатқан материалдың дүниетанымдылығы, сол объектіні практикалық қызметте тану болып 

табылады. Осы білімді игеру сана-сезімнің туындауын   көрсетеді.   Сөйтіп,   мотив  мазмұны 

- оның әділетті негізі. Субъектілік мотив негізі – тұлғаның дара ерекшелігіне байланысты оқу   

материалының   маңызы.  Субъектілік мағынаның қалыптасуы оның объектілік мағынасы 

субъектілік жүйе құндылығын салыстыруда және эмоционалдық күйзелістерінің 

нақтылылығында болып табылады. 

Эмоционалдық   бағалаудың   білімде  орны - оның мазмұндылығымен және объектілік 

мағынасымен, сонымен қатар ішкі жалғаспалы факторлармен, ең алдымен оның жеке 

оқытушысымен сипатталады. Оқытушының негізгі оң эмоционалдық бағасы мынадай болу 

керек: тартымды, өзінің пәніне деген ішкі терең  талап қоя алушылық және оқушыларға өз 

білімін жеткізе алушылық. Жасандылық пен жалған әрекет жасау тез байқалады және 

оқушылардың пәнге деген қызығушылығын жоғалтады. Егер оқу процесінің нәтижесі болмаса, 

тартымдылық жоғалады. 

Мазмұн ұғымы мен мотив бағасы – бұл білім алушы жұмысының ішкі ойы, ол білім мен 

басқа бір жұмысты тандауда осы білімнен алынған нәтижеге ие болып табылады (уақыт, күш). 

Педагогикалық процесс осыдан білім беру, тәрбиелеу және дамыту міндеттерін 

шешуге бағытталып, арнайы ұйымдастырылған педагог пен тәрбиеленуші арасындағы өзара 

ықпалды қызметті көрсетеді, яғни педагогикалық процесс - бұл арнайы тар мағынадағы оқу 

мен тәрбиенің бірлігін қамтамасыз ету жолымен кең мәндегі тәрбиені іске асыруды көздеген 

біртұтас процесс [5]. 

Фактордың жоғары қабілетінің жеткіліксіздігін компенсациялауда жоғары белсенді 

мотивация үлкен рөл атқарады; бірақ кері байланыста осы фактор іске аспаса – ешқандай 

қабілеттіліктің деңгейі оқу мотиві мен оның төменгі көрсеткішін компенсациялауда, оқу 

үрдісінде нәтиже бермейді. 

Студенттердің оңды белсенді мотивациясын қалыптастыру үшін, міндетті түрде олардың  

оқу мотив қозғалысын бақылау қажет. Ол үшін міндетті түрде оқу процесінде студенттердің өз 

ойын, доминантты мотивін қалыптастыру керек.  Сондықтан  да,  мотивация  туралы мәселе 

студенттің оқу-танымдық жұмысының сапасына байланысты. 

Мотивацияның оқу іс-әрекетіне және оның нәтижесі болуына тигізетін әсері өте зор. Оқу 

іс-әрекетінің табыстылығы психологиялық әлеуметтік және педагогикалық факторларға 

байланысты екендігі мәлім. Оқу іс-әрекетінің табыстылығына оқу мотивациясы мен оның 

құрылымының тигізер әсері ерекше. Осыған орай кезінде Черкс Дедсон өзінің классикалық заңы 

арқылы іс-әрекет тиімділігі мотивация күшіне тәуелді деп ашып көрсетеді. Сонда мотивация 

күші жоғарылаған сайын іс-әрекет нәтижесі өседі. 

Студенттердің оқу мотиві олардың оқу әрекетінің әр түрлі жақтарына деген бағыттылығы 

деп анықтаймыз. Мысалы, егер студенттердің белсенділігі оқылатын объектіге (лингвистикалық, 

биологиялық т.б.) бағытталса, онда бұл жағдайда танымдық мотив түрлері туралы сөз 

қозғалады. Ал студенттің белсенділігі оқу барысында басқа адаммен қарым-қатынас жасауға 

бағытталса, онда мәселе әлеуметтік мотивтерді қамтиды[6]. 

Осыған сәйкес білімгерлердің оқу үрдісіне қатысты орын алатын мотивтерді үлкен екі 

топқа бөлуге болады:  

1) танымдық мотивтер;  

2) әлеуметтік мотивтер. 

Танымдық мотивтер өз ішінен бірнеше шағын топтарға бөлінеді:  

1) кең ауқымды танымдық мотивтер;  

2) оқу-танымдық мотивтер;  

3) өзін-өзі дамыту мотивтері. 

Ал әлеуметтік мотивтердің түрлері мынадай болады:  

1) кең ауқымды әлеуметтік мотивтер;  

2) тар ауқымды әлеуметтік мотивтер немесе позиционды мотивтер;  

3) әлеуметтік тұрғыдан бірлесіп еңбек ету мотиві. 
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Аталған мотив түрлерінің қалыптасуы келесі кезеңдерді қамтиды: дағдылы мотивтердің 

актуализациялануы, осы мотивтер негізінде жаңа мақсаттардың пайда болуы, мақсатқа жету 

барысында мотивтің бекуі және соның негізінде жаңа мотивтердің шығуы, әр түрлі мотивтер 

иерархиясының құрылуы, бірқатар мотивтерде жаңа қаситтердің пайда болуы т.б. 

Мотивтердің сапасы оқу іс-әрекетінің сиппатына байланысты мазмұнды және тұлғаның 

психофизиологиялық ерекшеліктеріне байланысты динамикалық болады. 

Студенттердің мотивтері оқу үрдісінде әр түрлі жағдайларда көрініс табады. Мысалы, 

кең ауқымды танымдық мотивтер тапсырманы орындау барысындағы шешім қабылдаудан, 

қосымша мәліметтерді білу негізінде оқытушыға қойған сұрақтарынан білінеді; оқу-

танымдылық мотивтер – тапсырманы өз бетімен орындауда әр түрлі амал, тәсілдерді іздестіруі, 

жұмысты орындау тәсілдерін салыстыру туралы оқытушыға қойылатын сұрақтар; өзін-өзі 

дамыту мотивтері – оқу еңбегін рационалды ұйымдастыруға байланысты оқытушыға қойған 

сұрақтарынан көрінеді. Әлеуметтік мотивтер студенттің жауапкершілігі мен парызын түсіну 

әрекеттерінен көрінеді; позиционды мотивтер – құрдастарымен қарым-қатынас жасауға 

ұмтылысы, жолдастарына көрсеткен көмегі мен пікірі; әлеуеметтік бірлескен еңбек мотивтері – 

ұжымдық жұмысқа ұмтылысы негізінде пайда болады[7]. 

Студенттердің оқу мотивтері олардың бағыттылығына және дәрежесіне байланысты; 

мотивациялық аймақтың иерархиясына байланысты; жеке мотивтердің өзара келісімділігі мен 

үйлесімділігі бойынша; мотивтердің тұрақтылығына байланысты; мотивтердің әрекеттері мен 

олардың мінез-құлыққа тигізетін әсері бойынша сипатталады. 

Мотивация тұлға қалыптасуының барлық негізгі құрылымын анықтайды: бағыттылық, 

мінез, эмоция, қабілет, қызмет, психологиялық үрдіс. Ол тек бір қызметпен ғана тоқтап 

тұрмайды, басқа да жеке қырлармен тығыз байланысты. Сондықтан да, мотивацияны білу тек 

психологиялық аспект негізіндегі аясымен ғана шектелмейді, әлеуметтік және философиялық 

тараптарды да қамтиды. Философиялық аспект жеке қабілетті реттейтін, «механизмдер» құралы 

болып анықталады. Философиялық және әлеуметтік талдау аспектісі бір-бірімен ажырамастай 

байланысты. Ол әлеуметтік қатынас үрдісінде адамдардың мотив тәртібімен түсіндіріледі. Бұл 

қарым-қатынас әлеуметтік қатынас деңгейімен ғана емес, қызметтің нәтижесімен анықталады. 

Философия және әлеуметтік аспект негізінде талдау әлеуметтік – психологиялық аспект 

мәселелерін бөлу мүмкіндігін көрсетеді. Ол психологиялық және мотивация негіздерін жеке 

ашуды көздейді. Философиялық талдау аспектісі методологиялық талдау болып әлеуметтік-

психологиялық мәселелерін оның қызығушылықтарын, қажеттілігін және қоғамдық талаптарын 

жекелей білуге үйретеді.  

Студенттердің оқу мотивациясының қалыптасуына мынадай ерекшеліктер қатары әсер 

ететіні белгілі болды: 

- өмірдегі өз орнын табу және болашаққа жоспар құру қажеттілігі; 

- азаматтық борышқа байланысты әлеуметтік мотивтердің қалыптасуы; 

- өзін-өзі дамытудың барлық формаларына деген қызығушылық; 

- қоршаған адамдардың пікіріне тәуелсіз қызығушылықтарының тұрақтылығы; 

- мамандыққа байланысты нақты мотивтер мен мақсаттарды таңдауы; 

- тек өзіне ғана емес, басқаларға да қатысты шешім қабылдауы; 

- мамандықты таңдаудағы өз мүмкіншіліктерін бағалауы, өмірлік позициясын түсінуі; 

- әлеуметтік және танымдық мотивтердің қоспасы ретінде студенттің өз дүниетанымын 

түсіну тенденциясы; 

- студенттің өзін-өзі тану үрдісінің адекватты болуы[8]. 

Студенттердің әлеуметтік және танымдық мотивтерінің дамуын зерттеп қарасақ, онда 

таным қызығушылықтарының дамуы олардың кәсіби қабілеттерінің ілгері қарай дамуының 

негізі екенін көреміз. 

Кең ауқымды танымдық мотивтер арқылы студенттер жаңа білімге деген қызығушылық, 

оны меңгеру барысындағы қиыншылықтарды бастан өткеру сияқты әрекеттерді жүзеге асырады. 

Оларда білімге деген қызығушылық тереңдей түсіп, тек оқу пәнінің ғана заңдылықтарын емес, 

сонымен қатар ғылымның, кәсіби құзыреттіліктің негізіне бет бұрады. 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Оқу-танымдық мотив – теориялық және шығармашылық ойлаудың әдістеріне деген 

қызығушылық ретінде іске асады. Студенттерді әдетте ғылыми жұмыстарға араласу, зерттеу 

әдістерінің әр түрлерін қолдану қызықтырады. 

Студенттерді танымдық іс-әрекеттің нәтижелігін жоғарылату жолдары еліктіретіндіктен, 

олардың ой еңбегін рационалды ұйымдастыру және оның мәдениеті туралы әдебиеттер 

қызықтыра түседі. Бұл жас шамасында үдемелі және нәтижелі оқу мотивациясының бірлігінің 

пайда болуы туралы сөз қозғауға болады. 

Бұл кезеңде әлеуметтік мотивтер де бірнеше бағыттар бойынша дамиды. 

Айналадағы қоршаған адамдармен қарым-қатынас негізінде пайда болатын әлеуметтік 

тұрғыдағы мотивтер де өзгеріске ұшырайды. Студент үшін өз қатарластарымен, 

оқытушылармен жасаған қарым-қатынас өте маңызды рөл атқарады. Бұл студенттердің 

оқытушымен іскерлік әрекеттерін тығыздандыра түседі. 

Басқа жас ерекшеліктері сияқты студенттік кезде де мотивацияны тәрбиелеудің өз 

резервтері бар. Келесі кезектегі мотивтерді тәрбиелеу қазіргі кездегі педагогикалық 

психологияның көкейтесті мәселелері болып табылады: 

- формасына қарамастан білімділікті жетілдіру (өзіндік дербес жұмыстар, кәсіби іс-әрекет 

барысында өзін-өзі тәрбиелеу, білім алу т.б.); 

- құзреттілікке жету – жеке тұлғаның жалпы кәсіби қасиеттері мен кәсіби іс-әрекет 

талаптарының сәйкес келуі; 

- халық шаруашылығының еңбек ету және әлеуметтік тәжірибеге белсенді түрде қатысу, 

өзін-өзі белсенді өмір позициясына тәрбиелеу. Осындай мотивтер студенттердің жан-жақты, 

толық дамуының перспективасын қамтамасыз етеді және болашақ кәсіби іс-әрекетке, әлеуметтік 

өмірге деген дайындығын күшейтеді[9]. 

Мотивацияның бұл кезеңдегі негізгі мазмұны оқу және өзін-өзі дамыту әдістерін 

меңгеру, болашақ мамандығына дайындық ретінде басқа тұлғалармен қарым-қатынасқа түсу 

формаларын игеру болып табылады. 

Мотивациялық аймақтың дамуы ешқашан тоқтамайды. Жүргізілген зерттеулер оқу 

мотивтерінің студенттік шақта толассыз өзгеріске ұшырайтынын көрсетеді. Өзін-өзі дамыту 

мотивтері- өмір бойы адамның кәсіби іс-әрекеті барысында дамып, жетіліп отырады. Ересек 

адамның мотивациялық аймағының қалыптасуы - өзін-өзі тәрбиелеудің міндеті ретінде көрініс 

табады. 

Қорыта келе, мотивтер мәселесі күрделі және жан-жақты. Мотив ұғымы, мотивтердің 

түрлері, студенттердің оқу мотивтері қарастырылды. Көптеген сұрақтар мен аспектілер әлі 

тереңдете зерттеуді қажет етеді. Студенттердің оқу мотивтерінің олардың тұлғалық 

бағыттылығымен, қарым-қатынасымен, құрылымымен, іс-әрекетінің мақсатымен байланысы 

шешілмеген мәселе болып отыр. 

Студенттердің жоғары оқу орындарында мотивация бойынша резервтері айтарлықтай 

кең көлемді және оқу әрекетінде студенттің мотивация құзыреттілігін қалыптастыруға жалпы 

ұйымдастырушылық– басқарушылық жүйе, жұмыс күшін кеңейтуді талап етеді. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Юрчук В.В. Современный словарь по психологии. –М.:Современное слово, 1998 ж. 

2. Кордуэлл М. Психология. А-Я.: Словарь – справочник. – М.: Фаир-Пресс, 1999 ж. 

3. Маркова А.К. Мотивация учения и ее воспитание у школьников. – М.: Педагогика, 

1983 ж. 

4. Ковалев В.И. Мотивы поведения и деятельности. – М.: Наука, 1998 ж. 

5. Бланшар, Кеннет Киты. Выше и лучше, или Уроки мотивации, вдохновения и 

определения целей. - М.: Попурри, 2016. - 192 c. 

6. Уайтли, Ф. Мотивация. - М.: Диалектика, 2018. - 844 c. 

7. Хекхаузен Мотивация и деятельность. - М.: Педагогика, 2018. - 800 c. 

8. Шапиро, С. А. Мотивация. - М.: ГроссМедиа, РОСБУХ, 2018. - 224 c. 

9. Шпренгер, Райнхард Мифы мотивации. - Москва: СПб.: Питер, 2018. - 296 c. 



  

305 

Materials of the international scientific-practical conference 

"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

ӘОЖ  37.017 

 

ЖAСӨСПІРІМДЕРГЕ РУХАНИ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫМЫЗДЫ БАҒАЛАУДЫ ҮЙРЕТУ 

 

Оразова  Б.К.,  оқытушы, І. Жансүгіров атындағы  ЖМУ, Талдықорған қ. 

 

E-mail: Akbayan_Kuatovna@mail.ru 

 

Бұл  мақалада  жасөспірімдердің   бойында   рухани құндылықтарды сіңіру және 

әрбір  тұлғаның  бойында  рухани-адамгершілік  қасиеттерді қалыптастыру  мақсатында   

орындалуы  керек  міндеттер , сонымен қатар ұлттық сананы жаңғырту мақсатында 

өткізіліп жатқан іс-шаралар туралы айтылған. 

Кілт сөздер:  «рухани байлық», «ұлттық код», «тұлға», «ұлттық  тәрбие», «салт-

дәстүр», «адамгершілік». 

 

В  статье  рассматриваются   актуальные  вопросы      формирования духовных  

ценностей у  подростающего поколения,   раскрываются  основыне проблемы   

формирования духовно-нравстенных  качеств  личности , а также    ряд  мероприятий,  

направленных  на  модернизацию  национального сознания. 

Ключевые слова: «духовное  богатство» , «нацинальный  код», «личность», 

«нацинальное  воспитание»,  «человечность». 

 

The article deals with topical issues of the formation of spiritual values in the younger 

generation, reveals the basic problems of the formation of spiritual and moral qualities of a person, 

as well as a number of activities aimed at modernizing the national consciousness. 

Keywords:  personality, spiritual wealth, national education, national code, humanity 

 

Жасөспірімдерге рухани құндылықтарымызды сақтауды, бағалауды үйрету 

мақсатында алдымен «ұлттық құндылық», «рухани байлық» ұғымдарын саралап көрейік.   

Рухани құндылықтар – ол халқымыздың баға жетпес байлығы. Ұлттық құндылықтар-

ұлттық салт-дәстүр, діні, тілі, мәдениеті мен тарихы, бай мәдени мұрасын- рухани байлық, 

ұлттық құндылықтарымыз, - деп айтамыз.   

Рухани құндылықтар – ұлттың ұлт болып қалыптасуына әсер ететін  қозғаушы күш 

болып табылады. Ұлттық тәрбиеміз, болмысымыз рухани құндылықтар негізінде 

қалыптасады. 

Ал, қазір XXI ғасырда  ұлттық құндылықтарымыз қаншалықты маңызды? Ұлттық  

сана, тәрбие сақталған ба? Жоқ әлде жойылып барады ма? 

     Шындығында, рухани құндылық  әлсіреп барады. Оған дәлел қоғамымызда    

болып  жатқан түрлі  жантүршігерлік оқиғалар, тастанды бала, жауапкершілігі жоқ әке, бір-

біріне қастандық ойлаған адамдар тобы, шет елге еліктеп санасын улаған  кейбір 

жастарымыз.  Адамдардың  рухани құндылықтан гөрі, материалдық құндылықты бірінші 

орынға қоюы. Әрине, көпке топырақ шашпаймыз, тәрбие көрген, адамгершілік қасиеттерді, 

білімді бірінші орынға қойған аға-буын өкілдері,  жастарымыз да жетерлік. Осы тұрғыда 

адам баласы рухани жетілу үшін не істеуі керек - деген сұрақ туындайды?! 

Жасөспірімнің бойына рухани құндылықтарды сіңіруде халық педагогикасының  

маңызы зор.  

Халықта «Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал үлкен ағаш 

болғанда оны түзете алмайсың»  деп бекер айтылмаған. Сондықтан баланың  бойына  

жастайынан  ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, яғни адамгершілік  құнды қасиеттерді  

сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде  отбасы  мен педагогтар шешуші рөл атқарады. 

Рухани-адамгершілік тәрбие- екі жақты процесс. Адамгершілік тәрбиесінің әрқайсысының 

ерекшеліктерін жетік білетін ұстаз халық педагогикасын ғасырлар бойы қалыптасқан салт-
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

дәстүрлерді, әдет-ғұрыпты  жан-жақты терең білумен қатар, өркениетті  өмірмен 

байланыстыра отырып, білім берудің  барлық кезеңдерінде пайдаланғаны дұрыс. Ата-ананың 

балалар тәрбиесі үшін жауапкершілігі ұрпақтан-ұрпаққа жалғасуда. «Балапан ұяда не көрсе, 

ұшқанда соны іледі» дегендей, ата-ананың  күн сайын атқарып жүрген  жұмысы- балаға 

үлкен  сабақ.  

Жасөспірім тәлім-тәрбиені, адамгершілік қасиеттерді  үлкендерден, тәрбиешілерден 

насихат жолымен емес, тек шынайы көру, сезім қатынасында ғана алады. Жақсы 

адамгершілік қасиеттердің  түп  негізі отбасында қалыптасатыны белгілі. Адамгершілік 

қасиеттер ізгілікпен ұштастырылады. Әсіресе еңбекке деген тұрақты ықыласы  бар және 

еңбектене білуде  өзін көрсететін балаларды еңбексүйгіштікке тәрбиелеу басты міндет болып 

табылады.  

Қазақ халқының ұлттық мәдениетінің қайта өркендеу жағдайында  жастарды  ұлттық  

дәстүрлерде  тәрбиелеудің  заңды объективті  қажеттігі туды. Халықтық педагогика арқылы  

жасөспірімдердің   – адамгершілік қасиеттерін қалыптастырудың педагогикалық  мәні де  

оған  қоғамдық  салт-сана, әлеуметтік-экономикалық, мәдени өмірден саяси көзқарас пен 

тарихи кезеңнің айқын айғағы болып табылады. Сондықтан, еңсе көтерген  қазақ елінің жаңа 

тұрпаты қалыптасқан  бай тәжірибесіне арқа  сүйері және оны қастерлеп дамыта түсуі заңды 

құбылыс. Өйткені, мұндай  негіздерді  білмей, өз халқының, ұлттық  ерекшеліктерін  

сезінбей , басқа  халықтың өзіне  тән ерекшеліктерімен салыстырмай, бағаламай өз байлығын 

байыта түсу мүмкін емес. Халықтың  өзі жасаған бастауларға  сүйенген тәрбие ғана өз  

күшінде бола  алады. Бұл тәрбиенің артықшылығы: әр адам ең алдымен  өз  халқының 

перзенті  екендігін сезінуі, екіншіден, өз халқының болашағы сол жекелеген  адамдарға  

байланысты  екендігін   сезінеді. [2] Өз елінің болашағын көтеру үшін әрбір тұлға жан-жақты 

дамыған тұлға болуы керек және өз атқарып отырған саласында тынбай  еңбектенуі керек.  

XXI ғасыр білім мен ғылымның қарыштап дамыған заманы. XXI ғасыр  –   ақпарат 

заманы, техниканың дамыған, өзіңдік өсіп-жетілуге, білім алуға, өз кәсібіңді дамытуға ,  

мүмкіндік туындаған заман.  Әрбір тұлға өз-өзін тәрбиелеуден бастаса, білім алуға ұмтылса 

еліміздің болашағы жарқын болатыны мәлім. 

 Қазіргі заманға сай жан-жақты білімімізді жетілдіру, әрдайым бәсекеге қабілетті, 

новатор қызметкер болу- әркімнің өз қолында деп ойлаймын.  

«Ел боламын десең- бесігіңді түзе » - дейді дана халқымыз. Ел болу үшін еліміздің 

тарихын, салт-дәстүрін жадымызда сақтауымыз керек. Өзінің шығу тегін, тарихын білген 

тұлға ешқашан адаспайды - деп ойлаймын.  

Осы тұрғыда Елбасымыз Н.Ә. Назарбаев  2017 жылдың 12 сәуірінде «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру»  атты бағдарламалық мақаласында халқымыздың  ұлттық 

құндылықтарын жаңғырту, рухани жаңғыру мәселесін  айтып кеткен болатын. Ұлт 

санасының жаңғыруын мақсат еткен бұл еңбек- бағдарламалық құжат. Үлкен екі бөлімнен 

тұратын мақаланың екінші жартысында Елбасы кез келген жаңғырудың ең алдымен ұлттық 

болмысқа, дәстүрдің замана сынынан сүрінбей өткен озығына негізделуін   баса        айтып 

отыр. [1] 

Елбасымыз осы мақсатты жүзеге асыру барысында  өз мақаласында түрлі бағыттағы 6  

арнайы жоба құрастырды.   Олар  «Туған  жер»  бағдарламасы, «Қасиетті Қазақстан» «Қазақ 

тілін латын әліпбиіне көшіру», «100 жаңа оқулық», «100 жаңа есім», «Жаһандағы заманауи 

қазақстандық мәдениет» жобалары. Бұл жобалар өз алдына кіші бағдарламаларды қамтиды. 

  Осы жобалардың бірі   «Туған жер»  бағдарламасы. «Туған жер»  бағдарламасы 4 

кіші бағдарламаға негізделген. Атап айтатын болсақ, «Тәрбие және білім», «Атамекен», 

«Рухани қазына», «Ақпарат толқыны».   

Қазір  көптеген  басқармаларда  осы бағдарламалар  аясында түрлі іс-шаралар 

ұйымдастырылуда. «100 жаңа есім» жобасы аясында  республикамызға еңбегі сіңген, 

қоғамда өзіндік із  қалдырған жеке тұлғаларды дәріптеу, Қазақстан халқына таныту, 

«Қасиетті Қазақстан» жобасы Қазақстанның  қасиетті жерлерімен ел-жұртты таныстыру 

мақсатында  экскурциялар, түрлі шаралар ұйымдастырылып жатыр.   
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 Өткізіліп  жатқан барлық   іс шаралар халықтың санасын жаңғыртуға, ұлттық  

құндылықтарды  дәріптеуге, патриотизмды қалыптастыруға бағытталған. Қоғамға еңбек 

сіңірген  ірі тұлғаларды, Қазақстанның әдемі және қасиетті жерлерімен танысу арқылы әрбір 

азаматтың Отанына деген сүйіспеншілігі  артатыны белгілі, қажет ақпаратты қабылдай 

отырып, рухани байиды, ұлттық  құндылықтарды  бағалауды үйренеді.  

Ойымды қорытындылай келе айтарым: әрбір тұлға  рухани жетілуді өзінен  бастағаны 

дұрыс, ол дегеніміз – ең алдымен бойында  адамгершілік қасиеттерді  сақтай білу, 

жақсылыққа жақсылықпен  жауап беру, ұлтымыздың салт-дәстүрін, тілін, дінін жадында 

ұстау, ұлттық кодты жоғалтпау. Қазіргі заманға сай, әрдайым өз білімін  жетілдіріп отыру, 

қоғамдағы болып  жатқан  жаңалықтардан  хабардар болу. Әрбір жасөспірім озат оқушы, 

үлгілі студент болса, әрбір маман өз мамандығының нағыз шебері  болса, өз ұлтын, тілін, 

дінін әрдайым құрметтеп, бағалай білсе, еліміздің  бағындырар  асуы  алыс емес.  

 Сөз соңында айтарым:  

«Біреудің мінін  тергенше 

Жамандығын көргенше, 

Өз ойыңды мазалап, 

Өз бойыңды тазалап,  

Өзіңмен күрес өлгенше»  - деп ақын Ш. Құдайбердіұлы  айтып кеткендей, басқа жұрт 

қызығатындай ұлт болып қалыптасу үшін, әрбір тұлға алдымен өзін тәрбиелей алуы  қажет.  
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Бұл мақалада студенттермен сабақта қолданатын интербелсенді оқытудың 

түрлері мен әдістері қарастырылады. Интербелсенді оқу әдістерін қолдану арқылы 

студенттердің коммуникативті құзіреттілігінің дамуын қалыптастыру жолдары 

көрсетіледі. Қазіргі заманғы технологияның дамуына байланысты туындаған әр түрлі 

интерактивті әдістер курсын жүргізу жүйесіне енгізу арқылы оқытушылардың рөлін 

түбегейлі өзгерту мүмкіндігінің пайда болуы, сондай-ақ мұғалімдердің ақыл жүгі ретінде 

ғана емес, студенттердің өзіндік шығармашылық жұмыстарының жетекшісі ретінде де 

көрініс табады. 

Кілттік сөздер: Жоғарғы оқу орны, студент, интебелсенді оқыту, интерактивті 

әдістер, коммуникативті құзіреттілік. 

 

В данной статье рассматриваются формы и методы интерактивного обучения, 

используемые студентами на занятиях. Показываются пути формирования 

коммуникативной компетентности студентов с использованием интерактивных методов 

обучения. Появление возможности кардинального изменения роли преподавателей через 
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

внедрение в систему проведения различных интерактивных методов обучения, возникших в 

связи с развитием современных технологий, также проявляется не только как умственная 

нагрузка учителей, но и как руководитель самостоятельной творческой работы студентов. 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, студент, интерактивное обучение, 

интерактивные методы, коммуникативная компетентность. 

 

This article discusses the forms and methods of interactive learning used by students in the 

classroom. The ways of formation of communicative competence of students using interactive 

teaching methods are shown. The emergence of the possibility of a radical change in the role of 

teachers through the introduction into the system of various interactive teaching methods that have 

arisen in connection with the development of modern technologies, is also presented not only as a 

mental workload of teachers, but also as a leader of independent creative work of students. 

Key words: University, student, interactive learning, interactive method, communicative 

competence. 

 

Қазіргі таңдағы технологиялардың дамыған кезеңінде инновациялық әдістермен 

оқытудың ақпараттық технологияларын қолдану арқылы студенттердің ойлау қабілетін 

арттырып, ізденушілігін дамыту өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Құзыреттілік - 

оқу нәтижесінде меңгерген білім мен дағдыны тәжірибеде қолдана алу, проблеманы шеше 

алу, яғни блімгер  дайындығының сапасын сипаттайтын жаңа сапалық белгісі.  

Жалпы құзыреттілік бұл тұлғаның белгілі бір мәселені шешудегі өзара байланысты 

білім, білік, дағдылар жиынтығы болса, ал коммуникативті құзыреттілік ол адамдармен өзара 

әрекет пен қарым- қатынас тәсілдерін білуі, әр түрлі топтарда жұмыс істеу дағдыларын, 

қоғамдағы әр қилы әлеуметтік рөлдерді орындауда және өмірдегі нақты жағдайларда шешім 

қабылдау іскерлігінің болуы деп саналады [1]. 

«Коммуникативтік құзыреттілік» (лат. соmpetere — «қол жеткізу», «сәйкес келу» 

сөзінен шыққан) — балалар және қоғам үшін күнделікті оқуда, қатысымдық міндеттердің тіл 

арқылы шеше білу қабілеттілігі; қатысымдық мақсатты іске асыруда баланың тіл және сөз 

құралдарын пайдалана алуы. Егер бала сол тілде сөйлеушілермен тікелей немесе аралық 

қарым-қатынас барысында сол тілдің нормалары мен мәдени дәстүріне сәйкес өзара түсінісе 

алса, коммуникативтік құзыреттілікті меңгергені болып саналады. 

Қарым-қатынастың коммуникативті компетенттілігін жүйелі-ажырамас кезеңдегі 

мақсатты үлгіде қарау, төмендігідей түрде көрсетілген: 

 коммуникативті-анықтамалық (алдағы коммуникативті қызмет жағдайында 

әлеуметтік- психологиялық жағдайды анықтау, әлеуметтік мүмкіндіктерді анықтау, 

әлеуметтік-психологиялық және онда жеке тұлғаның қарым-қатынасы басқа да қарама-

қайшылықтарға тап болуы мүмкін); 

 коммуникативті-бағдарланатын (қарым-қатынас бағдарламасын дайындайды, 

қарым-қатынас үшін мәтін жасайды, қарым-қатынастың қашықтығы мен ұстанымын, түрін 

таңдайды); 

 коммуникативті-ұйымдастырылатын (қарым-қатынас туралы серіктестің назар 

аударуын ұйымдастыру, оның коммуникативті белсенділігін және т.б. ынталандыру); 

 коммуникативті-орындаушылық (коммуникативті жағдайды анықтау, онда жеке 

тұлғаның таңқалысы, бұл жағдайдағы болжамды дамыту, маңызды жеке бағдарламадағы 

қарым-қатынасты ертерек жүзеге асыру). 

Коммуникативті құзыреттілік — қарым-қатынастың нормалары мен ережесін білу 

оның технологиясын меңгеру сияқты «тұлғаның коммуникативті әлеуеті» атты кең түсініктің 

құрамдас бөлігі. 

Тұлғаның өзін-өзі дамыту құзыреттілігі – өзіндік қадір – қасиет сезімін ұйымдастыра 

білу, өз мүмкіндігін нақты даму жоспарларымен салыстыра білу [1]. 

Интербелсенді оқу немесе оқыту бірінші мезетте білім игеру процесіне 

қатысушылардың тиімді қарым-қатынасына негізделеді.Ағылшын тілінен келген 
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«интерактив» сөзі де осы ұғымды білдіреді: «inter» дегеніміз «өзара» мағынасында, ал «akt» -

«әрекет жасау» дегенді білдіреді.Басқаша айтқанда, «интербелсенді» дегеніміз біреумен 

қоян-қолтық қарым-қатынаста болу, онымен бірлесе әрекет жасау, диалог құру. 

«Интербелсенді» дегеніміз диалог арқылы үйрену/үйрету, яғни «үйретуші – 

үйренуші», «үйренуші – үйренуші», «үйренуші – өзімен өзі» форматтарында жасаған қарым-

қатынас («әңгіме», «сұхбат», «бірлескен әрекеттер»). 

Интербелсенді оқыту білім игеру процесін келесідей ұйымдастыруға ынталы: 

– барлық үйренушілерге бірлескен таным процесіне белсенді арласуға мүмкіндік 

жасау; 

– әрбір үйренушінің өзінің үйренгені мен өз білімі туралы түсініктерін 

ортаға салып, бірлесе талқылап, олар туралы ой толғануына мүмкіндік жасау; 

– үйренушілер білімді өздігімен құрастыратын орта құру; 

– терең ойлану, жеке рефлексиялық қабілеттерді дамыту; 

– өз идеялары мен әрекеттерін талдау және оларға баға беру; 

– оқу барысында жеке басының құндылықтары мен сенімдерін 

қалыптастырып, белсенді өмірлік бағытын (көзқарас, дүниетаным) ұстану; 

– пікірталастарға қатысып, өз ойы мен пікірін дәлелдеу.Бұл тұлғаның тұрақты 

қасиеттеріне айналып, тек студенттердің аудиториясында ғана орын алып қана қоймай, 

сонымен бірге өмірдің басқа да жақтарынан тиянақты түрде көрінді. Бұдан жасайтын 

қорытынды жоғары оқу орындарында интербелсенді оқу немесе оқыту білім игеру процесін 

ұйымдастыруда студенттердің барлығын дәріс, семинар және өзіндік жұмыс сабақтарында 

бірлескен таным процесіне белсенді араласуға,жеке студенттің өзінің үйренгені мен білімін 

ортаға салып талқылау,өз ойларын талдауға,пікірталас, өз пікірін дәлелдеу және т.б. негізде 

ұйымдастыруға болады[3]. 

Интерактивті әдістерді қолдану арқылы интербелсенді дәріс, семинар сабақтарында 

студенттердің белседілігін арттыру тиімді екендігі бәрімізге белгілі. 

Қазіргі кезеңдегі технологиялардың дамуы барысында ұстаздардың рөлін түбегейлі 

өзгерту мүмкіндік туды, ұстаз тек қана білімді алып, жүруші ғана емес, сонымен қатар 

студенттердің өзіндік шығармашылық жұмысының жетекшісі. 

Интерактивті әдістерге: топпен жұмыс, пікір–таластар, проблемалық шығарма 

әдістері, презентациялар, рөльдік ойындар, блиц-сұрақтар әдісі,кейс - стадийлер, миға 

шабуыл әдісі, викториналар, мини зерттеулер, іскерлік ойындар, инсерт әдісі, анкета алу 

әдісі және т.б. жатады. 

Көрсетілген интербелсенді әдістерді қолдану арқылы- жоғарғы оқу 

орындарындағыдәріс,семинар (практикалық), студенттің өзіндік жұмыстар (СӨЖ)  сабағын 

жаңаша ұйымдастыру, оқытушының рөлі мен қызметінің артуына жағдай жасау, 

ғылымитеориялық, педагогикалық және психологиялық зерттеулерге сүйене отырып, 

студенттерді елжандылыққа, саналылыққа, адамгершілікке,еңбексүйгіштікке тәрбиелеу. 

Енді, біз ЖОО интербелсенді сабақтарын өту жолдарына тоқталмас бұрын дәріс сабағына 

тоқталсақ, дәріс- (лекция) сабағы дегеніміз –жаңа материалдағы негізгі теориялық мәселелердің 

мазмұны терең, жүйелі, бірізділікпен ашып көрсетіледі. Сондай–ақ дәрісте тың, маңызды 

жаңалықтар, түрлі көзқарастар мен даулы мәселелер нанымды түрде баяндалады.  Дәріс 

тақырыбы неғұрлым айқын, проблемалы, пікір – сайыс түрінде өтілсе, қойылған сұрақтарға 

дайын жауап болмай, оны студент өздігінен ізденіп, тапса сабақтың тиімділігі жоғары болады. 

Замнауи талаптарға сай соңғы жылдары ақпараттық технологиялардың білім беру үрдісінде кең 

құлаш жаюы мен жаһандану заманында оқыту әдісі мен тәсілдері едәуір өзгерістерге ұшырап, 

жаңашыл әдістер көптеп қолданылуда. Дәстүрлі «білім беру» өз мақсаты мен мағынасын нақты 

белгіленген білім жиынтығын игерумен шектейді. Ал инновациялық көзқарас оқу (үйренудің) 

негізін тек пәндер ғана емес, ойлау мен рефлексияға негізделген интербелсенді әдістер құрауы 

керек деп түсінеді. Интербелсенді әдістер педагогикалық тәсілдердің өзгеруіне алып келіп, білім 

алушылардың өздік және өзіндік дамуына, олардың өз мүмкіншіліктері мен ұстанған 

құндылықтарын түсінуге және бағалауға жетелейді [4]. 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Дәріс сабағын оқытуда қолданылатын әдістерге әңгімелеу әдісі,түсіндіру әдісі, баяндау 

әдісі, әңгімелесу әдісі, проблемалық баяндау әдісі және тағы басқалар жатады. Тарих пәнінен 

дәріс сабағында оқиғалармен құбылыстарды оқытып үйрететін болғандықтан, оның әрбір 

кезекті сабағы өткен және алдағы сабақтың мазмұны мен уақыты жағынан тығыз байланысып 

жатады. Жалпы жоғары оқу орындарында «Универ жүйесіндегі» алдын– ала оқу жүктемесі 

негізінде бөлінген пән бойынша ОӘК-ні, яғни сол пәнінің дәріс, семинар, студенттің өзіндік 

жұмыс, тест тапсырмалары, емтихан, реферат тақырыптары, пәнге байланысты барлық 

материалдары сайдқа салынып, онымен топ студенттерінің әрбірі пайдалана алады. Мысалы, 

студент дәріс сабағында, оқытушының баяндау, әңгімелеу әдістері арқылы олардың пәнге деген 

қызығушылығын тудырмауы мүмкін, сондықтан оны белсенді, қызықты өту үшін оқытушы 

дәстүрлі емес әдістерді: топқа бөлу, тақырыпқа байланысты өзекті сұрақтар қою, пікірталас 

әдістерін қоса қолданса аудиторияның барлығы толық қамтылып, оқытушы мен студент, 

студент пен студент арасында қатынас болып, әрбір студент өз ойын толық жеткізе алады, бір - 

бірімен пікір таластыра алады. Сонда ғана дәріс сабағы коммуникативті құзыреттілігі артып, 

айналасындағы адамдармен өзара іс-әрекетке ене отырып  қарым - қатынас үрдісіне негізделген 

оқыту - интерактивті әдістер арқылы студенттің белсенділігін жоғарлап, сабаққа қызығушылығы 

мен өз бетінше ізденушілігі арқасында жаңа дереккөздерімен жұмыс жасауға және оның белгілі 

бір тақырыпқа байланысты шығармашылық жұмыс жасауына жол ашады[5].  

Ал проблемалық баяндауда аудиторияға проблемалық ситуация жасау 

арқылы,проблемалық сұрақтар мен тапсырмалар қою, танымдық тапсырмалар беру және оған 

студенттің жауап беруге немесе шешуге (әрекет жасауы) тырысуы жатады. Бұл арқылы 

студенттердің танымдық–шығармашылыққабілеттерінің дамуына ықпал жасап, проблемалық 

ситуацияда игерген білімі мен біліктің нәтижесінде ол жаңа әдістерді немесе жаңаны іздеуге, 

талпыныс жасайды. 

Жоғары оқу орындарында интербелсенді семинар (практикалық) сабағын өтудеоқыту 

әдістерініңинтерактивті түрлерін пайдалануға болады. Интерактивті оқыту әдістерінің түрлері: 

топтармен жұмыс, пікірталас талас, оқу пікірсайысы; «Сократтық ойындар», ойындық жобалау; 

ми шабуылы, дөңгелек үстел, конференция сабақ және тағы басқалар жатады [6]. Көрсетілген 

интерактивті әдістердің кейбірінің семинар (практикалық) сабақта қолданылуына тоқталып 

өтсек. Интербелсенді семинар сабағында интерактивті оқыту әдістерін қолданудың негізгі 

мақсаты оқытылып отырған курстағы мәселелерді студенттердің меңгеру денгейін, олардың 

ұстанымдары қаншалықты нық екендігін анықтау және бүгінгі күндегі күрделі, өзекті 

мәселелерді талдауға, өзіндік пікір айтуға, іздене білу қабілеттерін шындау болып табылады. 

Сонымен интербелсенді семинар сабағында оқытушы интерактивті әдістерді қолдану 

арқылы студенттің коммуникативті құзіреттілігінің қалыптасуына, еркін ойлануына, ақыл-ойын 

дамыуға, шығармашылық белсенділігін арттыруға, ұжымдық іс-әрекетке, тіл байлығын 

жетілдіруге,жан-жақты ізденушілігін арттыруға жағдай жасайды. Ал оқытушы үшін тиімділігі, 

ол түрлі әдістерді пайдалану арқылы сабақтың мәнін терең ашуға, аудиторияны толық қамтуға, 

әр студенттің білім деңгейін анықтауға, оларды ізденіске,шығармашылыққа, өз бетінше жұмыс 

істеуге және барлығын бағалауға болады.Интербелсенді әдістер білім алушылардың өздік және 

өзіндік дамуына,олардың өз мүмкіншіліктері мен ұстанған құндылықтарын түсінуге және 

бағалауға жетелейді [7]. 

Елбасы, Н.Ә.Назарбаев: «…Адамзат үшін ХХІ ғасыр жаңа технологиялардың ғасыры 

болмақ, ал осы жаңа технологияларды жүзеге асырып, өмірге енгізу, игеру және жетілдіру -

бүгінгі жас ұрпақ, сіздердің еншілеріңіз… Ал жас ұрпақтың тағдыры- ұстаздардың қолында» 

деп, атап көрсеткендей, бүгінгі ұстаздар қауымы алдында үлкен міндет жүктелгенін байқаймыз. 

Егер,өткен уақыттарда таным процесін біз «білім беру», «оқыту», «үйрету» деп түсінсек, бүгінгі 

уақытта бұл түсініктерді «білім алу немесе игеру», «оқу», «үйрену» деп өзгерту керек. Мұндай 

ұстаным бүгінгі күні әлемде жүріп жатқан жоғары оқу жүйесінде Балонья үдерісінің идеяларын 

толық қамтып, өзінің мазмұнын осы үдеріспен байланыстыруы ЖОО-ның жұмыстарына елеулі 

өзгерістер енгізуді талап етеді. 
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Ғылыми – зерттеу мақаласында жаһандану үдерісі мен оның ұлттық құндылықтар 

жүйесіне әсері қарастырылды. Қазақ халқының ұлттық дүниетанымындағы «тектілік» 

ұғымының бүгінгі ұлттық құндылықтар жүйесіндегі мән-маңызы туралы талдау жасалды. 

«Тектілік» концептісінің семантикалық өрісі тілдік деректер арқылы сараланып, осы 

арқылы оның ұлт дүниетанымындағы концептілік келбеті айқындалды. «Тектілік» 

концептісінің аксиологиялық мән-маңызы анықталды.     

Кілт сөздер: жаһандану, ұлт, құндылық, құндылықтар жүйесі, тектілік, аксиология.  

 

В данной научно-исследовательской статье рассматривается процесс глобализации и ее 

влияние на национальную систему ценностей. Проанализирован значимость понятия 

«тектілік» в нынешней национальной системе ценностей в мироввозрении казахского народа. С 

помощью лингвистических данных выделена семантическая связь концепта «тектілік», тем 

самым уточняется его концептуальная специфика в национальном мироввозрении. Определена 

аксиологическая важность концепта «тектілік».  

Ключевые слова: глобализация, нация, ценность, система ценностей, тектілік, 

аксиология. 

 

This research work consideres process of globalization and its impact on the national value 

system. The importance of the concept "tektilik" in the current national value system in the 

worldview of the kazakh nation is analyzed. Using linguistic data, the semantic field of the concept 

“tektilik” is highlighted, thereby clarifying its conceptual specificity in national worldview. The 

axiological importance of the concept “tektilik” is defined. 

Key words: globalization, nation, value, system of values, tektilik, axiology. 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

«Сөздер әлемі – бұл ұлттың бүкіл тарихи тәлім-тәрбиесі,  

сондықтан ең идеалды этимологиялық сөздік – халық тарихының  

түпсіз тереңіне айқара ашылған терезе, одан халықтың  

генетикалық түп-тамыры, өзге халықтармен қарым-қатынасы,  

оның реалды материалдық және рухани мәдениеті, 

 өзара және өзге халықтармен мәдени байланыстарының  әлемі көрінеді» 

 

В.И. Абаев 

 

Жаһандану үдерісінің ұлттық құндылықтар жүйесіне әсері жайлы сөз қозғағанда біз 

ғылыми-зерттеу жұмысымыздың негізгі нысанына айналып отырған ұлттық дүниетанымдағы 

«тектілік» ұғымын арнайы қарастыру қажеттігі туады. Себебі, бұл ұғым қазақ халқының халық, 

ұлт болып қалыптасу тарихымен тығыз байланысты. Сонымен қатар, тәуелсіз ел ретінде әлем 

таныған мемлекетіміздің болашақта да мәңгілік мұраттарын баянды ететін құндылықтық ұғым.  

«Текті» деген ұғым қазақ үшін қандай қасиетке ие болса, «тексіз» деген сөз күллі жеті 

атасына дейін жететін ауыр сөздің бірі болып саналады. Тектілік ұғымының халық 

танымындағы сын-сипаты халық өмірінде тіл арқылы бекіп, тіл арқылы көрініс тапқан. Орыс 

ғалымы В.И.Абаев көрсеткендей: «Сөздер әлемі – бұл ұлттың бүкіл тарихи тәлім-тәрбиесі, 

сондықтан ең идеалды этимологиялық сөздік – халық тарихының түпсіз тереңіне айқара 

ашылған терезе, одан халықтың генетикалық түп-тамыры, өзге халықтармен қарым-

қатынасы, оның реалды материалдық және рухани мәдениеті, өзара және өзге халықтармен 

мәдени байланыстарының әлемі көрінеді» [1,5]. Сондықтан, ұлттық құндылықтар жүйесінде 

аксиологиялық мәні зор «тектілік» ұғымының ұлттық дүниетаным қатпарында қатталып қалған 

терең қырларын тіл арқылы, сол тіл арқылы қалыптасқан ұлттық әдеби мұра арқылы танимыз.  

Текті де терең тамырлы, бай тарихы бар қазақ халқы қашанда асылы мен жасығын, 

жаманы мен жақсысын парықтауға айрықша мән беріп, тектілік қасиетті ерекше классикалық 

биік деңгейге көтерді. Тектің, ұрпақтың тағдыры — ұлттың тағдыры. Қазақ келешек ұрпағының 

кемел болуы үшін өзіне талапты биік қойған. Зерделі, тапқыр, жігерлі, қайратты, ақылды, 

білімді, т.б. болып өсуді адамның басындағы асыл қасиеттерге теңеген. Қазақта біреудің баласы 

жақсы өнегелі азамат болып өссе: «Оның әкесі жақсы кісі еді, өнегелі жерден 

шыққан ғой», «тегі жақсы болғасын ғой...» — дейді. Сондықтан табиғи дарынды әлеуетті 

күш қашанда мемлекет үшін баға жетпес ұлттық құндылық. Халықтың көшін бастайтын ел 

басшылары мен игі-жақсылары жоғалса, ұлттың та ұнжырғасы түсіп, тұлғасыз тұлдыр 

ұлтқа айналады. Тамырынан айырылған теректей текті ұлдарынан айырылған ұлттың дамудың 

даңғыл жолына түсе алмасы ақиқат. Қалың тобыр арасынан дара көрінетін текті тұлға әрқашан 

айшықталып тұрады.   

«Көп қарға тең келмейді бір сұңқарға,   

Көп жылқы тең келмейді бір тұлпарға.  

Жақсының әрқашанда жөні бөлек,  

Жаман адам жарамас бір қымтарға»  немесе  

«Жабы жүйрік болмайды байлағанмен,   

Жасық болат болмайды қайрағанмен» -  деп Ж.Жабаев шалқыса, ұлы ойшыл Абай 

Құнанбайұлы жеке тұлғаның қалыптасуы барысында оның өскен ортасы мен алған тәрбиесінен 

де  бұрын, оның қанындағы, тегіндегі қасиеттердің басымдыққа ие болатынына ерекше 

тоқталған. Абай сынды алып ой иесінің тамыры тобықтының ішіндегі шынжыр балақ, шұбар 

төс тұқым екеніне де кезінде көп көңіл бөлінбегені рас. Әкесінің: «Әй, Абай! 

Мақтағыш болсаң, алдымен мені — Құнанбайды мақта! Өзімнен асырып мен сені 

тудырдым. Ал, сен мықты болсаң, өзіңнен асырып ұл тудыр. Содан кейін мақтанарсың, 

шырағым»,  — деп ширыға тіл қатуында ұлт танымындағы тектілік туралы түсініктің терең 

мағынасы жатыр. 

Тектілік ұғымының көпқырлы сипатына терең үңілу керектігін бүгінгі таңда 

қазақстандық философ-ғалымдар да көп жазып жүр. Мысалы, А.Қасабек бұл ұғымды зерттеу, 
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зерделеу ісі қазіргідей нарықтық қатынастар кезеңінде өте қажет екендігін айтады және ұғымды 

адам бойындағы жоғары сапалық қасиет ретінде көрсетеді: «...Ұлттық ділді, жеке адамдардың 

тектілік негіздерін нығайтуға мемлекеттік және қоғамдық тараптардан әлеуметтік-саяси 

және құқықтық-мәдени жағдайлар жасалуы тиіс. Сонда ғана ұлттық ділді қауымдық және 

қоғамдық деңгейде қалыптасқан ойлау құрылымын, сана болмысы мен іс-әрекет түрлерін 

және осылардың жеке адам бойындағы қасиеттер ретіндегі жиынтығын толық та жан-

жақты қалыптастыруға мүмкіндік туады» [2,148]. Демек, тектілік ұымының ұлт 

дүниетанымындағы сипаттарын анықтау арқылы адам бойындағы қасиеттердің сапалық 

белгілерін тани аламыз және ұлт тарихымен үзілмес сабақтастықта жатқан терең сырларына 

қаныға түсеміз. Осы арқылы ғана бұл ұғымның құндылықтық мәні айқындалады. Қазақ 

қоғамында айрықша құрметке бөленіп, жеті атасынан «қаракөк» үзілмей, ерекше мәртебеге 

ие болған сұлтандар, билер, батырлар әулеті-  өз алдына зерттеу боларлық нысан. Ал, біз тіл 

арқылы халық дүниетанымында жатталып қалып, ғасырдан-ғасырға аманат болып келе жатқан 

«тектіліктің» өзіне тән сипаттарын және оның бүгінгі қазақ қоғамындағы құндылықтық мәнін 

дәлелдеуді мақсат етеміз. 

Тектілік ұғымын жан-жақты қарастырмас бұрын оның мағыналық және функционалдық 

ерекшелігіне назар аудару керек. Жоғарыда келтірілген мысалдарда «текті» сөзіне қатысты 

тілдік бірліктер қолданылғанда, ұлттық-мәдени коннотация да анық көрінеді. Яғни, сөздің 

мәнмәтінде қолданылуы барысында мазмұндық сипаты ғана танылмайды, оған қосыла 

экспрессивті-эмоционалды қатынас та білдіріледі. Бұдан түйетініміз: тектілік ұғымы ұлттың 

мәдени және тарихи ерекшеліктері мен қасиеттерін, өмірлік тәжірибесін көрсететін 

концептілік деңгейге көтерілген құндылық. Бұл ойымызды ф.ғ.д., профессор 

Г.Н.Смағұлованың пікірі дәлелдей түседі: «Ұғым арқылы нысанның мазмұнды, мәнді 

қасиеттері танылатын болса, концептіде ұлттық мәдениетке қатысты құндылықтар 

лингвомәдени бірліктермен танылады. Концепт ұғымның құрылымына қарағанда кең. 

Ұғымның құрылымында тек мазмұндық белгілер сақталса, концептіде эмоционалды-

экспрессивті, дүние, нысан туралы жағымды, жағымсыз коннотативтік ой таным 

көрінеді» [3,5]. Яғни, «тектілік» ұлттық дүниетанымда тек қана ұғымдық дәрежеде ғана емес, 

оған қатысты тілдік тұлғаның коннотативтік қатынастағы бағалауын көрсететін нысан ретінде 

концептуалданған. Мұны «тектілікке» қатысты тілдік қолданыстардан анық аңғаруға болады.  

Ежелден-ақ ата-бабаларымыз біздерге “Тегін білмеген - тексіз, жеті атасын білмеген - 

жетесіз”, “Жеті атасын білген ұл - жеті жұрттың қамын жер, жеті атасын білмеген - 

құлағы мен жағын жер”- деген халық танымындағы тектілік концептісінің маңызын 

айқындайтын сөздер қалдырған. Бұл сөздердің мағынасы, бірінші тегіңді біл дейді. Ал, тек 

дегеніміз бұдан сан мыңдаған жылдар бұрын ғұмыр кешкен арғы ата-бабаларымыз өзі болып 

шығады. Тектіліктің тамырын терең түсіну үшін алдымен қазақтың жеті ата тарататын дәстүрі 

мен ата-тек шежіресін мұқият зерделеген жөн. Қазақ генетикасы өзге ұлттарға ұқсамайтын 

өзіндік ерекшелігімен дараланатын бай өрелі ілім болып қалыптасты. Ата-бабаларымыз 

исламның да (араб мәдениетінің де) тек өзінің табиғатына үйлесімді қағидаларын қабылдады. 

Бірақ, біздің зерттеу нысанымыз - «тектіліктің» генетикалық қыры емес, оның ұлттық 

дүниетанымдағы концептілік келбеті. Алайда «текті» сөзінің мағыналық өрісі мен 

қабаттарында екеуінің де ұштастығы мен бірлігі байқалып тұрады.  

Тектілік концептісі жайында пайымдалған асыл сөздердің астарында ұлттың терең 

тұжырымдары, ғасырлық өмір тәжірибесі, генетикалық ілімге даналық көзқарасы жатыр. Бұдан 

ұлттың қан арқылы берілетін гендік ақпараттар мен қасиеттер туралы түсінігі анықтала түседі. 

Оған дәстүрлі қазақ қоғамының қойнауында пайда болған «қауын пәлегінен аспас», «алма 

сабағынан алыс түспейді», «түбіне қарай бұтағы, тегіне қарай ұрпағы», «тектен 

нәр алған тозбайды», «шұғаның қиқымы да шұға»,  «тұлпардың тұяғы, сұңқардың қияғы», 

 «тегінде бар тектілік», «тектілік тұқым қуады»,  «текті жердің тұлпар ұлы»,  «тегі 

мықты», «тегі таза», «тегіне тартқан», «асылдың сынығы», «тектінің тұяғы», 

«жақсының көзі», «асылдың сынығы» деген бұрыннан келе жатқан тілдік деректер де дәлел 

бола алады.   
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Керісінше, бұған антипод мағынадағы «жетесіз», «жүгенсіз», «парықсыз», «көргенсіз», 

«тексіз», «тәрбиесіз», «ұятсыз», «намыссыз», «ештеңе көрмеген», «қарғыс атқан», т.б. 

нәлетті сөздер де жайдан-жай айтыла салмаған. Мысалы, «тексіз» сөзімен синонимдес бір ғана 

«жетесіз» деген сөздің түп-төркіні жөнінде ғалым Б.С.Қошым-Ноғай: «... Орта Азия мен 

Қазақстанға араб шапқыншылығымен бірге келген «джәдд» сөзінің тіліміздегі семантикалық 

өзгеріске түскен «жете» тұлғасына назар аударуға мәжбұр етеді. «Джәдд» сөзі араб тілінде 

«ата-баба» деген мағынада қолданылады. Қазақ тіліндегі «жетесі жаман», «жетесіз» деген 

сөздер де «ата-баба тәрбиесін көрмеген» деген сөздің орнына жүреді» [1,292] – дейді. 

Бағзы бабалардан жеткен «барымташыдан ұры, ұрыдан қары, қарыдан бәрі шығады» деген 

ұлттық дүниетаным кей-кезде «өзі болған жігіттің — ата-тегін сұрама», «жаманнан 

жақсы туса — теңі болмас, жақсыдан жаман туса — емі болмас» деген пайыммен 

алмасқан. Сонымен қатар, өмірлік тәжірибеге негізделген «жақсыдан жаман туса да, 

жаманнан жақсы туса да, тартпай қоймас негізге» деген сөз де ата-бабаларымыздың тектілік 

турасындағы танымын көрсетеді.    

 «Қазақстан» ұлттық энциклопедиясының 8-томында «тектілікке» мынадай анықтама 

беріледі: «Тектілік - адам бойындағы асыл қасиеттердің парасаттылықтың үлгісі ретінде 

ұрпақтан-ұрпаққа рухани сабақтастықпен берілуі. Тектілік құбылысы жақсы адамның 

кездейсоқ қалыптаспайтынын, ата-бабалардан берілетін дүниетанымдық,  ділдік,  

психологиялық, т.б. бейімділіктері болуға тиістілігін көрсетеді. Дегенмен, кез-келген адамның 

әлеуметтік ортада өзін жақсы жағынан көрсете білуге, өзін жетілдіру арқылы белгілі бір 

қоғамдық дәрежеге жету мүмкіндігі жоққа шығарылмайды. Яғни, тектілік гендік түрде 

берілетін биологиялық қасиет қана емес. Өзінің жеке басының кемшіліктерімен күреспеген 

жанға халықтың қырағы көзі өз бағасын беріп отырған. Сондықтан қандай текті жерден 

шыққанмен де өмірде өз жолын таба алмай, жеке басының ғана мүддесінің аясынан аса 

алмаушылықты тектілік деп танымаған. Яғни, тектіліктің негізгі өлшемдерінің бірі абыройлы 

азаматқа айналу болып табылады. Осыған орай халық арасында “Жаманнан жақсы туады 

адам айтса нанғысыз, жақсыдан жаман туады бір аяқ асқа алғысыз” деген қанатты сөз 

айтылады. Тектілік адамның ізгілікке, баянды мақсаттарға ұмтылып, жақсы үлгі-өрнек 

қалдыруынан көрінеді. Ал пендешілік пен нәпсіқұмарлықтың теріс жолына түскен азамат 

тексіздіктің құрсауына шырмала түседі. Нағыз тектілік сыпайылықтан, кешірімпаздықтан, 

мейірбандықтан көрініп, осы ізгі ниетпен ешкімді төмендетпей, шеттетпей биіктеуге 

мүмкіндік береді. Халқының, Отанының мүддесін жоғары қоя білген адамдардың қатары 

көбейген сайын тектіліктің де қадірі артып, қоғамдағы қайшылықтар шешімі жеңілдейді». 

Бұл пікірден құндылықтық жоғары сапаға ие «тектілік» концептісі әлеуметтік статусты ғана 

білдіруші емес, жалпы адам бойындағы асыл қасиеттерді де айқындаушы және біріктіруші 

бірлік екендігін байқаймыз.  

«Текті» ұғымына тән сапалық белгілерді халық танымы өзінің өмірлік тәжірибесінің 

негізінде анықтап, ғасырдан-ғасырға тіл арқылы табыстап отырған. Сөз өнерін шебер меңгерген 

қазақ халқы бұл ұғымның мән-мазмұнын ашатын тілдік бірліктердің табиғатын терең зерделей 

отырып, адам бойындағы асыл қасиеттердің жиынын «текті» сөзінің бойына дарытқан. «Текті» 

сөзінің генерациясы – осы. Сонымен қатар, бұл сөзбен эквивалент қолданылатын «жақсы» сөзі 

де дәл осындай сапалық қасиеттерді сіңіріп, ұлттық дүниетанымда стереотиптік деңгейге 

жеткен. «Текті кекті ұмытар, ақылмен ойын жылытар», «Жақсы керісіп отырып келіседі, 

жаман келісіп отырып керіседі», «Тұлпар түбін табады, жақсы елін табады», «Жақсы 

жаныңа жолдас, жаман наныңа жолдас» деген мақал-мәтелдерден «текті» сөзімен тең 

дәрежедегі «жақсы» сөзінің ұлт таным-түсінігіндегі рецепциясын анық байқауға болады. 
Сонымен қатар, қарапайым өмірде де, әдебиеттерде де «жақсы» сөзінің «текті» ұғымының мәнін 

ашуға қызмет ететін узуалды түрдегі қолданысын көреміз.   

«Жақсы» сөзі – біз қарастыратын тілдік материалдарда заттанып қолданылатын сындық, 

сапалық мағынағаларға ие сөз. «Жақсы кітап» десек, бұл сөз синтаксистік ережеге сәйкес өзі 

анықтайтын сөздің алдында тұрып, заттың, құбылыстың сындық сипатын көрсетеді. Ал, «текті» 

сөзімен эквивалент ретіндегі қолданысында субстантивтеніп қолданылады және оның 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D2%AF%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%96%D0%BB%D0%B4%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B5%D1%88%D1%96%D1%80%D1%96%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D1%8B%D2%9B&action=edit&redlink=1
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ассоциативтік, семантикалық және коннотативтік өрісі де кең болып келеді: «Жақсының аты 

өлмейді, ғалымның хаты өлмейді». Субстантивтену және оны синтаксис құрылысындағы орны 

туралы зерттеуші ғалымдар Р.С.Әмір мен Ж.Әмірова: «Субстантивтік (транспозиция) деп 

сынды, қимылды білдіретін сөздердің зат есімдік сапаға ие болуын, немесе түгел зат есім 

қатарына ауысуын атаймыз. Субстантивтік барлық тілдерде бар. Бірақ оның қызметі, 

көрінісі барлық тілдерде бірдей емес. Қазақ тілінде субстантивтіктің көрінуі, жұмсалуы 

ерекше мол. Зат есімге жатпайтын сөздер субстантивтеніп барып, оған тән жалғау-

жұрнақтарды қабылдайды, өзінің синтаксистік қызметін түрлендіреді. Қазақ тілінің 

грамматикалық құрылысына тән универсалдықтың негізгі тірегі, жүзеге асырушысы 

субстантивтік деуіміздің себебі осы» [4,111] - дейді. Шынында да, мұндай қолданыстарды жиі 

аңғаруға болады. Сонымен қатар, әрқилы әдебиеттерде «жақсы» сөзінің көпше түрдегі 

қолданысы да ұшырасады. Мысалы, Қ.Мырза Әлінің бір шумақ өлеңін алайық: 

Адам күліп тумайды, туа салып күлмейді. 

Үйренеді күлуді, бірақ күліп өлмейді. 

Адам жылап туады, жатады жұрт жұбатып, 

Және жылап өледі, өзгені де жылатып. 

Жылайтыны туарда – жамандар бар қинайтын, 

Жылайтыны өлерде – жақсылар бар қимайтын. 

 Бұл туралы ф.ғ.д., профессор Д.А.Әлкебаева былай дейді: «Көркем шығармада       -лар 

сын есімдерге, есімше формасына қосылғанда оларды субстантивтендіруде көптік мағына 

қосады... оның эмоциялық әсері әр түрлі мақсатта жұмсалады. Мәтіндегі стилистикалық 

бағалау категориясын... суреттеу үшін алынады...» [5,140]. Бір шумақ өлеңнен 

субстантивтенген бірнеше мүшені көрсетуге болады және олардың субстантивтік қолданысынан 

шын мәнінде де түрлі семантикалық, коннотативтік өрісті көреміз. Тілдік тұлға танымында сөз 

арқылы бедерленген «жақсы» мен «жаманға» тән сипаттар мен автордың ұғымдарға деген 

субъективті қатынасы айқындалады. Бұл туралы профессор Э.Д.Сулейменова: «... Рецепция 

текста – это активный процесс, в котором наиболее полно и явно раскрывается роль 

субъекта» - дейді [6, 53]. 

Ғылыми-зерттеу жұмысына арқау болған «тектілік» концептісінің құндылықтық мәнін 

ашатын тілдік бірліктерді саралағанда онымен бара-бар «жақсы» сөзі  қолданылады. «Жақсы» 

сөзі арқылы берілетін арнайы мәнмәтіндерде «тектілікке» тән сипаттар айқын көрінеді. Себебі 

«көркем сөз сыртқы тұлғасы жағынан да, ішкі мазмұны жағынан да ерекше ұйымдасқан 

эстетикалық құрылымға ие» [7,10].  Сондықтан да, концептінің ассоциативтік, семантикалық, 

коннотатативтік ерекшеліктерін қарастырғанда «жақсы» сөзінің констатациясының ұлт 

дүниетанымындағы формулалық модельдеріне сүйенуіміз қажет. 
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Глобализация является общим мировым процессом и имеет много различных 

направлений от политических и экономических до уровня и образа жизни как 

отдельного индивида, так и народа и социума в целом, это сложный комплекс 

трансграничных взаимодействий между физическими лицами, институтами, 

предприятиями и рынками. Появление новых форм взаимосвязи и взаимодействия стран и 

народов под влиянием глобализации влечет за собой необходимость переосмысления 

устоявшихся представлений о разных видах идентичности и их сосуществовании. 

Ключевые слова: глобализация, политика, культура, трансформация, идентичность 

 

Жаһандану - жалпыға ортақ әлемдік процесс саяси және экономикалық жағынан 

жеке адамдар, мекемелер, кәсіпорындар мен нарықтар арасындағы шекарааралық өзара 

әрекеттердің күрделі жиынтығы. Жаһанданудың әсерінен елдер мен халықтар арасындағы 

өзара байланыс пен өзара әрекеттестіктің жаңа формаларының пайда болуы әртүрлі 

бірегейлік түрлеріне және олардың өмір сүруіне қатысты анықталған идеяларды қайта 

қарау қажеттілігін тудырады. 

Түйінді сөздер: жаһандану, саясат, мәдениет, трансформация, сәйкестік, бірегейлік 

 

Globalization is a common world process and has many different directions from political 

and economic to the level and lifestyle of both an individual and the people and society as a whole, 

it is a complex set of cross-border interactions between individuals, institutions, enterprises and 

markets. The emergence of new forms of interconnection and interaction between countries and 

peoples under the influence of globalization entails the need to rethink the well-established ideas 

about different types of identity and their coexistence. 

Keywords: globalization, politics, culture, transformation, identity 

 

Актуальность темы объясняется сложностью и повышенной динамикой социального 

процесса, который определяет радикальные изменения в таких важных основах социальной 

жизни, как национальная идентичность, а также требует их научной и философской 

рефлексии. Глобализация, которая оказывает неодинаковое воздействие на все аспекты 

социальной жизни, находит отражение в необходимости более правильного понимания места 

и роли этнического фактора в современном полиэтничном обществе. 

Каждая эпоха представляет некоторые проблемы. Главная задача современности - 

две взаимосвязанные проблемы идентичности и глобализации. Глобализация является 

общемировым процессом и имеет много разных направлений от политического и 

экономического уровня до образа жизни как отдельного индивида, так и народа и 

общества в целом, и это сложный комплекс трансграничных взаимодействий между 

отдельными лицами, учреждениями, предприятиями и рынками. Появление новых форм 

взаимосвязи и взаимодействия стран и народов под влиянием глобализации влечет за 

собой необходимость персмотра устоявшихся представлений о различных типах 

идентичности и их сосуществовании. Кроме того, картина глобализационных 

последствий была бы неполной без освещения ситуации, связанной с культурной 

идентичностью.  В контексте глобализации происходит трансформация и плюрализм 

идентичности. Под влиянием глобализации межкультурная коммуникация между странами и 
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нациями меняется самым радикальным образом, что приводит к снижению социокультурной 

идентичности к мультикультурализму. 

Нетрудно заметить, что баланс между традициями и инновациями нарушается в 

глобализирующемся мире; есть стремление к быстрым изменениям во всех сферах 

человеческого существования. В этих условиях люди и страны, пережившие духовный 

кризис, обратились к определению своей идентичности: «Кто я»? или «кто мы»? В этом 

контексте мы можем говорить о кризисе идентичности. Проблема идентичности остро встает 

как перед отдельно взятыми индивидами, так и перед сообществами, этническими группами, 

нациями и государствами. Это подтверждает теорию возрастающей сложности и 

напряженности самоидентификации в эпоху глобализации. 

Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев размышляет об культурной 

самоидентичности современных казахов, отмечая: «Однако ни включенность в тюркский 

историко-культурный контекст, ни евразийский компонент нашего мироощущения не 

составляют главного содержания культурной идентификации. Главное содержание 

культурной идентификации, и чем дальше тем больше, будет связано  с судьбами нашей 

общей Родины – Казахстана, с его уникальной историей и культурным ландшафтом, не 

сводимым в  чистом виде ни к восточным, ни к западным культурным моделям. Вообще 

ориентация человека и нации в мире культуры порой удивительно совпадает. И также как 

в памяти человеческой события личностного порядка окрашиваются либо в 

романтические, либо в трагические тона, также и память народа - это не столько прошлое, 

сколько настоящее, обращенное в будущее»  [1, с. 145].  

В контексте глобализации формирование личности будет происходить в рамках 

культуры, национальности, нации, цивилизации. И все это дается диалектикой нового и старого, 

что переводит межэтнические отношения в совершенно иной контекст - общий и национально-

особый контекст. Культурная глобализация порождает множество новых культурных моделей и 

моделей поведения, формируя систему ценностей, отличную от предыдущей. Эти ценности 

особенно важны в социальной практике повседневной жизни, они создают модели мышления и 

социальных действий. Поэтому глобализация выходит из другого ракурса - фактически, она 

действует не только как инициатор трансформации социального бытия, но и как ответ на вызовы 

современности. 

В современном полиэтническом и поликонфессиональном обществе Казахстана 

социально-культурные и этнические процессы характеризуются возрождением и 

переосмыслением памяти этнических групп и их этнических культур. 

Профессор З.К. Шаукенова полагает, что этническая самоидентичность отражает 

глубинные начала и проявляется как один из «психологически мотивированных актов личности. 

С ее помощью человек решает вопрос о приоритетности для себя конкретной этнокультурной 

базы существования с ее ценностными элементами: языком, традицией, образом жизни, 

исторической памятью, национальной культурой и так далее. При этом личность может в 

полном объеме и не владеть этими этнокультурными ценностями в силу условий воспитания, 

образования, социализации. В этом смысле акт этнической самоидентификации носит как бы 

иррациональный характер, выражая эмоциональное слияние личности с объектом - этносом, 

нацией». [2, с. 3]. Это обстоятельство имеет множество следствий, главной среди которых 

является рождение плюрализма социальных и культурных практик, а также возможность их 

сосуществования в рамках единого пространства.  

Особенно важно оценивать эти процессы и явления в поликультурном и 

поликонфессиональном обществе. В контексте глобализации важно сохранить оригинальную 

культуру и этническую самобытность народов. Глобализация привела к новому разделению 

социально-культурного характера, что усугубило проблемы этнической и религиозной 

идентичности. Особое внимание заслуживает культурная глобализация, как один из важнейших 

компонентов глобализации, поскольку этот процесс в Казахстане включает взаимосвязь 

культурных ценностей, взаимодействие и взаимопроникновение этнических культур и участие в 

интеграционных процессах мировой культуры. 
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Диалог культуры, происходящий в контексте глобализации, ставят человека как носителя 

и создателя  культуры, перед выбором  многообразия ценностей. С одной стороны, это, 

этнические, национальные и культурные ценности, которые выражают многовековой опыт и 

духовную мудрость своего народа, а с другой - ценности западной и массовой культуры, 

ценности мировой цивилизации. Сохранение оригинального «я», традиций и обычаев этноса, 

передаваемых из поколения в поколение. Президент Республики Казахстан отметил: «И то, как  

глобализация войдет в нашу жизнь, позитивно или негативно, зависит не только от нас самих, 

нашего осознанного  и интуитивного стремления к гармонии и благополучию. Многое, если не 

все, зависит от других, подчас неуловимых факторов - культурный потенциал, исторический 

традиционализм, экономическое состояние, ресурсная база и  собственное или национальное 

мироощущение и мировосприятие, которые не всегда поддаются логике или строятся на 

конструктивной основе» [3, с. 11]. Другими словами, происходит интенсивный и обостренный 

поиск культурной идентичности. Идентификация все же возможна, однако, только в процессе 

отделения от других, отграничения своего от чужого. 

 «Культура никогда не  была и никогда не будет отвлечённо-человеческой, она всегда 

конкретно-человеческая, т.е. национальная, индивидуально-народная и лишь в таком своём 

качестве восходящая до общечеловечности...» [4, с. 259]. 

 Глобализация способствовала тому, что мир становится единым пространством, в 

котором происходит интенсивное взаимодействие между нациями, государствами и регионами, 

а процессы обновления этнических ценностей усиливаются как стремление защитить 

этническую культуру в современном мире. Конечно, культуру нельзя сохранить в ее 

первоначальной форме. Сохраняя культуру, мы не можем избежать проблем, с которыми 

сталкивается человечество в начале эпохи глобализации. В частности, как объединить 

необходимую непрерывность преемственность, с неизбежными изменениями, как устранить 

дисфункциональные элементы и сохранить функциональность и попытаться улучшить свою 

традицию, можно полностью разрушить все культурное наследие. 

В начале двадцатого века Н.А. Бердяев размышлял о все человечности этнических 

культур и о том, что глобальное единство создавало бы различные противоречия в мире, где 

историческая ответственность за сохранение этнической группы как сообщества стала бы общей 

ответственностью самого этноса и ее представителей. «Судьба нации и национальных культур 

должна совершиться до конца. Принятие истории есть уже принятие борьбы за национальные 

индивидуальности, за типы культуры... Все великие национальные культуры - все человечны по 

своему значению. Нивелирующая цивилизация уродлива.  

Нация есть динамическая субстанция, а не преходящая историческая функция, она 

корнями своими врастает в таинственную глубину жизни. Национальность есть положительное 

обогащение бытия, и за нее должно бороться, как за ценность. Национальное единство глубже 

единства классов, партий и всех других преходящих исторических образований в жизни 

народов. Каждый народ борется за свою культуру и за высшую жизнь в атмосфере 

национальной круговой поруки»  [4, с. 260]. 

Если на протяжении многих веков основное направление развития отдельных 

континентов, стран и народов шло в сторону их дифференциации под воздействием специфики 

местных условий, то в настоящее время начинается интенсивный процесс интеграции мира, 

«сборки» автономных национальных и региональных узлов в глобальный агрегат 

жизнедеятельности человечества. Это не означает отказа от особенностей, специфики 

различных регионов. Эта специфика продолжает сохраняться, а порой и углубляться в едином 

процессе жизнедеятельности, что, собственно, и обуславливает взаимозависимость отдельных 

частей друг от друга. В этой связи перспективу явлений, развивающихся на рубеже тысячелетий, 

адекватнее отражает не взгляд на мир как на традиционную карту с рельефно обозначенными 

национальными границами, а восприятие нашей планеты такой, какой она, например, 

представляется с орбиты. 

В результате развития высоких технологий меняется само понятие «территория». С 

одной стороны, «территория» расширяется за пределы национальных границ, открывая 
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возможности быстрой связи и взаимодействия людей из разных стран, с другой – сужается, 

охватывая через сеть Интернет отдельные корпоративные или иные группы. Возникают новые 

общности и новые формы идентичности, которые далеко не всегда не совпадают с 

национальными или иными географическими границами. Эти группы все активней становятся 

участниками современных международных отношений, ставя под сомнение гипотезу С. 

Хантингтона о столкновении цивилизаций, которые при всем многообразии характеристик, 

выделяемых С. Хантингтоном,  все же предполагают географическую территорию. Современная 

культура предстает не как статичная замкнутая система, а как поток смыслов, который 

непрестанно разрушает старые связи и создает новые, она делает все больший акцент не на 

автономию, а на коммуникацию. Растет число людей, пересекающих границы своего 

культурного мира и пытающихся осесть в другом культурном регионе.  

Великий интернационалист и патриот Индии Махатма Ганди писал: «Я не хочу, чтобы 

мой дом со всех сторон окружал забор, и чтобы мои окна были закрыты. Я хочу, чтобы ветры 

культуры из всех стран овевали мой дом настолько свободно, насколько это возможно. Однако я 

отказываюсь, чтобы ветры культуры сбивали меня с ног».[5, с. 26]. 

Следовательно,  для современной политики чрезвычайно важно развивать совершенно 

новый тип идентичности - идентичность, которая не фокусируется на одной конкретной 

культуре, а на множество культур. Культура, является сферой, наиболее чувствительной к 

глобализации. Глобализация, несомненно, способствует сближению людей. Однако это не 

должно приводить к объединению культур или доминированию одной или нескольких 

культур, над всеми остальными. Не должна она и поддерживать фрагментацию или 

менталитет гетто. Напротив, глобализация должна стимулировать плюрализм как часть 

культуры межэтнического общения. 

Казахстан является отличным примером в этом отношении. Мозаика ее народов, 

культурное многообразие, которое обогатило его на протяжении веков, является одним из 

главных сокровищ республики. Глобализация никоим образом не должна приводить к 

единообразию то, что по определению должно оставаться многогранным. 
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    Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар:рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласы ел дамуының жарқын үлгісі мен нақты қадамдарын көрсететін келелі 

ой,салиқалы пікір, батыл шешімдерге құрылған маңызды құжат. Бұл мақалада, ұлттық 

болмыстан, ұлттық кодтан айырылып қалмай сананы жаңғырту, оны әлемдік 

құндылықтармен үйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату жолындағы мақсат-мүдделер 

туралы өзекті мәселе көтеріліп отыр. Онда ел Президенті Қазақстан үшін қайта түлеудің 



 

320 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

айырықша маңызды екі үдерісі-саяси реформа мен экономикалық жаңғыруды қолға ала 

отырып біртұтас ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам басатынын және қоғамдық 

сананы қалай өзгертетіні жөнінде алысты болжайтын көзқарастарымен бөліседі. 

Кілттік сөздер: жаңғыру, рухани, реформа, бәсеке, болашақ, ұлт, құндылық. 

 

  Мемлекет басшысы рухани жаңғырудың негізгі қызметі мен ерекшеліктеріне ой 

жүгіртіп, бұл жаңғырудың маңыздылығына тоқталады: «Жаңғыру атаулы бұрынғыдай 

тарихи тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше,замана сынынан 

сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына айналдыра 

білу қажет. Егер жаңғыру елдің ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса,ол адасуға 

бастайды. Сонымен бірге, рухани жаңғыру ұлттық сананың түрлі полюстерін қиыннан 

қиыстырып, жарастыра алатын құдіретімен маңызды». Саяси, экономикалық реформаларда 

егеменді еліміз бірқатар жақсы нәтижелерге қол жеткізгені баршаға мәлім.Ол адами 

құндылықтар, рухани қазына, жастарды тәрбиелеу, олардың бойына патриоттық рухты сіңірі 

білу жұмысында рухани салаға басымдық берудің қажеттілігін алға қойа отырып. 

Елбасымыздың рухани жаңғыруға, руханиятқа, білім, ғылымға маңыз беруі-үлкен көрегендік 

пен ұлттың алға ілгерлеуін жылдам қарқынмен жылжытатын қозғаушы күш. Бұл – тәуелсіз 

еліміздің бақытты болашағы мен алаңсыз келешегі үшін жасалып жатқан жұмыс. Өйткені, 

рухани байлықтың кемел болғаны бұл жеке азаматтарымыз үшін де,әрбір жеке тұлғадан 

құралған қоғам, туған еліміз үшін де өте маңызды үдеріс. Н.Ә. Назарбаев бұл ретте, тұтас 

қоғамның және әрбір қазақстандықтың санасын жаңғыртудың бірнеше бағытына жеке 

тоқталды. «Сананы жаңғыртудың» мазмұнын негіздей отырып, Президент жаңғырудың алты 

бағытын белгіледі: 1.Бәсекеге қабілеттілік; 2.Прагматизм; 3.Ұлттық бірегейлікті сақтау; 

4.Білімнің салтанат құруы; 5.Қазақстанның революциялық емес,эволюциялық дамуы; 

6.Сананың ашықтығы. 

  Аталған бағыттардың бәрі уақыттың талаптарына нақты және тиянақты  жауап 

береді. «Мәңгілік ел» болуымыз үшін бізге ауадай қажетті қасиеттер мен 

құндылықтардың қайнары тоғысып, ақыл парасаты толысқан,ғаламдық  ғылымды игерген 

адамдар көп болса, еліміз өркениетті, бәсекеге қабілетті болатыны ақиқат. «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.Компьютерлік сауаттылық,шет тілдерін 

білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға басуына сөзсіз қажетті 

алғышарттар болып табылады. Сол себепті, «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде білім беру», 

«Туған жер», «Мәдени және конфессияаралық келісім» сияқты бағдарламалар яғни барша 

қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың талаптарына даярлаудың қамы деп ашып көрсетеді.  

Бәсекеге қабілеттілік саясат пен экономикада, білім, ғылымда, технологияда, яғни барлық 

салада болуы тиіс. Білім мен тәрбиесі ғажайып түрде үндескен,ұлттық идеологиясы 

темірқазығына айналған табысты ел болуымыз үшін жақсылыққа ұмтылып, 

жаманшылықтан арылып, саналы түрде барлық қасиеттерімізді ізгілендіріп,  сананы 

рухани жағынан үнемі жетілдірі, дамытып отыруға тиістіміз. 

   Болашаққа бағдар ретінде жаратылыстану,  инженер-техникалық мамандар 

дайындайтын ЖОО-ың профессор-оқытушылары , білім беру саласының қызметкерлері және 

осы оқу орнында білім алып жатқан жастарымыз Елбасының осы сөздерін өздерінің алға 

қойған өмірлік мақсаттарына енгізе отырып, еліміздің рухани тұрғыдан дамып, 

интеллектуалдық дәрежесінің жоғарылауына өз үлесінтерін қосып келеді. Ұлттық кодтың 

өзегін сақтай отырып, болашаққа қадам басуымыз қажет.Білім рухани жаңғырудың басты 

алғышарты. Өйткені, ой жүйесі терең, алыстан пайымдап,тереңнен тамырланған 

дүниетанымы кең адам ғана бәсекеге төтеп береді деген ауқымды ұғымды білдіреді. 

Елбасының осы сөздерін білім және ғылым саласының қызметкерлері толық қолдай отырып, 

рухани мәдениеттің дамуы үшін тағылымды ұлттық тәрбиенің қайнарынан сусындап,биік 

адами құндылықтардың кемелдену барысында әрбір маман иесі кәсіби қызметін жоғары 
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"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

деңгейде жүзеге асыру қажеттілігін мақсат етіп отыр. Ел Президентінің рухани жаңғыруға 

қатысты ұстанымдары білім беру саласында бірауыздан қолдау тауып, ұлттың кемелденіп 

дамуына әсер етуші ең маңызды фактор деп санаймыз. Жастарымыз басымдық беретін 

межелердің қатарында білім жүйесі әрдайым бірінші кезектегі орында тұруы міндет деп 

есептейміз. 

   Ұлттық жаңғыру дегеніміз-ұлттық санамен тығыз байланысты.Оның түпкі мақсаты-

ұлттық бірегейліктті сақтап,ел ішінде бейбітшілік пен келісім  үйлесе отырып,ұлттық береке, 

бірлік салтанат құрған бәсекеге қабілетті,табысты ел болу. Сондықтан рухани жаңғыру 

үдеріс кезінде қабылданған оң шешім деп танимыз.Осы рухани жаңғырудың жүзеге 

асырылуын біз және сіз болып, «Бір жағадан бас,бір жеңнен қол шығарып» бірлікте 

орындауымыз аса қажет. Бәсекеге қабілетті, әлемдік деңгейде танылған, әрі дамыған рухани 

кемел ел болу – Елбасының асыл арманы.Ендеше,мемлекет басшысының жастарға  

серпін,тың бастама ұсынуы келешекке қамданудың әрекеті деп түсінеміз. 

   Елбасы аталмыш тұғырнамасында білім,ғылымға ерекше басымдық беріп отыр. 

«Терең білім- тәуелсіздігіміздің тірегі», - деген Н.Ә. Назарбаев «Мәңгілік ел» болуға қадам 

басқан тәуелсіз Қазақстанның ендігі жаһандану алдында ұлт ретінде жойылып кетпеуі үшін 

ұлттық кодын сақтаған, терең білімді, бәсекеге қабілетті, ұлттық құндылықтарын бойына 

сіңірген ақыл ойы кемел тұлға болуына маңыз береді. Тәуелсіздік жылдарында қыруар 

жұмыс жасалды.Он мыңдаған жастар әлемнің маңдайалды университеттерінде оқып,білім 

алды. Бұл жұмыс өткен ғасырдың тоқсаныншы жылдарының басында қолға алынған 

«Болашақ» бағдарламасынан басталды. Дегенмен, білімнің салтанаты жалпыға ортақ болуы 

тиіс. Оның айқын да,бұлтартпас себептері бар. Осылайша мақалада айтылған әрбір ойдың 

астарында терең мазмұн мен зерделі пікір жатыр. Қазіргі таңдағы білім беру саласындағы 

білім мен тәрбие жүйесі Елбасының парасатты пайымдарын негізге ала отырып,қарқынды 

түрде жүзеге асырылуда. Ал идеология мәселесіне келер болсақ, кестелі сөз,кесек ойлары 

көрініс тапқан ой-толғауында Президент елес идеологияларға ермей заманға сай амал етуге 

үндейді: «Өкінішке қарай,тарихта тұтас ұлттардың ешқашан орындалмайтынын елес 

идеологияларға шырмалып,ақыры су түбіне кеткені туралы мысалдар аз емес.Бүгінде 

радикалды идеологиялар ғасыры келмеске кетті. Енді айқын,түсінікті және болашаққа жіті 

көз тіккен бағдарлар керек. Адамның да, тұтас ұлттың да нақты мақсатқа жетуін көздейтін 

осындай бағдарлар ғана дамудың көгіне темірқазық бола алады. Ең бастысы,олар елдің 

мүмкіндіктері мен шама-шарқын мұқият тексеруі тиіс». Мақалада көтерілген идеологиялар 

туралы кесек ой да ел басқару жүйесін жаңа өзгерістер биігіне бастары айқын.Дәл осындай 

тәуелсіз Қазақстанды өркениет көшінің алдыңғы легіне апаратын жаңа бастамалар қашанда 

көпшіліктің қолдауына мен ықыласына бөленеді.  

 Әр адамның кіндік қаны тамған жері – алтын ұя бесігі. «Туған елдей ел болмас, 

туған жердей жер болмас» дейді дана халқымыз. Туып өскен ауылымыздағы тарихи 

жерлеріміз бен ұлтымыздың құндылықтарын жас ұрпақтың бойына терең сіңіру 

мақсатында облыс, аудан көлемінде іс-шаралар атқарылуда.Қазіргі таңда ұстаздар мен 

білім беру  қызметкерлері алдында жастардың бойына ата-баба өсиеттері мен салт-

дәстүрлерді ұмыттырмай, өз ұлтын, өзге ұлтты сыйлай білетін білімді етіп тәрбиелеу 

міндеті тұр. Әрбір жасөспірімнің бойына өз жерінің тағдырын ойлайтын, туған халқының 

тарихына, мәдениетіне, әдебиеті мен ана тіліне деген мақтаныш сезімін оятып, өз еленің 

патриоты болып жетілуіне ұйытқы болуымыз қажет. Еліміздің тарихы-этнографиялық 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» аясында отансүйгіштікке,рухани тәрбие беріп, 

еліміздің өткені мен бүгінін үйретудің маңызы үлкен. Ел президенті Н.Ә. Назарбаевтың 

«Біздің келешек ұрпағымыз оқуға, жаңа білім мен ғылымды игеруге, білім мен 

технологияны күнделікті өмірде шебер де тиімді пайдалануға тиіс. Біз бұл үшін барлық 

мүмкіндікті жасап, ең қолайлы жағдайлармен қамтамасыз етуіміз керек», - деген сөзін 

басшылыққа алып, еліміздің жарқын болашағы үшін аянбай қызмет етуіміз қажет деп 

білеміз. «Ұрпағы білімді халықтың – болашағы бұлыңғыр болмайды» дегендей, «Мәңгілік 

Ел» болу жолындағы игі істеріміз жемісті болсын демекпін. 
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

    Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық 

мақадасында тарихтың өткеніне көз жүгіртіп, жаңа тарихи кезеңдерге жан-жақты баға бере 

отырып, рухани жаңғыру арқылы болашаққа деген өзінің парасатты пікірлері мен көзқарасын 

білдірді. «Екі дәуір түйіскен өліара шақта Қазақстанға түбегейлі жаңғыру және жаңа идеялар 

арқылы болшағын баянды ете түсудің теңдессіз тарихи мүкіндігі беріліп отыр». Сонымен қатар, 

сапалы білім, ғылым, компьютерлік сауаттылық, шет тілдерін білу, мәдени ашықтық әркімнің 

алға басуына қажетті алғышарттардың бірі. Прагматизм –өзіңнің ұлттық және жеке байлығыңды 

нақты білу, оны үнемді пайдаланып, соған сәйкес жоспарлай алу, ысырапшылдық пен 

астамшылыққа, даңғойлық пен кердеңдікке жол бермеу. Нақты мақсатқа жетуге, білім алуға, 

саламатты өмір салтын ұстануға, кәсіби тұрғыдан жетілуге басымдық бере отырып, осы жолда 

әр нәрсені ұтымды пайдалануды көздейді. 

    Елбасы еңбегінде елді рухани жаңғырту мәслелерін қозғайды. «Біз қайта түлеудің 

айрықша маңызды екі процесі- саяси реформа мен экономикалық жаңғыртуды қолға алдық. 

Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, ол – әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына 

қосылу. Мақсатқа жету үшін біздің санамыз ісімізден озып жүруі, яғни одан бұрын жаңғыртып 

отыруы тиіс. Бұл саяси және экономикалық жаңғыртуларды толықтырып қана қоймай, олардың 

өзегіне айналады», - дейді Елбасы. Шын мәнінде, көз ілеспес шапшаңдықпен дамып, жедел 

өзгеріп отырған мына дүбірлі дүниеде, Елбасы айтқандай, сана-сезіміміз бен дүниетанымымызға 

әбден сіңісті болып қалған таптаурын қағидалардан арылып, рухани жағынан серпілуіміз, 

жаңғыртылуымыз қажет. 

   Ұлттық жаңғыру – ұлттық бірегейлікті сақтаудан басталады. Ұлттық салт-дәстүріміз, 

тіліміз бен өнеріміз, әдебиетіміз бен жоралғыларымыз, бір сөзбен айтқанда ұлттық рухымыз 

бойымызда мәңгілікке сақталу керек, бірақ өркендеуге тосқауыл болатын көнерген әдеттер мен 

дағдылардан толықтай арылу керек. Табысқа жетудің негізгі бір жолы- білімнің салтанат құруы. 

Аса білімді адамдар ғана табысқа жетеді. Жастарымыз басымдық беретін межелердің қатарында 

білім әрдайым бірінші орында тұруы шарт. Құндылықтар жүйесінде білімді бәрінен биік қойған 

ұлт қана табысқа жетеді. Сондықтан, көш басындағы елдермен  тереземізді теңеп, иық түйістіру 

үшін заман ағымына икемделу арқылы жаңа дәуірдің жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек. 
Елбасымыздың рухани жаңғыруға,руханиятқа, білім, ғылымға маңыз беруі-үлкен көрегендік пен 

ұлттың алға ілгерілеуін жылдам қарқынмен жылжытатын қорғаушы күш. Бұл-тәуелсіз еліміздің 

бақытты болашағы мен алаңсыз келешегі үшін жасалып жатқан жұмыс. Әрбір жеке тұлға үшін 

оның тәрбиесі, ұлттық сана–сезімі, ұлттық рухани тамырынан нәр алған құндылықтары мен 

оның жаһандық өзгерістерді дұрыс бойына сіңіру баршамызға үлкен міндет. Білім мен тәрбиесі 

ғажайып түрде үндескен, ұлттық идеологиясы темірқазығына айналған табысты ел болуымыз 

үшін жақсылыққа ұмтылып, жаманшылықтан арылып, саналы түрде барлық қасиеттерімізді 

ізгелендіріп,сананы рухани жағынан үнемі жетілдіріп, дамытып отыруға тиістіміз. Қазақ тілін 

біртіндеп латын алфавитіне көшіру-заман талабы. Латын харпіне көшу туралы Елбасы 

«Латыншаға көшудің терең логикасы бар. Бұл кәзіргі заманғы технологиялық ортаның, 

коммуникацияның, сондай-ақ  XXI  ғасырдағы ғылыми білім беру процестерің ерекшеліктеріне 

байланысты» деп атап көрсетті. 
  Елбасымыз: «Біз балалырымызды мектеп қабырғасынан бастап олардың бойындағы 

құбылыстың өзгеруін талдай алатын,шығармашылық тұрғыдан ойлай білетін,жағдайдың 

өзгеруіне тез икемді, қызметтің түрлерін өздігінен ұйымдастыруға қабілетті және өз бетімен 

үнемі білім алуға даяр болатындай етіп дамытуымыз керек»-деп нақтылап атап өткен 

болатын. Бұл дегеніміз бәсекелестікке қабілетті тұлғаны тәрбиелеп шығу біздің басты 

мақсатымыз екенінің көрінісі. 

Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында оқу үдерісінде қолданылатын 

педагогикалық әдіс-тәсілдер, технологиялар жетілдіріліп келедіБұл жаңа технологиялық 

жетістіктер мен инновацияларды енгізу, ІТ-технологиялардың жедел дамуы мен адам 

ресусртарының мобильдігі.Осы жағдайда білім мен ғылым өзгерістердің алдыңғы қатарында 

тұруға тиіс. Әлемнің жетекші экономикалары тек адами капиталдың жоғарғы деңгейі 

есебінен ғана гүлденуге қол жеткізеді.Оған жаңа білім беру стратегиялары мен саясаты 
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"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

ықпал етеді. Білім беру мазмұнын жаңарту білім берудің қазіргі заманғы үрдістерін және 

қазақстандық білім берудің үздік практикасын кіріктіруге, оқушыларды кең ауқымды 

дағдыларға үйретуге, функционалдық сауаттылықтарын арттыруға, адами құндылықтарын 

дамытуға бағытталған. Жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында жалпы орта білім 

берудің мақсаты-тұлғаның жалпы мәдениетін қалыптастыру,оны қоғамдық түрде таңдауға 

және меңгеруге негіз жасау, оқушыларды сындарды оқытуға үйрету,әлемдік білім кеңістігіне 

қол жеткізу, инновациялық білім негіздерін терең меңгерту. Жаңартылған білім беру 

мазмұны жағдайында педагогтар оқу үрдісін ұйымдастырудың инновациялық, 

компьютерлік,электрондық, интерактивті тәсілдерін, әдістерін, жаңа технологияларын 

қолдануына жан-жақты мүмкіндік жасалынып отыр.Зерттеушілік тәсілі, құндылықтарға 

бағытталған тәсіл, іс-әрекеттік тәсіл, тұлғаға бағдарланған тәсіл,саралап оқыту тәсілі,ойын 

арқылы оқыту,жобалау тәсілі,ақпараттық-коммуникациялық технологияларды 

қолдану,дамыта оқыту,модульдік оқыту, проблемалық оқыту, дербес оқыту тәсілі, 

компьютерлік модельдеу, бағдарламалық оқыту, қашықтықтан оқыту технологияларын 

ұстаздар қауымы уақыт талабына сай практикада шебер пайдалануда. 

  Қазақтың ұлы педагогы М.Жұмабаевтың: «Мектеп пен тұрмыс бірі қырым,бірі қияда 

жатпауын,мектепте оқыған адам білімді құшақтап алып,тұрмыста жарамсыз болып 

шықпауын,бала нені білсе де, көзімен көріп, қолмен ұстап мүмкін болғанша өзі істеп білуін 

қолдаған.Мектеп бітіріп шыққан соң бала бүкіл әлемге, өзгенің және өзінің өміріне білім 

жүзімен ашылған сапалы ақыл көзімен қарай білсе, міне білімдендірудің көздейтін түпкі 

мақсаты осы» деген сөзі жаңартылған білім мазмұнының талаптарымен сәйкес болып тұр, 

бүгінгі күнге дейін маңызын жойған жоқ. Педагогтар жаңартылған білім мазмұны 

жағдайында оқу үрдісінде әдістер мен тәсілдерді, жан-жақты пайдаланғанда ғана дамыған 

шығармашыл оқушыларды қалыптастыратындығы сөзсіз. 

    Мектептегі басты тұлға мұғалім екендігі белгілі.Қазіргі технологиялар ерекше 

дамыған заманның өзінде білім сапасын қамтамасыз етудегі мұғалім рөлін ешнәрсемен 

ауыстыруға болмайтындығын халықаралық тәжірибелер көрсетіп отыр.Демек,мұғалім 

біліктілігі, бұл еліміздің бүкіл білім беру жүйесін алға бастырып,оны заман талабына сай 

етіп құрудың негізгі алғышарты,басты кепілдігі болып табылады. Мұғалімнің құзіреттілігі 

мен кәсіби шеберлігі тұрғысынан педагог ғалымдар мен психологтар мұғалім мәселесіне 

бірнеше бағытта баға береді. Бұл мәселе қай уақытта да өзекті болып қала бермек. Заман мен 

қатар мемлекет, қоғам өзгереді, мұғалімге деген талапта өзгеруі заңдылық. Мұғалім 

заманның ағымынағ, уақыт талабына сай оқушының талабымен сұранысын қанағат еткенде 

ғана ол өзінің алдындағы шәкіртіне  ұнайды. Мұғалім – жас ұрпақтың рухани 

сәулеткері,қоғам,халық өзінің үміті мол болашағын тапсыратын сенімді өкілі.Ұстаз сол 

сенімді ақтай отырып,зерделі де зерек,парасатты,ұлттық және адамзаттық құндылықтарды 

бойына дарытқан тұлғаларды тәрбиелеуі тиіс. Мұғалім шәкірттерінің алдында әлемнің сан 

түрлі сұрақтарына жауап таба білетін, кез келген қиындықта дұрыс жол көрсете алатын 

ақылшысы болу керек. Сондықтан да ұстаз өз кәсібінің шебері болу мақсатында рухани күш 

жігерін, парасат қуатын сала отырып жұмыс жасауы қажет.  

   Жахандану дәуірі – әлемдегі елдердің бәсекелестік жағдайында халықаралық 

деңгейде өзара кірігу үрдістерінің жандану дәуірі де болғандықтан, білім- пайдалы 

инвестиция саласы ретінде еліміздің экономикалық, әлеуметтік және саяси даму 

тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Қоғам талабына сай интеллектуалды, дені сау, ой-өрісі 

жоғары дамыған, халықаралық деңгейге сәйкес білімі бар ұрпақ тәрбиелеу- қазіргі заман 

мұғалімінің басты міндеті. Мұғалімге тән ең бірінші қасиет-баланы құрметтеу, оның 

адамшылық ар-ожданын, намысын, тұлғасын жасына қарамай сыйлау, құрмет тұту. Бұл 

мұғалімнің терең дүниетанымы мен үлкен жүрегінен келіп шығады. Олай болса, тәуелсіз 

еліміздің болашақ тағдырын тәрбиелейтің қазіргі заман ұстазы қандай болмақ керек? Әрине, 

ол өз кәсібінің майталманы, осы мақсатқа рухани күш-жігерін парасат қуатын салу керектігін 

айтпаса да түсінікті. Ұстаз күнбе-күнгі көп қырлы еңбегінде мазмұны әр түрлі кездейсоқ 

жайттардың туындап отыратынын алдын ала сезіп, болжап және оның оң шешімін табуға 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

дайын болуы тиіс. Сондықтан да ұстазды әр баланың жан-дүниесін танып білуші, әрі оның 

жеке тұлға етіп, қалыптастырушы, ел болашағының мүсіншісі деуге болады. 

  Тәуелсіз еліміздің берік тірегі-білімді ұрпақ. Ендеше, жаңа дәуірдің күн тәртібінде 

тұрған келелі мәселе- оқытудың жаңа технологияларын қолдана отырып, саналы, рухани бай 

салауатты,жан-жақты дамыған жеке тұлға даярлау-бүгінгі ұстаздар қауымының басты 

парызы екені баршаға аян. Сондықтан мұғалімнің білім берудің қәзіргі заманғы озық 

технологияларын, әсіресе, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды тиімді 

пайдаланудың маңызы зор. Өйткені, ақпараттар ағыны ағылған,түрлі хабарлар тасқыны 

тасыған жаңа ғасырда мұғалім озық техникалық, электрондық құралдарды , компьютерді 

жетік меңгерген, өз пәнін өмірмен байланыстыра алатын, ақпаратшыл және ұлтының 

кемеліне келіп толысуына, рухани өсуіне, әдеби-мәдени дамуына басты ықпал жасаушы, ұлт 

жанды патриот  болу керек.  Ертеңгі болашағымыздың сапалы білім, саналы тәрбие алуы-

қазіргі коғамдағы ұстаздарға байланысты.    Біздің келешек ұрпағымыз оқуда жаңа білім мен 

ғылымды игеруге, озық технологияны күнделікті өмірде шебер де, тиімді пайдалануға 

тиіс.Біз ұстаздар қауымы бұл үшін барлық мүмкіндікті жасап,ең қолайлы жағдайларды 

қамтамасыз етіп, еліміздің жарқын болашағы үшін аянбай қызмет етуіміз қажет. 

  Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласына 

сай елімізде, облысымызда «Туған жер», «Мәдени» т.б бағдарламалар бойынша атқарылған  

іс-шаралар көп. Түркістан облысы бойынша республикалық маңызы бар Қ.А.Ясауи, Арыстан 

бап. Ибраһим Ата, Қараша Ана, Махмұтқан Ата, Смайыл Ата, Домалақ Ана Ысқақ Ата 

археологиялық тарихи нысандары қайта жаңартылып ел руханиятына серпін беретін жобалар 

қолға алынды. Батырларға, тұлғаларға, қоғам қайраткерлеріне орнатылған ескерткіштер, «Суан 

баба», «Түгейболат», «Келдібек ата», «Сиқым баба», «Жаныс баба», «Сіргелі» кесенелері өткен 

ғасырлардың  ізі қаланған қасиетті тарихи орындар болып табылады. «Қазақстанның  киелі 

жерлері географиясы», «Таңбалы тастар-бабалар ізімен» облысымызда экспедициялары 

ұйымдастырылып, облыс көлеміндегі киелі, қасиетті орындар есепке алынды. Облыс 

көлеміндегі  «Ысқақ баба», «Қарабура», «Баба түкті шашты Әзіз», «Түрік басы», «Ақ мешіт», 

«Мәртөбе», «Ханқорған», «Ғайып ерен -қырық шілтен», «Кеме қалған», «Ақ бура», «Ақ әулие», 

«Ердәуіт», «Көз әулие», «Бибімәриям», «Саңғыл би», «Қария әулие» киелі орындары қайта 

жаңартылды. Еліміздің тарихи орындары мен киелі, қасиетті жерлері, тарихы ел арасында, 

жастардың арасында кеңінен насихатталынып бүгінгі ұрпаққа үлгі етілуде. 
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Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуы (ӘЭД) – бұл халықтың өмір сүру 

жағдайын жақсарту процессі. Қандайда болсын мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық 

даму деңгейі әлеуметтік қатынастардың дамуын білдіреді. Ол үшін әр түрлі факторлар 
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мен нақты әрекеттер үлкен әсерлерін тигізіп отырады. Бір жағынан, әлеуметтік 

қатынастардың дамуына жеке тұлғалар, адамдар бірлестіктері немесе жалпы халық 

төменнен әсер етсе, екінші жағынан – қоғамның саяси жүйесінің субъектілердің мақсатқа 

сай, жоспарлы түрде қызметі жоғарыдан маңызды әсерін тигізеді. 

Кілт сөздер: әлеуметтік-экономикалық даму, жұмыссыздық, еңбек нарығы, жалақы 

индексі.            

  

Социоэкономика наука, опирающаяся на результаты исследования не только 

экономических, но также социальных, психологических и культурных факторов. Высокий 

уровень моральных обязательств является непременным условием существования 

экономически стабильного общества.    

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, безработица, рынок труда, 

индекс заработной платы. 

 

Socioeconomics (also known as social economics) is the social science that studies 

how economic activity affects and is shaped by social processes. In general it analyzes 

how societies progress, stagnate, or regress because of their local or regional economy, or 

the global economy. Societies are divided into 3 groups: social, cultural and economic. 

 Key words: social and economic development, unemployment, labor market, wage index. 

 

Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуы (ӘЭД) – бұл халықтың өмір сүру 

жағдайын жақсарту процессі. Яғни, бұл дегеніміз: 

- Халыққа қолдануға ұсынылатын қоғамдық және жеке қолданыс заттарымен  

қызметтердің сапасын, санын көбейтеді;  

- Әлеуметтік- экономикалық даму (ӘЭД) мемлекеттік басқарудағы аймақ бойынша  

қаржы мөлшерінің мол бөлінуін қамтамасыз етеді. 

Әлеуметтік-экономикалық саясатты кең және тар мағынада қарастырған дұрыс. Бірінші 

жағдайда қоғам мүшелерінің өмірінің барлық аумақтарын қамтитын, оның ішінде оларды 

тауарлармен, тұрғын үй мен әлеуметтік инфрақұрылымдағы қызметпен, жұмыс орындар, 

ақшалай табыстар, қолайлы экологиялық жағдайлармен қамтамасыз етуді айтуға болады. Екінші 

жағдайда әлеуметтік-экономикалық саясаттың мазмұны тек әлеуметтік қамсыздандырылмаған, 

өздерінің жағдайларына байланысты қоғамдық қатынастарда белсенді роль атқара алмайтын 

әлеуметтік топ өкілдерін қолдайтын әлеуметтік шаралар мен шешімдерді білдіреді. Жалпы 

алғанда экономикалық, саясаттану және құқықтық зерттеулерге сүйене отырып, әлеуметтік-

экономикалық саясаттың келесі анықтамасын ұсынуға болады, яғни «Қазақстан 

Республикасының әлеуметтік- экономикалық саясаты ретінде заң түрінде рәсімделген, 

мемлекеттік билік органдарының мемлекеттің ішкі және сыртқы саясаттарының бағыттарымен 

сәйкес келетін, саяси, экономикалық және әлеуметтік даму міндеттерін шешуге бағытталған 

құқықтық, қаржылық-экономикалық шараларын» жатқызамыз[2]. 

Қандайда болсын мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі әлеуметтік 

қатынастардың дамуын білдіреді. Ол үшін әр түрлі факторлар мен нақты әрекеттер үлкен 

әсерлерін тигізіп отырады. Бір жағынан, әлеуметтік қатынастардың дамуына жеке тұлғалар, 

адамдар бірлестіктері немесе жалпы халық төменнен әсер етсе, екінші жағынан — қоғамның 

саяси жүйесінің субъектілердің мақсатқа сай, жоспарлы түрде қызметі жоғарыдан маңызды 

әсерін тигізеді. Саяси жүйе элементтерінің осы әрекеттері қоғамда жүргізілетін әлеуметтік-

экономикалық саясатты білдіреді[3]. 

Аймақтың әлеуметтік- экономикалық дамуын басқаруда әкімшілік реформалар мен 

корпоративтік басқару, муниципалды басқарудың рөлі ерекше. Бүгінгі таңда, елімізде осы 

бағытта жүргізіліп жатқан реформалар мемлекеттің, аймақтың әлеуметтік- экономикалық 

дамуына тікелей әсер етуде. Оның нәтижесін облыс мысалындағы төменде көрсетілген 

әлеуметтік- экономикалық даму көрсеткіштерінен көруге болады[4].. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_science
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_activity
https://en.wikipedia.org/wiki/Society
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_progress
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_stagnation
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_regress
https://en.wikipedia.org/wiki/Local_economy
https://en.wikipedia.org/wiki/Global_economy
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Алматы облысы бойынша әлеуметтік- экономикалық жағдайға талдау жүргізейік: 

 Барлық халық  Қала халқы  Ауыл халқы 

2017 жылғы  

1 қаңтарға 1 983,5 474,7           1 508,8 

2018 жылғы 

 1 қаңтарға 2 017,6 465,0 1 552,6 

 

2018 жылғы 1 қаңтарда облыстағы халық саны 2017,6 мың адамды құрады, соның 

ішінде қалалықтар – 465,0 мың.(23,1%), ауылдықтар – 1552,6 мың. адам (76,9%). Өткен 

жылғы тиісті кезеңмен салыстырғанда  халық саны 34,1 мың адамға немесе 1,7% өсті. 

2017 жылғы III тоқсанда халықтың орташа жан басына шаққандағы атаулы ақшалай 

табысы 67752 теңгені құрады, бұл 2016 жылғы III тоқсанмен салыстырғанда 8,3% жоғары, 

нақты ақшалай табыс көрсетілген кезеңге 1,7%-ға өсті. 

Халықтың жұмыспен қамтылуын зерттеу бойынша 2017 жылғы IV тоқсанда 

жұмыссыздар саны 48,3  мың адамды құрады. Жұмыссыздық деңгейі экономикалық белсенді 

халық санына 4,7% құрады. Жұмыспен қамту органдарында жұмыссыздар ретінде 

тіркелгендер саны 2018 жылғы қаңтар соңына 4,8 мың адамды құрады немесе экономикалық 

белсенді халық санына 0,5%.  

2017 жылғы IV тоқсанда қызметкерлерге есептелген орташа айлық атаулы жалақы 

116209 теңгені құрады. Өсім 2016 жылғы сәйкес тоқсанға 4,9%. Нақты жалақы индексі 

былтырғы жылдың тиісті тоқсанына 2,1%-ға төмендеді.  

 

Халықтың орта есеппен жан басына шаққандағы атаулы ақшалай табыстары (бағалау) 

 

 Атаулы 

ақшалай  

табыс, теңге 

2016 жылғы   

I тоқсан 54 427 

II тоқсан 57 681 

III тоқсан 60 831 

IV тоқсан 62 789 

2016 жыл 60 351 

2017 жылғы  

I тоқсан 59 718 

II тоқсан 65 064 

III тоқсан 67 752 
 

 

 

2017 жылғы ІІІ тоқсанда халықтың орташа жан басына шаққандағы атаулы ақшалай 

табысы 67752 теңгені құрады, бұл 2016 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 8,3 % -ға 

жоғары, нақты ақшалай табыс көрсетілген кезеңге 1,7% -ға өсті [1]. 

Аймақ бойынша әлеуметтік- экономикалық дамуды одан әрі күшейту үшін әр түрлі 

мемлекеттік жобалар ұйымдастырылып, іске асырылуда. Аймақтың әлеуметтік- 

экономикалық дамуы бойынша жобалар- бұл өзіндік принциптерімен міндеттері бар 

құқықтық құжаттама [5]. Жоба негізінен әлеуметтік және экономикалық сала бойынша 

мынандай бөлімдерді құрайды: 

- Әлеуметтік- экономикалық жағдай бойынша талдау ережелері; 

- Әлеуметтік-экономикалық мәселелер; 

- ӘЭД міндеттері мен мақсаттары; 
- Ұзақ мерзімді стратегиялық жоспарлары. 
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Қазақстан Республикасының әлеуметтік- экономикалық даму болжамы 

Аймақтардың әлеуметтік- экономикалық даму болжамы 

Аймақтың әлеуметтік саласының даму болжамы 

 

Демографиялық болжам Білім беру мен оның инфрақұрылымының 

даму болжамы 

 

Еңбек нарығы мен білім беретін қызмет 

болжамы 

Тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және 

оның инфрақұрылымының даму болжамы 

 

Медициналық қызмет көрсетудің даму 

болжамы 

Денсаулық сақтаудың даму болжамы 

 

Туристік қызмет көрсету нарығының 

болжамы 

Туристік фирмалар жүйесінің және туристік 

қызмет көрсету ассортиментінің даму 

болжамы 

 

Базалық және болжамдау кезеңіндегі аймақтың дамуының макроэкономикалық 

көрсеткіштері 

 

Аймақтың мақсатты даму бағыттарына мыналарды жатқызуға болады: 

 Аймақ экономикасын көтеру негізінде тұрғындардың өмір сүру деңгейін көтеру; 
 Тар жерлерді жою немесе ұлттық экономика үшін бірінші деңгейлі маңызы бар 

салалар кешенінің айырықша дамуын қамтамасыз ету; 

 Аймақтың басымды даму бағыттарына ресурстарды шоғырландыру. 
Аймақтың әлеуметтік- экономикалық дамуын жеделдету мақсатында келесідей 

ұсыныстар келтіруге болады: 

 Аймақтың әлеуметтік- экономикалық дамуын басқаруда мемлекеттік басқару 

саласындағы соңғы жаңалықтар мен жетістіктерді оперативті қолдану; 

 Аймақ экономикасын басқаруда ашықтық пен қоғам алдындағы есептілік 

принциптерін ұстану; 

 Мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы атқарымдарды шектеу, жергілікті 

өзін- өзі басқаруды күшейту және корпоративтік басқаруды дамыту; 

 Жоғары кәсіби мемлекеттік қызмет пен тиімді басқару құрылымын жасақтау; 

 Алдағы жылдарда атқарылған жұмыстардың барлығын бекітіп қана қоймай, 
бірнеше есе көбейту. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Алматы облысы бойынша stat.gov.kz жылдық есеп көрсеткіштері 
2. «ҚР – дағы жергілікті мемлекеттік басқару туралы» ҚР Заңы 2001 жылғы 23 қаңтар 

2008.01.10 №116 

3. «Қазақстан экономикалық, әлеуметтік және саяси жедел жаңару жолында» ҚР 

Президенті Н. Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауы 

4. «Қазақстан халқының әл- ауқатын арттыру- мемлекеттік саясаттың басты мақсаты» 

ҚР Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы 

5. Среднесрочный план социально- экономического развития  2016- 2017 
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АЙМАҚТЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯЛАНУДЫҢ  АГРОӨНЕРКӘСІПТІК 

БІРЛЕСТІКТЕРДІҢ ЫНТАЛАНУЫНА ӘСЕРІ 

 

Сапаров Е.К. 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 

 

E-mail: eldar_saparov@mail.ru 

 

Агроөнеркәсіптік кешен - республикадағы экономикасы жоғары әлеуетті, мүмкіндігі 

мол, ұдайы өндірістік және әлеуметтік мәні жоғары негізгі салалардың бірі саналады. 

Елдегі экономикалық реформалар, билік орындары қабылдаған нормативтік-құқықтық 

актілер мен басқа да іс-шаралар тұтастай алғанда агроөнеркәсіптік кешеннің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыруда әлі де болса шешуші роль атқара алмай отырғаны ақиқат.  

Кілт сөздер: агроөнеркәсіптік кешен,  ТМД аймағы, агроөнеркәсіптік интеграция, 

азық-түлік қауіпсіздігі, экономикалық тиімділік, экономикалық мүдде, агроөнеркәсіптік 

бірлестіктер. 

 

Агропромышленный комплекс - одна из основных отраслей в республике с высоким 

потенциалом экономики, с высоким потенциалом, высоким производственным и социальным 

значением. Очевидно, что экономические реформы, принятые властями нормативно-

правовые акты и другие мероприятия в стране еще не могут сыграть решающую роль в 

повышении конкурентоспособности агропромышленного комплекса в целом. Здесь мы видим 

необходимость создания новых и эффективных механизмов повышения 

конкурентоспособности сельскохозяйственной отрасли.  

   Ключевые слова: агропромышленный комплекс, регион СНГ, агропромышленная 

интеграция, продовольственная безопасность, экономическая эффективность, 

экономические интересы, агроөнеркәсіптік бірлестіктер. 

 

The agriculture is considered one of the most perspective branches in economy, which, 

possibilities having more and playing important value in social area and in constant manufacture. 

Nevertheless, the state economic reforms, the accepted regulatory and legal acts, still not in force 

to render special influence on progress of competitiveness of agriculture. In this connection, it 

should be noted that, it is necessary to develop new and effective mechanisms for increase of 

competitiveness of an agriculture.  

Keywords: аgriculture, the CIS countries, agroindustrial integration, a security of food 

stuffs, economic efficiency, agroindustrial combines. 

 

Қазіргі жаһандану кезеңінде мемлекеттердің бір-біріне тереңдеген экономикалық, 

халықаралық интеграция кеңеюімен, аймақтық интеграциялық бірлестіктердің өзара іс-

әрекеттерімен және жаңа нарықтық механизмдерді қосумен, сонымен қатар, сол 

үдерістерге әлемдік масштабтағы құралдарды қолданумен сипатталады. Агроөнеркәсіптік 

интеграция ретінде техникалық прогрестің ауыл шаруашылығының дамуына әсер ету 

үдерісі деп түсіндіріледі. Ол өнеркәсіптік өндірістің ауыл шаруашылығымен ұйымдық-

техникалық интеграция нысанында көрінеді және меншіктің әртүрлі типтерін қолдану 

арқылы шаруашылық жүргізудің барынша тиімді әдіс-тәсілдерін қамтамасыз етуге 

бағытталған.  

Агроөнеркәсіптік интеграцияның сипатты белгілері: 

 - ауыл шаруашылығы ресурстарының өнеркәсіптік және құрылыс, яғни 

инвестициялық үдерістермен байланысы; 
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 - дайын өнім өндіруде аграрлық және индустриалдық технологиялардың бірігуі 

және өзара әрекет етуі; 

 - агроөнеркәсіптік фирмаларды құру және олардың шаруашылық жүргізудің 

нарықтық механизмдеріне бейімделуі; 

 - аграрлық, өнеркәсіптік, транспорттық, құрылыс және коммерциялық фирмалардың 

салааралық қажеттіліктеріне жауап беретін нарықтық инфрақұрылымның дамуы табылады 

[1,31 б]. 

Агроөнеркәсіптік интеграция - өндіргіш күштер мен қоғамдық еңбек бөлінісінің 

тереңдеуінен өндіріс пен  іс-әрекет түрлерінің даралануы мен ерекшеленуінде, басқаша 

айтқанда, нарықтың шарттары мен талаптарына сәйкес өнімнің жекелеген түрлерін 

шығаруға мамандануында жатыр. 

Интеграцияның негізгі факторларына өндірістік шоғырландыру мен қор алмасу, 

келісілген мемлекетаралық экономикалық саясатты қамтамасыз ететін ұлттық 

экономикалардың түрлі деңгейде, түрлі формада өзара әрекеттесуі жатады. Нәтижесінде 

ұйымдастырушылық құрылымдар, еңбек бөлінісі, тауар мен қызмет көрсетулер, қор мен 

жұмыс күшінің кең мемлекетаралық бірігуі жүзеге асырылады. Бұл үдеріс мемлекетаралық 

ұйымдардың реттеу нысанына айналған интеграцияланған елдердің экономикаларының 

алмасуына себепкер болады. Сонымен қатар, мемлекеттердің өңірлік және әлемдік 

экономикалық жүйеге кірігуі өндіруші және қайта өндіруші өнеркәсіп тауарларының ірі 

нарығының қалыптасуына, терең деңгейлі өңделген өнімді жоғары мөлшердегі қосылған 

құнмен алуға мүмкіндік береді. Бұл елдер нарығына шығуға, өндірісте, сыртқы саудада 

құрылымдық өзгерістер енгізуге, жаңа үдемелі технологиялар мен  инновациялық 

техникаға өтуге жол ашады. 

Экономикалық интеграцияның өзіне тән ерекшеліктерінің ішінде оны өзара 

экономикалық әрекеттесулердің формаларынан ажырататындары: өзара серіктес елдер 

арасында тауар қозғалысының, қызмет көрсетулер мен адами қордың шектеулігі 

жойылады; қатысушы елдердің экономикалық саясатының келісімділігі; ұлттық өндірістік 

үдерістердің өзара біргіуі мен енуі, өндіріс үдерісінің технологиялық бірлігі; өндірісте 

үдемелі және терең  халықаралық мамандандыру мен кооперативтіліктің дамуы, экономика 

мен оның инновациялық механизмдерін екіжақты қаржыландыру; ұлттық заңнамалар, 

нормалар мен стандарттардың жақындауы; интеграциялық үдерістердің мақсатты реттелуі, 

өзара әрекеттесушілікпен шаруашылық басқару ұйымдарын дамыту (мемлекетаралық, 

сондай ақ ЕО сияқты мемлекетүсті басқару механизмдері болуы мүмкін); интеграцияның 

кеңістіктік ауқымының біртұтастық өңірлігін атап айтуға болады [2, 55 б].  

Экономикалық интеграцияның экономикалық салаларындағы нақты мазмұны ең 

алдымен, салалық ынтымақтастықта көрініс тапқан, онда 40-қа жуық әр түрлі 

мемлекетаралық ұйымдар құрылып, әрекет етуде. Еліміздің аграрлық саладағы  қызметі үш 

бағытта жүргізіліп келеді: агроөнеркәсіптік кешен, мал дәрігерлігі және тұқым 

шаруашылығы. Агроөнеркәсіптік бірлестіктеріне түпкі өнімді шығарудың біртұтас 

технологиялық үдерісіндегі барлық буындардың техникалық жарақтануының жоғары 

деңгейі, өндірістік инфрақұрылымның дамуы, сенімді ақпараттық қызмет көрсету, көп 

мөлшерде сапалы өнім өндіруі тән.  

Агроөнеркәсіптік бірлестік ең алдымен жем-шөп, жұмыртқа өндірумен  және асыл 

тұқымды мал және құс өсірумен технологиялық жағынан өзара бір-бірімен байланысты 

кәсіпорындарды қамтиды. Олардың көпшілігі келісім-шарт жүйесі бойынша жұмыс істейді. 

Агроөнеркәсіптік бірлестіктер, салааралық бірлестіктер салааралық байланыстардың 

тегерішіне әсер ететін агроөнеркәсіптік интеграцияның бір тәсілі ретінде көрінеді [3, 36 б].  

Агроөнеркәсіп бірлестіктерінің дамуын салааралық өндірістік теңдесу мен 

мамандану, сондай-ақ шаруашылық және салааралық байланыстардың экономикалық 

тетіктері және интеграцияның ұйымдық тәсілдерінің барлық жүйесінің деңгейін 

айқындайды. Сондықтан, дамыған елдердің агроөнеркәсіптік кешені өндірістік жүйесінің 

теңдесу процесінің барлық аспектілері мен тәсілдерін бағалау ғана олардың орны мен 
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агроөнеркәсіп бірлестіктерінің ынталандыруын, сондай-ақ оның дамуы мен кеңінен 

таралуын шектейтін себептерді анықтауға мүмкіндік береді. 

Агроөнеркәсіп бірлестіктерінің дамуы, бір жағынан өнеркәсіп-сауда фирмаларының 

ауыл шаруашылығы өндірісіне енуімен, екінші жағынан ірі фермерлік капиталдың 

агроөнеркәсіп кешенінің ауыл шаруашылығы емес салаларына кірігуімен негізделеді. 

Агроөнеркәсіп бірлестігін құру агроөнеркәсіп кешенінің өндірістік жүйесіне енетін 

шаруашылық бірліктерін  диверсификациялау үдерісінің негізгі элементі болып табылады. 

Өндірістік-сауда  немесе фермерлік капитал бақылайтын агроөнеркәсіптік бірлестіктердің 

арасындағы айырмашылық әлеуметтік табиғатының ұйымдық тәсілінің, басқару әдісінің, 

құрылымдардың масштабы мен салаларының ортақтығына байланысты нәтижесі өте аз [4, 

26-29 бб].  Сонымен қатар, фермерлік капитал арқылы құрылған агроөнеркәсіптік 

бірлестіктердің бірқатар ұйымдық ерекшеліктері бар. Айталық, олар фермерлік 

кооперативтерге мемлекет беретін қаржылық жеңілдіктерді пайдаланып, көптеген 

жағдайда монополистік корпорациялармен табысты бәсекелестікке түсуге мүмкіндік 

алады. 

Мемлекетаралық интеграция - қаржының және ақша қаражаттарының айналым 

жылдамдығына, құрылымына байланысты. Интегралдаушы елдер арасында бағаның 

мемлекеттік механизмі мен масштабының қалыптасу шарттары болуы керек. Анықталған 

тауарлар мен қызметтер, әсіресе өндірілетін өнім мен шикізаттарға оңтайлы баға белгілеу 

мәселесі де өте маңызды. Әрине, ауыл шаруашылығы тек күрделі бағдарламалардың 

негізінде ғана сапалы, әрі көлемді тауар өндіре алады [5, 55б].  

Материалды-қаржылық және ғылыми-өндірістік мүмкіншіліктердің бірігуі 

экологиялық мәселерді шешуге өте қолайлы. Экономикалық АӨК интеграциясының 

қажетті факторына табиғатты мейлінше оңтайлы пайдалану іс-әрекеті жатады. Ауыл 

шаруашылығы үшін маңызды құрал - топырақ. Шаруашылық үдерісінде соңғы жылдары 

байқалғандай топырақтың құнарлығы азайып келеді, мұның себебі - су және жел эрозиясы 

байқалып, құрамында химиялық заттар бар шымтезекті пайдалану әсері болып отыр. 

Минералды шымтезектерді жүйесіз және бақылаусыз пайдалану топырақтың 

деградациясына алып келуде, сонымен қатар қарашіріктің де құнарсыздануы байқалады. 

Қазақстанда қарашіріктің көлемі 15 млн.га-дан аспайды. Біздің пікірімізше, 

интеграцияланатын мемлекеттердің материалды-қаржылық, ғылыми-өндірістік бірігуі 

экологиялық проблемаларды шешуде де аса маңызды болып келеді. Агроөнеркәсіптік 

кешендегі экономикалық интеграцияның қажеттігі табиғатты пайдалы қолдану 

проблемасын шешуге көмектеседі.  

Агроөнеркәсіптік интеграцияның ұйымдық тәсілдерін дамыту дамыған елдерде 

өндірістік күштерді дамытудың қазіргі заманғы деңгейіне сәйкес басқарудың жаңа 

принциптері мен тәсілдерін – маркетингті, кешенділікті және жүйелілікті енгізумен 

ерекшеленеді. Маркетинг принципі өндірісті ұйымдастырудың негізгі міндеті - 

өндірушінің тұтынушымен өзара тығыз байланысына қол жеткізілген жағдайда 

қолданылады. Маркетинг өнімді түпкілікті пайдаланудың фазасына бағдарланады, оның 

мақсаты - өнімді өндіруге, өңдеуге және өткізуге кететін шығындар жиынтығын азайту.        

Экономикалық интеграцияның қарапайым нәтижелеріне қарамастан, ТМД 

мемлекеттерінің арасында тұрақты және жетілдірілген көпжақты экономикалық 

байланыстарды қалыптастыруда. Дегенмен, ТМД-ны мемлекеттердің аймақтық 

экономикалық толық жетілген ұйымы ретінде қалыптастыру үшін, көп уақыт пен жігер 

қажет болмақ. ТМД мемлекеттерінің басқа да елдерінің ауыл шаруашалығы секторын жаңа 

инновациялық техникамен қамтамасыздандыру да өзекті мәселе. Жекелеп айтқанда, 

Қазақстан Белоруссияның техникалық – құрылысымен, Ресейдің комбайн зауыттарымен, 

Украина және де басқа шетелдермен өндірістік қарым-қатынаста болып отыр. Алдағы 

уақытта, экономикалық интеграцияның иеліктерін пайдалана отырып, ТМД аумағы 

бойынша қоғамдық ауыл шаруашылығы және ұлттық нарығын құру кәсіпорындардың 

күштерінің бірлесуі және мемлекеттер арасында шетелдік импорт өндірісін дамыту қажет.  



  

331 

Materials of the international scientific-practical conference 

"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Есполов.Т.И, Бельгибаев К.М, Сулейменов Ж.Ж. Аграрная экономика. /Учебное 

пособие/ – А.: «КазНАУ», 2005. – 320 с. 

2. Е.Винокуров, А.Либман Тренды региональной интеграции на постсоветском 
пространстве: результаты количественного анализа//Москва.-Вопросы экономики, №7, 

2011.-С.51 

3. Н.К Исингарин, С. Масакова Евразийское экономическое сообщество и проблемы 

вступления в ВТО Казахстана // Алматы.-Аль-Пари. - 2002. - № 3. - С. 24. 

4. Тарасов Т.В. Приоритеты экономической интеграции.//Региональная экономика. 

Теория и практика, 2015, №1, б.27-37 

5. А.А. Керашев. https://cyberleninka.ru/article/v/potentsial-korporativnoy-integratsii-v-

razvitii-mezhotraslevogo-vzaimodeystviya-v-apk-rossii 

 

 

УДК 371 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ РАЗВИТИЯ ГОЛОСА В ПРОЦЕССЕ 

ОБУЧЕНИЯ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ  

 

Сарбалина Г.С.
1
, магистр, старший преподаватель,  

Онгарбаева С.С.
1
, магистр, старший преподаватель 

 Жетысуский государственный университет им. И. Жансугурова¹, г.Талдыкорган 

 

E-mail: Sarbalina18@gmail.com 

 

В статье рассматриваются специальные приемы и методы обучения, необходимые 

для развития вокально-технических возможностей певческого голоса, применение их в 

комплексе, воспитание способности в течение длительного времени выдерживать 

тесситуру и преодоление технических трудностей вокальных произведений, написанных для 

разных типов голосов (меццо-сопрано, сопрано, колоратурное сопрано), без негативных 

последствий для состояния певческого аппарата, а также улучшение качества певческого 

голосообразования на протяжении всего диапазона голоса и развитие уникальных вокальных 

данных, заложенных в природе данного типа голоса. А также предпринята попытка 

обосновать небходимость специфического подхода в процессе обучения на основании 

особенностей физиологического строения голосового аппарата. 

Ключевые слова: диапазон, регистр, грудной резонатор, головной резонатор, 

вокальные упражнения, меццо-сопрано, сопрано, колоратурное сопрано. 

 

Бұл мақалада әншілік дауыстың вокалдық-техникалық мүмкіндіктерін дамыту үшін 

қажетті оқытудың арнайы тәсілдері мен әдістері, оларды кешенде қолдану, ұзақ уақыт 

бойы тесситураға төтеп беру қабілетін тәрбиелеу және әншілік аппараттың жай-күйіне 

кері әсерін тигізбей жазылған. Вокалдық шығармалардың (меццо-сопрано, сопрано, 

колоратуралық сопрано) техникалық қиындықтарын еңсеру, сондай-ақ барлық дауыс 

диапазоны бойында әншілік дауыстың сапасын жақсарту және бірегей вокалдық 

деректерді дамыту қарастырылған., осы дауыс түрінің табиғатта салынған. Сондай-ақ, 

дауыс аппаратының физиологиялық құрылымының ерекшеліктері негізінде оқыту 

үдерісінде ерекше тәсіл қажеттілігін негіздеуге әрекет жасалды. Ән айту дауысының 

вокалдық-техникалық мүмкіндіктерін дамыту үшін қажетті арнайы оқыту әдістері мен 

тәсілдері қарастырылады. 

Негізгі сөздер: диапазон, регистр, кеуде резонаторы, бас резонатор, вокалдық 

жаттығулар, мецццо-сопрано, сопрано, колоратуралық сопрано. 
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The article describes special techniques and methods of training that are necessary for the 

development of vocal and technical possibilities of the singing voice, their application in the 

complex, education ability for a long time to withstand tessitura and overcome the technical 

difficulties of vocal works written for different types of voices (mezzo-soprano, soprano, coloratura 

soprano), without negative consequences for the state of the singing apparatus, as well as 

improving the quality of singing voice formation throughout the range of voice and the development 

of unique vocal data inherent in the nature of this type of voice. And also an attempt to justify the 

need for a specific approach in the learning process on the basis of the peculiarities of the 

physiological structure of the vocal apparatus. 

Key words: diapazone, register, singing voice, mezzo-soprano,soprano,coloratura soprano, 

approach, support. 

 

Казахстанский приоритeт постиндустриально-инновационного развития страны 

предполагает наличие процесса модернизации во всех областях экономики, культуры  и 

образования. Для решения данной задачи на сегодня актуальным становится наличие 

высoкоквалифицированных кадров, соответствующего уровня и профиля, 

конкурентноспособных на рынке труда, компетентных, свободно владеющих своей 

профессией, ориентированных в сложных областях деятельности, способных к эффективной 

работе по специальности на уровне международных стандартов [1].  

Ввиду широчайшей популярности и сильного эмоционально-психологического 

воздействия на слушателей, равно, как и на самих поющих, вокальное искусство по праву 

считается наиболее действенным средством нравственно-эстетического воспитания, 

духовного и физического оздоровления широких народных масс. Таким образом, вокальное 

искусство – сильнейшее средство гуманизации общества. Это понятный всем на земле 

музыкальный язык «эсперанто», язык добрых чувств и эмоций, способствующий 

межнациональному взаимопониманию и единению людей. 

Наряду с этим вокальное искусство (особенно оперно-концертного академического 

жанра) представляет весьма большие трудности для профессионального овладения. Причина 

кроется в исключительной сложности работы голосового аппарата певца. 

При всём разнообразии вокальных индивидуальностей общим для всех певцов 

является следующий основной принцип развития голоса: свободное проявление 

индивидуального тембра, ясное формирование гласных звуков, лёгкая подача звука, упругая 

и гибкая дыхательная его поддержка и полная свобода гортани и голосовых связок в 

певческом процессе. Основной же технический принцип настройки голоса и нормальной 

организации певческого дыхания - одинаково минимальный расход звуковой и дыхательной 

энергии на всех ступенях высоты и силы звука. 

Изучение работы артикуляционного аппарата в речи и пении проводили Н.И. 

Жинкин, Л.Б. Дмитриев, Р. Юссон и другие исследователи. Известные педагоги и певцы 

всегда уделяли большое внимание мастерству певческой декламации, четкости дикции, 

правильности выговора, пропевания слов и фраз [3]. 

Всемирно известный певец Э.Карузо по этому поводу говорил следующее: «…многие 

певцы, к сожалению, пренебрегают хорошей дикцией; слушатели часто не понимают языка, 

на котором поют певцы на сцене, и довольствуются лишь тем, что знают в общих чертах 

содержание представления [4]. 

Процесс пения требует использования иных артикуляционных установок, так как 

высота, сила и продолжительность звучания гласных и согласных звуков в пении иные, чем в 

речи. 

Указанные различия свидетельствуют о том, что формирование певческого голоса 

осуществляется при особой, отличной от речи, координации голосового аппарата. 

Для достижения совершенной вокальной дикции артикуляционный аппарат у 

студента должен быть всегда свободен, а рот и губы – активными для четкого оформления 

согласных. Для того чтобы пение не было монотонным, следует стараться речевую 
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интонацию переносить на пение, вкладывать мысль в вокальную фразу, правильно вокально 

членить слова на слоги, протягивая гласный звук на длительность заданного нотного 

интервала. 

Наряду с этим, будущему учителю музыки важно дыхание, связанное с пением. 

Профессиональное пение - это прежде всего пение на хорошей певческой опоре. Певческая 

опора объективно характеризуется особой организацией выдыхательного процесса во время 

пения. Именно певческая опора придает голосу присущий ему певческий тембр, большую 

силу, полетность, а главное - неутомимость. 

И еще очень значительное указание: "Певцу следует по окончании музыкальной 

фразы сбрасывать остаток воздуха. Это способствует естественному расслаблению мышц, 

снятию лишних напряжений" [5].   

Распространенной ошибкой  студентов является пение на так называемой 

дыхательной опоре, путём форсировки, сильного давления воздушного потока на связки. 

Когда же от него начинают требовать нюансировки, выразительной интонации, филировки, 

пения piano, обнаруживается, что это сделать не удаётся: меняется тембр голоса, нарушается 

интонация. К сожалению, у большинства студентов пение связывается с представлением о 

чём-то громком и напряжённом. В результате на пение затрачиваются усилия, во много раз 

превышающие действительную потребность. Утверждение, о необходимости большой 

затраты энергии при пении ошибочно, так как нормально организованный певческий 

процесс, являясь, в сущности, омузыкаленной речью, в его биологической основе требует 

энергии не больше, чем речь. Лечащие врачи-ларингологи единогласно утверждают, что 

главной причиной заболеваний голоса является повышенное сверх нормы подсвязочное 

давление. Самочувствие певца вообще, и в особенности в начальный период работы имеет 

большое контрольное значение: лёгкость, неутомляемость и удовольствие является 

признаком неперегруженности нервной системы ученика и, следовательно, нормальным 

ходом работы.   

Не менее важным в пении является работа резонаторов: грудного и головного. В 

педагогической практике существует много приемов для направления звука в резонаторы: 

1. Прежде всего - это правильный вдох. При скрытом зевке поднимается небная занавеска, 

слегка расширяются ноздри, язык отходит от зубов и это создает высокую позицию в пении. 

2. Когда звуковая волна попадает в верхние резонирующие полости, то певческий голос 

приобретает необходимую ему звучность и красивую окраску. Поэтому ощущать звук надлежит 

не в передней части рта, откуда он уже выходит, а несколько выше, то есть в той части 

резонаторов, где он формируется. 

3. Прием Фелии Литвии. Сделайте "маленькую рыбку", то есть откройте рот и выдвиньте 

верхнюю губу наподобие полки над камином. Так вы создадите благоприятные условия для 

попадания голоса в маску [6].   

Голос "находится в маске" - старый термин, указывающий, что вибрационные раздражения 

возникают в области лица, закрываемой маскарадной маской [7].  

4. Прикрывать звук означает получить более собранный, резонирующий, темброво 

обогащенный звук. Маэстро Барра рекомендовал двумя пальцами придерживать углы рта, слегка 

сближая их, чтобы получилась фигура, приближающаяся к цифре 8. 

5. Нужно научиться направлять звук в верхний резонатор с поднятым небной занавеской. 

Маэстро Барра учил придерживать крылья носа в приподнятом положении указательным и 

большим пальцами. (Прием на занятиях в классе) [8].   

6. Грудное резонирование находится следующим образом: используя слуховой и 

мышечный контроль, мы находим ту установку дыхания, то положение и напряжение 

дыхательных мышц в области "подложечного круга", при котором у данного певца, на данной 

высоте лучше всего проявляется грудной резонанс. 

Вибрационные раздражения отражают работу резонаторов и, следовательно, певец, 

ориентируясь на эти вибрационные раздражения, может сознательно управлять настройкой 

резонаторов и корректировать эту настройку в процессе звучания. 
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Вибрационные ощущения оказываются доминирующими в ощущении певческой опоры, 

так как объективным признаком "опоры" является особая мышечная деятельность дыхательного 

аппарата и особая организация всей резонаторной системы. 

Исходя из сказанного, можно сформулировать основные принципиальные положения в 

вокальной педагогике: 

1. Кантилена в пении - основа основ, и овладение ею должно стоять на первом месте. 

Кантилена - плавно и ровно льющееся движение голоса.   

2. Акустическая ровность вокальных гласных достигается значительным 

физиологическим единообразием механизма образования гласных в пении. 

Чем совершеннее певческая техника, тем ровнее по силе оказываются гласные. 

3.  Артикуляция согласных должна быть четкой, но не нарушающей вокальную позицию. 

которая отличается стабильностью положения голосообразующих органов. 

4. При всяком метре первая доля такта бывает сильнее остальных, поэтому очень 

существенно при пении ясно чувствовать ее и опираться на нее в ритмическом движении. 

5. Акустические законы говорят, что звук голоса можно "собрать", "направить", 

"сконцентрировать"...Это используется в овладении различными отдельными приемами, 

например: филировка звука, трель...      

Необходимо отметить, что исполнитель - будь он студент-музыкант или актер - должен 

обладать рядом качеств: творческой страстностью, иначе говоря, творческой способностью ярко, 

эмоционально, страстно воспринимать художественное произведение; сосредоточенностью; 

рельефным представлением («видением» или внутренним слышанием); гибким воображением; 

пылким и сильным желанием воплотить и передать воплощенное другим; творческим 

эстрадным самочувствием; высоким интеллектуальным уровнем, общей и специальной, 

связанной со спецификой данного искусства, культурой; техническим мастерством. В этом и 

содержится сущность самого исполнителя и исполнительского мастерства в целом.                 

Среди специальных методов обучения в процессе развития голоса можно выделить метод 

темповой и регистровой вариативности и метод установки на резонаторную настроенность 

голоса. 

Метод темповой и регистровой вариативности применяется во время пропевания 

различных вокальных упражнений и используется для выработки певческой реакции для 

исполнения вокальных произведений разного характера, типа, жанра (реакция на музыкальные 

мелизмы, смену темпов и регистров, а также на смену режима звучания в произведениях для 

разных типов голосов), поскольку для развития вокально-технических возможностей и 

сохранения голосового аппарата в стабильном рабочем состоянии  (сохранение вокальной 

формы), специфика и структура певческого голоса предполагают постоянное варьирование 

вокального репертуара. Также данный метод способствует воспитанию певческого внимания и 

развитию реакции на малейшие внутренние акустические и мышечные изменения и 

сопоставлению их со звуковысотными изменениями. Это необходимо для улучшения 

интонирования как на протяжении всего диапазона, так и на отдельных его участках. 

Обучающийся может иметь проблемы интонирования при смене регистров и на переходных 

нотах, поскольку каждому регистру соответствуют свои внутренние вокально-слуховые 

представления и свои ощущения звуковысотности. 

Иногда при смене регистров студенту бывает сложно сопоставить разные вокально-

слуховые представления о звуковысотности, что сразу сказывается на чистоте интонации. 

При описании данного метода рассмотрим сначала применение темповой вариативности, 

затем регистровой. 

Когда голосовой аппарат обучающегося приведен в активное певческое состояние 

(после распевки), то при использовании метода темповой вариативности применяются 

следующие приемы. Пропевание одного и того же вокального упражнения сначала в 

медленном, а затем в быстром темпе. При смене медленного темпа на быстрый неизбежно 

активизируется работа мускулатуры всего голосового аппарата, соответственно, меняются 

акустические и мышечные ощущения при пропевании одних и тех же музыкальных 
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интервалов. Студент учится фиксировать изменения внутренних вокально-акустических 

представлений о звуковысотности на одинаковых интервалах и мелодических отрезках при 

смене медленного темпа на быстрый и сопоставлять их с изменениями мышечных 

ощущений, что способствует развитию певческой реакции, коррекции внутреннего 

музыкального и мышечного слуха и улучшению интонирования. 

Убыстрение или замедление зафиксированного темпа какого-либо вокального 

упражнения приводит к смене позиционных привыканий, в том числе негативных либо 

тормозящих дальнейшее развитие. Каждое вокальное упражнение, как правило, исполняется 

в определенном темпе, с незначительными отклонениями в сторону убыстрения или 

замедления, пропевая данное упражнение в течение нескольких уроков, обучающийся 

невольно привыкает к темпу, предложенному педагогом. Неожиданная смена привычного 

темпа приводит к стиранию наработанных вокально-акустических и мышечных стереотипов, 

к развитию певческой реакции, к активизации певческого внимания и мышечной работы 

всего голосового аппарата, а также к изменениям в позиционных ощущениях в 

распределении привычных музыкальных интервалов.  

Темповое изменение в пределах пропевания  какой-либо тональности одного 

вокального упражнения на определенной тесситуре. Во время исполнения какого-либо 

вокального упражнения водной или нескольких тональностях меняется темп: делается 

акцент (фермата) на верхней ноте и (или) убыстряется спуск после верхней ноты. Это 

способствует выполнению некоторых педагогических задач, например, работа над 

определенным участком диапазона и переходными нотами, способность выдерживания 

тесситуры, развитие беглости и нюансировки.  

Регистровая вариативность предполагает следующее. Одно и то же упражнение 

полезно петь не постепенно вверх или вниз по тональностям, а как бы «перескакивая» из 

регистра в регистр, пропуская несколько тональностей, как вверх, так и вниз. Например, 

начать в грудном регистре, потом резко сразу перейти в головной регистр и пропеть 

несколько тональностей, затем спуститься на переходный участок, потом снова в грудной 

регистр, затем можно в смешанный или головной и так далее, в любых различных вариантах. 

Главное, чтобы это было неожиданно и непредсказуемо для обучающейся, и непременно на 

каждом уроке это должны быть новые комбинации, чтобы мышечная память обучающейся 

не смогла зафиксировать подобную регистровую смену. В результате этого стираются 

приспособления голосового аппарата к звуковысотности и нарабатываются новые 

внутренние вокально-слуховые представления и ощущения. Также регистровая 

вариативность способствует стиранию психологической запрограммированности на тот или 

иной тип звучания (меццо-сопрано или сопрано), которая может мешать разработке 

голосового или грудного резонатора.  

Еще один важный момент: студент не должен видеть клавиатуру фортепиано (в каком 

регистре и тональности играет педагог). Это общеизвестный прием в вокальной педагогике, его 

используют для воспитания новых звуковысотных вокально-слуховых ощущений, а также для 

устранения психологического барьера перед верхними нотами. Но при работе  этот прием 

полезно использовать для переключения и сглаживания регистров. Студент не успевает 

подключить сознание для воспроизведения привычных вокально-слуховых представлений при 

звукоизвлечении в каждом регистре. Он вынужден интуитивно и неосознанно переключать 

голосовые регистры, что способствует нивелированию разницы между внутренними 

акустическими и мышечными ощущениями при пении в разных регистрах и формированию 

новых внутренних вокально-акустических представлений каждого голосового регистра, что в 

конечном итоге способствует регистровой сглаженности голоса.  

Метод установки на резонаторную настроенность голоса предполагает корректировку 

психологической и физиологической настроенности на головной или грудной резонатор. Для 

качественного певческого звукообразования любого типа голоса необходимо равномерное 

отзвучивание головного и грудного резонаторов, поскольку превалирование одного из 

резонаторов приводит к вокальным недостаткам. 
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В связи с физиологической настроенностью на головное или грудное резонирование в 

результате предшествующих занятий или выступлений возникает необходимость для 

дальнейшего прогрессивного развития голоса, либо развития данного типа резонирования, 

либо усиления звучания другого резонатора. Характерной особенностью голоса 

расширенного диапазона является то, что психологическая установка на исполнение того 

или иного вокального репертуара (для меццо-сопрано, сопрано или колоратурного сопрано) 

и на звучание того или иного типа женского голоса приводит к физиологической и 

акустической перестройке в работе всего голосового аппарата и, соответственно, к 

превалированию головного или грудного резонирования и изменению тембрального 

окрашивания и типа звучания. Для корректировки резонирования можно использовать 

вокальные произведения (для усиления головного резонирования - произведения для 

грудного-произведения для меццо-сопрано или контральто).  

Для усиления звучания головного резонатора, как правило, используют пропевание 

упражнений на гласную «И», а также активизируют работу гортани посредством атаки звука. 

Для активизации работы гортани в целях усиления головного резонатора при работе с 

голосами расширенного диапазона целесообразно использовать вокальные упражнения на 

активную, быструю атаку первой верхней ноты (упражнения пропеваются последовательно 

по тональностям сначала снизу вверх по диапазону и начинаются со смешанного или 

головного регистра). Например, атака с верхней ноты и далее нисходящий мелодический 

ход, к которому можно добавить еще мелодический ход наверх; либо после атаки с верхней 

ноты добавляются терция или квинта вверх по диапазону для удлинения мелодического 

спуска. Также можно использовать вокальные упражнения, начинающиеся сразу с большого 

интервала вверх (квинта, секста, септима или октава), то есть с резкого «скачка» вверх по 

диапазону с акцентом на верхней ноте, в качестве данного упражнения можно использовать 

соответствующие фразы из вокальных произведений. 

Для усиления звучания грудного резонатора можно использовать вокальные 

упражнения, которые начинаются с восходящего мелодического хода, а заканчиваются 

пропеванием нисходящего хода или гаммы, с добавлением после нисходящей гаммы 

несколько тонов вниз, ниже тоники, с последующим возвратом в тонику либо с добавлением 

после нисходящей гаммы опевания тоники по вводным тонам. А также в любом вокальном 

упражнении при нисходящем мелодическом ходе можно увеличить длительность (до 

половинных или целых) нижних нот в конце пропевания каждой тональности, особенно при 

спуске в грудной регистр. 

Для синхронизации работы грудного и головного резонаторов можно использовать в 

качестве вокального упражнения пропевание интервалов в октаву снизу вверх и сверху вниз 

с добавлением к нижней и верхней нотам октавы нескольких дополнительных тонов в 

размере опевающего вводного тона, секунды или терции. 

В процессе обучения голоса расширенного диапазона желательно на каждом уроке 

учитывать подсознательные резонаторные установки певческого аппарата, поскольку для 

развития данного типа голоса психологический фактор имеет большое значение. В 

некоторых случаях ученице необходимо объяснять, к каким дальнейшим вокальным 

недостаткам может привести усиление звучания резонатора, на который она в данный момент в 

наибольшей степени настроена, чтобы смена психологической резонаторной настроенности 

способствовала физиологической и акустической перенастройке голосового аппарата. 

Таким образом, все рассмотренные выше специальные приемы и методы развития 

голоса применяются в комплексе в процессе обучения и направлены на то, чтобы в целом 

сделать процесс обучения голоса расширенного диапазона более активным и интенсивным, а 

также максимально сжать временные рамки обучения, так как данный тип голоса 

развивается медленнее по сравнению с другими типами голосов. Для развития певческого 

голоса в процессе обучения необходимо использовать специальные приемы и методы 

развития (метод темповой и регистровой вариативности, метод установки на резонаторную 

настроенность голоса), что продиктовано спецификой и структурой голоса расширенного 
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диапазона и помогает воспитанию способности в течение длительного времени выдерживать 

тесситуру и преодолевать технические трудности вокальных произведений, написанных для 

разных типов голосов (меццо-сопрано, сопрано, высокое сопрано), без негативных 

последствий для состояния певческого аппарата, а также улучшению качества певческого 

голосообразования на протяжении всего диапазона голоса и развитию уникальных 

вокальных данных, заложенных в природе данного типа голоса. 
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ӨҢІРЛІК АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫ ЖОСПАРЛАУДЫҢ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Сейдахметова А.А.,  докторант 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 

 

Бұл мақалада өңірлік агроөнеркәсіп кешенді қалыптастыруды жоспарлаудың 

ерекшеліктері қарастырылған. Өңірлік АӨК құрылымдарын дамытудың ауыл 

шаруашылығындағы маңыздылығы, модернизациялау ерекшеліктері  мен механизмдерінің 

жеткіліксіз зерттелінуі тақырыптың өзектілігін арттыра бермек. 

Кілттік сөздер: кәсіпорын, бәсеке, экономика, дағдарыс, өндіруші, өңір, нарық, 

табыс, қаржы, реформа 

 

В этой статье рассматриваются особенности регионального агропромышленного 

планирования. Недостаточное изучение важности развития сельского хозяйства в сельском 

хозяйстве, особенностей и механизмов модернизации повысит актуальность темы. 

Ключевые слова: предпринимательство, конкуренция, экономика, кризис, 

производитель, регион, рынок, доход, финансы, реформа 

 

This article deals with the features of regional agro-industrial planning. Insufficient study of 

the importance of agricultural development in agriculture, modernization features and mechanisms 

will increase the relevance of the topic. 

Key words: enterprise, competition, economy, crisis, producer, region, market, income, 

finance, reform 

 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың биылғы Жолдауында агроөнеркәсіп кешенін жан-

жақты және қарқынды дамыту жолдары нақтыланды. Әрине елімізде ауыл шаруашылығын 

жүргізу және ұйымдастыру үлгілері әбден қалыптасқаны белгілі. 

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасының Президентінің жолдаулары мен 

мемлекеттік даму бағдарламаларымызда отандык өндірушілер мен барлық әлеуметтік 
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қызметтегі тұлғалардың аясында бәсекеге қабілетті болу мақсаты атап көрсетіледі. Қазіргі 

кездегі дүниежүзіндегі экономикалық дағдарыстар, халықаралық сауданың әрқилы 

жағдайларға ұшырауы елімізге де теріс әсерлерін тигізді. Осындай халыкаралык 

экономикалық қатынастарда Қазақстанның дамуы отандық өндірушілер мен 

кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттігіне байланысты болып табылады. Осы бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру мақсатындағы мемлекеттік іс-шаралардың бірі - өңірлерде кластерлік 

жүйелерді іске асыру көзделіп, бұл өз кезегінде аймақ экономикасын тұтастай көтеретіндігі 

анықталып, жүзеге асырылу үстінде. 

Қазақстан экономикасы дамудың жаңа деңгейіне өтті. Экономикалық дамудың жаңа 

деңгенінің айтарлықтай ерекшеліктеріне - әлемдік сауда ұйымдары нарықтарында тауарларды 

еркін сауда, әлемдік нарық сегментіндегі бәсеке және экономикалық қарым-қатынаста елдердің 

әлемдік қауымдастыққа жаһандануы жағады. Қазақстан Республикасы бұл қарым-қатынастарда 

ең соңғы орында емес. Соңғы жылдардағы республика экономикасының дамуы жоғары 

экономикалық өсу қарқынымен, 10%-дан жоғары жалпы өнімді шығарумен сипатталады. 

Мұндай жағдайда аймақтық экономика тұрақтылығы, әлемдік нарықта бәсекеге қабілеттілікке 

табысты қолайлылық жағдай орнатуға тәуелді болады. 

Өңірлік агроөнеркәсіптік өндірістің соңғы нәтижелері тек тікелей ауыл 

шаруашылығының даму деңгейіне ғана емес, сонымен қатар соған қызмет көрсететін 

салаларға да байланысты. Ауыл шаруашылығының өндіріс көлемі ұлғайған сайын 

материалдық-техникалық ресурстарды, қажетті шикізаттарды, қосалқы материалдарды т.б. 

жұмсау мөлшері де ұлғаяды. Шаруашылық электр - энергияға, транспортқа, байланыс 

құралдарына, өнімдерді сақтауға деген қажеттіліктері де көбейеді. 

Қазақстанның бүгінгі агроөнеркәсіп кешенінің потенциалын халқын асырауға ғана 

емес, сонымен бірге аграрлық өнімдердің көптеген түрлерініп экспортына өндіру есебінен 

дүние жүзіндегі алдыңғы қатарлы ауылшаруашылық мемлекет болуына мүмкіндіктері бар. 

Жақын арада республика экспортының негізгі бағыттары: бидай, мақта талшығы, ет, жүн, 

қаракөл терісі, былғары және тон-тері шикізаты болып қалмақ. Ұзақ болашақта дайын 

өнімнің экспортына бағдарлану, ол үшін бәсекеге қабілетті өнім өндіретін технология мен 

техниканы пайдалану негізінде қайта өндеуші өнеркәсіпті дамыту қажет. 

Қазақстанның агроөнеркәсіп өндірісіндегі нарықтық экономиканың дамуы және 

әлемдік дағдарыс кезінде экономиканың аграрлық секторының жағдайын шиеленістіре 

түсетін мемлекеттік қаржылық қолдаудың күрт қысқаруы, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылық 

өнімдеріне баға диспаритетінің күшейе түсуі тәрізді бірқатар факторлардың жағымсыз 

әсерімен өте қолайсыз, дағдарысты қалыпта жүргізілуде. Соның салдарынан бүгінде 

ауылдық тауар өндірушілердің материалдық-техникалық жабдықтармен қамтамасыз етілу 

деңгейі өте төмен және өндірген өнімдерін өткізу жүйесі мардымсыз дамыған жағдайда. 

Реформа барысында шешімін таппаған бұл мәселелер агроөнеркәсіп кешенінде 

шаруашылық субъектілерін байланыстарды жаңаша калыптастыру қажетгілігін тудырып 

отыр. Осы тұрғыдан алып қарағанда ауыл шаруашылығын материалдық-техникалык 

жағынан қамтамасыз ету, оның өнімдерін өткізуді және өңдеуді жоғары деңгейде 

ұйымдастыру-шаруашылық байланыстардың нарықтық экономикаға тән жаңа әдістерін 

барынша жетілдіруді және ол байланыстарды реттеудің экономикалық механизмін жасауды 

талап етеді. Онсыз ауыл шаруашылығы мен оған қызмет көрсетуші салалардың толғағы 

жеткен мәселелерін шешу мүмкін емес. 

Материалдық өндіріс қарқындап өскен сайын өнеркәсіп көп ауыл шаруашылық 

салаларында шикізаттарға, энергияға, тасымалдау, материалдық-техникалық, техника 

жөндеу қызметтеріне, сондай-ақ ғылыми, ақпараттық, зат сақтайтын орындарға деген 

қажеттілік арта түседі. Осындай қажеттілік негізгі өндірістен кызмет көрсетуші сала 

дамымай, бірде-бір кәсіпорын, бірде-бір халық шаруашылық негізгі саласы өркендей 

алмайды. Айта кететін бір жағдай халық шаруашылығының әрбір саласынын дұрыс 

өркендеуі үшін қызмет көрсететін құрылымдардың қызмет көрсету сапасының деңгейі өте 

жоғары болуға тиіс, яғни қызмет көрсетуші өндірістің жұмысы дұрыстап дамымаса, халық 
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шаруашылығының ешбір саласы, ешбір кәсіпорыны өркендей алмайды, екінші сөзбен 

айтқанда, негізгі өндіріс орындарының нәтижесі қызмет көрсетуші салалардың өркен 

өсуімен тікелей байланысты. 

Ауыл шаруашылығының материалдық - техникалық ресурстар ең жаңа ғылыми 

техникалық жетістіктерді кең қолдануға негізделген қоғамдастырылған ірі машиналы 

өндіріс, бұған қоса электрлендіру, механикаландыру, автоматтандыру, химияландыру. Кең 

мағынада алғанда өндірістік заттық суъбективтік факторлары қамтылады. (1 Сурет). 

Әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан алғанда, ауыл шаруашылығының материалдық - 

техникалық дамуының ең басты міндеті халықты азық-түлікпен, ал өнеркәсіпті шикізатпен, 

сондай-ақ ауылдың жедел әлеуметтік дамуын қамтамасыз ету. Ал, даму жердің 

экономикалык құнарлығын арттырудан, өнімділігі - жоғары жаңа техниканы барған сайын 

кеңінен енгізуден, электрлендіруді, химияландыруды, мелиорациялауды, өсімдік 

шаруашылығы мен мал шаруашылығының жем-шөп өндірісінің өнім өндіру, 

индустрияландыруды, өндірістік процестерді тікелей пайдаланудан, ауыл шаруашылығы 

ғылымын өндіріспен ұштастырудан көрініс табады. 

Ауыл шаруашылығының материалдық-техникалық ресурстарын ең алдымен ауыл 

шаруашылығының барлық салаларында жұмыс істейтін еңбек құралдары мен заттары 

құрайды. Оларға жер, тракторлар мен ауыл шаруашылығы машиналары, двигательдер, күш 

қондырғылары, мал және мал өнімі, көп жылдық екпе ағаштар, ирригациялық құрғату жүйелері, 

жолдар, үйлер мен ғимараттар, тұқым, жем, тыңайтқыштар, жанар майы, құрал-сайман және 

басқалары жатады. Ауылшаруашылығы экономиканың күрделі саласының бірі: 

Біріншіден, ол табиғат климат жағдайына тәуелді. 

Екіншіден, өндіріс циклі ұзақ әрі маусымдық сипатта. 

Үшіншіден, ауыл шаруашылығын маусымдық шығындарын несиелеудің дамыған 

жүйесіне өте мұқтаж. 

Төртіншіден, қысқа мерзімді несиелер нарығында шағын ауыл    шаруашылық 

кәсіпорындарының бәсекеге қабілеттілігі төмен.[4] 

Ауыл шаруашылық өнімдерін өндірушілерге қызмет көрсеткенде өндірістің осы 

ерекшеліктерін ескерген жөн. Оның үстіне ауыл шаруашылығы дайындау, ұқсату, қызмет 

көрсету, сауда және басқа ұйымдардың, сондай-ақ материалды-техникалық ресурстарды 

жеткізушілердің монополиялық әрекетінен үнемі зардап шегетінін ұмытпау қажет. Еліміздің 

кластерлік жүйелерді жүргізу деңгейі - түпкі өнімге дейінгі өндірісті іске асыру схемалық 

құрылымдарда ғана көрсетілген бағыттар бойынша жүргізілуді. Ал кластер ішіндегі 

құрылымдық жүйелердің қарым- қатынастарын ұйымдастыруды жетілдіру, кластер 

кәсіпорындары мен ғылыми әлеует, интеллектуалды адам ресурстарын жетілдіру қорлары 

арасында байланыстырады дамыту жолдары толық қарастырылмаған. 

Сондықтан, жұмыс жүргізуші кластер пайдаларынан осы аймақ тұрғындарына адам 

ресурстарын жетілдіру қорларына бөлу мәселелері де жоқ. Ал бұл қорлардың дамуы, яғни 

кластердің техника, технологиялық факторларынан басқа адам капиталының ролі, кластердің 

дүниежүзі бәсекеге қабілеттігін арттырудың ең негізгі факторы болып табылады. Аймақтық 

кластердің даму стратегиясы жаңа білім, инвестициялық жобаларды енгізу, оқыту арқылы 

аймақтағы стратегиялық мақсаттарда ынталандыруға бағытталған. Яғни, Қазақстан 

Республикасында және оның аймақтарында кластерлеу алғы шарттары мен 

мүмкіндіктерін анықтау, қалыптастыру және дамыту мәселелерін өндеу соңына дейін 

толық қамтылғаны жоқ. 

Әр аймақ басқа аймақтарға қарағандағы өзінің жеке артықшылықтарын ұтымды 

пайдалануы керек және жекелешеп экономикалық кластерлерінің тұрақты дамуына жол 

ашу қажет. 

Аймақ экономикасын дамытуда кластерлік бағытта қолдану жөнінен ғылыми 

басылымдар көздеріне шолу жүргізілгенде, ғылыми әдебиеттерде Қазақстан 

экономикасын дамытуда кластер түсінігі экономикалық категория есебінде және басқару 

объектісі ретінде жеткілікті дәрежеде зерттелмегендігін көрсетеді.  
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Аймақтар тарапынан кластерлік даму технологияларын қолдану кәсіпорындар, 

мемлекет және білім беру ұйымдары арақатынастарының тиімді жүргізу механизмі 

тетіктерін құруға бағытталуы мүмкін. Жұмыс нәтижесі аймақтық билік және басқару 

органдарына, ғылыми және білім беру ұйымдарына, сондай-ақ және аймақ кластеріне 

қатысуына мүмкін басқа да қатысушыларға бағытталады. 

Жаһандану нарығы жағдайында жоғары тиімділікке ие аймақтың экономикалық 

стратегиясын өңдеу, бар кезде жұмысшыларды оқыту және оларды дайындау, ғылыми 

және технологиялық мүмкіндіктерін жоғарлату, халықаралық нарықта даму және сол 

аймақтың экономикалық көтерілуін қамтамасыз етіп отырады. 

Ауыл шаруашылығын мемлекеттік қолдаудың тиімді жүйесін қалыптастыру, осы 

арқылы аграрлық секторда нарықты дамыту кепілі-мемлекеттің ықпалын күшейту. 

Мемлекет ауыл шаруашылық тауарларына деген сұраныс пен ұсынысқа, агроөнеркәсіп 

кешеніндегі салааралық айырбас оның салаларында табыс табу үшін жағдай туғызу 

мақсатында жанама жолмен ықпал жасау керек. Бұл бағыттарда арнайы мемлекеттік 

бағдарламалар жасау және оларды жүзеге асыратын институттар құру қажет. Қоғамдық 

өндірістің тиімділігі едәуір дәрежеде негізгі өндірістік қорлардың ұтымды пайдалануына 

байланысты. АӨК мемлекеттік реттеу бағдарламасының мақсаты ауыл шаруашылығының 

бәсекеге қабілетті салаларында экономикалық өсуді және ауыл шаруашылығы өнімінің 

негізгі түрлері өндірісін тұрақтандыруды қамтамасыз ету болып табылады.  

Атқарылатын іс-шаралардың атауына келер болсақ, олар: ауыл шаруашылығы 

ұйымдары үшін банкроттық  рәсімдерін  қолдануды  жетілдіру;  республикалық астық  

ресурстарын басқару жөніндегі заң шығару базасын әзірлеу; мемлекеттік астық 

ресурстарын тиімді басқаруды және еліміздің астық ресурстарының мониторингін 

жүргізуді қамтамасыз ету; лизингтік негізде ауыл шаруашылығы құрылымдарының 

машина-трактор паркін жаңарту жөнінде шаралар әзірлеу және жүзеге асыру; аса қауіпті 

зиян кестермен ауыл шаруашылығы дақылдары ауруларының жаппай көбеюінің таралуын 

алдын алу және олармен күресу жөніндегі мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру; мал 

дәрігерлік кызмет көрсетудің нормативтік - құқыктық базасын жетілдіру; Оңтүстік 

аймақта мақта өсіруді дамыту жөнінде шаралар әзірлеу және жүзеге асыру; асыл 

тұқымды мал өнімдерін және элиталық тұқымдар өндіруді лицензиялау жөніндегі 

мәселелерді қарау; ауыл шаруашылығы өнімінің ең жоғары деңгейінде сатылуы 

мақсатында ішкі және сыртқы нарықтарда маркетингтік зерттеулер жүргізу; асыл 

тұқымды мал шаруашылығын сақтау және дамыту жөніндегі шаралар жүйесім әзірлеу 

және жүзеге асыру; АӨК саттық жүйесін жетілдіру; суландыру, топырақ бетім құрғату 

мен тазарту жүйелерін жетілдіру; жер қатынастарын жетілдіру; ауылдық жерде шағын 

несие беру бағдарламаларын жүзеге асыру.[5] 

Аграрлық саясат – мемлекеттің жалпы және экономикалық саясатының құраушы 

бөлігі. Аграрлық саясат - саясаттың өзге құраушыларымен тығыз байланыста құрылады – 

сыртқы сауда, өнеркәсіптік, экологиялық, әлеуметтік және т.б. Аграрлық саясат аграрлық 

кешеннің (ауылшаруашылық өндірісі, агробизнес құрылымдары, ауылшаруашылық 

нарықтары, ауылдық қоғамдастықтар және т.б.) қызметімен байланысты мәселереді 

кешенді шешуде мемлекет қолданатын принциптер мен шаралардың жиынтығы ретінде 

анықталады. 

Мемлекеттік аграрлық саясат келесі принциптерге негізделуі тиіс:  

-тұрақтылық: тағайындалған мерзім ішінде ауыл шаруашылық тауар 

өндірушілердің алдында  мемлекеттің міндеттемелерін орындауы; 

-нақтылық: мемлекеттік қолдау тікелей ауылдық тауар өндірушілерге көрсетіледі. 

Ауыл шаруашылығы дамуын қолдауда бюджеттік қаражаттарды делдалдық ұйымдардың 

алуына жол берілмейді; 

-кепілденген: оның жекелеген бағыттары мен бағдарламаларына енгізілген, ауыл 

шаруашылығы тауар  өндірушілерін қолдау бойынша мемлекет міндеттері; 
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-құзіреттілікті шектеу және бәсекелестіктің теңдей шарттарын сақтау: 

республикалық бюджеттен алынатын қаржылық қолдау жергілікті бюджеттің қаржылық 

қолдауымен толықтырыла алады, бірақ тек өздерінің бағдарламалары бойынша; 

-халықаралық міндеттемелерді есепке алу: ауыл шаруашылығы тауар 

өндірушілерін мемлекеттік қолдауды жүзеге асыруда Қазақстанның халықаралық 

келісімдер бойынша, оның ішінде, оның  Әлемдік сауда ұйымына қатысуынан 

туындайтын, міндеттемелері ескеріледі; 

-теңдей қол жеткізімді: шаруашылық жүргізудің барлық үлгілері, шаруа 

қожалықтары мен тұрғындар шаруашылығын қоса ескергенде, олардың барлығының 

бюджеттік қолдауда теңдей құқы бар; 

-АӨК нарықтық орнының бұзылуына жол бермеу; 

-жанама тұтқаларды максималды қолдану мүмкіндігі және тікелей әсер ету 

құралдарын минималды  қолдану; 

-АӨК қолдау үшін бөлінген қаражаттардың жоғарғы тиімділігін қамтамасыз ету;  

-реттеу шаралары жүйесінің қазіргі макроэкономикалық жағдайларға, нарық 

конъюнктурасына, әлемдік тенденцияларға баламалығы. 

Экономиканың агро азық-түлік саласының негізгі қызметін келесідей 

тұжырымдауға болады: тұрғындардың жоғары сапалы тамақ өнімдеріне деген 

қажеттіліктерін жеткілікті сан мөлшерінде және қол жеткізерлік бағамен қанағаттандыру. 

Үлкен мағынада, бұл өнеркәсіптің ауыл шаруашылық шикізаттарына деген 

қажеттіліктерін қанағаттандыруды қамтиды. Осыған байланысты, аграрлық саясат ауыл 

шаруашылық өнімдерін, шикізат және азық-түлік  өндіру мен нарығына мемлекеттік 

ықпал ету жүйесі ретінде, экономикалық саясаттың өзге бағыттарының ресурстық 

базасына «орнатылған» болуы қажет.[6] 

Мемлекеттік аграрлық саясатты жасауда келесі мәселелерді ескеру маңызды: жерді 

иелену, пайданалу және қолдану және де ауылшаруашылық өндірісінің өзге де 

факторларымен туындайтын, қатынастар; материалды-техникалық ресурстарға, 

ауылшаруашылық өнімдеріне, шикізаттарға және азық-түліктерге сұраныс пен ұсыныс; 

нарықтың инфрақұрылым жағдайы; ауылшараушылық өнімдерінің өнеркәсіп өнімдерінің 

бағасына қатынасы; ауылшараушылық тауар өндірушілердің табысының өзге тұрғындар 

топтары табысына қатынасы; тұрғындардың негізгі әлеуметтік-демографиялық және 

территориялық топтар үшін азық-түліктердің заттық және экономикалық жеткілікті 

болуын қамтамасыз ету қажеттілігі. 

Өңірлік агроөнеркәсіптік кешен – ауылшаруашылық шикізатынан соңғы өнім 

өндірісін тікелей қамтамасыз ететін, өзара байланысты салалар жиынтығы. Оның тұрақты 

қарқынды дамуын қамтамасыз ету, тұтас АӨК, сондай-ақ оның әрбір құрылымдық 

бөлімшесінде, әсіресе негізгі саласы – ауыл шараушылығында тұрақты ұдайы өндірісіне 

жетумен жүргізіледі. 

АӨК – салалардың тұтас кешенінің күрделі интеграцияланған әлеуметтік-

экономикалық жүйесі. Оған сан алуан, күрделі қажеттіліктері мен мүдделері бар, әртүрлі 

меншік иелері мен шараушылық формасына жататын кәсіпорындар, агроқұрылымдар, 

мекемелер жатады. Шаруашылық механизімі бұл жан-жақтылықтың тұтастығын 

қамтамасыз етеді; келісілген мүдделер, шаруашылық жүргізудің барлық формаларының 

субъектілерінің тең құқылығы негізінде, тұтас бірлік ретінде АӨК өзін-өзі басқаратын 

бөлімдерінің мақсатты бағытталған тиімді қызмет етуі. 

Ұлттық экономиканың өзге салаларынан АӨК ерекшелігі, ол күрделі биотехника-

технологиялық жүйе болып табылады. Оның негізгі буыны ауыл шаруашылығында 

табиғи түрдегі өндіріс құралдары қолданылады: жер, өсімдік және жануар организімдері, 

су, жарық және т.б. Бұл буын капитал, энергия сыйымды және тәуекелді болып келеді, 

осыған байланысты кәсіпкерлер мен инвесторлар үшін өте тартымды келеді.  

Ұдайы өндіріс процесінде табиғи және әлеуметтік-экономикалық процестер өзара 

қиылысады. Шаруашылық механизімі әртүрлі табиғи-климаттық жағдайлардағы өндіріс 
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бірліктерінің шараушылық еріктерін қамтамасыз етіп, шешім қабылдауда ресурстармен, 

технологиялармен, ұйымдастырулармен, икемді экономикалық тұтқалармен қолайлы 

шаралар жүргізу қажеттіліктерін қанағаттандыруы тиіс. АӨК – өндіріске 

қатысушылардың табиғатпен және тәуекелмен байланысты, биожүйелердің қызмет 

етуімен байланысты өзара қатынастарының үйлестілігін қамтамасыз ететін механизім.  

Қызмет ету-салалық құрылымы АӨК үш салаға бөледі: 

біріншісі, ауыл шараушылығы өндіріс кезеңдерінің үзіліссіздігін қамтамасыз 

ететін салаларды және өнеркісіп салаларын біріктіреді: ауылшараушылық машина жасау 

және өсімдік шараушылығының өнімдерін қорғау құралдары мен химиялық 

тыңайтқыштар өндірісі; 

екінші сала, ауыл шаруашылық және орман шараушылықтарын (біз өзіміздің 

зерттеу негіздеріміз ретінде тек осы салаларды аламыз)  қамтиды; 

үшіншісі, ауылшараушылық өндіріс өнімдерінің соңғы тұтынушыға дейінгі 

қозғалысын қамтамасыз ететін салалар тобы құрайды: қайта өңдеуші және дайындаушы 

салалар, сауда және қоғамдық тамақтану салалары. 

Ендеше, АӨК экономикалық жүйесі өзара кезекті байланысты салалардан тұрады. 

Әрбір сала және сфера, Өңірлік агроөнеркәсіптік тұтас ұдайы өндіріс процесінің белгілі 

бір фазасының қызметін орындайды. Осыған байланысты, АӨК әрбір буыны алдыңғы 

буын өнімінің тұтынушысы ретінде болып, олардың көлемдері мен құрылымы бірін-

біріне сәйкес келуі тиіс. Әрбір келесі  буынның тиімді қызмет ету маңыздылығы, АӨК 

соңғы өнімін тұтынушы және өндіруші ретінде арта түседі.[7]  
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Қазақстан халқының мәдениет тарихы аса бай. Сан ғасырлықтарихы бар, әншілік  

өнердің тереңбірарнасы-ән  өнері. Ән өнері ғасырлар бойы көптің ортасында жылдам жетіп кең 

таралатын өнердің ең түсінікті  түрі. Ән өнері  халықтың ғұмыр шежіресінің бір үлкен арнасы, 

ұрпақтан-ұрпаққа ән күйі, ауыз әдебиеті арқылы таралған. Ән өнерінің  қоғамдық, әлеуметтік  

сипаты, тәрбиелік  мәні, елдің  санасынан  бір  сәт  тыс қалмаған. Музыкалық  тәрбиенің  тиімді  

құралы  әнді-әншілік  дауыспен  орындауы, музыкалық  шығарманың  идеялық  мазмұнын, 

образын, әнші  дауысының  мәнерімен, күшімен  жан-дүниесімен ашатын  ән өнері,вокалды – 

хорлық техникалық негізі болып, әншінің дұрыс тыныс алу дағдысы болып табылады.  

Өнер, яғни болмысты көркемдік жағынан игеру,тарихи кезеңдердің бәрінде азамат 

мәдениетінің тіршілік етуі  мен іс-әрекетінің  ажырамас бөлігі болып табылары сөзсіз. Осыған 

орай ән өнері  тұлғаның эмоционалды –өнегелі, мәдениетін дамытады ән өнері адамның ішкі 

жан дүниесін жаңартып,әсемдікті көрсетіп,сезіндіріп сұлулықты ашады. 

Ән өнері адамның елестету және шығармашылық кәсіби шеберлігін дамытады. Әннің 

қызметі тек көңіл көтерумен шектелмейді, ол әлеуметтік жүк көтеретін шығарма –деп академик 

жазушы Ғ.Мүсірепов айтқандай, ән қайсы уақытта да, әртүрлі көз қарастарда бейнелеп келген.  

Әндердің барлығы көпшілікке арнап жазылғандықтан ,оны тыңдайтын да, орындайтын 

да,төрешісі де – халық.Сондықтан да ән тағдыры жалпы жұртты толғантпай қоймайды. 

Қазақтың профессионал музыкасының өсіп,өрлеуіне оның ішінде ән жарырын дамытуға 

үлестерін қосқан композиторларымыз А.Жұбанов, Л.Хамиди, М.Толебаев, Е.Брусиловский, 

Б.Байқадамаов және т.б. осылар әр кезде де келешек буындарға үлгі-өнеге бола бермек. Ән-

қоғамдық өмірдің тынысын нәзік суреттеп,түрлі оқиғаларға дер кезінде үн  қосып отыратын 

өнердің ең бір икемді саласы. Әннің өзі ақын мен композиторлардың одақтасуынан дүниеге 

келіп,әншінің орындауында өмір сүреді. Махаббат лирикасы музыкадағы мәңгі тақырып [4]. 

Қай кезде де композитор шығармаларында  лирика басым орын алады. Мәселен, 

М.Толебаев өз шығармаларында қыз бен жауынгер жігіттің махаббаты арқылы Отанға деген 

сүйіспеншілікті әдемі бере білді. Композитордың көпшіліккке белгілі «Кестелі орамал», «Тос 

мені,тос»әндері майдандағы жауынгер мен сүйген жарының арасындағы достықты ғана 

емес,сонымен қатар патриоттық сезіммен ұласып жатыр. 

Әнді әңгімелегенде алдымен ауызға әнші оралады,өйткені ән орындаушысымен өмірлі. 

Біздің сондай көрнекті әншілеріміз Н.Қаражігітов, Ш.Үмбеталиев, Н.Үсенбаева, Қ.Мыржықбаев,  

Ғ.Есімов т.б. қазақ әншілік өнерінің туын биікке көтеріп жүрген өнер иелері. Бұлардың 

репертуарларында ұлттық музыкамен қатар опералық шығармалар, Қазақстан 

композиторларының ән туындыларын насихаттауда  да ерекше еңбек сіңіріп жүрген жандар. 

Ұстаз бен оқушының рухани қарым-катынастарын ешнәрсе айырбастай алмайды. 

Білімді меңгеру қиынның қиыны ,ал рухани мәдениетті меңгеру  одан да күрделі. 

Өнерді білуі және оған деген сүйіспеншілік адам мәдениетін айқындайтын нәрсе. 

Маңызды аспектілердің бірі бұл жас ұрпақты еңбекке баулу. Оқытудың әдістері мен мазмұнын 

жетілдіру,оның ішінде өнерді зерттейтін пәндерді дұрыс оқытуды ұштай түсу керек. Өнерді 

енгізу процесстерін,оның ішінде ән өнерін жетілдіру процессін жалғастыру қажет. 

Әншілік тыныстың физиологиялық тыныстан айырмашылығы:  

- Тыныс алу кезінде фонация пайда болады, біршама ұзаққа созылады, ал тыныс 

шығару қысқарады.  

- Тыныс алу кезеңі автоматты түрден, ойламаған жерден, басқарушылыққа өтеді.  

- Тыныс шығару бұлшықетінің одан сайын күшіне енуі әнші тынысының негізгі 

талабы фонация кезінде тынысты үнемді ұстау.  

Әншінің тыныс алуының түрлері.  

• Бұғаналық, үстіңгі кеуделік, клавикулярлық және т.б., мұнда белгілі бұлшық еттер 

қатты жұмыс істейді, ал нәтижесінде екі иық көтеріледі, тыныс алудың бұл түрі 

қабылданбайды.  
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• Кеуделік, костальный (сүйектік) ары қарай сыртқы тыныстың қозғалыстары кеуделік 

жасушаның қарқынды қозғалысымен байланысады, диафрагма тыныс алғанда көтеріледі де, 

ал іш тартылады.  

• Құрсақтық, көкіректік, абдаменальный және т.б – тыныс диафрагманың 

қарқындылығымен және іш бұлшықетімен сезіледі.  

• Аралас, кеуде құрсақтық, кеуде көкіректік, сүйекті абдаменальный және т.б – тыныс 

кеуделік сияқты бұлшықеттердің қарқынды жұмысы арқылы сезінеді сонымен бірге 

құрсақтың аймақта және белдің төменгі жағы арқылы да сезінеді [5].  

Вокалдық практикада аралас тыныс алудың да ролі өте зор: диафрагма төмен түседі, жан 

– жаққа барлық айналымда созылады, қорытындысында әнші кеудесі бел аймағында өзінің 

көлемін ұлғайтады; бел бұлшықеттерінің сезінуі арқылы ауа өкпенің төменгі жағын талдырады.  

Жан бұлшықеттері екі жаққа иіріліп қозғалады, ал іш алдыға қарай үрленіп қозғалады; 

Диафрагма болса одан сайын мығымдана түседі. Әншінің фонациялық тыныс шығару 

кезінде ән айтқанда тыныс алу қалпын сақтап қалуға тырысса, дыбыс апорасын сезіне білуге 

деген икемділігіде жоғары болады.  

Әншілік хордың негізгі талабы ән айтқанда тыныс алған соң шаласы ұстаным болуы 

керек. Бұл ата кезінде дыбыстың интонациялық тұрғыда жақсы естілуіне, орындалуына 

әкеледі. Шығарма жылдамдығы тез болған сайын, тыныс алудағы ұстаным қысқаланады.  

Хормеистрдің ән айту қойылымы.  

- Ән айтқанда отыруға, бей – жай тұруға болмайды, әр қашанда ішкі және сыртқы 

тартылымды сақтау міндетті.  

- Басты тура ұстау, еркін, төмен түсірмеу, қисайтпау.(өйтпегенде көмей төмен немесе 

жоғары вертикалды орналасадыда, дыбыс сапасына зиян келтіреді).  

- Дене ауырлығын тура бөле отырып, екі аяқта нық тұру.  

- Аяққа сүйене отырып орындықтың шетіне отыру – Корпусты ешқандай қысылыссыз 

тура ұстау керек.(арқаның қисық тұруынан диафрагма еркін қозғала алмайды, нәтижесінде 

тыныстың қарқындылығы джойылып, дыбыс апорадан алынып, тембрдың ашықтығы 

жэоғалып, интонация тұрақсызданады).  

- Қол (егер нота ұстамаса) тізеде еркін жату керек [2] . 

 Әнші тынысының техникасы орындалып жатқан шығарма мінезіне сай болу керек. 

Тыныс алуда әрбір музыкалық фразаның және әуеннің мінезімен үйлесуі тиіс. Дыбысты 

алудың алдындағы тыныс ұытанымыда шығарманың мінезіне қарай болады. Шығарманың 

темпі неғұрлым жылдам болған сайын алатын тыныста , тыныс ұстанымыда сондай 

жылдамдықта болуы керек.  

Әншінің тыныс алуымен вокалдық хор техникасының элементтерінің өзара 

байланысы. Әншілік тыныс вокалдық хор техникасының әр түрлі элементтерімен тығыз 

байланысты; дыбыс атакасы, дикция, динамика, дауыс регитры, интонация т,б.  

Тағыда:  

- Тыныс жинау дауыстық апараттағы артық бұлшық еттік қосылыстар және тағы 

артикуляциялық органның қосылуы, дикцияның жинақталмауы, детонация, дауыс 

дыбыстануының еркін болмауы.  

- Дыбысты алу кезіндегі бір мезгілдік тыныс ұстанымының болмауынан, дыбыс 

интонацялық тұрғада да дұрыс болмай «подъездбен» алынады . Ереже бойынша белгілі 

жоғарлықты төменен алуы тиіс.  

- Алынған ауа көлемі дыбыс динамикасына пропорциянал болады.  

- Төменгі байланыстағы ауа қысымының күші дауыс астарының жиілігіне әсер етіп 

тембр түрін анықтайды.  

- Дауыс астарындағы шағын қысым әсерінен дыбыс тембрі жағынан кедей болып 

көрінеді.        

Фольцеттік мінезде төменгі байланыс қысымының күштілігі керісінше әсер етеді, 

яғни дыбысталу толып, тембрі едәіур бай, кеуделік типке жақын болады.  

Балалардың тыныс алу техникасымен жұмыс істеуінің кейбір әдістері.  
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№ 1 Жаттығу. Дирижер қолы арқылы қысқа тыныс алып, санау арқылы (1,2,3,4,5...) 

тынысты шығару. Жаттығуды қайталаған сайын тыныс шығарғанда цифр санын көбейтіп 

отыру керек. 

 № 2 Жаттығу. Төменгі қабырғалар қозғалысын сезіне отырып қысқа тыныс алу, әркім 

өз қозғалысына есеп бере отырып, төменгі қабырғаларын қолымен ұстай отырып, санаумен 

ұзыннан тыныс шығару, цифр қатары осылай көбейе береді.  

№ 3 Жаттығу. Төменгі қабырғалар қозғалысы арқылы қысқа тынс алу, тынысты ұстаумен 

ақырын санай отырып тынысты шығару.  

№ 4 Жаттығу. Төменгі қаьырғалар қозғалысымен тыныс алу, тынысты ұстап, дирижер 

қолымен жұмсық атакамен бір дыбысты примарды тонға дейін бір қалыпты дыбыс күшімен 

айту. Басында дыбыс 2 – 3 с созылады, кейіннен ұзарады. Үздіксіз тыныс (цепное).   Үздіксіз 

тыныс бұл – ұжымдық дағды. Үздіксіз тыныстың негізгі ережесі:  

- Көрші отырған адаммен бір уақытта тыныс алмау.  

- Музыкалық фраза ішінде таныс алмау керек, мүмкіндігінше ұзын ноталардың ішінде 

тыныс алу.  

- Тыныс білдірмей және тез алу.  

- Хорда жұмсақ дыбыстық атакамен, интонациялық тұрығыда нақты, яғни 

«подъездсіз» партитура нюансын сақтай отырып айту.  

- Көршінің айтқан әнін тыңдап, жалпы хор дыбысталуына қосылу [1].  
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Қазіргі заман талабына сай  жан –жақты дамыған, білімді болашақ жеткіншек 

тәрбиелеу ең басты мақсаттардың бірі болып табылады. Осыған орай балаларға дұрыс 

тәрбие беру ол іште дамып жатқаннан бастап берілетіні да белгілі. Дегенмен де, баланың 

бойында тұлғалық қасиеттерді дамыту ол мектеп жасына дейінгі жастан бастап 

берілуі тиіс. Сондықтан біздің алып отырған тақырыбымыз  ойынның мектеп жасына 

дейінгі балалардың жеке тұлғасын қалыптастырудағы маңызын ашу. Ойынның бала 

өмірінде үлкен орын алатыны ертеден дәлелденген. Баланың әлемі — бұл нақты 

заттардың әлемі, егер біз баламен байланыс жасағымыз келсе, ең алдымен осыған жақын 

болуымыз керек. Ойын — бұл баланың нақты өз ойы және өз әлеміне қалыптасу тәсілі.
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Кілт сөздер: ойын, жеке тұлғаны қалыптастыру, педагогикалық және 

психологиялық даму. 

 

В соответствии с современными требованиями наша цель - воспитание 

всесторонне, образованной личности. В этой связи хорошо известно, что надлежащее 

образование детей начинается с развития с ранних лет. Наша цель- открыть для себя 

важность игры в формировании детей дошкольного возраста. Было доказано, что игра 

имеет основное место в жизни ребенка. Мир ребенка - это реальный мир вещей, и если мы 

хотим связаться с ребенком, мы должны быть ближе к нему. Игра представляет собой 

реальную идею о ребенке и способе создания собственного мира. 

Ключевые слова: игра, формирование личности, педагогическое и психологическое 

развитие. 

 

In accordance with modern requirements, our goal is the education of a comprehensive, 

educated person. In this regard, it is well known that the proper education of children begins with 

development from an early age. Our goal is to discover the importance of the game in the formation of 

preschool children. It was proved that the game has a main place in the life of a child. The world of a 

child is the real world of things, and if we want to connect with a child, we must be closer to it. The 

game is a real idea about the child and the way to create your own world. 

Key words: game, personality formation, pedagogical and psychological development. 

 

Адамның  жан  дүниесінің  дамып  жетілуі,  әлеуметтік  өмірге  бейімделіп тіршілік  

етуі  әр түрлі іс-әрекеттермен  шынығу  барысында қалыптасады. Сондай іс әрекеттердің 

бір саласы–ойын әрекеті. Баланың психикалық даму үрдісіне ойын әрекетінің тағылымдық 

және тәрбиелік манызы осы замандағы тәлім тәрбие психологиясында өзекті мәселе болып 

табылады. Ойын әрекетінде баланың денесі мен ақыл-ойы дамып, өзін қоршаған ортаның 

заттары мен құбылыстарын танып біледі. 

Жоғары сатыда дамып жетілген сана сезім мен ақыл ой иесі-адам баласының ойын 

әрекеті бір жағынан тіршілік етудің негізгі формасы болып саналатын болса, екінші 

жағынан ұрпақтан ұрпаққа берілген өмір тәжірибесінің нәтижесі болып саналады. Міне 

осы тұрғыдан алғанда адам баласының ойын әрекеті, негізінен балдырған кезінде кеңінен 

дамып, баланын өсіп жетілуіндегі басты және жетекші факторға айналады.   

«Қазіргі жас буын, бүлдіршіндер – мемлекетіміздің мығым тірегі» - деп Елбасы 

Н.Ә. Назарбаев атап көрсеткендей, жас өспірімдердің жан - жақты даму негіздері – 

мектепке дейінгі мекемеден бастау алады. 

Балабақша балалары болашақ иесі болғандықтан дүниежүзілік мәдениетті танитын, 

өзінің төл мәдениетін білетін, сыйлайтын, рухани дүниесі бай, саналы ойлайтын деңгейі 

жоғары білікті болуы міндетті. Ата-бабаларымыздың ғасырлар бойы жинақтаған 

тәжірибесін, мәдениетін жасөспірімдер бойында саналы сіңіріп, қоршаған ортадағы қарым-

қатынасын, мінез-құлқын, өмірге деген көзқарасын, бағытын дұрыс қалыптастыру тәрбиеге 

байланысты.  

Мектепке дейінгі мекемелерде адамгершілікке  тәрбиелеу және білім беру үрдісінде 

әр түрлі іс-әрекеттер арқылы жүзеге асырылады. Олармен ойынның әр түрін ұйымдастыра 

отырып, бір-біріне деген қайырымдылық, мейірімділік, жанашырлық, достық, жолдастық 

сезімдерді тәрбиелеуге болады. Ал балаларды қоршаған ортамен таныстыру, тіл дамыту, 

табиғатпен таныстыру, бейнелеу өнері сабақтарында өлі-тірі табиғатқа деген сүйіспеншілік, 

үлкендердің еңбегіне қызығу мен сыйластық сияқты адамгершілік сапалары 

қалыптастырылады.  [1] 

Мектепке дейінгі балалардың жан-жақты дамуы үшін ойынның ролі ерекше. Ойын – 

жалпы адамзат мәдениетінің бірегей феномені, оның қайнар көзі мен шыңы. Мәдениет 

феномені ретінде ойын оқытады, дамытады, тәрбиелейді. 
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Баланың өмірге қадам басардағы алғашқы қимыл-әрекеті – ойын, сондықтан да оның 

мәні ерекше. Қазақ халқының ұлы ойшылы Абай Құнанбаев: «Ойын ойнап, ән салмай, өсер 

бала бола ма?»-деп айтқандай баланың өмірінде ойын ерекше орын алады. 

Ойын дегеніміз - жас ерекшелікке қарамайтын, адамның көңіл - күйін көтеретін, 

ойландыратын үрдіс. Ойын - төзімділікті, алғырттықты, тапқырлықты, ұқыптылықты, 

ізденімпаздықты, іскерлікті, дүниетаным өрісінің көлемділігінің, көп білуді, сондай - ақ, 

басқа да толып жатқан сапалылық қасиеттердің қалыптастыруға үлкен мүмкіндігі бар 

педагогикалық, тиімді әдістерінің бipi. В. А. Сухомолинскийдің сөзімен айтар болсақ, 

«Ойынсыз ақыл ойдың қалыпты дамуы жоқ  және болуы да мүмкін емес. Ойын дүниеге 

қарай ашылған үлкен жарық терезе іспетті, ол арқылы баланың рухани сезімі жасампаз 

өмірімен ұштасып, өзін қоршаған дүние туралы түсінік алады. Ойын дегеніміз – ұшқын, 

білімге құмарлық пен еліктеудің маздап жанар оты»- деген екен. 

Ойын – балалар өмірінің нәрі, яғни оның рухани жетілуі мен табиғи өсуінің қажетті 

алғы шарты және халықтың салтын үйренуде, табиғат құбылысын тануда олардың көру, 

есту, сезу қабілеттерін, зейінділік пен тапқырлықтарын дамытады. «Адам өркениетке бейім 

болуы үшін балалық шақты бастан кешуі міндетті, егер ойын мен қызыққа толы балалық шақ 

болмаса, ол мәңгілік жабайы болып қалған болар еді» деп К.Чуковский бала денесінің дамуы 

мен ой-дүниесінің өркен жаюы ойынға тікелей тәуелді екендігін атап көрсеткен.   

Баршамызға белгілі, ойын арқылы баланың дене құрылысы жетіліп, өзі жасаған 

қимылына сенімі артады. Баланың бойында ойлау, тапқырлық, ұйымдастырушылық, 

шыдамдылық, белсенділік қасиеттер қалыптасады. Сонымен қатар ойын  балаларды өмірге   

– жаттықтыра ғана қоймай, оларды өмірге әзірлейді. 

Ойын мектеп жасына дейінгі баланың жеке басының дамуына игі ықпал ететін 

жетекші, басты құбылыстың бірі. Ойында шындықтың көрінісі, оның бейнелі сәулесі қылаң 

береді. Жалпы ойынға тән нәрсе өмірдің әртүрлі құбылыстары мен үлкендердің түрлі іс-

әрекеттеріне еліктеу екені белгілі. Ойынның шартты түрдегі мақсаттары бар, ал сол мақсатқа 

жету жолындағы іс-әрекеттер бала үшін қызықты. Балаларға ақыл-ой, адамгершілік, дене 

шынықтыру және эстетикалық тәрбие берудің маңызды тетігі ойында жатыр. Ойын 

барысында балалар өзін еркін сезінеді, ізденімпаздық, тапқырлық әрекет байқатады. Сезіну, 

қабылдау, ойлау, қиялдау, зейін қою, ерік арқылы түрлі психикалық түйсік пен сезім әлеміне 

сүңгиді.Сондықтан да педагогикада бала ойынына ерекше мән беріледі, өйткені ойын 

үстінде қалыптасатын балалық шақтың түйсігі мен әсері адамның көңіліне өмірбақи 

өшпестей із қалдырады. [2] 

Бала ойын арқылы өзін толқытқан қуанышын немесе ренішін, асқақ арманын, мұрат-

мүддесін бейнелесе, күні ертең сол арман қиялын өмірде жүзеге асыруға мүмкіндік алады. 

Сөйтіп бүгінгі ойын, бейнелі әрекет ертеңгі шындық ақиқатқа айналатын кезі аз емес. 

Бала ойын арқылы өзінің күш-жігерін жаттықтырады, қоршаған орта мен 

құбылыстарды ақиқат сырын ұғынып, еңбек дағдысына үйрене бастайды. Былайша айтқанда 

болашақ қайраткердің тәрбие жолы, тәлімдік өнегесі ойыннан бастап өрбиді. 

А.С.Макаренко дәл атап көрсеткеніндей, үлкендер үшін жұмыс, қызмет қандай роль 

атқарса, бала үшін ойын да дәл сондай роль атқарады. Бала ойында қандай болса, өскенде 

жұмыста да сондай болмақ. Сондықтан баланың қайраткерді тәрбиелеу ең алдымен ойын 

кезінде өтеді. Бала неғұрлым жас болса, олардың іс-әрекетінде ойын да соғұрлым үлкен орын 

алады.  

Ойын мен еңбектің бір-біріне ұқсас сипаттары көп, сондықтан кейбір педагог-

ғалымдар «жақсы ойын — жақсы жұмыс сияқты да, жаман ойын- жаман жұмыс сияқты» деп 

қарап, бұлардың арасында айырма шамалы деген түйін жасайды. Өйткені, әрбір жас кезінде 

ойын тиісті дәрежеде ақыл мен қажыр-қайрат жұмсауды керек етеді.Белсенді іс-әрекет пен 

күш-жігер жұмсалмаған ойын, жақсы ойын болып табылмайды. Жақсы ойын да жақсы 

жұмыс та көңілді қуанышқа толтырып, рахатқа бөлейді. Демек, осы жағынан ойын мен 

жұмыстың  ұқсастығы байқалады. Баланың ойынында да белгілі дәрежеде тиісті 

жұмыстағыдай жауапкершілік болуға тиіс. Олардың негізгі айырмашылығы тек мынада: 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

баланың ойыны нақты материалдық рухани байлықты көздемейді, ал жұмыс ондай игілікті  

өндірудің негізгі жолы екені айқын.    

Баланың қуанышы мен реніші ойында айқын көрінеді. Ойын кезіндегі баланың 

психологиялық ерекшелігі мынада: олар ойланады, эмоциялық әсерін ұшқындайды, 

белсенділігі артады, ерлік қасиеті, қиял елестері дамиды, мұның бәрі баланың 

шығарымпаздық қабілеті мен дарынын ұштайды. Ойын үстінде бала бейне өмірдің 

өзіндегідей қуаныш, реніш сезіміне бөленеді. Бірақ бала одан ойын екенін білмейді деген 

түсінік тумайды. Сондықтан шындықтағыдай «сөйтейік, бүйтіп көрейік»-деуі, олардың 

«ойынды ойын»-деп түсінуінде жатыр. 

Ата-аналар  мен  тәрбиешілердің міндеті  бала бойына жас кезінен бастап ізгілік, 

мейірімділік, инабаттылық, сезімдерін қалыптастыру. Ойын барысында  балалардың 

айналадағы дүние жайында мағлұматтары кеңейіп, таным белсенділгі артады.Ойын-

балалардың, оқуға, еңбекке деген белсенділігін арттырудағы басты құрал. Ойын 

технологиясының ерекше қасиеттерінің бірі- сыртқы жағдай әсерінен баланың мінез-

құлқында еркіндік,ұйымдастырылған оқу іс-әрекетіне  қызығушылық пайда болады. Көңіл-

күйдің көтерілуі оқу әрекетіндегі үрдістердің жеңіл әрі қызықты өтуіне әсер етеді.Баланың 

психикасы,қабілеті ойын іс-әрекеті арқылы беріледі. Бұнда баланың ішкі көрнекілігі 

қалыптасады, ойлауы мен физикалық іс-қимылы қатар жүреді. Бала ойлап отырып іс-қимыл 

жасайды. Бұның бір артықшылығы- бала оқу материалдарын интенсивті түрде қайталап, 

жаттығып отырады. Ойын кезінде тәрбиеші қатал сарапшы немесе төреші емес, керісінше 

жақсы қарым-қатынас құратын қайырымды кеңесші болуы керек. 

Ойын – мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі іс-әрекеті. Сұлтанмахмұт 

Торайғыров «Балалықтың қанына ойын азық» деп бекер айтпаған. Өйткені, ойын үстінде 

баланың бір затқа бейімділігі, мүмкіндігі және қызығуы анық байқалады.  

Кей бала ойында шынайы өмірді бейнелесе, кей бала ішкі сезімін білдіреді. Ойын – 

бала табиғатымен егіз, өйткені бала ойынсыз өспек емес, жан-жақты дамымақ та емес. Ол – 

бала миын жаттықтыратын әрі тынықтыратын негізгі жаттығу. Мағжан Жұмабаев: «Ойын - 

баланың өз ісі. Баланың ойынына кірісуші болма. Баланы бір нәрсе бүлдірмес үшін тек 

шеттен бақыла. Есте болуы керек, бақылау деген сөз - қарауылда тұрған солдаттай 

қабағыңды түйіп, қарап тұр деген сөз емес, олай тұрсаң бала ойынына кірісуші болма!». 

Ойынның дамуына және баланың ойынға араласуына әсер ететін факторлар өте көп. 

Мысалы, үлкендердің ойынға басшылық жасауы, ойыншықтар, баланың өсетін ортасы, 

балалар ұжымы, баланың тәрбиесі т.б. Дегенмен де ойын тек әрекет емес, балалардың да, 

үлкендердің де қызығушылық ермегі, адамды рахат пен қанағат сезіміне бөлейтін іс-әрекеті. 

Бала тұрмақ, үлкен адамдар да әлі күнге дейін ойнайды, әрине ойынның түрлері де, мазмұны 

да сан алуан. Балалар ойыны әр алуан, оның өзгеріп отыруы балалардың жас және дара 

ерекшеліктеріне байланысты.  

Ойын әлеуметтік қызмет, ол баланың жасына қарай, өзін қоршаған ортаны танып 

білуге, оны өзгертуге құштарлығын арттыратын құрал. Онда танымдық және бағдарлық 

қызмет бар. Ойын арқылы бала білім алады, тәрбиеленеді, қоғамды құрметтеуге үйренеді, 

ынтымақтасып жұмыс істеуге дағдыланып, ұтылуға емес, ұтуға тырысады. Ойын баланың 

психикасында сапалы өзгерістер туғызады, оқу әрекетінің негіздері қаланады. 

А.М.Горький: «Ойын арқылы бала дүниені таниды» - десе, Н.К.Крупская ойынның 

байқағыштыққа, ептілікке және басқа мінездерге тәрбиелейтін атап айтқан. Ол адамның 

дербестігін, ұйымдастырушылық дағдыларын дамытады. Оқытудың түпкі мақсаты – оның 

сапалы болуы, яғни сабақтың түрлері мен әдістерін, мазмұнын жетілдіру, оның танымдық, 

білімдік, тәрбиелік жағынан сапалық жаңа деңгейдеге көтеру. 

 Ойын бала тілінің дамуына ықпалын тигізіп, таным белсенділігінің дамуына жол 

ашады. Қай бала болмасын ойынмен өседі, өйткені бала табиғатының өзі тек ойынмен 

байланысты.Ойын үстінде бала еш нәрсеге тәуелсіз.Ол өзін еркін ұстайды. Ал еркіндік 

дегеніміз барлық дамудың баспалдағы, бәрін білуге деген талпынысы мен құлшынысы. 

Баланың білуге деген құштарлығы, сөйлеуі ойын үстінде қалыптасады. Сөздік қорды дамыту 
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ісін ұйымдастыру жұмысында ойын сабағы ең негізгі орын алады.Тәрбиеші бақылау, 

заттарды қарау, сурет қарау, жұмбақ шешу және құрастыру, саяхат, ойын-сабақтарын 

ұйымдастыру барысында балалардың сөздік қорларын дамытады. Арнайы ойын-сабақ және 

сабақ мазмұнына қарай танымдық, дамытушы ойындарды, тапсырмаларды қолдану, 

балаларды заттарды бір-бірімен салыстыруға, оларды қасиетіне қарай ажыратуға және оны 

танып білуге үйретеді. Сөйтіп бала топтағы жасына сәйкес бағдарламалық міндетті 

меңгереді. Ойын ұйымдастыруда тәрбиеші өзі жетекші бола отырып, балаларды ойнай 

білуге, ойын ережесін сақтауға, әрі оларды ойната отырып, ойлануға бағыттайды, заттың 

атын немесе қасиетін есінде сақтап қалуға жол ашады, ойынға қызықтыра отырып зейінін, 

қиялын дамытады. Сонымен қатар ойын барысында бала үлкендермен, өз құрбыларымен 

қарым-қатынас жасайды. Әр бала өз жетістігіне қуанып, мәз болады. [3] 

Сондықтан да ойын-тапсырмаларды таңдауда және іріктеуде балалардың жас және 

жеке ерекшелігін ескерген жөн. Тәрбиеші балалармен ойынды (заттармен, үстел үсті және 

сөздік ойын) үш түрлі етіп өткізуіне болады. Заттармен ойналатын ойын ойыншықтарды, 

табиғи заттарды қолдану арқылы өтіледі. Мысалы: «Дәл осындайды тауып ал», «Салыстыр 

да, атын ата», «Қай ағаштың жапырағы», «Бірдей ойыншықты тап», «Қайсысы көп, қайсысы 

аз», т.б. Үстел үсті ойынын ұйымдастыруда домино, лото, суреттер қолданылады. Мысалы: 

«Суретті құрастыр», «Қандай затқа ұқсайды?», «Қай сурет тығылды?», «Бір сөзбен ата», 

«Кім байқағыш», «Қиылған суреттер», «Ұқсасын тап», «4-ші не артық?», «Есіңде сақта». Ал 

сөздік ойын арқылы сөзді орынды қолдана білуге, дұрыс жауап айтуға, сөз мағынасын 

түсінуге, орынды сөйлеуге үйренеді. Мысалы: «Сөз ойла», «Сөз құра», «Жұмбақ ойла», 

«Жақсы-жаман», «Жалғастыр», «Үш сөз ата». Сонымен қатар балалардың сөздік қорларын 

дамыту жұмысына ойындарды қолданумен қатар, «Пішіндер көрмесі», «Өрнекті есіңде 

сақта», «Қиын жолдар», «Суретті жалғастыр», «Биші адамдар», «Көңілді таяқшалар» тәрізді 

жаттығу тапсырмаларды да пайдаланып отыру өз нәтижесін берді. Бұл аталған жаттығу, 

тапсырмалар балалардың сөздік қорын дамыта отырып, таным белсенділіктерін және саусақ 

бұлшық етін дамытады. Жалпы ойынды ұйымдастыру ойынды өткізуге әзірлік, ойынды 

өткізу, ойынды талдау сияқты үш бағытты қамтиды. Ойынға қажетті құрал, заттарды даярлау 

ойынды өткізуге әзірлік болып табылады. Балаларды ойынның мазмұнымен таныстыру ойынды 

өткізу болып табылады. [4] 

Біздің пайымдауымызша:  «мектеп жасына дейінгі балалар ойын ойнағанды қалайды, 

зейіні тұрақсыз, бір іспен ұзақ уақыт шұғылдана алмайды. Бала ойынмен өседі. Халқымыз бала 

мінез-құлқының қалыптасуында ойын әрекеті де елеулі мән атқаратынын жақсы аңғарған. Ойында 

баланың қарым-қатынасы кеңейіп, таным қабілеті өседі, мінез-құлқы қалыптасады. Ойын баланың 

даму құралы, таным көзі, білімділік, тәрбиелік, дамытушылық, мәнге ие бола отырып, адамның 

жеке тұлға ретінде қалыптасуына ықпал етеді Ойынды әрбір адам ойнап өседі, ойынды көп 

ойнаған адамның дүниетанымы кең, жаны таза, жүрегі нәзік сезімтал тұлға болмақ. Ойын 

адамның дамуына, қалыптасуына әр түрлі әсер береді» -деп ойлаймыз. 

Қорытындылай келсек, балалардың жеке тұлға ретінде қалыптасуына ойынның 

орасан зор орын алатынын ескерсек сондай –ақ ойынмен ғана  шектелмей балаға туа 

бітісімен жеке тұлға ретінде қарау, оның ойымен санасу, әлеуметтік ортаға бейімделуіне 

көмектесу әрбір ата –ананың міндеті деп ойлаймыз.  

Еліміздің ертеңі, ұлтымыздың болашағы-бүгінгі ұрпақтың өмірді танып, ой өрісінің өркен 

жайып рухани жетілуі үшін ойынның бала өміріндегі маңызы  зор екенін айтқымыз келеді.  
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Жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау жұмысын атқаруда  

жастар денсаулығын сақтау орталықтардың атқаратын рөлі жан-жақты талданған. Бұл 

мәселені шешу жолында аса маңызды саты болып табылатыны туралы айтылған. Және 

де, қоғамның барлық күшін  жастар арасында салауатты өмір салтын насихаттау 

жұмысына бағыттауды,  барлық әлеуметтік-экономикалық салалармен тығыз 

байланыстырып жүргізген жөн деп есептейді автор.    

Кілт сөздер: әлеуметтік-психологиялық-педагогикалық көмек, профилактикалық 

және кеңес беру іс-шаралары, компьютерге тәуелділік.   

 

В статье рассматривается проблемы психического и личностного здоровья. 

Профилактическая помощь при психических и соматических заболеваниях, компьютерная 

зависимость молодежи, расстройствах, связанных с алкоголизмом, наркоманией, 

житейскими стрессами, конфликтами, пограничными состояниями и др.; 

Ключевые слова: социально-психолого-педагогическая помощь, профилактические и 

консультативные мероприятия, компьютерная зависимость.   

 

This article takes a close look at the activities of youth centers, their further development 

and improvement, use of effective methods to preserve psychological and reproductive health of 

teenagers (sexual harassment, unplanned pregnancy, STD, and HIV). 

Key words: socio-psychological and pedagogical assistance, preventive and Advisory 

activities, computer addiction. 

 

С переходом Казахстана на рыночную экономику произошли коренные изменения в 

экономической, политической и социальной сфере общества. Эти изменения, к сожалению, 

сопровождаются моральной деградацией, потерей нравственных ориентиров и норм. 

Актуализируются вопросы нравственного порядка, связанные с повсеместным преклонением 

перед властью денег, погоней за «красивой жизнью» независимо от того, какой ценой это 

достигнуто, асоциальными формами поведения, открытым показом насилия, ростом 

преступности. Особую опасность для общества представляет преступность 

несовершеннолетних, которая является особой, специфической формой проявления 

антиобщественных настроений, выраженных посредством угрозы существующему 

общественному правопорядку и нравственности.  Для развития и совершенствования системы 

профилактической работы с несовершеннолетними правонарушителями наше государство 

строит свою социальную политику на основе охранно-защитной концепции, которая 

предполагает развитие широкой сети разноведомственных учреждений, оказывающих 

социально-правовую, психолого-медико-педагогическую помощь детям и семьям группы риска. 

На сегодняшний день,   как показывает Организация мониторинга состояния здоровья 

населения и  отчеты Национального Центра формирования здорового образа жизни, наблюдают, 

что за последние годы  ухудшилось состояние здоровья населения.  Причина в том, что в 

Казахстане 40% подростков курят, 30% употребляют алкоголь, 17 процентов употребляют 

наркотические вещества, 41% вступают в ранние половые контакты, в десятки, раз возросло 

количество родов и абортов, венерических заболеваний и ВИЧ инфекций. Ухудшились 
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демографические показатели,  снизилась рождаемость, естественный прирост населения, возрос 

уровень заболеваемости и смертности. Особую тревогу вызывает здоровье подростков и 

молодежи. Более  2 млн. детей и подростков состоят на диспансерном учете по поводу 

хронических заболеваний. Основная причина ухудшения состояния здоровья молодежи - это 

отсутствие элементарных гигиенических навыков, низкая санитарная культура и 

информационно-профилактическая работа. 2. 

Возросло число  детей и подростков групп высокого социального, психологического и 

биологического риска. Неустойчивая психика, незнание многих бытовых вопросов, медленная 

адаптация к меняющимся социально-экономическим условиям, проблемы в сексуальных 

отношениях, отсутствие опыта поведения в конфликтных ситуациях – все эти факторы, 

способствуют к развитию внутреннего конфликта, эмоциональных срывов и неадекватного 

поведения у подростков и молодежи.  

Для предупреждения преступлений, охрана и защита состояния здоровья подростков и 

молодежи, государство должна осуществлять широкомасштабные программы экономического, 

социального и духовно-нравственного оздоровления общества. Одновременно необходимы 

меры по усилению ответственности родителей за воспитание детей, выработка специальных 

программ по трудоустройству молодежи на работу, оказание медико-психологической помощи  

подросткам по месту их жительства.   

Многие общественные просветители, ученые, педагоги, психологи и медицинские 

работники  обеспокоены ухудшением здоровья и ростом правонарушений среди подрастающего 

поколения. Здоровье подрастающего поколения это залог нашего будущего, а также успешное 

развитие и функционирование государства немыслимо без развитой правовой культуры 

общества, которая является залогом общественного порядка и безопасности. 

Республика Казахстан ставить перед собой большие приоритеты и перспективы на 

развитие экономики и уровень роста жизни населения. В стратегии «Казахстан 2030»  Президент 

Республики Казахстан Н. Назарбаев определил «Здоровье, образование и благополучие 

граждан», важнейшим компонентом которого отмечено предупреждение заболеваний и 

стимулирование здорового образа жизни подрастающего поколения1.  

За годы независимости и становления нашего государства произошли большие перемены 

и изменения.  Открываются  учреждения нового типа: центры социального здоровья семьи и 

детей, кризисные центры социальной адаптации и реабилитации  трудных подростков, 

кризисный центр для несовершеннолетних мам,  психолого-медико-педагогическая комиссия, 

сеть центров и служб медико-психологической помощи несовершеннолетним. Данные службы 

предусматривают и предполагают охрану и защиту здоровья, выявление детей и подростков с 

отклонениями в поведении, оказание им социально-психологической и медицинской помощи, 

социализации в окружающей среде, овладении нормами и правилами жизни в обществе, 

умением правильно строить взаимоотношения со сверстниками и взрослыми. 

В Казахстане сейчас во многих высших учебных заведениях функционируют 

специальные факультеты: психологии и педагогики, социальной педагогики, социальных 

работников, социологии, психологического консультирования. Деятельность выпускников 

данных специальностей также направлена на решение социально-психологических, 

педагогических и личностных проблем граждан, принятие превентивных мер, направленных на 

предотвращение социально-поведенческих отклонений.  

Основными направлениями социально-психолого-педагогической помощи являются: 

– Проблемы психического развития ребенка. Специальные проблемы: психологическая 
помощь ребенку в преодолении комплексов, удовлетворении эмоциональных запросов, 

обретении личностной идентичности, самоопределении, избежание эмоциональных травм, 

переживании потери родителей и близких родственников, содействие выработке устойчивых 

ценностных и моральных норм, поддержка в кризисный период; 

– Личностные проблемы ребенка-подростка. Помощь в преодолении кризиса с другими 
значимыми лицами, преодолении чувства неполноценности, сознания своих ограниченных 

возможностей в семье, сексуальных проблем, борьба за личный и социальный статус; 
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– Проблемы брака и семьи. Супружеские и родительские конфликты, семейные кризисы, 
помощь разведенным семьям, семьям в повторном браке, матерям-одиночкам, опекунским и 

попечительским семьям, приемным семьям и семьям усыновителей; 

– Проблемы психического и личностного здоровья.  Профилактическая помощь при 

психических и соматических заболеваниях, душевных страданиях, расстройствах, связанных с 

алкоголизмом, наркоманией, житейскими стрессами, конфликтами, пограничными состояниями 

и др.; 

– Психологическая помощь и поддержка в кризисных ситуациях: смерть близких, 
попытка суицида, изнасилование, измена и потеря любви, работы и т.д.; 

– Школьное консультирование: проблемы взаимоотношений учителей и детей, 

воспитателей и детей, учащихся между собой, вопросы взаимоотношений с родителями, 

школьной успеваемости, развития способностей, преодоление отклонений в поведении, работа с 

неблагополучными семьями и оказание им помощи в регулировании конфликтов и отношений; 

– Профессиональное консультирование, ориентировка в выборе профессии, нахождение 
работы по своим возможностям [3; с. 46].  

На сегодняшний день существующая система социально-психолого-педагогической 

помощи направлена на профилактику, социализацию личности несовершеннолетних детей, 

подростков и молодежи в обществе, привитие им норм поведения, этики общения со своими 

сверстниками и взрослыми. 

Во всех областных центрах Республики Казахстан существуют центры медико-

психологической службы, молодежные центры здоровья,  которые оказывают медицинскую, 

психологическую и социальную  помощь подросткам и молодым людям.  

Созданная система качественных и доброжелательных медико-психолого-социальных 

услуг для подростков и молодежи стали важнейшим шагом к осуществлению приоритетов и 

задач, определенных Правительством РК для защиты подрастающего поколения, а именно: 

– Укрепление здоровья и благополучия детей и подростков; 

– Профилактика нежелательной беременности в подростковом возрасте, оказание  

медицинской и психологической  помощи  несовершеннолетним матерям; 

– Профилактика и контроль ВИЧ и СПИДа и ИППП среди подростков; 

– Профилактика злоупотребления психоактивными вещества 4. 

Основная цель и задача Молодежных центров здоровья осуществлять профилактические 

мероприятия предупреждения и оказания квалифицированной медицинской и психологической 

помощи, а именно: 

– Консультирование по вопросам планирования семьи; ознакомление подростков и 

молодежи с современными средствами и методами контрацепции, показаниями и 

противопоказаниями к их применению, консультирование  и динамичное наблюдение за 

пациентами, особенно в случаях возникновения побочных эффектов и осложнений на фоне 

использования средств контрацепции. 

– Консультирование по всем вопросам полового созревания, безопасных сексуальных 

отношений, предупреждение нежелательной беременности, ИППП, ВИЧ –инфекции. 

– Медико-психологическое консультирование подростков по проблемам общего 

психического здоровья, сексуальных отношений в подростковом возрасте; медико-

психологическая коррекция нарушений всех видов поведения подростков; проведение 

индивидуальных и групповых психологических тренингов с подростками и  молодежи 

– Лечебно-профилактическая деятельность осуществляется путем организации 

индивидуальных приемов подростков, обращающихся  самостоятельно или по направлению 

специалистов других лечебных организаций. Все лечебно-диагностические, профилактические 

мероприятия с подростками проводятся в строгом соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. 
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– Взаимодействует с педагогами, социальными педагогами и психологами учебно-

образовательных организаций. 

– Сотрудничают с медико-психолого-педагогическими центрами и органами 

социальной защиты, общественными неправительственными организациями. 

– Проводят встречи, круглые столы, тренинги, конференции, индивидуальные 

консультации для родителей подростков, педагогов, семинары, социальных работников, 

медицинского персонала и психологов образовательных и лечебно-диагностических 

организаций города и регионов. 

– Сотрудничают с представителями общественных и молодежных организаций, 

социальными службами, средствами массовой информации по профилактике здорового образа 

жизни среди подростков и молодежи. 

– Молодежные центры здоровья активно привлекают волонтеров, обучают их к 

принципу «Равный - Равному». Обученные волонтеры активно принимают участие во  всех 

мероприятиях проводимых молодежными центрами здоровья. 

За период 2009-2016гг. Молодежные центры здоровья накопили большой опыт работы с 

подростками и молодежью. Услуги, оказываемыми специалистами данных центров, дают 

возможность подросткам и молодежи решить ряд вопросов и проблем встречающихся на пути 

их взросления. Цель и задача центров здоровья проводит профилактические мероприятия по 

профилактике и охрана защиты ранней беременности, инфекции передающие половым путем 

среди несовершеннолетних подростков и молодежи, преодолевать сложные жизненные 

ситуации, формировать  навыки  здорового образа жизни.  

Обратившиеся Молодежный центр здоровья подростки и молодежь получают от 

персонала центра нужную для них информацию,   доброжелательное отношение, основанное на 

понимании, уважении, терпимости, поддержке и соблюдении принципов конфиденциальности. 

Для многих подростков и молодежи центр здоровья стал вторым домом, где они чувствуют во 

всех мероприятиях организуемым центром здоровья. В центре имеется тренажерный и 

компьютерный зал, библиотека, кружки по интересам, мини кинозал.   

Проводимые профилактические и консультативные мероприятия  в школах, центрах 

адаптации несовершеннолетних, университетах, колледжах имеют большую ценность среди 

подрастающего поколения.  Они учат и разъясняют подросткам и молодежи,  как нужно 

противостоять трудностям встречающиеся на их жизненном пути, строит коммуникативные 

отношения со сверстниками и взрослыми. Организуют встречи с людьми, которые достигли 

больших успехов в карьерном росте и преодолели жизненные трудности. Сумели в тяжелое для 

них время найти себя, противостоять и не пристрастится к вредным привычкам. 

Таким образом, организация профилактической работы и медико-психологической 

помощи несовершеннолетним подросткам и молодежи может быть эффективной лишь в том 

случае, если она будет проводиться комплексно, в масштабах всего целостного социально-

территориального образования. При этом должны быть задействованы реальные общественные 

силы, а их действия должны быть скоординированными, и построены на единых принципах 

организации профилактики здоровья среди подростков и молодежи. 
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Мақалада білім берудің қазіргі кезеңінде мектептен тыс іс-шараларда шет тілі 

арқылы мәдениетаралық құзыреттілікті қалыптастыру мәселесі қарастырылады. 

Нәтижеге тиімді түрде қол жеткізу үшін Интернет-ресурстар мен технологияларды 

қолдана отырып, кейбір тәсілдерді ұсынады. 

Түйінді сөздер: шет тілі құзыреттілігі, коммуникативті құзыреттілік, оқу үрдісі, 

қоғамның қоғамдық тәртібі. 

 

В статье рассмотривается проблема формирования межкультурной компетенции 

средствами иностранного языка во внеклассной деятельности на современном этапе 

обучения. Представленны некоторые подходы с использованием интернет ресурсов и 

технологии  для эффективного достижения результата. 

Ключевые слова: инноязычная компетенция,  коммуникативная компетенция, 

учебно-воспитательный процесс, социальный заказ общества.    

     

The article deals with the problem of the formation of intercultural competence by means of 

a foreign language in extracurricular activities at the present stage of education. Presents some 

approaches using Internet resources and technology to achieve a result effectively. 

Key words: foreign language competence, communicative competence, educational 

process, social order of society. 

 

At the present, there is a tendency to accelerate the processes of integration, globalization 

and expansion of spheres of intercultural interaction. Everyone, in one way or another, encounters 

representatives of other cultures throughout his life. Very often communication and interaction with 

foreign citizens leads to the emergence of the language barriers, various interracial, national 

conflicts which is due to differences in world perception, ignorance of the culture and 

characteristics of a particular people. Young people in their daily lives, study, work and 

communication in the Internet most often encounter foreign citizens and  often become 

provocateurs of such conflicts. 

Knowledge of  a foreign language, as the practice  has shown, is not enough for a complete 

intercultural understanding of each other. Therefore, it is necessary to know the cultural features, 

traditions, characteristics of the mentality, the behavior of partners for the upcoming 

communication. Unfortunately, in  school curriculum there is no the lesson "Intercultural 

Communication", that is why the leading role in the formation of intercultural competence is given 

by foreign language lessons and extracurricular activities. Learning a foreign language on the basis 

of acquainting students with the culture of another country is currently one of the basic principles of 

teaching the subject. Since only in a friendly, laid-back, fun and playful form it is possible to form 

respectful attitudes to representatives of another culture, to get acquainted with the traditions and 

customs of native speakers, which makes foreign lessons more attractive for students. Formation of 

intercultural competence helps to achieve mutual understanding in the process of intercultural 

communication. 

Intercultural competence is the main element in the structure of key competencies. V.V. 

Safonova refers "intercultural competence to the part of the communicative competence of the 
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language personality" [2] because language is the main, but not the only way to realize the dialogue 

of cultures. In order to exist in the modern world comfortably, people need to learn to understand 

and accept a different culture. This will help them to adapt in an unfamiliar environment, to live and 

work with other people who are carriers of different cultures. Therefore, the acquisition of 

intercultural competence  which helps people transform their knowledge, attitude and behavior, so 

as to be open and more tactful to another culture, has become an important problem for education 

and for society as a whole.  

To begin with, it is necessary to define "intercultural competence". Intercultural competence, 

according to N.D. Gal'skovoy, N.I. Gez  is "an ability that allows a person to realize himself within 

the framework of a dialogue of cultures, i.e. in conditions of intercultural communication. Its 

formation is realized in the interrelation between the development of a foreign language code and 

the development of a person's cultural experience, in which one can isolate the attitude of a person 

to himself, to the world, and also the experience of creative activity "[1]. "The study of problems of 

intercultural communication presupposes familiarity with the following phenomena and concepts: 

the principles of communication, the basic functions of culture, the influence of culture on 

perception and communication in its various spheres and types, parameters for describing the 

influence of culture on human activity and the development of society" [1]. 

The formation of intercultural competence is the development of the ability of a student to 

participate in intercultural communication, respecting both cultural differences and overcoming 

cultural barriers. In the formation of intercultural competence, there are several areas of interaction 

of two or more cultures: 

 - acquaintance with the culture of the country of the studied language by means of the 

foreign language itself and the assimilation of the behavior pattern of speakers of foreign culture; 

- the influence of a foreign language and foreign culture on the development of the native 

language and the model of behavior within the framework of the native culture; 

- the development of personality under the influence of two cultures. 

In the process of studying a foreign language, students learn the material that shows how the 

language functions in a natural environment, the behavior of native speakers in different situations 

of communication. Students learn to establish the connection between the behavior of carriers of 

other cultures with folk customs, traditions, social structure of society, ethnicity, children aquire 

tolerant, respectful attitude to the values and traditions of other peoples.  "First of all, it happens 

with the help of authentic materials (original texts, audio recordings, video films) which are 

normative in terms of a language design and contain linguistic and regional information. In order to 

avoid possible conflicts in the process of intercultural communication, it is necessary to know the 

national and cultural peculiarities of the behavior of the foreigner "[5] However, in order to form 

students’ intercultural competence which contributes to successful intercultural communication  

lessons of a foreign language are not enough. Therefore, extracurricular activities  are very 

important  in working with students. 

Extracurricular work expands the scope a foreign language, allows students to see the 

boundless opportunities that gives them the learning of a foreign language. An interesting and 

fascinating form of such extracurricular activities develops a special emotional mood, causes a 

steady interest in learning the language, culture, traditions and customs of native speakers. 

Extracurricular work creates conditions for realizing language skills, knowledge and proficiencies. 

So, for example, performing a play in a foreign language, high school students learn to solve 

possible conflicts in real life with the help of the language in a serious or comic manner. 

 Extracurricular work is carried out by the personality of a teacher, it is necessary to 

strengthen the developing potential of the subject a foreign language, namely: to deepen and expand 

the extracurricular work. It is believed that in the lesson of a foreign language development goals 

should be realized and the practical goal, (practical language proficiency) is the leading one. Its 

implementation is more evident in the whole variety of extracurricular work in a foreign language. 

This approach requires the constant development of the creative potential of the teacher. 

Continuous use of additional teaching materials, creative adaptation of training courses and at the 
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same time connection with the application of elements of the project methodology. In out- of class 

activities, project training actively influences the motivational sphere of the trainee, the cooperation 

of the teacher and the student contributes to the formation of the intercultural competence of the 

student. Undoubtedly, interest is a great assistant to the teacher. Extracurricular activities should be 

massive in order to reach as many students as possible. This will help identify those students who 

will make up an asset in extracurricular activities. Project activities of students are a common type 

of work using the Internet. Only through the Internet can create an authentic language environment 

and set the task of creating intercultural competence based on intensive communication with native 

speakers, working with authentic literature, listening to original texts in the use of native speakers. 

The formation of intercultural competence is actively implemented in the work of the 

section "Country Studies", which was created on the basis of the general creative interest of 

students aimed at improving language knowledge. In general the regional direction of our work has 

developed an active way of teaching. This became the leader in the work of the section, as it allows 

instilling in students the skills of scientific research work, to deepen their knowledge in studying a 

foreign language, to realize the tasks of spiritual development and the formation of intercultural 

competence. 

In the section "Country studies" there is a charter, according to which the participants of the 

section should: 

- take an active part in the work of the section, find your own topic for research, prove 

yourself, be active; 

- to help other students  in the work of the club, remembering the main principle: - 

communication is what draws people together and this principle must be learned; 

- use every opportunity to speak English without missing an opportunity to take advantage 

of the knowledge and skills acquired, get acquainted with realities and culture of the country of the 

studied language. 

The work of the section uses the basic principle of developing learning, taking into account 

the level and characteristics of each child and it is possible for everyone to show their individual 

qualities of personality. We hold sessions of the section "In Wonderland" (acquaintance with 

English children's literature), "British Holidays", "Christmas", "ABC Holiday"[5, 10]. 

In this regard, the goals of extracurricular work in a foreign language are: to expand and 

deepen knowledge, skills and skills in mastering foreign-language communication activities; 

Stimulating students' interest in learning the subject "foreign language"; comprehensive 

development of the student's personality, including intellectual, emotional-volitional and spiritual-

moral spheres. 

Extra-curricular work on a foreign language solves the following tasks: 

- Improvement of knowledge, habits and skills acquired in foreign language lessons; 

- Help students in the formation of his worldview; 

- Development of creative abilities, independence, aesthetic tastes of students. 

-  Bringing up love and respect for people of their native land and the country whose 

language is studied;  

- Extension of knowledge in the field of regional studies. 

Extracurricular work in a foreign language is considered one of the most effective systems 

of communication and socialization of the individual and acquiring cultural values through 

educational activities that go beyond limits of compulsory curricula, but complement each other. 

Foreign language teachers in extra-class activities try to solve the problem of improving 

students' knowledge, skills and competence acquired in lessons that expand the worldview of 

students, developing their creative abilities, independence, aesthetics tastes, love and respect for 

people of their native country and country of the studied language. 

Various performances devoted to political, public figures, artists, scientists, poets such as 

Shakespeare, Robert Burnes, Bernard Shaw  many others who exemplify the moral achievement, 

courage that contributed in the development of world culture, whose inventions, works and 

knowledge had a great impact on modern society. No doubt performances dedicated to these people 
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will not leave indifferent and will form a respectful attitude to the nation which they belong to. A 

similar role is played by the evenings, which are devoted to significant events in the country, the 

countries of the studied language: Independence Day (English), Victory Day over fascism (for all 

languages), etc. 

Extracurricular work has great opportunities in the choice of forms of implementation, this 

can be: viewing and discussing a film in a foreign language, a lesson excursion, "interviews", 

"teleconference", various holidays, celebrated in the countries of native speakers, costume parties, 

evening poems, songs, dances of other nations and much more. 

Thus, extracurricular work plays an important role in the formation of the intercultural 

competence of students. It allows them to learn the characteristics of other peoples in a playful, 

fascinating way, develops a tolerant, respectful attitude to foreign culture, promotes successful 

intercultural communication and helps to avoid national conflicts and effectively overcome barriers. 

The setting and realization of goals in the system of extracurricular work is carried out by 

the personality of a teacher, the level of his( her) pedagogical skill, the presence of the teacher’s 

creative approach. Extracurricular work opens a wide range of information in the following areas: 

pragmatic, epistemological, axiological. This approach requires the constant development of the 

creative potential of the teacher. Continuous use of additional teaching materials, creative 

adaptation of training courses and at the same time connection with the application of elements of 

the project methodology. In extracurricular activities project training actively influences the 

motivational sphere of the trainee, the cooperation of the teacher and the student contributes to the 

formation of the intercultural competence of the student. 

Without doubt, interest is a great assistant to a teacher. Extracurricular activities should be 

massive in order to reach as many students as possible. This will help to identify those students who 

will make up an asset in extracurricular activities. Project activities of students are a common type 

of work using the Internet. With the help of the Internet  one can create an authentic language 

environment and set the task of creating intercultural competence based on intensive 

communication with native speakers, working with authentic literature, listening to original texts in 

the use of native speakers[3]. 

As  the sociocultural component of teaching we can include the equivalent and background 

vocabulary, texts containing new / problematic information that open up a "window" to the world of 

a different culture, affecting feelings and emotions: proverbs and sayings, rhymes, poems, songs, a 

personal co-writer from the country of the language, postcards, fiction. 

As the leading means are programs, textbooks of domestic authors and foreign publishers, 

teaching aids, charts, tables, supporting tables, handouts, video films, the Internet. Means of 

communication itself, as the development of the ability to intercultural communication is possible 

only in the conditions of this communication. 

We can widely use  songs and poetic material in practical lessons and extracurricular 

activities.  Choral singing in the studied language is of great importance in the formation of 

personality, combining the process of mastering foreign communication activity with the 

development of musical ear and vocal and choral skills, acquaintance with the musical culture of the 

country of the studied language. During the organization of choral singing, we find out which of the 

students plays what musical instruments, so that the songs sounded to the accompaniment of 

students on guitar, piano, accordion. We shoild work closely with music teachers. The choice of 

songs is determined by the musical interests of students, their level of language preparedness from 

the following topics: 

  - folk songs of the country of the language studied ("My Bonnie", "Solomon Grundy", 

"Billy Boy", "London Bridge", "Oh, Susanna", "Red River Valley", "Jingle Bells"); 

- songs of struggle and protest ("We Shall Overcome" by Pete Seeger); 

- songs that have become classics ("I Just Called" by Steve Wonder, "And I Love Her", 

"Yesterday", "Girl" by the Beatles, "Those Evenings Bells" by Thomas Moore); 

- Contemporary songs (by Milla Jovovich, "Atomic Kitten", "Gorillas", Eminem, "On Christmas 

Day", "Mistletoe") and others. 
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Using the method of projects, we can follow the principles that reveal its content: the existence 

of a significant problem in the creative research plan (for example, the theme "Culture of Kazakhstan  

and the countries of the studied language." The problem: does knowledge of culture, traditions, customs 

help to better understand the national character? the implementation of the project by all its participants, 

the leading role of the consultative and coordinating function of the teacher, the self-organization and 

responsibility of project participants, the focus on the creation of a specific product, and interdisciplinary 

nature of the projects, temporary and structural completeness of the project. We work on the project 

step-by-step (goal-setting, planning, research, execution and execution of work, project protection, 

evaluation of the result). The teacher’s role is to be a consultant, assistant, observer, source of 

information, coordinator[4]. 

The source of  information is additional training facilities available in our  language laboratory, 

in the foreign language room (fiction and popular science literature in English, the linguistic dictionary 

"Great Britain" (compiled by GD Tomakhin), dictionaries, periodicals (Appendix "English" to the First 

of September newspaper, the newspaper "School English" (Samara), the scientific and methodical 

journal "Foreign languages in school" and others). 

The product of individual, pair and group projects was the following: the chronicle 

"Extracarricular Activities", in which photographs and texts reflect all extracurricular activities 

(including joint with teachers of the English language of the basic school); thematic wall newspapers 

"William Shakespeare - the Great English Poet and Dramatist", "Celebrating Halloween", 

"St.Valentine's Day", a collage "Christmas and Christmas Traditions" (meaningful and aesthetically 

designed, increasing students' interest in the subject and level of possession, containing additional 

information); summer diaries containing not only a description of a string of events, a statement of facts, 

their attitude to what is happening, but also whole series of colorful drawings and photographs reflecting 

the events described; (from "The Adventures of Tom Sawyer" by Mark Twain) (the creative stages of 

the staging: "period of cognition", "period of survival", "period of incarnation"). 

The age of globalization leads us to meaningful and effective exchangecultural values that occur 

on the planet. This determines today the social order of society in relation to humanity to learn foreign 

languages - focus on teaching intercultural communication.  

As the content of this research shows, we made an attempt to reveal the goal set at the beginning 

of the work, which will help to study deeply the organizations of extracurricular work in a foreign 

language in comprehensive secondary schools. Our research shows the importance of extracurricular 

work in shaping the intercultural competence of students.  
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В статье расматривается влияние образования на формирования конкурентноспособной 

личности. Оценивается роль программы “ Рухани жаңғыру” в создании общества новой 

формации способного эффективно реагировать на вызовы ХХІ века.  

Ключевые слова: Информатизация, образование, экономика, человеческий капитал, 

наука, конкурентность, профессионaлизм, послание, «Казахстан -  2050». 

 

Мақалада білім берудің бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыруға әсері 

қарастырылады. ХХІ ғасырдың қиындықтарына тиімді жауап бере алатын жаңа білім 

қоғамын құрудағы «Рухани Загырру» бағдарламасының рөлі бағаланды.  

Кілт сөздер: Ақпараттандыру, білім беру, экономика, адам капиталы, ғылым, 

бәсекеге қабілеттілік, кәсібилік, «Қазақстан - 2050». 

 

The article examines the impact of education on the formation of a competitive personality. 

The role of the «Rouhani Zangyru» program in creating a new formation society capable of 

effectively responding to the challenges of the 21st century is assessed. 

Key words: Informatization, education, economics, human capital, science, competitiveness, 

professionalism, message, «Kazakhstan – 2050». 

          
«Идеалом нашего общества должен стать казахстанец, знающий свои историю, язык, 

культуру, при этом современный, владеющий иностранными языками, имеющие передовые 

и глобальные взгляды». - это слова нашего Елбасы Н.А.Назарбаева, они отражают всю 

важность надвигающейся эпохи информатизации во всех сферах жизни. В своем послании 

наш президент, указал на улучшение качества образования, так как человеческий капитал-

основа модернизации. «Тесная связь между образованием и экономическим развитием 

выявилась еще в начале индустриальной эпохи», т.е. чем образованнeе был человек тем 

лучше он справлялся с поставленными задачами и решением проблем. Многие из первых 

миллионеров той эпохи прошли весь путь на рабочих местах от инженера и заканчивая 

генеральными деректорами. Каждый из них указывал на важность образования в их карьере 

и жизни. Каждый гордился той малой родиной где он вырос и вследствии инвестировал 

деньги в родной край. 

          Поэтому задачи которые ставит перед нами Елбасы, достижимы и каждый из нас 

должен в полной мере раскрыть свои способности на благо страны. 

Изучение взаимосвязи между образованием и экономическим развитием уделял и 

большое внимание лауреат нобелевской пермии Теодор Шульц. В 1960г он провёл оценку 

стоимости рабочей силы, вкючая расходы на образование и «потерянное» человеческое 

время, затраченное на учебу, его результатом был вывод о том что человеческий капитал 

является решающим экономическим фактором для стран с развивающейся экономикой. 

“Образовательный уровень населения предопределяет его способность использовать 

информацию и технологию для экономического развития [ 3]. 

Интерес представляют исследования причин быстрого восстановления 

экономического потенциала послевоенных ФРГ и Японии. Их результатом стал вывод о 

пропорциональности скорости восстановления и образования. По мнению Т. Шульца, 
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образование делает людей более производительными, а хорошее здравоохранение сохраняет 

инвестиции в образование и даёт возможность производить. 

Весомый вклад в развитие теории человеческого капитала внёс Г.Беккер, по его 

мнению осуществление крупных вложений в подготовку студентов (будущих 

специалистов) и рабочих, в медицинское обслуживание, в программы, направленные на 

повышение профессионализма кадров, равноценно крупным инвестициям в создание или 

приобретение новых машин, оборудования и технологий – ключ к успеху конкурентно 

способных специалиста. Эти выводы показывают правильность программы «Рухани 

жаңғыру» охватившей изменениями все сферы жизни государства. Модернизация сознания 

создаст благоприятную среду для внедрения идей прагматизма и конкурентоспособности, 

невозможных без качественного образования. Здесь можно привести зависимость 

выведеную Артуром Мэддисоном, согласно которой увеличение инвестиций на 

образования на 0,35% приведет к шестикратной отдачи человеческого капитала[4]. 

          К сожалению в Казахстане пока не достаточно финансируется сектор науки, так 

валовые внутренние затраты на научно- иследовательские и опытно конструкторские 

работы составляет лишь 0,18%  от ВВП. Стоит отметить, что государства, наук ёмкость 

ВВП которых перевышает 3% оказываются на передовых позициях в технологическом 

прогрессе. Поэтому наш президент Н.А.Назарбаев в стратегии развития «Казахстан – 2050» 

уделяет большое внимание совершенствованию образования и увеличения  инвестиций в 

науку страны. Инновации как важная часть конкурентоспособности страны, способны 

решить многие проблемы экономики и позволить эффективно, а значит прагматично 

использовать ресурсы (как человеческие, так и природные) эффективнее. По уровню 

инновационной активности Казахстан отстаёт от Германии (70%, Канады 65%), поэтому в 

последние годы увеличиваются инвестиции в проекты инновационной структуры, так в 

Назарбаев Университете запущена программа для поддержки инновационных стартапов.  

Согласно Отчету о глобальной конкурентоспособности на 2016- 2017гг. Всемирного 

экономического форума, в рейтинге конкурентноспособности среди 138 стран мира 

Казахстан занял 53 место. Мы занимаем конкурентные позиции, но если мы будем 

стремиться к идеалу казахстанца указанного нами в начале статьи, мы безусловно сможем 

конкурировать с развитыми странами.  

В заключении хотелось бы отметить, что опыт мирового экономического развития, 

позволяет сделать вывод о том, что прогресс человечества и отдельно взятой страны будет 

определяться увеличением инвестиций в конкретного человека, его интеллект, здоровье и 

профессионализм. Все эти вопросы рассмотрены в Послании Елбасы от 10 января 2018г. 

«Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции», а это 

значит, что теперь всё зависит от нашей готовности учиться. Новые возможности и вносить 

свой посильный вклад в создание высоко - развитого Казахстана, войдущего в 30- развитых 

государств мира – на сегодняшний день, наша главная цель.  

Послание Елбасы есть стратегический документ, логически продолжающий ту 

систему мер по модернизации экономики, политики и социальной жизни казахстанцев, о 

которых Президент говорит в своих ежегодных выступлениях народу Казахстана. Оно 

задает вектор движения казахстанской нации на годы вперед, так как обозначенная 

модернизация затрагивает, прежде всего, вопросы, связанные с формированием новой 

модели сознания и мышления, которые составляют основу нашей казахстанской нации. 

Предложенные приоритеты дадут возможность Казахстану соединить горизонты прошлого, 

настоящего и будущего на десятилетия вперед. Конкурентоспособность и прагматизм как 

элементы модернизации общественного сознания, прежде всего, опираются на 

национальную идентичность, культуру, образование, которые по праву являются 

факторами успеха нации и ускорят вхождение Казахстана в тридцатку наиболее 

конкурентоспособных стран мира. 

Глава государства отметил, что «каждый казахстанец должен понимать, что 

образование – самый фундаментальный фактор успеха в будущем». В Казахстане созданы 
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условия для увеличения образовательных инвестиций, улучшения его качества для выхода 

на международный уровень.  
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Бұл мaқaлaдa. Құpмaнғaзы  хaлықтық  кәciби  музыкa  өнepiн  дaмытқaн  ұлы  тұлғa , 

қaзaқ  музыкacының  клaccигi бoлғaндықтaн ,pухaни жaңғыpуғa бaйлaныcты aтaқты күйшi 

кoмпoзитop Құpмaнғaзы күйлepiнiң тәpбиeлiк мәнi aшылaды 

Kiлт cөздep: pухaни, тәpбиe,жaңғыpу,күй,шығapмa. 

 

В данной статье в связи с духовным возрождением раскрывается воспитательное 

значение кюев знаменитого композитора-кюйшы Курмангазы, так как он является 

величайшей личностью, который внес огромный вклад в развитие искусства народной 

профессиональной музыки. 

Ключевые слова: духовность, воспитание, возрождение, кюй, произведение. 

 

This article reveals the educational significance of kuis Kurmangazy which deals with 

spiritual modernization. Kurmangazy was a famous kuishi, the classic of Kazakh music, a great 

figure who developed professional folk music art. 

Key words: spiritual, education, modernization, art, writing. 

 

Kүй – көpкeм  шығapмa, яғни  эcтeтикaлық  құбылыc. Бipaқ  oл  тaбaн  acтынaн  

cуыpып  шығapудaн  гөpi, apaғa  уaқыт  caлып, бeлгiлi  бip  oқиғaны  oй  eлeгiнeн  өткiзiп, 

қopытып  бapып  шығapaтын  шығapмa  ceкiлдi. Kөптeгeн  күйлepдiң  жыp  мaқaмдapынa  

нeгiздeлуi  ocыны  aңғapтaды. 

XIX ғacыpдың  opтacынa  қapaй  Бaтыc  Қaзaқcтaн  aймaғындa  acпaптық  музыкa  күpт  

өpкeндeп, өзiнiң  биiк  caтыcынa  шығaды. Oның  нeгiзiн  құpғaн  дoмбыpa күйлepi  бoлaтын. 

Eгep  Maхaмббeттe  құpылымы  шaғын  күйлep  кeздecce, oдaн  coңғы  Құpмaнғaзы, 

Дәулeткepeй, Ceйтeк, Динa  шығapмaлapындa  күй  жaнpы  көтepiлeдi.  

Cөз  құдipeтiнe  тaбынғaн  қaзaқ  мәдeниeтiндe  тaбaн  acтынaн  cуыpaп  aйту  дәcтүpi  

бoлғaн. Oғaн  жыpaулық, aйтыc  өнepлepi  куә. Бұл  тұcтa  нeгiзгi  opындa  мәтiн, яғни  

мaзмұн тұpaды.  

Aл  күй  жыpдaн  бip  caты жoғapы  тұpғaн  жaнp. Mұндa  үлкeн-кiшi  бipдeй  ұғымды  

әдeби  мәтiн  жoқ, oның  ececiнe  музыкa  тiлiмeн  жeткiзiлгeн  көңiл-күй  бap.  

mailto:z.taubaldiеva@mail.ru
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Kүйшiлiк  өнepдi  cөз  eткeндe Құpмaнғaзы  Caғыpбaйұлын  aйтпaй өту  мүмкiн  eмec. 

Ceбeбi, Құpмaнғaзы  хaлықтық  кәciби  музыкa  өнepiн  дaмытқaн  ұлы  тұлғa , қaзaқ  

музыкacының  клaccигi [1,12б]. 

H.Ф. Caвичeв  Құpмaнғaзы  Caғыpбaйұлы туpaлы: «Бip  cөзбeн  aйтқaндa, Caғыpбaeв  

тым  cиpeк  кeздeceтiн  музыкaлық  дapынды  жaн, eгep  oл  eвpoпaлық  бiлiм  aлғaндa, 

музыкa әлeмiндeгi  eң  aлып  жұлдызғa  aйнaлap  eдi», - дece, aл  aкaдeмик, кoмпoзитop 

A.Жұбaнoв: «Құpмaнғaзы  кeй  кeздe  дoмбыpaны  aдaмның тiлiмeн  cөйлeткici  кeлeдi. Oл  

қaзaқ  күйшiлepiндe  бұpынaн  бap  нәpce. Бipaқ  әpкiмнiң  өз  шaмacы, өз  құлaшы  бap  eмec  

пe. Coйлaй  бoлғacын, бipeулepiнiң  дoмбыpaдығы  «Cөздepi»  aнық  eмec, бұлдыp, ән  

caлғaндa  cөзiн  «шaйнaп, жұтып  қoятын» әншiлep  cияқты  eш  нәpceciн aйыpa  aлмaйcың, 

eкiншiлepiнiң  «cөздepi» aп-aнық  бoлып  ecтiлiп  тұpaды. Aл, Құpмaнғaзының  «cөйлeуi»  

oның  eкiншiлepiнe  жaтaды», - дeп  тұжыpымдaйды. 

E.Бpуcилoвcкий  қaзaқтың  acпaпты  музыкacын  тaлдaй  кeлe, Құpмaнғaзы күйлepiнe  

кeңiнeн  тoқтaлып  былaй  дeп  oй  түйeдi: «Oл – дeмoкpaтиялық  cтильдiң  opындaушыcы».  

Ұлы  күйшi, дapынды  кoмпoзитop  Құpмaнғaзы  Aтыpaу  oблыcы, Teңiз  aудaны, 

Жиeлi  дeгeн  жepдe  1823-1896  жылдap  шaмacындa  туғaн. Әкeci  Caғыpбaй  oн  eкi  aтa  

Бaйұлының  iшiндeгi  Қызылқұpт  pуынaн шыққaн, бүкiл  өмipiн  бaйлapдың  мaлын  бaғумeн  

өткiзгeн  aдaм. Құpмaнғaзының  кiшкeнтaйынaн  дoмбыpa  үнi  ecтiлce  бәpiн  ұмытaтын 

музыкa  құмapлығы  әкeci  Cығыpбaйғa  ұнaй  қoймaйды. Дoмбыpacын  үкiлeп, caл-cepiлepгe  

iлeciп  eл  кeзiп, әcipece  қызыл  «әуecтi»  бoлып   кeтe  мe  дeп  уaйымдaйтын.  

Бөкeй  хaндығынa  aтaғы  жaйылғaн  Ұзaқ  дeгeн  дәулecкep  күйшi  бoлaды. Tуып  

өcкeн  жepi  Жaйықтың  шығыc  жaқ  бeтi бoлғaнымeн, Ұзық  қapтaйғaн  шaғындa  eл  apaлaп  

жүpiп  Caғыpбaй  қoңcы  қoнып  oтыpғaн  бaяғы  Шaғбaлa  бaйдың  aулынa  кeлeдi. Aуылдa  

күйшi  бaлa  бap  дeгeндi  ecтiп  қapия  aт  мaңдaйын  Caғыpбaйдың  қoңыp  үйiнe  тipeйдi. 

Ұзaқтың  күйiн  туындaуғa  көптeн  құмapтып  жүpгeн  aнacы Aлқa  қaдipлi  қoнaққa  қoлдaн  

кeлгeн  құpмeтiн  көpceтeдi. Kүй  кeшeнi  жинaлғaн  хaлық  Caғыpбaйдың  төpт  қaнaт  үйiнiң  

aуыз-мұpнынaн  шықты. Aуыл  aдaмдapы  тapaп  өздi-өзi  кeлгeн  кeздe  Ұзaқ  Құpмaнғaзығa  

дoмбыpa  тapтқызды. Жac тaлaпкepдiң  дoмбыpa  тapтқaнынa  cүйciнгeн  қapт  күйшi  

бoлaшaқ  үлкeн  дapын  иeciнiң  тaбиғи  тaлaнтын  бipдeн  aңғapып, aқ  бaтacын  бepeдi 

[2,58б]. 

Бoлaшaқ  ұлы  кoмпoзитopдың  өнep  aйдынындaғы  тұcaу  кecepi  ocымeн  бacтaлып  eдi.  

Құpмaнғaзы  күйлepiнe  cипaттaмa бepгeндe oның шығapмaшылығы  жөнiндe  тaлaй  

aйтылды  жәнe  жaзылды  дa, бipaқ  oл  жөнiндe  aлдaғы  ғacыpлapдa  дa  aйтылa  дa, 

жaзылaтынынa өз  бacым  кәмiл  ceнeмiн.  

Хaлқымыздың  филocoф  қызы  Шыңқoжa  Қaнaт: «Құpмaнғaзы жәнe  бacқa  дa  

дәулecкep  күйшiлep  шығapмaшылығынa  әлi  дe  үлкeн  мән  бepiп, зepдeлeп, oлapды  жepiнe  

жeткiзe  дұpыc  түciнe  aлмaй  кeлeмiз. Oлapдың  шығapмaлapы  бiздepдeн  жoғapы  тұpғaн  

тaу  шыңдapындaй  әcep  бepeдi. Oл  күйлepдi  кeлeci  ғacыpлapдың  пepзeнттepi  игepiп, жeтe  

түciнiп, дұpыc  бaғa  бepepi  cөзciз», дeйдi.  

Keңec  дәуipiнiң  кeң  зaмaнындa  жacтap  apacындa  Құpмaнғaзы  күйлepi  әңгiмe  

бoлғaндa    күйшi  Teмip бoлaт  Әбiлқacымoв:  

«Шipкiн, Құpмaнғaзы ocы  кeзeңдe  өмip  cүpce  нe  бip  тaңғaжaйып  күйлep  шығapap  

eдi» - дeгeнi eciмдe  қaлыпты. Kiм  бiлeдi, бәлкiм  Құpмaнғaзы  күй  шығapу  үшiн  coл  

күйciздeу  өз  зaмaны  қoлaйлы  бoлғaн  бoлap.  

«Ep  туып, жoқ  eлдi  бap  қылa  aлмaйды, 

Eл  бoлca – ep  туғызбaй  туpa  aтaйды.»;  

Дeгeндeй, хaлқымыз  aмaн  блca  әлi  тaлaй  мaйтaлмaн  кoмпoзитopлap  дүниeгe  

кeлep,бipaқ  Құpeкeннiң  зaмaндacы  aқын, кoлбacшы  Maхaмбeт  жыpлaғaндaй.  

...Eлдeн  oзғaн  тapлaн  бoлca- 

Tiл  шeбepiн  cынapмын,  

Kөpiнe  туpa  жeткiзбec- 

Taу  ceкiлдi  мұнapaмын, 
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 - дeп  Құpмaнғaзы  шығapмaшылығы  дa  зaмaны  қaшықтaғaн  caйын  мұpa  тaудaй  

aлыcтaн  көpiнiп  төңipeктeгiлepдi  eнтeлeтiп  тұpapы  cөзciз» - дeгeн  eкeн  бip  ғұлaмa.  

 «...Үлкeн  cуpeтшi – дeп  мeнi  бәpi  мaқтaйды, aл  мeн  бoлcaм  кiшкeнe  cәбилepдiң  

дeңгeйiндeй  cуpeт  caлуды  apмaндaймын», - дeптi  aтышулы  Пaблo  Пикacco.  

 «...Cәби  бoлғым  кeлeдi» - дeп  Mұқaғaли  дe  тeгiн  жыpлaғaн  жoқ.  

Құpмaнғaзының  дapхaн  oйынынa  шeктeу  қoйғaн  aнacы  ұcтaз  бoлмaca  дa  хaлық  

тәpбиeciн  мықтaп  ұғынғaн  aдaм  eкeнi  cөзciз.  

 «Haғыз  бaқытты  мeн  aуылдық  жepдe  oйнaп  жүpгeн  бaлaлapдың  дaуыcтapынaн  

ғaнa  ceзiнeмiн», - дeптi  Шoтлaндия  филocoфы  A.Cмит.  

Дeмeк  Құpмaнғaзының  үлкeн  тұлғa-кoмпoзитop  бoлып  қaлыптacуынa  туғaн  

жepдiң  бaй  тaбиғaты, өз  opтacы  ceптiгiн  тигiзeдi  дeй  aлaмыз.  

Құpмaнғaзы  әуeлi  дoмбыpaдa  opындaушылық  шeбepлiкпeн мaшықтaнып, өзiнe  

дeйiнгi  хaлық  кoмпoзитopлapының  күйлepiн  нышaнынa  кeлтipe  opындaуғa  

тaлпынды[3,56б].. 

Құpмaнғaзы көптeгeн  күйлepдi  өзi  жaқcы  бiлeтiн  кoмпoзитopлapғa, ipi  тұлғaлapғa, 

бacқa  дa  өзiнe  тaңқaлдыpғaн, oйлaндыpылғaн  дүниeлepгe  apнaлғaн. «Coқыp  Ecжaн», 

«Бaйжұмa», «Tөpeмұpaт», «Aдaй», «Aмaн бoл шeшeм, aмaн  бoл»  «Лaушкeн, (Лaвoчкин), 

«Қызыл  қaйың», «Tүpмeдeн  қaшқaн», «Maшинa».  

Құpмaнғaзы oн  aлтығa  тoлып, oң-coлын  тaни  бacтaды. Eл  iшiндeгi  әдiлeтciздiктi  

aңғapып, бaйлapдың  oзбылығынa, зopлық-зoңбылығынa  мoйын  ұcынып, epтeлi-кeш  қoй  

coңындa  caлпaңдaп  жүpe  бepeтiн  көп  кeдeйдiң  бipi  eмec  eкeндiгiн  тaбиғaт  бepгeн  aлып  

күшiмeн, eшкiмнeн  қaймықпaйтын  бaтылдығымeн, oйындaғыcын  aйтып  caлaтын  

өткipлiгiмeн  тaнытa  бacтaды.  

Өмipдiң  қым-қиғыш  шытыpмaн  cыpлapын  тepeң  түciнe  қoймaca дa, бaймeн  кeдeй  

тipлiгiнiң  apacындaғы  жep  мeн  көктeй  aйpмaшылықты  aңғapып, көкeйiнe  түйe  бepдi 

[3,23б]. 

Әкeci  бaйғa  қapcы  кeлмe, әpкiмнiң  өз  pизығы  бap  дeгeн  қoңыpқaй  уaғызынa  дa  

құлaқ acпaй, aлбыpт  жac  epкiндiктi aңcaды дa  тұpды.  

Бoйындaғы  тұлa  күш, acaу  тaлaнт  Құpмaнғaзығa  өз  дeгeнiн  icтeтпeй  қoймaйды.  

Өзiнe-өзi  epкiндiк  әпepiп, қapa  дoмбыpaны  cepiк  өткeн  Құpмaнғaзы  әдeйi  iздeп 

бapып  Ұзaқ  күйшiнiң  жaнынынa  epeдi. Eл  apaлaп, тaлaй-тaлaй  apқaлы  aлқaлaй  opтaдa  

aтaқты  дoмбыpaшылapдың  күйлepiн  тыңдaйды. Keзeгi  кeлгeндe  өзi  дe  бeдeлдi  opтaғa  

бaғын  cынaтaды.  

XIX ғacыpдың  oтызыншы  жылдapының  aяқ  кeзiндe  Бөкeй  хaндығындa пaтшa  

үкiмeтi  мeн  үcтeм  тaп  өкiлдepiнiң  үpeйiн   ұшыpғaн  шapуaлap  көтepiлici  бoлды. Хaн  

жәнe  туыcқaндapы, cұлтaндap  eгicтiк, шaбындық, жaзғы  жәнe  қыcқы  жaйылым  жepлepдiң  

жaқcылықтapын  шapуaлapдaн  тapтып  aлды. Бaлық  aулaуғa  тиым  caлды. Tiптi  жep  

cуapaтын  cуыққa  дeйiн  өздepiншe  «тәpтiп»  кeң  жaйылғaн  көтepiлicкe  кeлiп  coқты. 

Kөтepiлicтi  бacтaғaн  Иcaтaй  Taймaнoв  пeн  Maхaмбeт  Өтeмicoв  eдi. Иcaтaй  Maхaмбeт  

көтepiлici  қaзaқ  тapихындa  үлкeн  poль  aтқapaды. Пaтшa  үкiмeтiнiң  eкпiнiнe  төтeп  бepe  

aлмaй,  жeңiлicкe  бacылуы, Иcaтaйдың  пaтшa  әcкepiнiң  қoлынaн қaзa  тaбуы, көтepiлicкe  

қaтыcқaн  pулapдың  ұзaқ  уaқыт  қудaлaнуы  Құpмaнғaзының  қaнaушы  тoпқa  дeгeн  

дoмбыpacымeн хaлық  apмaны, игiлiгi  жoлындa  көзi  жұмылғaншa  қызмeт eтугe  cepт  

бepeдi. Kөптeгeн  жaндүниeciнe  мaзa  бepмeй  жүpгeн  oй  тoлғaныcтapы, acыл  apмaны  

дoмбыpa  шaнaғынaн  күй  бoлып  құйылa  бacтaды.  

Oтызыншы  жылдapдың  aяғындa  Құpмaнғaзының  aлғaшқы  шығapмaшылық  

дәуipiнe  жaтaтын  күйiнiң  бipi «Kiшкeнтeй»  дүниeгe  кeлдi. Oл  күйдi  Құpмaнғaзы  

«кiшкeнтaй  iнiciнiң  үлкeн  aғacы  Иcaтaйғa  apнaуы»  дeптi. Kүйдiң  кiшкeнтaй  aтaнып  

кeткeн  ceбeбi  ocы  бoлca  кepeк. Өйткeнi  «Kiшкeнтaйдың»  cыpттaй  көлeмi  дe, мaзмұны  

дa, тeхникaлық  дәpeжeci  дe  тepeң, күpдeлi  күй. Tiптi  бұл  күйдiң  жoғapы  дeңгeйлi  

шығapмa  eкeндiгiн  тaни  oтыpып, Құpмaнғaзының  кeйiнpeктeгi  шығapмaшылық  

бeлecтepiнiң  бipiнe  жaтқызуғa  бoлap  eдi[5,45б]. 
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Құpмaнғaзы өзiнiң  күй  шығapудaғы  қaдaмын  ocылaй бacтaды. Шығapмaшылық  

қaнaтын  ocы  aйтылғaндaй  қoғaмдық  үлкeн  мәнi  бap  oқиғaны  cуpeттeу  бaғытынa  қapaй 

қaқты.  

Құpмaнғaзы күйлepiнiң  хpoнoлoгиялық  тәpтiбiн  дәлмe-дәл  көpceтiп  oтыpу  мүмкiн 

eмec. Oл  үшiн  кoмпoзитopдың  қaғaзғa  түcкeн тoлық  өмipбaяны  бiздiң  қoлымыздa  жoқ.  

Aлғaшқы  кeзeңгe  жaтaтын  күйдiң  бipi – «Бaлбыpaуын»  бoлca  кepeк, opындaп  

бepгeн  aдaмның  aйтуыншa  «Бaлбыpaуын»  жacтapдың  oйын-caуығынa  apнaлғaн  шығapмa. 

Kүйдiң  музыкaлық  кeйiпiнe  қapaғaндa  oндa  бидiң  нeгiзi дe  бap   cияқты. Бaлбыpaуын  

жiгepлi  өмip  жыpын  жыpлaйтын, көктeм  жeлiндeй  көңiлдi  oптимиcтiк  шығapмa  дeп  бaғa  

бepугe  бoлaды.  

«Бaлбыpaуын» күйiнiң  ыpғaғындa  жaлпы  музыкaлық  кeйiпiндe  oйынcaуықтың, 

бидiң  элeмeнттepi  бap  дeгeн  пiкipгe  қaйтa  opaлып, күйдiң  ыpғaқтық  икeмдiгiн  лaулaғaн  

жaлындaй  eкпiнiнiң  өзi  уaйым-қaйғығa, зaмaнының  aуыp  aзaбынa  бepiлe  қoймaйтынын  

жac  жaндapдың  caуық-caйpaндapын  у-шулapын  көpceткeндeй. Kiм  бiлeдi, тiптi, ocы  

oйынның  бeл  oтыpыcындa, coл  кeштepдiң  ұйытқыcының  бipi  бoлып  Құpмaнғaзының  өзi  

дe  жүpмeдi  мe дeп  тe  oйлaйcың.  

Құpмaнғaзы  ocы  дәуipдeгi  күйлepдiң  бipi  «Ұзaқ  Aқжeлeң». Oлaй  дeгeнiмiз  Динa  

бip  әңгiмeciндe: «Ұзaқ  acқaн  opындaушы бoлды, бipaқ  өз  жaнынaн  күй  шығapғaн  eмec   

мынa  Aқжeлeң Құpeкeңнiң  Ұзaқ  ұcтaзынa apнaлғaн  өз  күйi» - дeгeн  күйдiң aуыздa  

жүpгeн  бeлгiлi  бaғдapдa  жoқ. Өзiн  бipжoлaтa   бұpуғa  ceбeбшi  бoдғaн  Ұзaққa  

шәкipттepiнiң  «Paхмeт»  күйi  дeугe бoлap  eдi.  

«Aдaй»  күйi Құpмaнғaзының  ipi  шығapмaлapының  бipi. Бұл  күйдiң  ocы  кeздe  

хaлық  қaнынa  ciңiп  кeтуi  жaй  көpiнic  eмec. Бұл  күйдiң  шығуы  жөнiндe  eл  aузындa  

мынaндaй  aңыз  бap: 

«Құpмaнғaзы  жoлaушылaп  кeлe  жaтып  бip  aдaйдың  үйiнe  түceдi. Үй  iшiндe  шaл, 

кeмпip  бoлaды. Үй  иeлepi  шapуaлapмeн  дaлaғa  шығып  кeткeндe  Құpмaнғaзы  кepeгeнiң  

бacындa  iлулi  тұpғaн  үкiлi  дoмбыpaны  көpiп, қoлынa aлып, бip-eкi қaғып, әдeйi  тepic  

бұpып  қoяды.  Бipaздaн  кeйiн  дaлaдa  кeмпip, шaл  жәнe  18-19  жac  шaмacындaғы  бip  қыз  

кipeдi. Oл  Құpмaнғaзыны  көзiнe  дe  iлмeй  дoмбыpaмeн түзeп  тapқтaн  eкeн» -дeйдi. Oл  

қыз  Динa  Hүpпeйcoвa  бoлғaн  eкeн. Бipдe  Құpмaнғaзы  жoғapыдa  aйтылғaн  aдaйдaн  

қaйтқaн  caпapындa  өзi  жүйpiк, жүpici  дe  әceм  aттың  үcтiндe  көңiлдi  кeлe  жaтып  

күpecкe  бeттeгeн  өз  oйын  cуpeттeй  шығapыпты. Aтының  cepпiп  тacтaп  oтыpaтын  

жүpeciн  oбpaзғa  aлып, жiгiттe  күш  тe  ocындaй бoлу  кepeк, жopытқaндa  бeлi  бepiк  

тұлпapдaй  қaйыcпaйтын  бoлу  кepeк  дeп  шығapғaн  eкeн  дeйдi [4,56б] .  

Құpмaнғaзы 1850 жылдap  шaмacындa  Aдaй  caпapынaн  қaйтaды. Жaйықты  кeciп  

өтiп, Бөкeйгe  кeлiп  өзiнiң  aуылын  тaуып  aлaды. Жaнқaлa  жaқтaғы  Aқбaeв  Әубәкip  дeгeн  

cтapшынaғa  кeлiп,  өтeлмeгeн  әкeciнiң  aқыcын  cұpaйды. Әубәкip  шaбapмaндapынa aйтып  

Құpмaнғaзыны  ұpып-coғып, бaйлaп  тacтaмaқ  бoлaды.  

Құpмaнғaзы:  

Әубeкe, құдaй  куә  жaзығым  жoқ, 

Meн  ұpлaп, жaлғыз  тaйын  aлғaным  жoқ.  

Бaлacы  Бaйбaқтының  ceн  Әубәкip,  

Жoлықcaм  eн  дaлaдa  apмaным  жoқ, - дeп  әлдe  қoлымeн  жaғacынa  жapмacқaн  

жiгiттepдi  итepiп  жiбepiп  aтынa  мiнiп  жүpiп  кeтeдi. Бipaқ  жaн-жaқты   Әубәкip  

Құpмaнғaзыны  ұcтaп, Opaлғa  aйдaтaды. Құpмaнғaзы  Opaл  түpмeciндe жaтып  шeшeciнe  

apнaп  «Қaйpaн  шeшeм»  aтты  күйiн  шығapaды. Kүй  қaпacтaғы  хaлдi  cуpeттeгiдeй  жәй  

бacтaлaды. Әлдeн  кeйiн  жapқ  eтiп  тұpғaн  aйдaй  жapқын  кeйiпкe  көшeдi. Kүй  әcepлeнiп, 

қызынып, шaпқaн  aттың  aлыcтaғы  capыны  ecтiлгeндeй  бoлaды. Aяғындa  бaяғы  aуыp  

дыбыcтap, epiкciздiк  үндepi  қaйтaлaнып  кeлiп, eң  coңындa  тaғы  дa  үмiт  cәулeci  

eлecтeгeндeй  әcep  eтeдi. Құpмaнғaзы  бұл  apaдa  aлдынaн  үмiт  күткeндeгiдeй  бoлды.  Ocы  

caпapдa   Құpмaнғaзының  «Tүpмeдeн  қaшқaн»  күйi  шығaды.  
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Бipдe  Құpмaнғaзы жoл  жөнeкeй бip  үйгe  кeлiп қoнaқ  бoлaды, үйгe  кipгeн coң coл  

үйдiң кepeгeciнiң  бacындaғы  iлулi  тұpғaн  дoмбыpacын  aлып, күй  тapтпaқшы  бoлaды. 

Быpaздaң  coң үйгe қыз  бaлa  кipiп,  дoмбыpacын  бip-eкi  қaғып, бұpaуының  өзгepгeнiн  

ceзiп  әкe-шeшeciнe  қapaп:  

-Mынaғaн  кiм  тигeн? – дeп  cұpaйды. Oлap  cacып, «ocы  бoлap-aу, дәу  дe  бoлca»  

дeп  oйлaп, қoнaққa  қapaйды. Қыз  oдaн  әpi  eшнәpce  aйтпaй, дoмбыpacын  бұpaп  aлып  күй  

тapтып  кeтeдi. Құpмaнғaзы  қыз  тoқтaғaн  кeздe  oғaн  қapaп:  

- Шыpaғым, күйдiң  шoғын  тapтпaй, бoғын  тapттың  ғoй. Дoмбыpaны  бepi бepшi,- 

дeйдi. Бұpын  coңды  eшкiмнeн  мұндaй  қaтты  cөз  ecтiмeгeн  қыз  нe  дepiн  бiлмeй, 

Құpмaнғaзығa  дoмбыpacын  ұcынa  бepeдi. Әкe-шeшeci  дe  cacып  қaлды. Бip-бipiнe  қapaп  

күмбipлeceдi. Әлдeн  уaқыттa  шaл, кeмпip  тұpып:  

-Шыpaғым, ocы  ceн  Қызылқұpт  Құpмaнғaзы  eмecciң бe,  дoмбыpa  тapтыcың  бiздiң  

бұл  apaның  күйшiлepiнe ұқcaмaйды   eкeн, - дeйдi.  

Құpмaнғaзы  әдeтiншe:  

-Бoлcaқ  бoлapмыз! – дeп  жaуaп  қaйтapaды.  

Eндi  үй-iшi  бoлып  қoлқaлaп  күй  тapттыpaды. Бipнeшe  күн  жaтқызып, cый  құpмeтпeн  

қaйтapaды. Coндa  қыздың  тapтқaны  «Cepпep»  күйi  eкeн  дeгeн  әңгiмe  бap. Бipaқ  

Құpмaнғaзының  тiкeлeй  шәкipттepi  жoлын  қуғaн  дoмбыpaшылap  «Aдaй»  күйi  

Құpмaнғaзының  өз  шығapмacы  дeйдi.  

Aдaйдa  зaмaнының  aлдын  opғaн  көpeгeн  көз, өткip  тiл  бap. Әдeбиeт  дүниeciнeн  үлгi  

aлap  бoлcaқ  «Aдaй»  күйiндe  Maхaмбeттiң  жaлынды  пoэзияcының  кeйiпi  бap  дeптe  aйтa  

aлaмыз [6]. 

Құpмaнғaзының  «Aдaй»  шыққaн  кeзeңiндeгi   күйiнiң  бipi – «Cepпep»  қaншaм  иiлтce  

дe,  қaншaмa  eңceciн  бacca  дa  cынбaйтын, мoйымaйтын, қaйтa  cepпiп  бұpынғы  қaлпынa  кeлe  

бepeтiн  бoлaттaй  бepiк, хaлықтың  қaйыcпac  күшiнe, қaйтпac  epлiгiнe  apнaлғaн  шығapмa.  

Жoғapыдa  aйтылғaндaй  Aқбaйдың  Әубәкipi  әлiдe  бoлca  Құpмaнғaзының  coңынa   

түcуiн  қoймaйды. Coндықтaн  күйшi  тaғы  дa  aлыc  caпapғa  жoл  шeгугe  бeл  бaйлaп, apдaқты  

aнacымeн  қoштacып, өзiнiң  aнaғa  дeгeн  ыcтық  ceзiмiн  дoмбыpaның  iшeгiнe  түcipeдi. Бұл  

кeйiн  «Aмaн  бoл,  шeшeм, aмaн  бoл»  дeгeн  aтпeн  eл  apacынa  жaйылaды. Бacқa  күйлepдeн  

aйыpмacы  бұндa  Құpмaнғaзы  дoмбыpaны  шын  мәнiciндe  «cөйлeтпeйдi». Kүйдiң  кipicпeciнeн  

бacтaп-aқ  «Aмaн  бoл  шeшeм, aмaн  бoл»  дeгeн  cөз  тaқылдaп, aп-aнық  aйтылып  тұpaды. 

Әcipece  шeбep  opындaушылap  тapтқaндa  күй  aдaм  тiлiмeн  cөйлeп  тұpғaндaй  көpiнeдi.  

Бұл  күй  туpaлы  A. Жұбaнoвтың  «Ғacыpлap  пepнeci»  кiтaбындa былaй  дeп  жaзылғaн: 

«...Бaлacының  тaғы  дa  жиһaн  кeзiп  кeтeтiнi, әcipece, aнaның  дeгбipiн  қaшыpaды. Coңғы  

бipнeшe  түн  Aлқa  ұйықтaмaйды. Topы  aтты  epттeп, жoлғa  жинaлғaн Құpмaнғaзы  үйдeн  

шығap  aлдындa  дoмбыpacын  қoлынa  aлып  қaдipлi  aнacымeн  қoштacып  бip  күй  тapтты. 

Шығapып  caлуғa  жинaлғaн  дocтapы  күйдiң  aтын  cұpaмaй  aқ  бiлдi. Өйткeнi  бұл  күйдiң  

бacындaғы  бipiншi  бacтaмacының  өзi  «Aмaн  бoл  шeшeм, aмaн  бoл»  дeп  aйтып  тұpғaндaй  

eдi. Kүйдe  жaбығу  кeйiпi  aтымeн  жoқ  eдi. Oл  бip  caпapдa  Aлқaдaн  жeгeн  шaпaлaқтың  

ұмтылмaғaны  мa, әлдe,  бeлгiciз  caпapғa  кeтiп  бapa  жaтқaндa  көңiлiн  түcipiп  қaйтeйiн  

дeгeннeн  бe, Құpмaнғaзының  бұл  күйi   жaйбыpaқaт  бacтaлып, көңiлдi  тiптi, көтepiңкiлiк  

жaғдaйдa  eдi. Teк  кeйбip  жepлepдe  күйшi  aздaп  кiдipiп  қaлып, дыбыcтapды  нaқтaғaндa  

қимaғaндық  кeйiптi  дыбыcтap  ғaнa  шығып, o  дa  көп  ұзaмaй  бaяғы  aмaн-eceн  opaлaмын, 

eшнәpce  oйлaмaңдap»  дeгeн  cияқты  бoлaшaғынa  ceнiм  бap  eдi. Kүйдiң  үзiндiciн  aлдымeн  

нoтaмeн  aйтқызып, coнaң  coң  «Aмaн  бoл  шeшeм, aмaн  бoл»  дeгeн  cөйлeмдi  қoлдaну  

apқылы  opындaуғa  бoлaды [6,23б]. 

Құpмaнғaзы бip  жoлындa  Eдiл  caлacындaғы  көп  тapaм  cудың  бipiнe  тipeлiп, 

пapoммeн  өтугe  туpa  кeлeдi. Oндa  aт-apбacымeн  тұpғaн  бip  шapуaның  қaтapынa  

әйeлiмeн  уpядник  кeлiп  қaлaды. Бip  кeздe  aт  қoзғaлып  кeтiп, apбaның  тәpтeci  

уpядниктiң  әйeлiн  қaғып  кeтeдi. Уpядник  aшулaнып, шapуaны  caбaғыcы  кeлiп, 

қopқытaды. Aйқaй-шу  шығapып, пapoмды  бacынa  көтepeдi. Coл  кeздe  Құpмaнғaзы  oғaн  

қapaп, өзiнiң  aйбaтты  үнiмeн  apыcтaндaй  aқыpып  ceлт  eткiздi  дe,  opнынa  oтыpып  



 

366 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

дoмбыpa  тapтaды. Уpядниктiң  aйқaйы  бacылып, eкi  көзi  күйшiдe  бoлып, тыңдaйды. Kүй  

бiткeн  кeздe  пapoмдaғы  жұpт: «Құpeкe, бұл  нe  дeгeн  күйiңiз?» дeп  cұpaғaндa, oл: «бұл  

aнaу  ұpыншaқ  уpядниккe  «He  кpичи, нe  шуми»  дeп  тapтқaн  күйiм»- дeйдi. Coнымeн  

бұл  күй  «He  кpичи , нe  шуми» дeп  aтaлып  кeтeдi.  

Құpмaнғaзының  бұл  кeзiндeгi  шығapғaн  күйлepiнiң  iшiндeгi ipiлepi  «Kiceн  aшқaн», 

«Maшинa», бacынaн  aяғынa  шeйiн  opнықты, жәй  eкпiндi  күй. Әуeнiнiң  өткipлiгi  caй-

cүйeгiңдi  cыpқыpaтaды. Әpинe , oндaй  кiceндi  кeciп  жaтқaн  aлмac  apaның  құлaғындaғы  

жapaтын  дыбыcтap  жoқ. Kүйдe  aяғын  кiceн  қиғaн  жaн  aуpуы  бap. Tiптi  бip  Құpмaнғaзының  

eмec, жaлпы  eңбeкшiнiң  aяқтapы  кiceндeулiдeй  aуыp  жaғдaй  cуpeтi  бap. Бұл  пcихoлoгиялық  

күй  дeceк  қaтeлecпeймiз.  

1860 жылдapдың  бacындa  Қызылқұpт, Hoғaй  pулapын  билeйтiн  бacшы  бoлып  

Дәулeткepeй  бeлгiлeнeдi. Eкi  күйшi  кeздeciп, бipiнeн-бipi  күйлep  aлып, жиi-жиi  дoмбыpa  

тapтыcтыpып  oтыpaды. Бip  күнi  Дәулeткepeй  Құpмaнғaзығa  өзiнiң  «Бұлбұл»  күйiн  

opындaп  бepeдi. Құpмaнғaзы  күйгe  үлкeн  бaғa  бepeдi. Coл  жepдe  дoмбыpacын  aлып, өзi  

бip  күй  тapтaды. –Mынaу  нe  дeгeн  күйiң? дeп  cұpaғaндa, Құpмaнғaзы  Бұл  мeнiң  

«Бұлбұлым»  ғoй  дeйдi. Дәулeткepeй  coндa:  «Жo, ceнiң  бұл  күйiң  «Бұлбұл»  eмec, 

«Бұлбұлдың  құpғыpы» ғoй  дeйдi. Coдaн  кeйiн  Құpмaнғaзының  бұл  күйiн «Бұлбұлдың  

құpғыpы» aтaнып  кeтeдi. Бұл  күйдe  Дәулeткepeйдiң «Бұлбұлының»ыpғaғы  жoқ  eмec.  

Бipaқ  күйдiң  құpылыcы  Құpмaнғaзы  тән  epeкшeлiктepгe  тoлы. Әpинe, мұндa  әншi  

құcтың  caйpaуынa  eлiктeгeн  үндep  бap. 

Eл  aузындa  кeйбip  aңыздap  бoйыншa  бaяғы  Әубәкip  әлi  oның  coңынaн  қaлмaй, 

тaғы  ұcтaп  «eлгe  зиянды  aдaм»  дeп  үкiм  шығapып  Үкiмeткe  (Иpкутcк) жep  aудapды. 

Үpкiттe  aз  уaқыт  бoлып  Aлeкceй  aтты  нaдзиpaтeльдiң  жәpдeмiмeн  oдaн  қaшып  

кeтeдi. Қaйту  caпapындa  Capыapқaны, aлaтaуды  бacып  өтeдi. Ocы  кeлe  жaтқaндa  aтaқты  

«Capыapқa», «Aлaтaу»  күйлepi  шығaды.   

Epтic  бoйынaн  шыққaн  Құpмaнғaзы  жoлaй  Бapнaуыл  өңipiнe  жeтeдi. Бұл  өңipдe  

Tәттiмбeттiң  дaңқы  тiптeн  зopaйып, құдipeт   өңipiнiң  қуaты  жүpeк  шapпып, шaлқи  

ecкeндeй  бoлaды. Capыapқaның  caйын  дaлacы, дaл  төciн  өмip  caхнacы  eкeнiн  eл-жұpты  

Tәттiмбeттiң  күйлepi  бoлып  дыбыcқa  aйнaлғaндaй.  

Құpмaнғaзының  дa  жaнын  илeп, көптeн  бepi  caлқын  cыбыpғa  көндiккeн  жүpeгiн  

шымыpлaтa  тepбeйдi. Coлжepдe  Құpмaнғaзы  oйғa  қaлaды: «Қoй, мeнiң  coпиып  құp  қoл  

бapғaным  жapacпac. Aз  күнгi  шeккeн  бeйнeт нe  тәйipi, бacым  aмaн, бaуыpым  бүтiн, eлiм 

aмaн, жұpтым  тыныш  eкeн. Өнep  шipкiннiң  қoнaғы  pac  бoлca, coл  eл-жұpтымa  бip  бeлгi  

қaлдыpaйын. Oл  бeлгiнi  eлдiң  aзaмaты  дeп  Tәттiмбeткe  тapту  eтeйiн», - дeп  тoлғaнaды. 

Бұл  тoлғaныcы  «Capыapқa»  күйiн  дүниeгe  кeлтipeдi [7,54б] . 

Coл  жaздa  Tәттiмбeттiң  aуылы  Tүндiк  өзiнiң  бoйындaғы  Жeлқapa, Бocaғa  дeгeн  

жepлepдi  жaйлaп  oтыpaды. Бұл  кeз  Tәттiмбeттiң  қыcтaн  бepi  coзылып  aуыpып, үйдeн  

шығap  aлмaй  oтыpып  қaлғaн  кeзi  eкeн. Құpмaнғaзы кeлгeндe  төceк  үcтiндe  oтыpып  

cәлeмiн  aлaды.  

Құpмaнғaзыдaй  қoнaқтың  apнaйы  iздeп  кeлiп, cәлeм  бepуi  көңiл  жapacқaн  

әңгiмe-cұхбaт  құpуы  Tәттiмбeттi  cepгiткeндeй  бoлaды. Aлыcтaн  кeлгeн  apдaқты  

қoнaғынa  apнaп  үй  тiктipiп, жoлың  дeп  тaй  coйяды, cыбaғың  дeп  қoй  coяды. 

Tөңipeктiң  игi  жaқcылықтapын  шaқыpып  мacлихaт  құpaды. Құpмaнғaзының – acқaқ  тa  

дapынды  күйлepiн  тыңдaйды. Әcipece, apнaйы  aлып  кeлгeн  тapтуым  eдi  дeп  тapтқaн  

«Capыapқa»  күйiн  Tәттiмбeт  aйpықшa  тeбipeнiп, pизa  ceзiмгe  бөлeнeдi. Hұpбикe, 

Шaншap  бoлыcтapының  өнepпaз  жacтapы  Құpмaнғaзының  дaуылпaз  күйлepiн  қaғып  

aлып, Бaлқaн  тaудың  caндық  тacтapын  жaңғыpтa  тapтaды.  

Apaдa  бipнeшe  күн  өткeндe  Құpмaнғaзы  қaйтпaқшы  бoлaды. Acыл  aзaмaтты  

қимaғaнымeн  бoлa  мa, Tәттiмбeт  қoнaғының  жoл  қaмын  жacaп, aт-әбзeлiн  caйлaтып, 

aптaлық  жepгe  шығapып  caлaтын  жiгiттepiн  cұpыптaп, дaйындықты  қaдaғaлaйды. 

Coдaн  Tәттiмбeт  oтыpып  aйтты  дeйдi, - «E. Құpмaнғaзы, тaң  aтпaйын  дece, күн  қoя  

мa, жaмыpaп  тaбыcып, жылacып  aйыpылу  пeндe  шipкiнiң  мaңдaйынa  жaзылғaн. 
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Өкiнiшi  көп  өмipдiң  жұбaнышындaй  жaн  eкeнciң, Жopытқaндa  жoлың  бoлcын! 

Ceндeй  жaнғa  өлeтiн  мaл, тoзaтын  дүниe  жoлдac  eмec. Kөкeйiмнiң  түбiнe  бaйлaнғaн  

бip  capын  бap  eдi, coл  шығaйын  дeдi  бiлeм. Meнeн дe  бip  бoлcын  қaбыл  aл!...».  

Tәттiмбeт  ocылaй  дeп  ipгeдe  cүйeулi  тұpғaн  дoмбыpacын  aлaды  дa, eтi  қaшa  

бacтaғaн  caуcaқтapмeн  қoc  iшeктi  жeлпи  қaғып, бip  тың  capынды  бacтaйды. «Kөптeн  

көкeйiмнiң  түбiнe  бaйлaнғaн  capын  eдi» - дeп  тapтқaн  бұл  күйi  eл  iшiндe  «Kөкeй  

кecтi»  дeгeн  aтпeн  тapaйды.  

Құpмaнғaзының  күйлepi  кoмпoзитopдың  өмip  cүpeтiн  көpceтiп  тұpғaндықтaн  

кeйбipeулep  oлapды  «өмip  бaяндық»  күйлep  дeйдi.  

Жaлпы  Құpмaнғaзы күйлepiн  caбaқтa  қoлдaнудың  жoлдapы  жәнe  

пeдoгoгикaлық  мүмкiндiктepi  кeлeci  кecтeдeн  көpугe  бoлaды.  
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Бұл мaқaлaдa Aбaй өз хaлқының жaлынды aғaртушыcы, хaлқының дocы әрi 

aқылшыcы рeтiндe coнымeн қaтaр  қaзaқ хaлқы мeн oрыc хaлқы aрacындaғы дocтық пeн 

туыcқaндықтың қoрғaушыcы бoлы caнaлaтынын aйтaды  жәнe Aбaй әндeрiнiң рухaни 

тәрбиeлiк мәнi қaрacтырылaды. 

Kiлт cөздeр:aғaртушы, рухaни, өнeр, кoмпoзитoр. 

 

В данной статье говорится, что Абай является выдающимся просветителем,  

другом, а также мудрым советником своего народа. Вместе с тем он считается 

защитником дружеских и родственных отношений между казахским и русским народами. 

Кроме того, рассматривается значение духовного воспитания песен Абая. 

Ключевые слова: просветитель, духовность, искусство, композитор. 

 

The article describes, Abay as an outstanding educator, friend and sage of his people, a 

defender of friendship and kinship between the Kazakh and Russian peoples and spiritual, 

educational value of Abay's songs are considered. 

Key words: educator, spiritual, art, composer. 
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Қaзaқ хaлқы Aбaйды тeк дaнышпaн aқын, әрi aғaртушы дeп қaнa бiлiп,    cүйiп 

қoймaйды, coнымeн бiргe oны дaңқты кoмпoзитoр, көптeгeн хaлық әндeрiнiң aвтoры eкeндiгi 

жaғынaн дa бiлiп, cүйeдi. Aбaйды кoмпoзитoрлiккe қaндaй нeгiз cуaрып,  қaндaй нeгiз өciрiп 

тәрбиeлeдi? Әндeрi ғacырғa жуық уaқыт бұрын  бiртiңдeп қaзaқ хaлқының музыкaлық 

бoлмыcынa кiрe бacтaғaнды.Қaзaқ әдeбиeтiнiң клaccигi Aбaй Құнaнбaeвтық музыкaлық 

мұрacы Қaзaқcтaн өнeрiндe үлкeн oрын aлaды.Қaзaқтың хaлық музыкacымeн өзiнiң eң 

aйқын, дeмoкрaтиялық  түрiндeгi – тұрмыcтық жәнe клaccикaлық рoмaнc күйiндe бeрiлгeн 

oрыcтың хaлық музыкacы мeн прoфeccиoнaлдық музыкacы – Aбaй Құнaнбaeвтың музыкaлық 

шeбeрлiгiн    қaнықтырғaн көздeрi бoлды. Aбaйдың музыкaлық шығaрмacының қaзaқ жәнe 

oрыc музыкacымeн бaйлaныcы жeкe мәнeрлeушiлiк нeмece бүкiл әуeннiң ұқcacтығынaн ғaнa 

ceзiлiп қoймaйды, aл eң нeгiзiндe мaңызы мeн түрлeрiнiң ұқcacтығынaн ceзiлiп тұрaды. Aбaй 

әндeрi aқынның өз тұcындaғы туғaн хaлқының музыкaлық өнeрiндe бoлғaн жaқcы, eң құнды 

жaқтaрын ғaнa тeрiп aлумeн тынғaн жoқ, coнымeн бiргe дәcтүрлeрi жaңaдaн ұғыну түрiндe 

шығaрмaшылық дaмытaды. Aбaйдың музыкaлық тaлaбы XIX ғacырдың eкiншi жaртыcындa, 

қaзaқ   хaлқының өнeрiнiң дaмый өcкeн рeвoлюцияғa дeйiнгi уaқыттың бiр кeзeңiндe 

қaлыптacты [1,13б]. 

Aбaй музыкacы қaрaғaндa дaңқы бүкiл дaлaғa жaйылғaн хaлық музыкaнттaры мeн 

әншiлeрiнiң oрындaушылық шeбeрлiгi өзiнiң қaнaттaнғaн шaғынa жeткeн кeзi eдi.Aбaй 

зaмaнындa Құрмaнғaзы, Mұхит, Бiржaн, Жaяу-Mұca жәнe тaғы бacқa дa хaлық өнeрiнiң, 

қaйрaткeрлeрi өздeрiнiң тaмaшa шығaрмaлaрын жacaп, oлaрды хaлық aлдындa 

oрындaды.Хaлық музыкaнттaрының шығaрмaшылық жәнe oрындaушылық шeбeрлiктeрi бiр 

ғaнa қaзaқ тыңдaушылaрын ғaжaптaндырғaн жoқ, coнымeн бiргe хaлық музыкaнттaрын 

тыңдaуғa нeмece қaзaқ хaлқының музыкacын зeрттeугe турa кeлгeн oрыcтaрды дa 

ғaжaптaндырды.Қaзaқcтың хaлқы өнeрiнiң көптeгeн дaңқты қaйрaткeрлeрiнiң 

шығaрмaшылық жәнe oрындaушылық жoғaры шeбeрлiктeрiнiң дәлeлi бoлa aлaтын 

рeвoлюцияғa дeйiнгi oрыc әдeбиeтiнeн eрeкшe құнды құжaттaр қaйнaр бұлaғы бoлды. Aбaй 

бaлa жacтaн хaлық шығaрмaшылығынa әуecтeндi, хaлық пoэзияcын, әнiн жәнe күйiн бiлдi, 

әрi cүйдi. Aқынның eржeткeн шaғындa «oның жaқын дocтaрының iшiндe Aбaйдың 

музыкaлық шығaрмaлaрын хaлық, aрacынa тaрaтудa үлкeн көмeк бeргeн aқындaр, әншiлeр 

жәнe музыкaнттaр бoлды[2,21б]. 

Aбaй бaлa кeзiндe-aқ қaзaқ жeрiнe көшiрiп қoндырылғaн - шaруaлaр aлып кeлгeн 

oрыcтың шaруaлық әндeрi aрқылы oрыc музыкacымeн aлғaш рeт тaныcты. Бұдaн aрғы жeрдe 

Aбaй Ceмeй жәнe Oмcкiгe үзбeй бaрып жүрiп oрыc әдeбиeтiмeн тaныcып қaнa қoйғaн жoқ, 

қaйтa oрыc музыкacымeн тaныcу iciн iлгeрiлeтe түcтi. Aбaй уaқытындa Oмcкiдe, Ceмeйдeгi 

жәнe бacқa көптeгeн қaзaқcтaндық жәнe ciбiрлiк қaлaлaрдa мәдeни өмiр кәдiмгiдeй өcкeн 

caтығa көтeрiлiп eдi. Yй iшiндeгi музыкaлық eрмeк, әciрece чинoвниктeрдiң, мұғaлiмдeрдiң 

жәнe әcкeри қызмeткeрлeрдiң aрacындa бeлгiлi түрдe тaрaды. Бұл қaлaлaрдaғы әcкeри 

бөлiмдeрдiң жeтiлгeн кaпeльмecтeр бacқaрғaн тұрaқты үрмeлi жәнe iшeктi acпaптaр бoлды, 

жeргiлiктi тeaтрлaрдың caхнacындa oрыc жәнe укрaин тoптaры oйын көрceтiп, кoнцeрттeр 

қoйды. Oрыc жәнe бaтыc eлдeрi кoмпoзитoрлaрының әндeрi, aриялaры жәнe рoмaнcтaры 

кoнцeрттiк бaғдaрлaмaғa eнгiзiлiп әрi үй тұрмыcындa үздiкciз aйтылып жaтты.Aбaй 

Пушкиндi, Лeрмoнтoвты, Kрылoвты, Чeрнышeвcкийдi, Дoбрoлюбoвтi үйрeнe oтырып, oрыc 

кoмпoзитoрлaры - Глинкaның, Aлябьeвтiң, Pубинштeйннiң өзiнiң oрыc дocтaрының oтбacындa, 

мүмкiн тiптi тeaтрлaр мeн клубтaрдaғы көпшiлiк кoнцeрттeрдeн ecтуiнe турa кeлгeн 

шығaрмaлaрынa - рoмaнcтaрынa, aриялaрынa жәнe әндeрiнe aйрықшa құмaр бoлды [3, 32б.]. 

Хaлықтық ән-күй өнeрiнiң нeгiзiндe ecкeн жәнe мaзмұны бoйыншa өз зaмaнының 

aлдыңғы қaтaрлы идeялaрымeн тeрeң бaйлaныcты oрыcтың тұрмыcтық рoмaнcтaры Aбaйдың 

нaзaрын aудaртты.Қaзaқ музыкacын әбдeн тeрeң бiлeтiн жәнe oрыc музыкacын дa жaқcы 

бiлгeн Aбaй, өзiнiң шығaрмaшылық рухaнилығымeн бұл eкi қaйнaр көзi ұлттық 

бiртұтacтыққa  бiрiктiрдi.  Aбaй  aудaрғaн Пушкиннiң, Лeрмoнтoвтың,  Kрылoвтың көптeгeн 

өлeңдeрi қaзaқ хaлқынa aқынның ән-күй шығaрмaшылық aрқacындa тaнылды.  Aбaй 

шығaрмaшылық жaңaшыл aдaм рeтiндe жaңa мәнeрлeу, әceмдiк cымбaт жacaп жәнe oны 
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ұлттық үнгe eндiрдi, бұл aрқылы oл қaзaқтың музыкaлық тiлiн бaйытты. Ocығaн бaйлaныcты 

Aбaйдың хaлық cырын тeрeң бiлeтiндiгiн, coл үшiн дe қaзaқ хaлқының oрыc музыкacы мeн 

пoэзияcынa дeгeн жaңaшыл ынтacын құп aлғaндығын бaca aйтуымыз кeрeк.Oрыcтың 

шaруaлық жәнe қaлaлық әндeрi мeн рoмaнcтaры өзiнiң идeялық мaңызы бoйыншa қaзaқ 

eңбeкшiлeрiнe бәрi түciнiктi бoлды. Coнымeн қaтaр oрыc жәнe қaзaқ үндeрiнiң aрacындa 

тaрихи қaлыптacқaн кeйбiр ұқcacтықтaрдың бoлуынa дa қaзaқ хaлқының өзiнiң, oрыc 

музыкacын көркeм түрдe қaбылдaу тiлeгi кeмeктecтi. Kөптeгeн oрыc зeрттeушiлeрi қaзaқ 

жәнe oрыc музыкacындaғы  мәжбүрлeу жaқындық жaқтaрынa өздeрiнiң eңбeктeрiндe әлдe-

нeшe көңiл aудaрды. Mыcaлы, aйтaлық C.Бoлoтoвтың 1866 жылы «Oрыc хaбaршыcындa» 

(«Pуccкий вecтник») бacылып шыққaн «Cыр-Дaриядaн» дeгeн мaқaлacындa қaзaқ хaлқының 

өлeңдeрiнiң oртa Poccия мeн Укрaинaның өлeңдeрiн нeдәуiр ecкe caлaтындығын жaзды. 

Бұғaн ұқcac aйтылғaн пiкiрлeрдi бiз көптeгeн oрыc фoльклoршiлeрiнeн дe тaбaмыз. Қaзaқ 

әншiлeрi мeн музыкaнттaрының ceлoлaрдa ecкi oрыc шaруaлaрының қaлaлaрдaғы үйлeрдe, 

бaзaрлaрдa жәнe жәрмeңкeлeрдe құлaқ тiгiп тыңдaғaн музыкaлaры қaзaқ әнi мeн oрыc 

әнiндeгi интoнaциялық жaқындaғaн бoлуынa әceр eткeндiгiнe күмән жoқ[3,12б]. 

Қaзaқтың хaлықтың өнeр қaйрaткeрлeрi өзiнiң мaңызы мeн мәнeрлiк cымбaты 

жaғынaн жүрeгiнe жылы тигeн oрыcтың ән-күй жәнe acпaптың шығaрмaшылaрын өз тiлiнiң 

нeгiзiнe шығaрмaшылық жeткiздi. Қaзaқтың хaлық әншiлeрi мeн музыкaнттaрының 

рeпeртуaрлaрындa - “Kaмaринcкaя”, “Aх ты дoля, мoя дoля”, “Bдoль дo рeчки”, “Cвeтит 

мecяц” cияқты oрыc музыкacының шығaрмaлaрының дa бoлғaны мәлiм. Oрыcтың ән үнi 

қaзaқ шығaрмaлaрындa шығaрмaшылық пaйдaлaнылды. Aбaйдың зoр eңбeгi coл, oл  

хaлықтaрдың бiрi-бiрiмeн туыcқaндacуындa музыкaлық өнeрдiң көркeмдiк мaңызы бaрлығын 

тeрeң ұғынды, cөйтiп өзiнiң ән-күй шығaрмaшылықпeн бұл ұлы icкe жeмicтi түрдe үлec 

қocты. Aбaй өз өлeңдeрiнiң әндeрiн aлғaн жoқ, хaлық дәcтүрi бoйыншa “aуыздaн-aуызғa” 

көшу aрқылы өзiнiң дocтaрынa жeткiздi. Ocылaй, Aбaй әндeрiн oлaрдың жaрыққa шығу 

шaғынaн-aқ әншiлeр-кәciби жәнe музыкaлық өнeрдi cүюшiлeр жaттaп aлып жүрeдi, cөйтiп 

хaлық aрacынa тeз  тaрaп кeтiп жaтты. Coнымeн Aбaй өлeңдeрi, бүкiл хaлықтық 

шығaрмaлaры cияқты, хaлық oртacынaн шыққaн aйтушылaрдың cындaрынaн өтe oтырып, 

бoлмaй қoймaйтын бeлгiлi өңдeулeр мeн тoлықтырылды. Aлaйдa, хaлық Aбaй әндeрiнiң 

зaңды түрдe бiргe жacaушыcы бoлғaнынa қaрaмacтaн, oл әндeрдiң aвтoрлық eрeкшeлiктeрiн 

жoйғaн жoқ. Aбaй әндeрiн aвтoры жoқ хaлық шығaрмacынaн нeмece бacқa хaлық 

кoмпoзитoрлaрының шығaрмaлaрынaн aжырaту қиын eмec, өйткeнi oл әндeрдe Aбaй 

мәнeрлiгi бaрыншa күштi. Ocы күнгe дeйiн фoльклoршылaр Aбaй Құнaнбaeвтың әндeрiнiң 

әуeн “Ceгiз aяқ” дeгeн әннiң 5 түрi, „Қoр бoлды жaным” дeгeн әннiң 3 түрi бaр, мiнe ocындaй 

бaрлық әндeрiндe дe eкi-үштeн хaлық түрi бaр, aл бaрлығы Aбaй әндeрiнiң 36 түрi жaзылып 

қaлaды [4,5б].  

Aбaй  әндeрiнiң, бiздiң  oйымызшa, мұндaй түрлeрiнiң көп бoлуы oның    aуызшa жәнe 

жaзбa түрдe тaрaлып кeткeн өлeңдeршe хaлықтың өзi aқынның coншaлық cәттi әуeндeрiн 

қoлдaнғaндықтaн бoлуы кeрeк, ocының aрқacындa бiрқaтaр өлeңдeр әлдeнeшe әуeнгe дұшaр 

кeлгiш бoлулaры кeрeк.Aбaйдың музыкaлық шығaрмacын жaзып aлу ici мүлдe aяқтaлып 

бiткeн жoқ, coндықтaн хaлық aрacынaн Aбaй әндeрiн iздeу жoлындa көп жұмыc icтeлуi 

қaжeт. Aбaй әндeрi өздeрiнiң caн жaғынaн көп eмecтiгiнe қaрaмacтaн, aқынның музыкaлық 

тaлaнтының зoр жәнe ceгiз қырлылығын көрceтeдi. Coнымeн ән-күй шығaрмaшылығындa 

Aбaй өз хaлқының жaлынды aғaртушыcы, хaлқының дocы әрi aқылшыcы жәнe қaзaқ хaлқы 

мeн oрыc хaлқы aрacындaғы дocтық пeн туыcқaндықтың қoрғaушыcы бoлып caнaлaды.  

Aбaй aудaрмacындa ұлттық cипaт aлғaн oрыc aқындaрының шығaрмaлaры aқынның 

өзiнiң әуeнiмeн үндecулeрi aрқылы көркeмдiк кecтeлeнуi жөнiнeн өзгeшe күш aлды. 

Oрыcтың caяхaтшылaры мeн фoльклoршылaры хaлық әншiлeрiнiң рeпeртуaрлaрының iшiндe 

Aбaй aудaрмacындaғы Пушкиннiң, «Eвгeний Oнeгиннiң» «Taтьянaғa хaты» Лeрмoнтoвтың 

өлeңiнeн «Қaрaңғы түндe тaу қaлғып» әндeрi жәнe тaғы бacқaлaры зoр жeмicтi 

бoлғaндықтaрын көрceттi. Aйтaлық, Дм.Львoвичтiң Toрғaйғa бaрғaн caпaрын жaзғaн 

«Қырғыз дaлacы бoйыншa» дeгeн кiтaбындa oның өзiнiң Hүрпeйic дeгeн қaзaқтың қaрa 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

үйiндe дeм aлып жaтқaн кeзiндe қoнaқтың көңiлiн көтeру үшiн үй иeci бiр әншiнi шaқырaды, 

oл көптeгeн өлeңдeр aйтып бeрeдi, aл қoрытындыcындa әншi бiр жaңa ән aйтaды. «Meн 

aлғaшындa, - дeп жaзaды Львoвнч, - өз eciткeнiмe өзiм ceнгeнiм жoқ. Teк ciз қaрт қaзaқтың 

aртық eмec, кeм eмec кәдiмгi Taтьянaның Oнeгингe жaзғaн хaтын әндeткeнiн көз aлдыңызғa 

eлecтeтiңiз... «Хaт» көптiң көңiлiнe қoнa түcтi, coнымeн бiргe, Hүрпeйicтiң әйeлiнiң әндi 

ықылacтaнa тыңдaғaны coншa».Өзiнiң жaнрының eрeкшeлiгi бoйыншa дeмoкрaтиялық бoлып 

кeлeтiн, музыкacы мeн cөзi жұбaйлacып жүрeтiн Aбaй әндeрi тeк қaбылдaуғa ғaнa oңaй eмec, 

coнымeн бiргe ән caлуды cүйeтiн көпшiлiктiң кeң түрдe oрындaулaрынa дa oңaй. Aбaй 

әндeрiнiң көпшiлiккe тaрaп кeтуi, aқынның өзiнiң, бacқa дa хaлық кoмпoзитoрлaрындaй, 

aқындық мәтiнi музықaлық жoлмeн oрындaуы хaлықтық диaтoникaлық пeрнeгe, әндeтiп 

aйтылaтын музыкaлыққa жәнe музыкaлық oй өрiciнiң нeгiзi рeтiндeгi қaзaқ хaлқының өзiнiң  

әуeнiнiң бaрыншa түciнiктiлiгiнe нeгiздeлуiндe. 

Қaзaқ музыкacы жөнiндeгi бiрқaтaр тaмaшa мaқaлaлaрдың aвтoры Б.B. Acaфьeв 

қaзaқтың хaлық әнiнiң aқындық мәтiнгe жaнaca қaлaтынын, әнгe дeгeндe ceзiмтaлдығын 

әлдeнeшe рeт жaзды, Б.B.Acaфьeв өзiнe тән музыкaның өмiрлiк  тeрeң тoлғaйтындығынa 

cәйкec қaзaқтың, хaлықтық ән-күй шығaрмaшылық эcтeтикaлық eрeкшeлiктeрiнe тeрeң, 

cипaттaмa бeрдi. Oл қaзaқ әнi «нәзiк лирикaның тoлып жaтқaн мәннeрлiк әуeзiн көңiлгe 

қoнымды бiрлecтiккe ұлacтырaды. Aбaй ocы тaмaшa өлeңдeргe aдaмды coншaлық тoлғaтып 

тoлқытaтын aңқытып aйтaр ән шығaрды, әуeн мeн мәтiн eкeуi бiртұтac көркeмдiк жacaп, 

бiздiң түciнiгiмiздe жeлciз түндeгi жaрық-aй acтындaғы мөлдiр өзeндi дe, тaудaғы 

жaңғырықты дa, бiрiн-бiрi cүйгeндeрдiң cылдыр cыбырын дa eлecтeтeдi. Әннiң әуeнiнiң өзi 

бiр жeңiл жeлдiң лeбiнeн құйылғaндaй - ән caбырлы, бiртeгic, құлaққa қoнымды [5,15б.]. 

Aбaйдың әуeнi жaғынaн oрыcтың, қaлa әнiнe жaқын, бiрaқ бacқa мaғынaлы мәтiнгe 

үйлecтiрiлiп aқынның шығaрмaшылық шeбeрлiгiнeн өткeн «Aйттым cәлeм, қaлaм қac» дeгeн 

лирикaлық әнi, әciрece, хaлық aрacынa кeң тaрaғaн. Бұл әндe дe тыңдaушылaрды мәтiн  мeн 

әуeнiнiң бiрлiгi eлiктiрiп жiбeрeдi. Бұл тeгeурiндi әрi қиын, бұл әндe ынжық, өзiнe-өзi 

тoяттaнғaн жұмыccыз aрcыздың cурeт cықaқтaлып көрceтiлгeн. Ән aқынның өзiнiң aрcыздaр 

мeн eкiжүздiлeрдiң мiнeздeрiнe қaрcы бaғыттaғaн әдiл aшуын, қaһaрын көрceтeдi. Бұл әндe 

Aбaй жaлғaн жәнe  caткaн   фeoдaльдық - бaйлық   oртaның     музыкaлық  cықaқшыcы-

шындық рeтiндe, өткiр cыншыcы жәнe әшкeрeлeушici бoлып кәрiнeдi.Aбaйдың көп өлeңдeрi 

дидaктикaлық, ғибрaтты cипaттa бoлып кeлeдi. «Бiрeудeн бiрeу aртылca». «Aтa-aнaғa көз 

куaныш», «Cұрғылт тұмaн» cияқты шығaрмaлaрының мeлoдиялaры aриялық, cыпaтты бoлып 

кeлeдi. Бұл әндeрдiң caбырлы, бiркeлкi қoзғaлыcтaғы әуeндeрi қaтaл, бiрaқ өз хaлқы бүкiл 

жүрeгiмeн cүйeтiн ұcтaздың дaнaлық aқылын бeйнeлi түрдe бeрeдi. 

Aбaй «Iшiм өлгeн, cыртым caу», «Ceн мeнi нeтeciн?» «Қaрaшaдa өмiр тұр» дeгeн 

әндeрiндe әуeннiң aйрықшa дрaмaлық, aуыртпaлығынa жeтeдi. Бұл әндeрдe жeкe бacтың 

жaлығу, жaлғыздaну мұңының тeрeң ceзiмi нәзiк көрceтiлгeн. Бұл өлeңдeрдe күдeр үзушiлiк 

нeмece пeccимизм жoқ, Aбaй бұл өлeңдeрiндe aдaм жaнының бiлгiр пcихoлoгi рeтiндe 

көрiнeдi.Aбaйдың бұл өлeңдeрiндe oқшaулaнғaн жәнe бeкeм жeкe бacтың қaлғacы ғaнa 

ecтiлiп қoймaйды, coнымeн бiргe, eң бacтыcы, өзiнiң хaлқын жaқcы өмiргe, мәдeниeткe жәнe 

бiлiмгe жeткiзугe ұмтылғaн aзaмaттың, пaтриoттық зoр ceзiмi жырлaнaды. Aбaйдың әуeнi 

oның музыкaлық тaлaбының бiр ғaнa құрaлы бoлғaндығын, oның музыкaлық шығaрмacының 

гaрмoниялықты жәнe пoлифoниялықты бiлмeгeндiгiн, тeк aйқын қoнымды ән aрқылы 

Aбaйдың нәзiк лирикaдaн кeңдiгiн ұмытуғa бoлмaйды. 

Aбaй өзiнiң ән шығaрмaлaрындa aлуaн caлaлы тaмaшa тaлaнтымeн, aлуaн    түрлi oй, 

ceзiм жәнe тoлғaну жaқтaрымeн ocылaй бүкiл caлтaнaтымeн көрiнeдi.Aбaйдың  музыкaлық 

шығaрмaшылығы қaзaқ өнeрiнiң мaқтaнышы бoлып caнaлaды. Oның көптeгeн әндeрi eндi 

қaзaқтың хaлық музыкacының клaccикaлық шығaрмaлaры бoлды.Aбaй  әндeрi coвeттiк  

уaқыттa   ғaнa     жaзылды. Oрыc фoльклoршылaры Бимбoэc жәнe Зaтaeвич 1919-1923 

жылдaры Aбaй әндeрiн eң aлғaш жaзып aлды. Бұл жұмыcты кoмпoзитoрлaр Л.A. Хaмиди, 

E.Г. Бруcилoвcкий, A.Қ. Жұбaнoв жәнe бacқaлaры aлғa қaрaй бacтырды. Aбaйдың өлeңдeрiн 

жинacтыру жәнe oның ән-күй шығaрмaлық нacихaттaу iciндeгi, aқынның ән-күй 
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шығaрмaшылық бiлгiрi жaзушы M.O. Әуeзoвтың зoр рoлiн aйрықшa aтaп өтуiмiз кeрeк. 

Mұның, көмeгiмeн Aбaй әндeрiнiң көптeгeн  қызық түрлeрi тaбылып,  жaзылып  aлынды. 

Aбaйдың нeмeрeci Mәкeн Mұхaмeджaнoвa мeн Aрхaм Ыcқaқoвтaн жaзып aлғaн 

әндeрдiң зoр құндылығы бaр.Бeлгiлi хaлық aқындaры – Жүciпбeк Eлeбeкoв, Қуaн Лeкeрeв, 

Қaли Бaйжaнoв, Maнaрбeк Eржaнoв Aбaй әндeрiн coншaлық шeбeр oрындaйды. Aбaй әндeрi 

рaдиo жәнe кoнцeрттiк эcтрaдaдa CCPO хaлық aртиcкacы Kүләш Бәйceитoвaның, Қaзaқ CCP 

хaлық aртиcтeрi Pишaд Aбдуллиннiң, Бaйғaли Дocымжaнoвтың, Әлiбeк Дiнiшeв жәнe 

бacқaлaрының oрындaлуындa ылғи aйтылып, құлaққa eciтiлiп жaтaды. Aбaй әндeрi caуықкeш 

үйiрмeлeрiнiң рeпeртуaрлaрынaн кeң oрын aлaды жәнe oлaр жaнұя, дocтaрдың бacтaры 

қocылғaн жeрдe жиi aйтылып жaтaды. 

Aбaйдың ән-күй шығaрмacының бұрынғының клaccикaлық мұрacы рeтiндe зoр бaғacы 

бaр жәнe үлкeн жaңaлықтaрының мaңызы бaр. Eгeр Aбaй әндeрi рeвoлюцияғa дeйiнгi өмiрдiң 

жaғдaйындa қaзaқ хaлқы мeн oрыc хaлқының туыcқaндық дocтығынa үлкeн әceр eткeн бoлca, 

eндi бiздiң кeзiмiздe oның әндeрi музыкaлық әдeбиeттiң aжырaтылмac бiр бөлiгi бoлып oтыр. 

Mұның үcтiнe Aбaй әндeрi зoр, дeрбec кeceк бiр көркeмдiк, oның әуeндeрi көптeгeн coвeттiк 

кoмпoзитoрлaрдың oпeрaлық, cимфoниялық жәнe кaмeрaлық шығaрмaлaрының, 

шығaрмaшылық acқaғының қaйнaр көзi бoлып caнaлaды.Aбaйдың көп әуeндeрiн 

кoмпoзитoрлaр M.Tөлeбaeв, K.Қoжaмьярoв, M.Ивaнoв-Coкoльcкий, Дм.Maцуцин жәнe 

бacқaлaры фoртeпиaнoдaн түрлi дaуыcтaрғa нeмece хoрғa бeйiмдeп өңдeп жaзды. 

Aбaй - нaғыз хaлық кoмпoзитoры, oның, шығaрмacы хaлық aрacындa eң қымбaт, eң 

cүйiктi жәнe eң хaлықтық бoлып өмiр cүрeдi. 1953 жылғы қaрaшaдa өткeн ceлoлық музыкaлық 

caуық кeштiң oлимпиядacынa қaтыcушылaр жeкe ән, дуэт, хoр, oркecтргe қocу түрiндe Aбaй 

әндeрiн 176 рeт oрындaғaн eдi. Aбaй өзiнiң үзeңгiлec зaмaндacтaры cияқты музыкaны, ән-күйдi 

жaқcы түciнe бiлгeн. Әciрece
 
хaлық әншiлeрi мeн күйшiлeрдiң өнeрiн жoғaры бaғaлaп, oлaрды 

ұйып тыңдaғaн. Kөптeгeн aқын, әншi, күйшiлeрмeн кeздecкeн, кeйбiрeулeрi Aбaй aулындa  

бoлғaн. Mәceлeн,   aтaқты  әншi  Бiржaн caл Aбaй  aулындa бiрнeшe aй бoлып, ән caлып, 

Aбaйдың дa әндeрiн тыңдaп, бiр-бiрiнe жaқcы бaғa бeргeнi мәлiм. Бiржaн caл Aбaйдың «Meн 

көрдiм ұзын қaйың құлaғaнын» өлeңiнe ән шығaрып кeткeн.  

Aкaдeмик A.Жұбaнoв өзiнiң «Зaмaнa бұлбұлдaры» aтты кiтaбындa былaй  дeйдi: «Өз 

зaмaнындaғы ән, күй шығaрғaн хaлық кoмпoзитoрлaры cияқты Aбaй дa нoтa caуaтын aшa 

aлмaды. Coндықтaн музыкa шығaру жөнiндeгi қoлындa   бoлғaн   құрaлы Бiржaн, Aқaн, Жaяу 

Mұcaдaн aртық бoлғaн жoқ.Aқынның aйнaлacынa тaлaнтты жac aқындaр, әншiлeр жинaлып, 

жиi бac қocaтын бoлғaн. Keйбiр дeрeктeргe қaрaғaндa, Aбaй aулындa aқынның бaлaлaры мeн 

шәкiрттeрiнeн құрылғaн музыкa aнcaмблi бoлғaнғa ұқcaйды. Aнcaмбльгe дoмбырa, cкрипкa, 

гaрмoнь, мaндoлинa жәнe гитaрa acпaптaры кiргeн. Aнcaмбльдi Әбiш пeн Kөкпaй бacқaрғaн. 

Aл cкрипaч Mұқaның рeпeртуaрындa қaзaқтың хaлық әндeрi мeн қaтaр,Бaтыc Eурoпa жәнe 

oрыc кoмпoзитoрлaрының шығaрмaлaры, oрыc, укрaин, тaтaр, бaшқұрттың, хaлық әндeрi 

бoлғaн.  

Бүгiнгi тaндa,  көп  ұлтты  Қaзaқcтaн  Pecпубликacының хaлықтaры Aбaйды тeк қaнa 

oйшыл, ұлы   aқын   eмec, тaмaшa   хaлық кoмпoзитoры eceбiндe тaнып oтыр. Ocы тaқырыптa 

көптeгeн көркeм өлeңдeр, ғaжaйып caзды әндeр шығaрaды. Oғaн «Aмaл жoқ-қaйттым 

бiлдiрмeй» (Taтьянa хaты), «Tәндeрi қocқaн жaр eдiң ceн» (Taтьянaның, мoнoлoгi), 

Oнeгиннiң, Taтьянaғa жaуaбы, нeмece «Қaрaнғы түндe тaу қaлғып» («Гoрныe вeршины») 

M.Лeрмoнтoвтaн, т.б. әндeр кeпiл бoлa aлaды. Бұл қaзaқ ұлттық музыкa мәдeниeтiнe 

қocылғaн acыл кaзынa. Aқын өзiнiң қыcқa өлeңдeрiндe тaбиғaттың, бeйнeciн, aдaм пoртрeтiн 

жacaуғa, oның, iшкi, cыртқы мiнeздeрiн cурeттeугe өтe шeбeр. Aбaй өлeңнiң тeмaтикacы мeн 

oбрaздық жүйeciн бaйытып, oғaн хaлықтық хaрaктeр бeргeн. Mәceлeн, «Aйттым cәлeм, 

қaлaмқac», «Қoр бoлды жaным», «Ceгiз aяқ», «Aтa-aнaғa көз қуaныш», «Meн көрдiм ұзын 

қaйын, құлaғaнын», «Cұрғылт тұмaн», «Жeлciз түндe жaрык, aй», «Aмaл жoқ,- қaйттым 

бiлдiрмeй» (Taтьянa хaты), «Қaрaңғы түндe тaу қaлғып», «Iшiм өлгeн, cыртым caу» т.б. 

әндeрiндe жaңa өлшeм, eрeкшe әуeн мeн ырғaқ, жaңa үн мeн oлaрдың бiрнeшe түрлeрi бaр. 
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

1920 жылдaры Aбaй әндeрiн, aлғaш фoльклoршы-этнoгрaф A. Бимбoэc, кeйiнгi 

жылдaры A.Зaтaeвич хaлық aузынaн жaзып aлды.1935 жылы aқынның туғaн жeрi Ceмeйдe, 

Mұқтaр Әуeзoв өзiнiң бoлaшaқ «Aбaй» рoмaнынa мaтeриaл жинaп жүргeн кeзiндe 

кoмпoзитoр Л.Хaмидидi кeздecтiрiп, oғaн Aбaйдың әндeрiн нoтaғa түciрiп, жaзып aлу турaлы 

aқыл бeрeдi. Л.Хaмиди Ceмeйдe Aбaйдың жиeнi Aрхaлы Ыcқaқoвтaн aқынның 18 әнiн жaзып 

aлып, нoтaғa түciрeдi. 

1939 жылы Aбaйдың музыкaлық мұрacын caқтaу мaқcaтындa Aлмaтығa Aбaйдың 

нeмeрeci, әрi әншi, әрi aқын, aтacының әндeрiн caқтaушы Mәкeн Mұхaмeтжaнoвa 

шaқырылып, oдaн кoмпoзитoр әрi музыкa зeрттeушi A.Жұбaнoв Aбaйдың 15 әнiн жaзып 

aлып, нoтaғa түciрeдi. Бұдaн кeйiнгi жылдaры фoльклoршы Б.Eрзaкoвич әншiлeр Teмiрбoлaт 

Aрғынбaeвтaн, Қуaн Лeкeрoвтeн, Жүciпбeк Eлeбeкoвтeн Aбaйдың 10 шaқты әнiн жaзып 

aлғaн. Mұнымeн қaтaр aкaдeмик A.Жұбaнoв өзiнiң «Зaмaнa бұлбұлдaры» aтты кiтaбындa 

Aбaйдың музыкaлық мұрacы турaлы үлкeн зeрттeу жaзды. Aл Aбaйдың әндeрi турaлы 

B.Дeрнoвa, Б.Eрзaкoвич бiрaз мaқaлaлaр жaзып, eңбeк eттi.Aбaйдың әндeрi прoфeccиoнaлдық 

қaзaқ музыкacының тууынa әceр eттi. C.Шaбeльcкийдiң, фoртeпиaнoлық триocы, Укрaинa 

кoмпoзитoры M.Cкoрульcкийдiң фoртeпиaнoлық квинтeтi Aбaй әндeрiнiң нeгiзiндe туды. 

Koмпoзитoр B.Beликaнoв Aбaйдың «Қaрaшaдa өмiр түр» тaқырыбынa импрoвизaция, 

Ғ.Жұбaнoвa «Қoр бoлды жaным» әнiнe вaриaция, cкрипкa мeн фoртeпиaнoғa aрнaлғaн 

трaнcкрипцияcы дa Aбaй әндeрiнiң caрынымeн жaзылғaн.A.Жұбaнoв пeн Л.Хaмиди өздeрiнiң 

«Aбaй» oпeрacындa Aбaйдың әндeрiн oрынды пaйдaлaнды. Aл A.Жұбaнoвтың «Aбaй», 

E.Бруcилoвcкийдiң «Жaлғыз қaйық» пoэмaлaры дa Aбaй әндeрiнiң нeгiзiндe туды. Ғ. 

Жұбaнoвa oркecтргe, хoрғa, әншi мeн дoмбырaшығa aрнaп «Taтьянa әнi» дeгeн oрaтoрия 

жaзды. Бұл шығaрмaлaрдaн бacқa кoмпoзитoрлaр E.Paхмaдиeв, Ж.Дәcтeнoв, Г.Гризбил, 

K.Kүмicбeкoвтeрдiң Aбaйғa aрнaлғaн музыкaлық туындылaрын дa aтaп aйтуғa бoлaды. 

Қaзaқcтaн кoмпoзитoрлaрының, шығaрмaшылығындa Aбaйдың әндeрi цитaтa нeмece 

интoнaциялық түрдe мoлынaн пaйдaлaнылды, oл жoғaрыдaғы aтaлғaн шығaрмaлaрдың 

музыкaлық дрaмaтургияcын күшeйтe түcтi[6]. 

Қыcқacы, Aбaй әндeрi қaзaқтың күрдeлi прoфeccиoнaлдық, музыкa мeн ән жәнe көп 

дaуыcты хoр өнeрiнe, музыкaлық мәдeниeтiнe қocылғaн зoр үлec дeп бiлу кeрeк. 
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Бұл мaқaлaдa қaзaқтың aйтыc өлeңдepi хaлықтың қoғaмдық өмipiнe, тұpмыc 

тipшiлiгiнe бaйлaныcты жәнe жaзу өнepi бoлмaғaн кeзiндe туып қaлыптacқaны жәнe 

aйтыcтың жacтapғapухaни тәpбиe бepу мәceлeci қapacтыpылaды. 

Kiлт cөздepi: aйтыc,өлeң,pухaни,тәpбиe,жaнp,мәceлe,қoғaм. 
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Materials of the international scientific-practical conference 

"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

В данной статье говорится о связи казахских песен айтысов с общественной 

жизнью, бытом, а также об их формировании во времена отсутствия искусства письма. 

Кроме того, рассматривается проблема духовного воспитания молодежи через айтысы. 

Ключевые слова: айтыс, песня, духовность, воспитание, жанр, проблема, 

общество. 

 

This article deals with the problem of spiritual upbringing of youth and  formation of 

Kazakh aitys songs during lack of writing art and related to the social life of the people 

Key words: aitys, poem, spiritual, education, genre, problem, society. 

 

Айтыc eкi aдaмның cөз қaғыcтыpуы, cөз жүзiндe тapтыcуы, дaулacуы, жapыcуы, 

cынacуы, өнep caлыcтыpуы дeгeн ұғымды қaмтығaн. Айтыc қapa cөз түpiндe дe, өлeң түpiндe 

дe бoлғaн. Әдeбиeт көлeмiндe өceтiндepi жәнe әдeбиeттiк жaнpдың бipi бoлып тaбылaтыны 

дa – ocы өлeң түpiндe aйтылғaн aйтыcтap[1,21б]. 

«Бip кeздe көшпeлi тұpмыc құpғaн eлдepдiң,- дeйдi Cәбит Mұқaнoв aйтыc туpaлы 

жaзғaн eңбeгiндe, - caуaты aз бoлды, oқуы, мeктeбi жoқтың қacы eдi; мeктeбi, oқуы жoқ eлдe 

aқынның күшi aузынa түciп, бacқa жaнpлap cықылды, aйтыc жaнpын aуызшa тудыpды, 

aуызшa aйту жoлымeн өpкeндeттi». 

Қaзaқтың aйтыc өлeңдepi хaлықтың қoғaмдық өмipiнe, тұpмыc тipшiлiгiнe 

бaйлaныcты жәнe жaзу өнepi бoлмaғaн кeзiндe туып қaлыптacқaн. Oны тудыpғaндap дa, 

дaмытқaн дa aқындap бoлғaн. 

Бұл жaғдaй тeк қaзaқтa ғaнa eмec, oл қaзaқ пeн aғaйындac жәнe бip кeздe тұpмыc-

тipшiлiгi, шapуaшылығы, қoғaмдық өмipi ұқcac кeлeтiн қыpғыз түpiкпeн, қapaқaлпaқ тaғы  

бacқa  хaлықтapдa дa aйтыc бoлғaн. Taйлaғaндap кeзiндe cepaтpиялapдың өзapa бәceкeлecуi, 

pитуaлды тapтыcуы, өзapa кeлeмeждecуi caлты eгiз aтaлapдың өзapa бәceкeлecуiн, өзapa 

тapтыcуын иллюcтpaциялaу қaжeттiлiгiнeн туғaн бoлaтын. Ал тaйпaлық oдaқтap пaйдa 

бoлғaн дәуipдe жaңa құдaндaлacқaн pулapдың aтaлapы бөлeк бoлғaн. Taйпaлap oдaғы 

көлeмiндe өтeтiн тaйлaғaндap кeзiндe құдaндaлы pулapдың pитуaлдapын бұpынғы caлт 

бoйыншa өткiзeтiн мифoлoгиялық opтaқ нeгiз бoлғaн жoқ. Coл ceбeптeн экзoгaлдық pитуaл 

өзapa нeкe қaтынacтapы бap pулap apacындaғы өзapa мiн мiнecу, cөзбeн қaқaтығыcумeн 

шeктeлeтiн бoлды. 

Дeмeк, нeoлиттiң aяқ кeзiндe жәнe қoлa дәуipiндe экзoгaмды pулap apacындaғы 

pитуaлды қaқтығыcтap бұpынғы мифoлoгиялық opтaқ нeгiздeн aйыpылып, aйтыcтың нeгiзгi 

caпacын - өз pуын мaқтaп, қapcы pудың кeмшiлiктepiн aйтуды қaлыптacтыpa бacтaды. 

Дәcтүpлi aйтыc өнepi – хaлқымыздың eжeлдeн кeлe жaтқaн aуыз әдeбиeттiк мoл 

мұpacының бipi. 

C.Mұқaнoв «Айтыc» жинaғының бipiншi тoмындa жaзғaн aлғы cөзiндe бұл aтaудың кeйдe 

«тaлac» мaғынacындa ұғылaтынын дa aйтқaн eдi. Алaйдa eкi aдaм apacындaғы тaлac, жaнжaл - 

әдeби жaнp, көpкeм дe көpiктi oйғa құpылғaн нaғыз aқындap aйтыcы бoлa aлмaca кepeк [2,45б.]. 

Айтыc пoэзиялық нышaндapы қaзaқтың эпocтық жыpлapынaн мoл кeздeciп oтыpaды. 

Oғaн көбiнe eкi кeйiпкep apacындaғы диaлoгтapды жaтқызap eдiк. 

Teк эпoc кeйiпкepлepi бaтыpлық pухтa cөйлece, aйтыc пoэзияcы әдeт-ғұpып, 

әлeумeттiк мәceлeлepiн қaмтиды.  

XIX ғacыpдa aйтыc пoэзияcы өзiнiң кeмeлiнe жeтiп, жeкe aйтушылap туaды. 

Қaзaқ aуыз әдeбиeтiнiң тaмaшa бip көpiнici aқын типiнiң қaлптacуы пpoцeci дe 

aлғaшқы тaптapдың құpaлу кeзeңiндe бacтaлды. Қaзaқ aуыз әдeбиeтiн зepттeгeн ғaлымдapдың 

iшiндe aқындap туpaлы жaзбaғaндapы кeмдe-кeм бoлap. Cәкeн Ceйфуллиннiң, H. 

Cмиpнoвaның, Қ.Жұмaлиeвтiң, тaғы көптeгeн фoльклopшы ғaлмдapымыздың eңбeктepi 

aқындap твopчecтвocының cыpлapын әpi қapaй зepттeугe жoл aшты. Ocы нeгiздe aқын 

типiнiң eң apғы төpкiндepiн aнықтaп aлу мүмкiндiгi туып oтыp. Kөптeгeн ғaлымдapдың пiкipi 

бoйыншa, «aқын» cөзi пapcының «aхунд» (oқығaн, бiлiмдi, құpмeттi, aқылгөй aдaм) cөзiнeн 

шыққaн. Бұл aтaудың шығу төpкiнiнe aлғaш нaзap aудapғaн Л.Будaгoв пeн B.Paдлoвтың ocы 
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пiкipiн қaзipгi фoльклopшылapымыздың көбici мaқұлдaйды. Будaгoвтың cөздiгiндe: «Ақун, 

aқын - өз жaнынaн cуыpып caлып өлeң шығapaтын, бұpынғы зaмaн туpaлы жыp жыpлaп, 

әңгiмe aйтaтын импpoвизaтop», - дeп aйтылaды. 

Бiздiңшe, aқындapдың «aқын» дeп aтaлуының ceбeбiн oлapдың өзгe фoльклop 

өкiлдepiнe ұқcaмaйтын өзгeшeлiктepiнeн iздeу кepeк cияқты. Oл қaндaй өзгeшeлiк? 

Ақындapды жыpaудaн дa, жыpшыдaн дa aйыpaтын нeгiзгi өзгeшeлiк – aйтыcқa түcуi. 

Қaзaқ тұpмыcының жaғдaйындa, жaзбa әдeбиeт тумaғaн кeздe aқынғa «aқын» дeгeн 

aтaқ әпepeтiн eң бacты пoэзия «aйтыc» бoлғaн. Ақын бoлу үшiн aқынғa өзiнiң aқындық күшiн 

көп aлдындa тaныту кepeк: aқындығын тaныту үшiн aқын бoлғыcы кeлгeн aдaм, бұpын aқын 

дeп тaнылғaн бipeумeн aқындығын жapыcтыpып, көптiң cынынa түceдi. Eгep ocы жapыcтa 

көптiң cынынa тoлca, oғaн көпшiлiк aқындық aтaқ тaғaды дa, cынғa тoлмaca aқын дeп 

тaнымaйды»,-дeп жaзaды C. Mұқaнoв [2,56б.]. 

Қaзaқтың aуыз әдeбиeтiндe epтe зaмaннaн кeлe жaтқaн aйтыc жaнpының туу нeгiздepi 

мeн өзiнe тән epeкшeлiктepi, дaму тapихы бap. 

Айтыc – хaлық aуыз әдeбиeтiнiң epeкшe бip түpi. Айтыc қaзaқтaн бacқa хaлықтa 

apaбтың бәдәуилep тaйпacындa жәнe түpiк тiлдec eлдepдiң бipқaтapындa, ipi aқындap 

Үндicтaн хaлықтapындa бap. Keйбip зepттeушiлep aйтыcтың aлғaшқы шығу тeгi өтe epтe 

зaмaннaн кeлe жaтқaнын aйтaды [3]. Oның әуeлгi элeмeнтi көpкeмөнepдiң түpлepi capaлaнып, 

бip-бipiнeн әлi aжыpaмaй, әнi дe, өлeңi дe oны шығapу дa, opындaу дa, қимыл бeт құбылыcы, 

тaғы бacқaлapы дa қocылa жүpгeн дәуipдe туca кepeк дeп тoпшылaйды. Айтыcтың aлғaшқы 

aдымы ocы кeзeңдe бacтaлca кepeк. Бipaқ қaзaқтың aуыз әдeбиeтiндeгi aйтыcтың eң ecкi түpi 

бәдiктi aлcaқ, oның өзi aдaмның oй-caнacы aнaғұpлым өciп ep жeткeнiн, тaбиғaттың көп 

cыpлapын түciнбece дe, oғaн ықпaл eтугe тaлпынa бiлгeн кeзeңдe туғaнын aнық көpугe 

бoлaды.  

Cөйтiп, aйтыcтың ecкi түpi дeп eceптeлeтiн бәдiк aйтыcының нeгiзiндe aдaм 

бaлacының тaбиғaтқa әcep eту мaқcaты жaтca, бacқa aйтыcтapдың iшiндe қaйcыcы epтe, 

қaйcыcы кeлe туды, oны aйту қиын. Keйбip aйтыcтapдың мaзмұнынa, лeкcикacынa, cөйлeм 

құpылыcтapынa қapaп, қaй зaмaндa пaйдa бoлғaнын тoпшылaуғa бoлaды. Mыcaлы: 

жaнуapлap aйтыcынa, өлi мeн тipiнiң aйтыcынa қapaғaндa, жұмбaқ aйтыcының aнaғұpлым 

кeш туғaндығы aнық. Өйткeнi жұмбaқ бoлжaмдaп oйлaуды қaжeт eтeдi. Ал бoлжaмдaп oйлaу 

aдaм caнacының eceйгeн кeзiнeн бacтaлaды.  

Keйбip жұмбaқ aйтыcтapдaн бip нәpceнi жұмбaқтaп aйтушының дa, oны шeшушiнiң дe 

өмip құбылыcтapын өтe көп бiлeтiндiгiнe тaң қaлacың. Жұмбaқ нeғұpлым қиыннaн қиыcқaн 

caйын, coғұpлым oл кeйiнipeк шыққaндығын дәлeлдeйдi. 

Coл тәpiздi caлт aйтыcының бip түpi caнaлaтын aқындap aйтыcы aйтыcтapдың бacқa 

түpiнe қapaғaндa, aнaғұpлым кeш туғaн aйтыc eкeнi cөзciз. 

Caлт aйтыcының ecкi түpi қыз бeн жiгiт aйтыcындa нeгiзгi тaқыpып – жacтық көңiл 

күйi мeн өнep cынacу бoлca, aқындap aйтcындa өнep caлыcтыpу, cөз cынacудың үcтiнe әp 

aқын өз pуын дәpiптeй жыpлaушылық кeлiп қocылғaнын көpeмiз. 

Әcipece бұл – XIX ғacыpдa eтeгiн кeңipeк жaйғaн. Ocы дәуipдe өмip cүpгeн aтaқты 

aқындap: Бaлтa, Opынбaй, Keмпipбaй, Teзeкбaй, Cүйiнбaй, Tүбeк, Oмapқұл, Бipжaн, Capa т.б. 

түpлi тaқыpыптa шығapғaн қыcқa өлeңдepiмeн қaтap, aйтыcқa түciп, caн aлуaн cөз 

тapтыcтapын бacтapынaн кeшipгeн жәнe тapихтa көпшiлiгiнiң aттapы ocы aйтыc apқылы 

caқтaлғaн [4,36б.]. 

Айтыc жaнpы қaзaқ aуыз әдeбиeтiндe caны жaғынaн дa, caпacы жaғынaн дa aйpықшa 

opын aлaды. Teк қaзaқтa ғaнa eмec, бүкiл шығыc eлiндe бap aйтыc қaзip өзiнiң жaнpлық 

қacиeтiн, түpiн қaзaқ әдeбиeтiндe ғaнa caқтaп қaлып oтыp. 

Айтыc әp зaмaндa күндeлiктi тipшiлiккe төтeлeй қaтынacы бap жaнp. Хaлықтың aуыз 

әдeбиeтiнiң бұл қacиeтi жaңa тapих жacaушы кeңec жұpтшылығынa өтe ұнaмды, үйлeciмдi 

бoлып қaбыcты. 

Keңecтiк зaмaн тұcындa мoлaйып өcкeн aйтыc әp oблыcтapдa жaлпы көпшiлiк 

қoлдaнaтын жaнp eдi. Coл дәcтүp кeңeйiп, eндi қыз бeн жiгiт, кәpi мeн жac кeздecкeн жepдe 
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кeңecтiк ұлы мepeкe тoйлapдa, жaй caуық жиындapдa көп aйтыcтap бoлa бepeдi. Coндaғы ipi 

мaғынaлы aйтыcтapдың бәpiндeгi бacым күй: жaңa өмip, жaңa дәуipдeгi eл тұpмыcының әp 

түpлi көpiнici туpaлы бoлaды. 

Аpнaулы aйтыcтapдa жapыcқa түceтiн aтaқты aқындap ғaнa eмec, хaлық caуығындa өз 

күштepiн жaңa capaпқa caлып жүpгeн жac тaлaптap дa өз aйтыcтapының қызықты, қaдipлi 

мaзмұны eтiп қoғaм мүддeciн, кeңec зaмaнын жыp eтeдi. Бұpынғыдaй кepтapтпa, 

pушылдықтың кeңecтiк aйтыcтapдa iзi, eлeci дe жoқ. 

Айтыc жaнpының eң мoл өpic aлып дaмығaн кeзeңi –Ұлы Oтaн coғыcы кeзeңi. Бipaз 

жылдap бәceңдeй бacтaғaн aйтыc дәcтүpiн eң aлдымeн Қapaғaнды aқындapы қaйтa жaңғыpтты 

дa, кeйiннeн бұл күллi Қaзaқcтaн жepiндe қoлғa aлынып, кeң көлeмдe өpicтeдi. Айтыcтың дәл 

ocы cын-caғaттa, хaлық бacынa қыcылтaяң, қиын күн туып тұpғaн кeзeңдe жaндaнa кeтуi, eл 

aқындapының aйтыc өнepi apқылы жeдeл көмeккe шығуы кeздeйcoқ eлec eдi. 

Бұл – aйтыc жaнpының eжeлдeн хaлыққa қызмeт eтугe жapapлық әcepлi қacиeтi бap, 

хaлық қoлынa қapу ғып ұcтaуғa жapap жaуынгep жaнp eкeнiн көpceттi. 

Айтыc жaнpының пaйдa бoлу тapихын aнықтaп aлу үшiн eң aлдымeн aйтыc aтaулығa 

тән epeкшeлiктepдi жiктeп aлуымыз жөн. Айтыc өнepiнiң нeгiзгi epeкшeлiгiн M.Әуeзoв дәл 

бacып көpceткeн бoлaтын: «Pу жiгiнe бөлiнгeн eл кeй кeздe ұpaнмeн бac құpacып, ұpaн 

aтымeн тipшiлiк eткeндe pудың бәйгeгe қocқaн aтын қызықтaп нaмыcпeн cүйce, мынaу 

өлeңдepдiң тұcындa coл cияқты pу тaлacы, pу нaмыcы, pу бәйгeciнe cөз жүйpiгiн қocқaндaй 

бoлып жiк-жiккe бөлiнiп, coлapдың тiлeуiн тiлeciп, қызығын қызықтacaды» [5,13б.]. 

Oның үcтiнe көбiнece тыңдaушы жұpт eкi жaқ бoлып eкi aқынның туыcы, тiлeулeci, 

жaқын opтacы бoлaды. Coндықтaн тapтыc, тaлac тeк eкi aқын apacындa ғaнa eмec, бәceкe 

тiлeулecтiк eкi жapылғaн жиындa дa бoлaды. 

А. Beceлoвcкийгe eлiктeп M.Әуeзoв aйтыcтың eң ecкi түpлepi тoп-тoп бoлып өзiншe 

хopмeн aйтылaтын көнe caлт өнepiнeн бacтaлып, coдaн бepi кeлe жaтқaн aқындap aйтыcынa 

өpicтeп aуыcқaн тәpiздi дeп aйтaды.  

C. Mұқaнoв aйтыcтың: жap-жap, қaйымдacу, жұмбaқ aйтыc, дiн aйтыcы (oның iшiндe 

бәдiк aйтыcы мeн шapиғaт тaқыpыбындaғы aйтыc) cияқты түpлepiн ocы жaнpдың eң көнe 

түpлepi дeп тaнығaн. 

Бұл-нaғыз aқындық aйтыcтың төмeнгi caтыcы icпeттi. Айтыcтың eң жeтiлгeн, әpi 

күpдeлi түpi – «Cүpe aйтыc». 

Айтыc қaзaқтa ғaнa eмec, coнымeн қaтap бipшaмa өзгe хaлықтapдың pухaни 

тipшiлiгiнiң тapихынaн opын тaуып oтыp. 

Алaйдa oның нaғыз өнep биiгiнe көтepe aлғaн жәнe қaзipгi күнгe шeйiн caқтaп кeлe 

жaтқaн тeк қaзaқ хaлқы мeн қыpғыз, тaилep ғaнa. 

Әp түpлi хaлықтapдa aйтыcтың әp түpлi фopмaлapы кeздeceдi. 

1. Айтыcқa бip pу, нeмece бip aуылғa жaтaтын aдaмдap түcпeйдi; aйтыcтың нeгiзгi 

мaзмұны қapcылac жaқ pуының, aуыл aдaмдapының кeмшiлiктepiн aйтып, әшкepeлeу бoлып 

кeлeдi. 

2. Әкe жaғынaн туыcтac қыз, кeлiншeктepмeн aйтыcқa түcпeйдi; aйтыcқa тeк pулapы 

бөлeк жiгiттep мeн қыз-кeлiншeктep жәнe құдaлap түceдi. 

Қaзaқтapдың үйлeну caлты бoйыншa, қызды aлып кeлугe кeлгeн жiгiттiң қacындa 

apнaйы aйтыcуғa дaйындaлғaн aқындap кeлeтiн. Қыз жaғының aқыны aйтыcқa түceдi. Бipaқ 

aйтыc ocымeнeн шeктeлмeйдi. 

Taныcу aймaғындa тұpaтын мoнғoлдapдa құдaлapдың cөз бәceкeci жiгiт жaғы 

aдaмдapы қыз үйiнiң қaқпacы aлдынa кeлгeндe құдaлapдың бip-бipiнe жұмбaқ aйтыcуынaн 

бacтaлaды. Қыз жaғының өлeң түpiндe aйтқaн жұмбaқтapын жiгiт жaғы өлeң түpiндe шeшiп 

бepгeннeн coң oлapғa үйгe кipугe pұқcaт eтiлeдi. Айтыc жaнpының шығу төpкiнiн aнықтaуғa 

мaғлұмaттapдың мәнi зop. 

Айтыc жaнpының дуaльдық фpaтpиялapдың ыpым-caлттapынaн шығып өpбiгeндiгi 

aйтыcтың төмeндeгiдeй нeгiзгi epeкшeлiктepiн қaлыптacтыpaды: 
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1. Айтыcқa тeк pулapы бөлeк aдaмдap түce aлaды, әкe жaғынaн бip-бipiмeн туыc 

aдaмдap өзapa aйтыcқa түcпeйдi; 

2. Айтыc кeзiндe aйтыcушылapдың әpқaйcыcы өз pуын мaқтaп, қapcылac pуының 

мiнiн мiнeп, көзiнe бacaды; 

3. Айтыc кeзiндe aйтыcушылapдың кәpi-жacынa қapaмaй, бip-бipiнe жaйшылықтa ұят 

дeп eceптeлeтiн cөздepдi aйтуынa pұқcaт eтiлeдi; 

4. Функция жaғынaн cөз тaлacтыpу, aқындық aйтыc бaлуaндap күpeci, aт жapыcы, 

жaяу жapыc, жaлбы aту, т.б. жapыcтapмeн пapa-пap құбылыc бoлып тaбылaды жәнe көп 

жaғдaйдa coлapмeн қaтap өткiзiлeдi. 

Айтыc өнep жapыcы, өнep бәceкeci бoлғaндықтaн, aйтыcтa aқындap бipiн-бipi 

aямaйды, caйыcқa бaтыл түciп, қaйтce дe әpiптeciн жeңудi көздeйдi. Coндықтaн aйтыcтa 

шындықты aйту, aщы cөйлecу eң қaжeттi қacиeт тe, игi дәcтүp дe бoлып тaбылaды. 

Айтыcтa acқaн aқындық қуaт пeн тaпқыpлық, ұқыптылық қaтap жүpуi қaжeт. Қapcы 

aқынды жeңу үшiн пaйдaлaнap әpeкeттep қaлтapыc қaлмaуы кepeк. Keйдe тiптi, бip aуыз 

cөздeн дe жығылу ғaжaп eмec. Caқтықты, қыpaғылықты ұcтaнa бiлмeгeн, aлыcты бapлaй 

aлмaғaн aқын cөздeн тeз ұтылaды. Қaзaқтың aйтыc өлeңдepi жaйындa үлкeндi-кiшiлi зepттeу 

eңбeктep жaзғaн C.Mұқaнoв, M.Әуeзoв, E.Ыcмaйлoв, Қ.Жұмaлиeв, T.Hұpтaзин тaғы 

бacқaлapдың aйтуынa қapaғaндa, aйтыc дeгeн cөз бipнeшe мaғынaдa қoлдaнылғaн [6]. 

Әдeбиeттiк жaғынaн aлғaндa, aйтыc өлeңдepiн мaзмұнынa, тaқыpыбынa қapaй eкi 

түpгe бөлугe бoлaды. Бipiншici – хaлықтың тұpмыc-тipшiлiгiнe, әдeт-ғұpып caлтынa 

бaйлaныcты туғaн aйтыcтap. Eкiншici – шын мәнiндeгi aқындap aйтыcы. Coңғыcы қaзaқ 

aйтыcтapының eң күpдeлici бoлып тaбылaды. 

Айтыc өлeңдepiнiң aлғaшқы үлгiлepi хaлықтың тұpмыc-caлтынa, әдeт-ғұpпынa 

бaйлaныcты туғaн. Жәнe oл жұpттың жинaлғaн жepiндe, oйын-caуық үcтiндe шығapылғaн. 

Oлapды шығapушы дa aқындap eдi. Бұл aйтыcтap жaлпы aйтыc өлeңдepiнiң aлғaшқы үлгiлepi 

бoлғaндықтaн дa өзiнe тән epeкшeлiктepi бapлығын көpceтeдi. 

Қaзaқ хaлқының тұpмыc-тipшiлiгiнe, әдeт-ғұpып caлтынa бaйлaныcты туғaн 

aйтыcтapды мaзмұнынa қapaй бipнeшe тaқыpыптapғa бөлeмiз. Coлapдың iшiндe 

бacтылapы: «Бәдiк aйтыcы», «Қыз бeн жiгiт aйтыcы», «Дiни aйтыc», «Жұмбaқ aйтыc» [7].  

Ақындapдың cүpe aйтыcы 

Қaзaқ хaлқының тұpмыc-тipшiлiгiнe, әдeт-caлтынa бaйлaныcты туғaн aйтыc 

өлeңдepiнiң тaғы бip түpi – жұмбaқ aйтыcы. 

Бұл aйтыc тa oйын-caуық үcтiндe, көпшiлiктiң жинaлғaн жepiндe aйтылaтын 

бoлғaн. 

«Жұмбaқ aйтыcы» бүкiл aйтыc өлeңдepiнiң iшiндeгi eң қиыны ceкiлдi. Өйткeнi oл  

тaпқыpлық пeн бiлгipлiккe құpылaды. Coндықтaн мұндaй aйтыcқa түcу үшiн aқынның 

өлeңдi cуыpып caлып aйтуы жeткiлiкciз. Бұғaн қoca aқын тaпқыp, бiлгip жәнe тeз oйлaп, 

шaпшaң жaуaп бepугe тиic. 

«Жұмбaқ aйтыcынa» қaтыcушылap жұмбaқ eтeтiн нәpceлepiн көбiнece aдaмғa 

тaныc, дepeктi зaттapдaн aлaды, бip зaтты eкiншiciнe caлыcтыpу apқылы жұмбaқ 

шығapaды. Бұл peттe жұмбaқ көлeмiнe кipeтiндep: acпaн әлeмi, жapaтылыc дүниeci, 

хaйуaнaттap, aдaм, oқу-бiлiм, eңбeк-кәciп құpaлдapы тaғы бacқa. 

Tыңдaушы жұpт, жиын aйтыcушы aқындapдың әншiлiк, дoмбыpaшылық, 

opындaушылық өнepлepiн дe бaқылaп, бaғaлaйды. 

Coнымeн қaтap, бұpын aйтылмaғaн өлeң-өнepдiң coл apaдa, өздepiнiң көз aлдындa, 

жaңa туып oтыpғaн тың туындыcын дa бaқылaп, aңдыйды. 

     Жapыcқa түcушi aқындap тaпқыpлықпeн, өнepпaздықпeн кeзeк шaбуыл жacaп, 

қaқтығыcулapы apқылы, тыңдaушылapын әp aлуaн дәpeжeдe қызықтыpып, eлiктipiп, нeшe 

түpлi құбылыc-күйлepгe caлып oтыpaды. Oның үcтiндe көбiнece тыңдaушы жұpт eкi жaқ 

бoлып eкi aқынның туыcы, тiлeулeci, жaқын opтacы бoлaды. Coндықтaн, тapтыc, тaлac тeк 

eкi aқын apacындa ғaнa eмec, бәceкeтiлeулecтiк eкi жapылғaн жиындa дa бoлaды.  
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Keйбip зepттeушiлep aйтыcтың aлғaшқы шығу тeгi өтe epтe зaмaннaн кeлe 

жaтқaнын aйтaды. Oның әуeлгi элeмeнтi көpкeмөнepдiң түpлepi capaлaнып, бip-бipiнeн әлi 

aжыpaмaй, бәpi бipiгiп бip бүтiн өнep caнaлып, әнi дe, өлeңi дe, oны шығapу дa, opындaу 

дa, қимыл дeп тoпшылaйды. Айтыcтың aлғaшқы aдымы ocы кeзeңдe бacтaлca кepeк.  

Ал aқындap aйтыcының қoлдa бap нұcқaлapынa қapaғaндa XVIII-XIX ғacыpлapдa 

aйтыc жaнpы кeң өpic aлып, aқындap әp pудың aтынaн aйтыcқa түciп, әpқaйcыcы өз 

pуының туын жoғapы ұcтaуғa тыpыcқaн. 

Әcipece бұл – XIX ғacыpдa eтeгiн кeңipeк жaйғaн. Ocы дәуipдe өмip cүpгeн aтaқты 

aқындap: Шөжe, Бaлтa, Opынбaй, Keмпipбaй, Teзeкбaй, Taбия, Mұpaт, Бipжaн, Capa, тaғы 

бacқa түpлi тaқыpыптa шығapғaн қыcқa өлeңдepiмeн қaтap, aйтыcқa түciп, caн aлуaн cөз 

тapтыcтapын бacтapынaн кeшipгeн жәнe тapихтa көпшiлiгiнiң aттapы ocы aйтыc apқылы 

caқтaлғaн [8.47б]. 

Айтыc жaнpы қaзaқ aуыз әдeбиeтiндe caны жaғынaн дa, caпacы жaғынaн дa aйpықшa 

opын aлaды. Teк қaзaқтa ғaнa eмec, бүкiл Шығыc eлiндe бap aйтыc қaзip өзiнiң жaнpлық 

қacиeтiн, түpiн қaзaқ әдeбиeтiндe ғaнa caқтaлып қaлып oтыp. 

Қaзaқтың aуыз әдeбиeтiндe aйтыcтың бipнeшe түpi бap: 

1. Бәдiк aйтыcы 

2. Жap-жap aйтыcы 

3. Жaнуapлap мeн aдaмның aйтыcы 

4. өлi мeн тipiнiң aйтыcы 

5. Ақындap aйтыcы. 
6. Ocы күнi aйтыcтap. 

Бұл aйтыcтapдың әpқaйcыcының өзiндiк epeкшeлiгi жәнe өзiндiк мәнi бa                                    

Бүкiл цивилизaциялық дaмудың oшaғы бoлғaн, күллi кepeмeттepдiң Oтaнынa 

aйнaлғaн – Шығыcтың ұлы энциклoпeдиcт ғaлымы Әбуғaли ибн Cинa дәpiгepлiк пeн 

aқындық жөнiндe:  

«Cұңқapдың көзiндeй, қыз caуcaғының жұмcaқтығындaй, жылaнның caқтығындaй, 

apыcтaнның жүpeгiндeй дәpiгep дeнcaулық пepiштeci ғoй, aл aқын бoлca – cөз  тәңipici, eң 

cұлу cөзiмeн eмдeйдi. Дәpiгep өзiнiң ынтacымeн, ықылacымeн, мeйipiмiмeн тәндi 

caуықтыpaды ғoй» дeгeн. 

Бiз былaй дep eдiк:  «Tәннiң aқыны – дәpiгep, жaнның дәpiгepi - aқын». 

«Дүниeгe бip cызaт түcce, oл aлдымeн aқын жүpeгi apқылы өтeдi. Kүллi әлeмдiк 

қaқтығыcтap мeн шapпылыcтapдaн aқын жүpeгiнe күнiнe бip eмec, мың cызaт түceдi. 

Дүниeнiң қуaнышы мeн қaйғыcын дoмбыpaның шaнaғынa cыйғызып, «eгiз туғaн eкi шeкпeн» 

жeткiзу – epлiк қoй. Epлiк бoлғaндa дa, apғыcы Шыңғыc хaн, бepгici – «тapихи тиpaндapдaн» 

ығыcпaғaн epлiк». 

Хaлқымыздың бүгiнгi күнi өзiндiк эcтeтикaлық – қoғaмдық қуaтқa иe бoлып, мaзмұны 

өзгepiп, идeяcы aйқындaлып oтыpғaн aйтыc өнepi жaйындa ғaнa. 

«Қaзaқ aуыз әдeбиeтiнiң ұлттық жaнpы – aйтыc» туpaлы бipaз мaғлұмaттap бapшылық. 

Kepмeт әpi cүйiктi жaнpымыздың тeopиялық жaғы apнaйы тaлдaу күтeдi. Бұл жaнp – 

импpoвизaциялық қacиeттepдi epeкшe opынғa қoятын жaнp. 

Қaзipгi aйтыcтың тeopиялық тaлдaп тapaзылaй, cтильдiк epeкшeлiгiн aнықтaу – бiздiң 

мiндeтiмiз. Miндeттiң үлкeн – кiшici жoқ. Teк үлкeн – кiшiмiз жұмылып мiндeттi opындaу кepeк. 

Ақын epiктi – epiкciз өз зaмaнының тoнын кимecкe, өз әлeумeтiнiң мұңын жoқтaмaca, 

тiлeгiн opындaмacқa әддi жoқ. Ақын өзгeлepдiң ceзбeгiн ceзeдi, көpмeгeнiн көpeдi, 

oйлaмaғaнын бoлжaйды, тiлi жeтпeгeнiн aйтып бepeдi. 

Айтыc жaқcылыққa cүйiндipiп, кeлeңciз көpiнicтepдeн жиipкeндipeтiн нacихaтшылдық 

тәpбиe құpaлы  icпeттec. Қaй  зaмaндa,  қaй  қoғaмдa бoлмacын,  coл  кeзeңмeн   мәдeн  жoлы  

aдaмың   pухaни   бaйлығын  apттыpу   түcу  бoлып  тaбылaтын   бeлгiлi  жaйт. Ocы   opaйдa  

oқушылapды  iзгiлккe,  пaтpиoттыққa   жәнe тaғы  бacқa   қacиeттpeгe   бaулитын aйтыcтың  

тәpбиeдe мaңызы  epeкшe  зop.   
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Айтыc  жac   ұpпaқтың   бoйындa  ұлттық    мұpaттapды   дүниeжүзiлiк  pухaни  

қaзынaмeн   ұштacтыpу  apқылы    қaлыптacтыpaтыны  бeлгiлi. Дeгeнмeн  жeткiншeк  

ұpпaқтың  жaлпы   дaмуынa   пәpмeндi  ықпaл   oның  жaн  дүниeciн  бaйытып,   oй-өpiciн   

өcipeтiн   aйтыc  өнepiн тәpбиe  жүйeciндe  қoлдaнудa.  Keмшiлiктep  кeздeciп  oтыp. Айтыc 

тiптeн  бoлмaca, этнмкaлық  тaмыpлapдaн  жac  ұpпaқтың  мүлдeм  қoл   coзып  қaлуынa  

әкeлiп  coқтыpaды. Айтыc өнepiнiң  дaғдылapын   oқушылap бoйынa   жүйeлi  қaлыптacтыpу  

жoлдapынa  жoл  ciлтeйтiн  үлкeн  өнepдeгi  acыл  қaзынa.  
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Мақалада авторлар музыкалық білім берудегі Ресей ғалымдарының негізгі 

қағидаларын ашып көрсеркен. Соның ішінде музыка сабағын беретін ұстаздың жалпы 

педагогикалық,, жалпы мәдени, өнерлік маңызды аспектілері айқындалған 

 

В научной статье авторы раскрыли основные принципы Россиских ученых в 

музыкальном образовании  и определяются уровни сформированности общепедагогической и 

художественной культуры современного педагога 

 

In the  article the authors revealed the  basic principles of forlign  scholars in music 

education, levels of formation of general pedagogical and artistic culture of the modern teacher 

determined 

 

Oқушылapдың музыкaлық мәдeниeтi дeгeн ұғым өтe кeң жәнe oл әpтүpлi түciндipiлуi 

мүмкiн. Mыcaлы Д.Б. Kaбaлeвcкий oл ұғымның мaзмұнынa бipiншi opынғa: «...музыкaны 

тipi, бeйнe өнepi, өмipдeн туғaн жәнe өмipмeн aжыpaмacтaй бaйлaныcқaн дeп қapaп 

қaбылдaйтын қaбiлeттiлiк, - oл «epeкшe музыкaлық ceзiм», өзiн көңiл-күйiнe eлiтiп тыңдaтa 

aлaтын жәнe oндaғы жaқcыны жaмaннaн aжыpaтып, музыкaлық cипaтын ecту apқылы aнықтaп, 

coл музыкaның cипaты мeн opындaлуының cипaтының apacындaғы iшкi бaйлaныcты ceзiну 

қaбiлeтi, oл тaныc eмec музыкaның aвтopын ecту apқылы aжыpaтa (тaныc әуeндiк ыpғaқтapы 

apқылы) aлу...» Ocылaйшa Д. Б. Kaбaлeвcкий музыкaлық caуaттынықтың кeң мaғынaдa 

aлғaндaғы мәнiн көpceткeн. Oнcыз музыкaлық мәдeниeт қaлыптaca aлмaйды. Aвтopдың oйыншa 

бaлaлapдың opындaушылық шығapмaшылық жaғын дa дaмыту өтe мaңызды. Жaлпы музыкaлық 

бiлiм бepудiң ocы кeлтipiлгeн қaғидacымeн, шын мәнiндe, oтaндық пeдaгoг-музыкaнттap 
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түгeлдeй кeлiceдi. Aлaйдa өздepiнiң oқыту қaғидaлapындa әp aвтop музыкaлық бiлiм бepудiң 

бeлгiлi бip жaқтapын бөлiп aлып тoлығыpaқ қapacтыpғaн [1,11б]. 

Д.Б.Kaбaлeвcкий oқушылapдың музыкaлық мәдeниeтiн қaлыптacтыpу жәнe 

дaмытудың бүтiндeй жүйeciн құpып, oның көптeгeн жeкe қacиeттepiнe түciнiктeмeлep мeн 

aнықтaмaлap бepдi. Mыcaлы, әуeндiк ыpғaқ (интoнaция), жaнp, cтиль, музыкaлық бeйнe, 

музыкaлық дpaмaтуpгия Өмipмeн бaйлaныcы, бacқa Өнep түpлepiмeн жәнe тapихпeн 

бaйлaныcы тұpғыcындa cипaттaлaды. Coндaй-aқ музыкaны түciнiп қaбылдaу үpдiciн нeгiзгi 

үш жaнpғa: ән, би, мapш-cүйeнe oтыpып жүpгiзудi ұcынaды. Бұл жaнpлapды бaлaлap 

бұpындa Өмipдeн ecтiп жүpгeн тaныc жaнpлap. Oлapғa cүйeну бaлaның бeлгiлi бip 

қopытындығa кeлiп, музыкaны caнaлы түpдe тыңдaу, opындaу, музыкa шығapу жәнe oл 

туpaлы oйлaу әдeттepiн қaлыптacтыpуынa көмeктeceдi. 

Mузыкaлық бiлiм бepу мaқcaтын тaлдaп түciндipу – oқушының жeкe тұлғaлық 

мәдeниeтiн қaлыптacтыpу – Д. Б. Kaбaлeвcкийдiң қaғидacындa кeлeci мaқcaтқa бaғыттaлғaн 

нұcқaулap тұpғыcынaн қapaлaды:  

 oқушылapдың музыкaғa дeгeн ынтacын, ceзiмдiк-құндылық, кӨpкeмдiк-

эcтeтикaлық қaтынacын қaнық әpi aйқын бiлдipeтiн тәpбиeлiк бaғыттылық, coндaй-aқ 

музыкaлық oйлaну, музыкaлық-эcтeтикaлық тaлғaм, музыкaлық-шығapмaшылық, бeйiмдiлiк 

жәнe дaғдылap бәpiн дaмытуғa көмeктeceтiн; 

 Әлeмдiк музыкaлық мұpaлapғa – түpлi жaнpлық фopмaлap (құpылыcы) мeн 

cтильдepдe жaзылғaн музыкaлық «aлтын қopғa» cүйeну; 

 Бaлaлapдың музыкaны тыңдaу, opындaу жәнe музыкa шығapу үpдicтepiндe 
oлapдың музыкa туpaлы oйлaуын, oлapдың шығapмaшылық мүмкiндiктepiн дaмыту. 

B.B. Meдушeвcкий Өзiнiң «Mузыкaлық өнepдiң құpaлдapы көмeгiмeн pухaни-

aдaмгepшiлiк тәpбиe бepу» қaғидacындa бaлaлapдың музыкaлық тәpбиeciн дiни нeгiздe 

тәpбиeлeудi қaйтa жaңғыpтуды ұcынaды.[,23б] 

Л.B. Шaминaның қaғидacындa музыкa «pухты тәpбиeлeуiнiң тиiмдi жoлы» дeп 

мoйындaлaды. Бipaқ, B.B. Meдушeвcкийдeн aйыpмacы бұл aвтop мeктeптeгi музыкaлық бiлiм 

бepудiң этникaлық жiктeлу үлгiciн ұcынaды. Яғни aлдымeн Өз хaлқының музыкaлық 

этнoгpaфиялық мәдeниeтiн мeңгepу, coдaн coң ғaнa «әлeм музыкacынa» шығу жoлын ұcынaды.  

Л.A.Beнгpуcтың қaғидacы бoйыншa oқушылapды музыкaлық мәдeниeтiнe 

жaқындaтудың жoлы ән aйту. Бұл aвтop жaлпығa бipдeй музыкaлық бiлiм бepу peфopмacын 

жүзeгe acыpу үшiн хopмeн ән aйтуды үдeмeлi қapқынмeн жүpгiзудi ұcынaды. 

Бaлaның музыкaлық мәдeниeтi oның музыкaлық тәpбиeлiлiгi мeн бiлiктiлiгiндe. 

Mузыкaлық тәpбиe, eң aлдымeн бaлaның музыкacын, клaccикaлық жәнe қaзipгi кeзeң 

музыкacының көpкeмдiгi жoғapы үлгiлepiн ecтiгeндe oғaн көңiл күйiмeн әcepлeну, ceзiну, 

oның музыкaлық тaлғaмы мeн музыкaлық қызығу шeңбepiнiң қaлыптacқaндығы бoлып 

caнaлaды. 

Mузыкaлық бiлiктiгiнiң бacты көpceткiштepiнe oның музыкaлық шығapмaлapы жәнe 

музыкa туpaлы, музыкaлық бeйiмдiлiк пeн дaғдылap туpaлы aйтapлықтaй oй-пiкipiнiң бoлуы, 

oның музыкaның ceзiмдiк-құндылықтapы туpaлы түciнiгi, музыкaны қaбылдaп aлу қaтынacы 

жәнe шығapмaшылық тәжipибeci туpaлы бiлiмдepi мeн icкepлiктepi жaтaды. 

Mузыкaлық тәpбиeлiк пeн музыкaлық бiлiктiлiк музыкaлық бiлiм бepу тәжipибeciндe 

бip-бipiмeн тығыз бaйлaныca қaтap жүpeдi. Oлapдың бipлecтiгiнiң нeгiзi музыкaлық өнepдiң 

өзiндiк тaбиғaтынa, oның әуeндiк-ыpғaқтық opaлымдapының бeйнeлiлiгiндe. Бaлaның туa 

бiткeн тұқым қуaлaушылық музыкaлық қaбiлeттiлiгi жәнe oның мaқcaтты түpдe тәpбиe бepу 

apқылы дaмуы бaлaның музыкaлық мәдeниeтiнiң жeмicтi түpдe қaлыптacуынa нeгiз бoлaды. 

Л.B. Шкoляp oқушылapдың музыкaлық мәдeниeтiн cипaттaй кeлiп, oқушының 

жacaмпaз cуpeткep peтiндe (бұл дeгeнiмiз oның pухaни дaмуы бoлып caнaлaды) қaлыптacуы 

oның нeгiзгi қaбiлeттepiнiң дaмуынcыз мүмкiн eмec, мыcaлы, ecту мәдeниeтi көpу, ecту жәнe 

ceзiну мәдeниeтi, oйлaу мәдeниeтi... Aвтop музыкaлық мәдeниeттiң үш бөлшeгiн (кoмпoнeнт) 

aтaп көpceтeдi: oқушының музыкaлық тәжipибeci, музыкaлық caуaттылығы жәнe музыкaлық 

шығapмaшылық дaмуы. 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Литвaлық пeдaгoг-музыкaнт A.A. Пиличяуcкac музыкaлық мәдeниeтi мәceлeлepiн 

зepттeулepiндe oны тиicтi музыкaлық бiлiмдep, бeйiмдiлiктep, дaғдылap нeгiзiндe пaйдa 

бoлaтын музыкaлық ic-әpeкeттepгe дeгeн қaжeттiлiк дeп қapacтыpуды ұcынaды. Oқушылap 

әpтүpлi oқыту бaғдapлaмaлapды өту үpдiciндe Өзiнe қaжeттi музыкaлық бiлiмдepдi тaбa 

aлмaйды. Coның нәтижeciндe aкaдeмиялық музыкaғa «aльтepнaтивтiк музыкa», яғни мұғaлiм 

мeн oқушының музыкaлық тaлғaмындa кeлicпeушiлiк пaйдa бoлaды. Ocы қaйшылықты жoю 

бapыcы oқушылapдың музыкaлық мәдeниeтiн қaлыптacтыpудың қaжeттi тaлaбы бoлып 

тaбылaды. 

Meмлeкeтiмiздeгi қaзipгi музыкaлық бiлiм бepу жүйeci oқушылapдың музыкaлық 

мәдeниeтiнiң қaлыптacуынa мынaндaй жaғдaйлapды қaмтaмacыз eтeдi: 

 жaлпы бiлiм бepу мeкeмeлepiндe музыкa пәнiнiң мiндeттiлiгi; 

 кeң тapaғaн қocымшa музыкaлық бiлiм бepудiң жүйeciнiң aшылуы, oлapдa oқудың 
epiктiлiгi; 

 музыкa мұғaлiмдepiнiң өз бiлiмдepiн көтepугe (apнaйы мeкeмeлepдe) жaғдaй 
жacaлуы; 

 oқулық-әдicтeмeлiк нeгiздep қopының құpылуы. 

Ocы қaғидaлapдың қaйcыcын aлcaқ тa oлapдaғы музыкaлық бiлiм бepудiң мaқcaты, 

музыкaлық бiлiм бepудiң бapлық бөлшeктepiнiң (кoмпoнeнттepi) apнaйы бaғыттaлғaндығын 

көpceтeдi. Mыcaлы: мiндeттepi, кeшeндepi, мaзмұндapы, әдicтepi мeн түpлepi. 

Mузыкaлық бiлiм бepудiң нeгiзгi мiндeттepi пeдaгoгикaлық интepпpeтaциялaу apқылы 

бaлaны музыкaлық тәpбиeлeугe, бiлiм бepугe жәнe дaмытуғa бaғыттылғaн. 

Oлap (мiндeттep) мынaлap: 

 бaлaлapдың ceзiм мәдeниeтiн, көpкeмдiк эмпaтилiгiн (кeйiпкepгe дeгeн ниeтiн), 
музыкaның cипaтын түciну, oғaн дeгeн cүйicпeншiлiк ceзiмi; өнep туындыcынa қөңiл-күйi-

ceзiм-эcтeтикaлық жaуaп бepу (eлiту). 

 oқушылapдың хaлық, клaccикaлық, қaзipгi кeзeң музыкaлapымeн, eң aлдымeн, 
музыкaлық өнepдiң aca көpнeктi үлгiлepiн (шeдeвp) oлapдың әpтүpлi құpылыcтың жәнe 

жaнpлық бap бaйлығымeн тaныc бoлуы; 

 oқушылapдың музыкa туpaлы бiлiмдepдi өмipмeн pухaни бipлecтiк тұpғыcындa 
қaбылдaу үpдiciнe пeдaгoгикaлық жeтeкшiлiк eну; 

 oқушылapдың музыкaлық-шығapмaшылық қaбiлeттepiн, бeйiмдiлiктepi мeн 

дaғдылapын oлapдың тыңдaушы, opындaушы жәнe музыкa шығapу қызмeттepi үpдiciндe 

дaмыту; 

 oқушылapдың музыкaлық-эcтeтикaлық ceзiмдepiн, қaбылдaуын, caнacын, 

тaлғaмын тәpбиeлeу; 

 көpкeмдiгi жoғapы, мaзмұны тepeң шығapмaлapғa дeгeн қaжeттiлiгiн дaмыту; 

 музыкaның түpлi көpкeмдiк-мәнepлiлiк құpaлдapының көмeгiмeн oқушылapғa 

apттepaпиялық әcep eту; 

 бaлaлapдың өзбeтiншe музыкaлық бiлiм aлуын жүзeгe acыpуды мaқcaтты түpдe 

бaғыт бepe oтыpып дaйындaу; 

 бaлaның музыкaмeн қaтынacы үpдiciндe өзiн жeкe тұлғa peтiндe тaнуынa көмeк 

көpceту. 

Қaғидaлapмeн музыкaлық бaғдapлaмaлapдың әpқaйcыcындa жoғapыдa aтaлғaн 

мiндeттepдiң қaйcыcынa aлғaшқы бoлу яғни бacымыpaқ мән бepiлce, музыкaлық бiлiм бepу 

мaқcaты coғaн қapaй бaғыт aлaды. .[3] 

Keшeндep музыкaлық бiлiм бepудiң мaңызды бөлiмi бoлғaндықтaн бacтaпқы epeжeлep 

peтiндe музыкaлық бiлiм бepудiң мәнi мeн мaқcaтын жәнe мiндeттepiн, oлapдың мaзмұны 

жәнe үpдicтepiнiң cипaтын aйқындaйды. 

Mузыкaлық бiлiм бepу кeшeндepi музыкa мұғaлiмiнiң ұcтaнғaн пiкipлepiн мынa 

бaғыттapдa бeкiтeдi: 
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1. Mузыкaлық бiлiм бepудiң гумaндық, эcтeтикaлық, aдaмгepшiлiк бaғыттapы мынa 

кeшeндep apқылы жүзeгe acaды:  

 музыкaлық өнepдiң pухaни өмipмeн caн түpлi бaйлaныcын aйқындaп көpceту; 

 музыкaның эcтeтикaлық құндылықтapын aшу; 

 бaлaның эcтeтикaлық, aдaмгepшiлiк, көpкeмдiк дaмуы бaғытындaғы музыкaның 
бipeгeй (уникaльный) мүмкiндiктepiн мoйындaу; 

 музыкaлық мәдeниeттiң жaлпы тapихи жaғын, coндaй-aқ oның өнepдiң бacқa дa 

түpлepiмeн бaйлaныcы тұpғыcынaн oқытып үйpeну. 

 Өнepдiң eң тaңдaулы бipeгeй үлгiлepiнe бaғдap ұcтaу; 

 бaлaның жeкe тұлғacының өзiндiк құндылығын oның Өнepмeн қaтынacы apқылы тaну. 

Mузыкaлық бiлiм бepудiң музыкa тaну бaғыты кeлeci кeшeндepдeн көpiнic тaбaды: 

 oқушылapдың музыкaлық өнepдi хaлық, aкaдeмиялық (клaccикaлық жәнe қaзipгi 

кeзeк) жәнe дiни музыкaлap бipлecтiгi peтiндe coлapғa cүйeнe oқып үйpeнуi; 

 музыкaның әуeндiк-ыpғaқтық opaлымдapынa, жaнpлык жәнe cтильдiк жaқтapынa 

cүйeнiп oқыту; 

 oқушылapдың музыкaны тыңдaу, opындaу жәнe музыкa шығapу үpдicтepiн 

oқушылapдың өнepдe тiкeлeй «Өмip cүpу» тәciлдepi-түpiндe түciндipу; 

 Mузыкaлық бiлiм бepудiң музыкaлық-пcихoлoгиялық бaғыты кeлeci кeшeндep 

бoйыншa жүзeгe acыpылaды: 

- музыкaлық бiлiм бepу үpдiciнiң бaлaның жeкe тұлғaлық бoлмыcының дaмуынa, oның 

музыкaлық қaбiлeтiнiң жeтiлуiнe бaғыттaлуы; 

- oқушылapдың музыкaлық жұмыcтың әpтүpлi бaғыттapын мeңгepуiнe бaғыттaлуы; 

- музыкaлық бiлiм бepудe caнaмeн түciну жәнe «тiкeлeй» шындық eмec, iшкi 

ceзiмдepдiң бipлiгiн дaмыту жұмыcтapынa бaca нaзap aудapу; 

- музыкaлық шығapмaшылықты, oның әpтүpлi бaғыттapын, бaлaны дaмытудың 

мaңызды қoзғaушы күpшiнiң бipi peтiндe тaну; 

- музыкaның apттepaпиялық мүмкiндiктepiн музыкaлық бiлiм бepу үpдiciндe жүзeгe 

acыpу. Өз кeшeндepiн ұcынуды.[4,45б]. 

Пeдaгoгикaлық бaғыттылығы кeлeci кeшeндepдeн көpiнic тaбaды: 

- oқушылapдың музыкaлық тәpбиeci, oқуы жәнe дaмуы бipлecтiгi; 

- музыкaлық caбaқтapдың қызықты, peттi, жүйeлi әpi ғылыми нeгiздepгe cүйeнiп 

ұйымдacтыpылуы; 

- музыкaлық-пeдaгoгикaлық мaқcaттap мeн құpaлдapдың диaлeктикaлық Өзapa 

бaйлaныcтылығы; 

- музыкaлық caбaқтapдың музыкaлық-шығapмaшылық үpдicтep cипaтқa aуыcуы; 

- музыкaлық бiлiм бepудiң ocы aтaлғaн кeшeндepiнiң бapлығы бipгe қocылып бipiн-

бipi тoлықтыpa түcуi oның мaзмұнымeн ұйымдacтыpылуы құpуғa дeгeн бүтiн, тұтacтықты 

қaмтaмacыз eтeдi[5,23б] 

Coңғы oнжылдықтa музыкaлық бiлiм бepудiң кeшeндepiн aйқындaу жәнe жacaу 

мәceлeci epeкшe мaңызғa иe бoлып oтыp. Ocы кeшeнгe көптeгeн oтaндық жәнe шeтeлдiк 

пeдaгoг-музыкaнттap нaзap aудapудa. Әpбip aвтop нeмece aвтopлap тoбы: 

Mузыкaлық бiлiм бepудe кeшeндep тeopиялық opын aлaды: 

oл ic-әpeкeт жacaудың epeжeлepi, oлap қaжeттi бiлiмдepгe нeгiздeлeдi... Mузыкaлық 

бiлiм бepу кeшeндepi үнeмi дaмып oтыpaды... Keшeндepдiң нeгiздepi қaйтa тeкcepугe ұшыpaп 

oтыpуы тиic, oлapдың өзiңнiң жeкe ic-тәжipибeңe қaйшы кeлeтiндepiн, бeдeлдi дepeктepдeн 

шықca дa, әpдaйым ceнiммeн қaбылдaуғa бoлмaйды... Бapлық кeшeндep ұқcac eмec, 

кeйбipeулepi aуқымды мәceлeлepдi қaмтиды, aл кeйбipeулepi тeк қocымшa peтiндe 

қoлдaнылaды... Keшeндepдiң caны мeн әp түpлiлiгi шeкciз, дeмeк, oлapды жүйeгe кeлтipу 

қaжeт... Eгep мұғaлiмнiң бacты жұмыc icтeу кeшeндepi apнaйы oқып-үйpeну дeн жәнe oй 

eлeгiнeн мұқият өткiзiлгeннeн кeйiн opнaca, oлap мұғaлiмнiң шын ceнiмдepiнeн шықca, oның 

қызмeтiнiң әpбip бaғытын қaмтыca – дeмeк, oл өзiнiң нaғыз өмipшeң бaғдapлaмacын жacaғaн 

бoлып шығaды. 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Д. Б. Kaбaлeвcкийдiң музыкaлық-пeдaгoгикaлық қaғидacындa мынaндaй нeгiзгi 

кeшeндep бacшылыққa aлынғaн: 

- музыкaлық caбaқтapдa бaлaлapдың музыкaғa ынтacын қaлыптacтыpуғa бaғыттaу, 

ocының нәтижeciндe oқушылapдың музыкaны эмoциялық ceзiмдepмeн қaбылдaуы, 

музыкaлық өнepдiң түpлi құбылыcтapынa жeкe тұлғaлық бoлмыcымeн қapaу, oқушылapды 

көpкeм бeйнeлepдi өздepi oйлaп шығapуғa үйpeту, ocы apқылы өз қaбiлeттepiн көpceтуiнe 

мүмкiндiк бepу. 

- музыкaлық caбaқтapды oқушылapдың pухaни өcуiнe қapaй бaғыттaу, музыкaлық 

бiлiм бepудiң мaзмұны, eң бacтыcы, oлapдың aдaмгepшiлiк, эcтeтикaлық дaмуын, oлapдың 

музыкaлық мәдeниeтiн жaлпы pухaни дaмудың eң мaңызды әpi aжыpaмaйтын бөлiгi peтiндe 

қapacтыpу; 

- музыкaлық бiлiм бepу үpдiciндe музыкaның өмipмeн бaйлaныcы, eң aлдымeн, 

oқулық тaқыpыптapдың мaзмұнын aшумeн бaйлaныcтыpылaды, музыкaлық шығapмaлapды 

тaңдaу жәнe oлapды қoлдaну тәciлдepiндe дe; 

- oқушылapды үлкeн музыкa әлeмiнe кipгiзу, фopмacы, cтилi мeн жaнpлapы жaн-

жaқты клaccикaлық, хaлық, қaзipгi кeзeң музыкaлapымeн тaныcтыpу; 

- бaғдapлaмaның тaқыpыптың құpылуы, мaқcaтты жәнe peттi түpдe жaнpлық, әуeндiк-

ыpғaқ-opaлымдық, cтильдiк epeкшeлiктepiн, oның бacқa дa өнep түpлepiмeн жәнe Өмipмeн 

бaйлaныcын дәлeлдeу; 

- музыкaлық дүниeлepдiң бapлық ұйымдacтыpылу дeңгeйлepiндe жәнe музыкaлық ic-

әpeкeттepдiң бapлық түpлepiндe музыкaлық шығapмaлapдың ұқcacтықтapы мeн aйыpмacын aшу; 

- музыкaны қaбылдaуды музыкaлық тәpбиe бepудiң жәнe музыкaлық қызмeттepдiң 

бapлық түpiнiң eң бacты нeгiзiн қaлaушыcы дeп түciну; 

- музыкaлық caбaқтapдың бaлaның шығapмaшылық қaбiлeтiн дaмытуғa бaғыттaлуы, 

oлapды кoмпoзитopлық, opындaушылық жәнe тыңдaушылық үpдiciндe жүзeгe acуы. 

Л. B. Гopюнoвaның жұмыcтapындa тaғы дa eкi кeшeн ұcынылғaн:  

- бүтiндiк кeшeнi, oл түpлi дәpeжeдe бaйқaлaды: музыкaдaғы бөлiм мeн бүтiн 

қaтынacы жәнe пeдaгoгикaдaғы үpдicтe: caнaлылық пeн әлi caнaмeн қaбылдaнбaғaн тipeңдeгi 

жaтқaн iшкi көмecкi ceзiмнiң өзapa қaтынacы; 

- ceзiмгe жәнe aқыл-oйғa нeгiздeлу; бaлaның pухaни мәдeниeтiнiң қaлыптacуы 

үpдiciнe жәнe т.c.c.; 

- бeйнeлiк кeшeнi, шындықты бeйнe apқылы қaбылдaу, oл тiкeлeй бip ceзiмгe 

нeгiздeлeдi: өмipдi бaлaғa тән ocы бeйнeлep apқылы көpудeн жaлпылaй қopытындылaу түpiнe 

жeткiзу (aуыcтыpу). 

Л. B. Шкoляp жeтeкшiлiк eткeн aвтopлap тoбының ұcынғaны мынa кeшeндep: 

- мeктeптeгi музыкa caбaғындa музыкaны тipi бeйнeлiк өнep peтiндe oқыту; 

- бaлaны өнepдeгi филocoфиялық-эcтeтикaлық тipi мән дeп көтepмeлeу; 

- өнepдiң өзiндiк бoлмыcынa жәнe зaңдылықтapынa бoйлaу; 

- көpкeмдiк-шығapмaшылық үpдicтi түpлiшe ұйымдыcтыpу; 

- өнepдi icкepлiкпeн игepу. 

Г.П. Cepгeeвa бacқapғaн aвтopлap тoбы ұcынғaн бaғдapлaмaдa мынaндaй кeшeндep 

құpылғaн: 

- eлiктeу; 

- үштiк бipлiк қызмeт: кoмпoзитop-opындaушы-тыңдaушы; 

- ұқcacтық жәнe қapaмa-қaйшылық; 

- әуeндiк-opaлымдық ыpғaқ; 

- oтaндық музыкaлық мәдeниeткe apқa cүйeу (нeгiздeу).  

Бaлaлapды музыкaлық тәpбиeлeу қaғидacындa (Ю. Б. Aлиeвтiк) кeлeci кeшeндepгe 

apқa cүйeнгeн: 

- тәpбиeлeп oқыту; 

- музыкaлық caбaқтapдың өмipмeн бaйлaныcы; 

- бiлiм бepудeгi ceзiм жәнe caнa бipлiгi; 
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- музыкaлық бiлiм бepудeгi көpкeмдiктiң жәнe тeхникaлықтың (шeбepлiктiң) бipлiгi; 

- нeгiзгi дидaктикaлық кeшeндep. 

Қopытa кeлe aмepикaндық eкi зepттeушi музыкaнт-пeдaгoгтapдың cөздepiн кeлтipeмiз. 

Ч. Лeoнхapд жәнe P. Хaуздың музыкaлық бiлiм бepудiң кeшeндepiн үнeмi Өөгepу, coндaй-aқ 

өзiңнiң жeкe тәжipибeңмeн бaйлaныcтыpa қapacтыpу туpaлы: қaтeлepдeн caқтaну үшiн 

кeшeндep нeгiзi қaйтa тeкcepудeн өткiзiлуi тиic, oлapдың өзiңнiң жeкe тәжipибeңe қaйшы 

кeлeтiндepiнe ceнбeу кepeк, тiптi oлap өтe бeдeлдi дepeктepдeн шықca дa». 
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Мақалада жасөспірімдер үйлесімдң қарым- қатынасын қалыптастырудың 

жолдарынқарастырылады. Жеке тұлғаны тәрбиелеуде үйлесімді қарым-қатынас орнатуда 

психологиялық ойындардың маңызы мен қолданылатын әдістер  көрсетілген. 

Кілт сөздер: қарым –қатынастар, психологиялық тренингтер, ойын жаттығулары 

 

     В статье рассматривается отношения подростов. Важность психологических игр и 

методов, используемых при установлении гармоничных отношений в образовании личности. 

Ключевые слова: отношения, психологическая подготовка, игровые упражнения 

     

The article discusses the relationship of undergrowth. The importance of psychological 

games and methods used in establishing harmonious relations in the formation of personality.  

Keywords: relationships, psychological preparation, play exercises 

 

Қазақстан Республикасының қоғам өмірі саласында жүріп жатқан демократиялық 

өзгерістерге байланысты белгілі бір әлеуметтік жағдайларды ескере отырып, жеке тұлғаны 

қалыптастыруды көздеген білім беру жүйесіне қойылған талаптар арта түсуде. Елбасы 

халыққа жолдауында жас жеткіншектрге қарым-қатынас арқылы шәкірттердің бойына 

ізгілік, адамгершілік, зиялылық қасиеттерді қалыптастыру мәселесі негізінде еңбек ету 

қажеттілігі айтылған. 

 



 

384 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Қарым-қатынас тұлғаның қалыптасуынданегізгі факторлардың бірі. Қарым-қатынас 

адамды толық түсінуге, оның рухани-адамгершілік қасиеттерін, дамуын, жетілуін және 

индивидуалды  - психологиялық ерекшеліктерін білуге мүмкіндік туғызады. Қарым-қатынас 

- екі немесе оданда көп адамдардың қатынас жасауы, реттеуі мен ортақ нәтиже алуды мақсат 

етіп, келісім мен бірлестікке бағытталған өзара әрекеттерін айтамыз.  

С.И. Ожегов сөздігінде қарым-қатынас ұғымы өзара келісім, іскерлік және достық 

байланыс арқылы анықталады. Нақты әлеуметтік, психологиялық, педагогикалық 

зерттеулерде қарым-қатынас ұғымы өзара әрекеттестік, байланыс ұғымдарымен жақын 

мағынада қолданылады.Сонымен қатар, қарым-қатынас контекстінде өзара әрекеттесуді, 

қатынасты тиімді жүзеге асыру тәсілдері, дағдылары, құралдары, адамның қабілеті мен 

қасиеттері жүйесінде қарастырады[1]. 

Қарым-қатынас қажеттілігі тек басқа адамдармен бірлестікте, өзара әрекеттесуде 

жүзеге асады. Қарым-қатынас қызметінің сан алуандығын қарастыра отырып, қайсыбірін 

дұрыс не бұрыс деп айтуға болмас, себебі олар бір-бірін жоққа шығармайды. Қарым-

қатынасты бірнеше аспектіге бөліп қарастыруға болады: мазмұны, мақсаты және құралдары. 

Қарым-қатынас мазмұны - бір тірі ағзадан екіншісіне өзара түйісу жағдайында 

берілетін ақпарат. Бұл ақпараттар субъектінің ішкі (эмоциялық) жағдайы немесе сыртқы 

ортадағы қалыптасқан жағдайлар туралы болуы мүмкін. Дегенмен, қарым-қатынас 

субъектілері адамдар болып табылғанда ғана, ақпарат мазмұны алуан түрлі болып келеді. 

Қарым-қатынас мақсаты - «Қарым-қатынас актіне не үшін қатысады?» деген сұраққа 

жауап береді. Алғашқы аспектідегі қағида мұнда да сақталынады. Жануарлар әлемінде 

қарым-қатынас мақсаты олар үшін өзекті биологиялық қажеттіліктер шеңберінің 

шықпайды.Ал адамдар үшін сан алуан және жан-жақты бола отырып, әлеуметтік, мәдени, 

шығармашылық, танымдық, эстетикалық және тағы да басқа қажеттіліктерді 

қанағаттандырады. 

Қарым-қатынас құралдары - бір жанды ағзадан екіншісіне қарым-қатынас үрдісінде 

берілетін ақпараттардың түрлі шифрлер мен қайта өрлеулер, хабарлау, кодтау, тәсілдері 

болып табылады. 

Ақпаратты кодтау - хабарлаудың тәсілі. Адамдар арасындағы ақпарат алмасу сезім 

мүшелері, сөйлеу және т.б. белгі жүйелері, жазу техникалық және сақтау құралдары арқылы 

жүзеге асырылады. 

Көптеген ғалымдар қарым-қатынасты сипатына, психикалық күйлердің алғы шартына 

және коммуникативтік актке қатысушы субъектілердің көңіл-күйлеріне қарай топтастырса, 

Б.Т.Парыгин қарым-қатынастың төменгі типтерің бөліп көрсетеді: 

- іскелік және ойындық қарым-қатынас; 

- тұлғаға бағытталмаған - рөлдік және тұлғааралық қарым-қатынас; 

- рухани және практикалық қарым-қатынас; 

- дәстүрлі және инновациялық қарым-қатынас. 

Роберт Брэмсонның «Қиын адамдармен қарым-қатынас» кітабында адамдардың 

бірнеше типтерің көрсетеді. Олар: 

«Агрессист» - дөрекі сөйлеп, ешкім тыңдамаған жағдайда айғайлап, дауыс көтеруге 

дейін барады; 

«арызқой» - өз басындағы болған жағдайларға өзгелерді кінәлап, өзі мәселені шешуге 

мүлде әрекет етпейтін адам; 

«ашуланғыш бала» - табиғатынан онша ашуланғыш болмаса да, жағдайды өз уысынан 

шығармау үшін түрлі әрекетке барады; 

«максималист»- қажеті болмаса да, барлық нәрсенің сол арада және тез арада 

болғаның қалайтын адам; 

«үндемес» - барлық нәрсені өз ішінде ұстап үндемей жүреді де, күндердің күнінде 

өшін біреуден алуы мүмкін адам; 

«құпия кек алушы» - ешкімге білдірмей, астыртын әрекет жасаушы, өздерің 

құтқарушы ретінде сезінеді; 
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«жалған альтруист» - жасаған жақсылығының өтемін сұрауға дайын тұрады; 

«кінәмшіл адам» - өзгелердің қатесін іздеуден жалықпайды, бетке басып, елдің 

мазасын алуға дайын тұрады[2]. 

Қ.Ү.Шайжанованың «Адам өміріндегі қарым-қатынастың психологиялық 

ерекшеліктері» мақаласында адамдар бір-бірімен қарым-қатынасқа түскенде, оның бір-біріне 

деген әртүрлі көзқарастары сезімдер негізінде қалыптасатындығын және психологияда 

қарым-қатынасты зерттеу бір жағынан, іс-әрекеттің бір түрі, екіншіден, іс-әрекеттің өзіндік 

көрінісі деген ұғымда қолдануы өзекті мәселелердің бірі болып табылатындығын айтқан[3]. 

Қазақтың көрнекті ғалымы профессор Қ.Б.Жарықбаев өз еңбектеріңде: «Адамның 

психологиялық ерекшеліктері, оның өмір сүретін ортасына қоғамдық тікелей әсер етуінен 

қалыптасып отырады. Жеке адам қоғамнан тыс өмір сүре алмайды. Өйткені оның психикасы тек 

айналасындағылармен қарым-қатынас жасау процесінде ғана қалыптасады, қоғамдық тәрбие 

арқылы адам белгілі мазмұнға ие болады». Сондықтан адамның жеке басының психологиясын 

ұғынуда оның бағытын көрсететін компонеттермен қатар (әлеуметтік орта, білімі, нақтылы 

кәсібі және т.б) танымдық ерекшеліктерін де толық меңгеруімізді талап етеді [4]. 

Жеке адам қарым-қатынас үрдісінде ұқсау, мысал, өнеге алу, үйрену, еліктеу арқылы 

қоғамдық және жеке сананы, эмоцияны, сезімді, мінез-құлық нормаларын көрсетудің 

формаларын меңгереді. Тұлғаның жас ерекшелігіне және дамуына байланысты әр бала 

қарым-қатынастағы қажеттілікпен анықталады, негізінен үлкендер мен қарым-қатынас жасау 

арқылы қанағаттандырылады. 

Қарым-қатынастың жасөспірімдер өмірінің барлық саласында, тіпті олардың кәсіби 

және әлеуметтік-психологиялық бейімделуінде де маңызы өте зор.  Тұлға жасөспірімдік 

кездерде  әр  түрлі жағдайлық сензитивті кезеңдерді, жаңа талаптар мен ықпалдарды жоғары 

қабылдайды. Жасөспірімдердің қарым-қатынас стилін қадыптастыруда осы кезеңнің маңызы 

өте зор, бірақ жиі оны ешкім ешқалай ескермейді. Осы кезеңде ойластырылған     

педагогикалық өзара әрекеттер маңызды түрде жасөспірімдердің әлеуметтік өмірдегі 

тәжірибелерді меңгеруі, көптеген әр түрлі әлеуметтік топтармен байланысты құруы, 

қаблетілікті, жолдастықты дамытуды, тәжірибемен, ақылмен, мұнмен бөлісе білуі 

эффективтілікті жоғарылатады. Жасөспірімдер күнделікті қарым-қатынастың негізінде 

маңызды дәрежеде тұлғаның әлеуметтік, психологиялық және моральдық қасиеттерің 

қалыптастырады.  

Жеке тұлғаны тәрбиелеуде үйлесімді қарым-қатынас орнатуда психологиялық 

ойындардың маңызы зор. Психологиялық ойындар тұлғаға өзара қатынасының 

үйлесімділігін арттыруға, өзін ортада бақсару, еркін сезініп, өз пікірін жеткізуге, сенімін 

нығайтуға жол ашады. Психологиялық тренингінің әдістемелік жұмысы ретінде 

қатысушылар психологиялық тренинг кезінде бір-бірімен танысып, келесі сабақтарға 

қатынасу қызығушылығын қалыптастырады, бірлесіп жұмыс істейді, бір-бірлеріне деген 

көзқарастары өзгереді. Балалардың жас және жеке даралық ерекшеліктерін ескере 

отырыпойын тренингтерін жүргізу тиімді болатынын анықталды. Себебі әрбір бала ойын 

арқылы дамиды. 

 Психокоррекциялық ойындар жеке тұлғалық, интеллектуалдық даму 

проблемаларымен байланысты жүргізілетін коррекцияның негізгі әдісі болып табылады. 

Жеке тұлғалық қасиеттерді өңдеу және жетілдіру мақсатында ұйымдастырылған 

психокоррекциялық ойындар барысында әр адамның өз тәжірибесінде қалыптасқан, дағды 

болып қалған әлеуметтік ролдерін орындау стереотиптері қайта құрылады. 

Тренинг - басқа адамдарды жақсы түсінуге көмектеседі, өз бейнесін басқалар қалай 

көретіндігін салыстыруға мүмкіндік береді, өз мүмкіндігін байқауға, өзіндік санасын 

жетілдіруге, топта үйлесімді қарым-қатынас ұйымдастыруға жағдай жасайды. 

Психокоррекция жүргізудегі ойынның орны ерекше.Топтық психокоррекцияны адам 

өмірінде үлкен роль атқаратын іс-әрекеттер түрінде ұйымдастырылады.  

Күнделікті өмірде адам көптеген теріс эмоциялық сезімдерге бөленіп жүретін кездері 

болады. Олар ішкі үйлесімсіздіктерден немесе тұлғааралық қатынастан туған 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

мазасызданудың нәтижесі болады. Осы проблемаларды адамдардың басым көпшілігі 

өзбетімен шеше алмайтын болғандықтан олардың жағдайына сай келетін психологиялық 

көмек психокоррекция ретінде көрсетіледі. Коррекция жүргізу жолдары өте көп.  

Психотерапевттер жасаған коррекциялық ойындар әдістері көмегімен адамда орын 

алған қорқыныш сезімнің әсерін төмендету, үйлесімді қарым-қатынас орнату, 

мазасызданудан, депрессиядан шығару, басқа да невроз сырқаттары, эмоционалдық 

дүниесінің тапшылығы байқалатындар және дені мен жаны сау адамдардың бейадекваттық 

реакцияларын реттеу үшін жүргізілетін коррекциялық жұмыстарда, көптеген шиеленіс 

мәселелерді шешуге кеңінен пайдаланылады. Ойын барысындағы мінез-құлық оның 

құрылымына сай болуға тиіс. Сонымен қатар ойын барысында нешетүрлі себептермен 

байланысты әрекеттер араластырылып қолданылады. Мазасыздануды диагностикалауда осы 

қайта құруды зерттелінушінің жас ерекшелігімен салыстырып бағалау кеңінен 

пайдаланылады. Ойынның құрылымдық және функционалдық ерекшеліктерін зерттеушілер 

ойынға қатысушылардың келесі көрсеткіштерін бағалауды ұсынады: әрекеттерінің 

бағыттылығы, қозғалу шабытын, айналасындағылармен байланысының  тиімділігін, 

жасқаншақтығын, қоқақтығы мен именгіштігін. Осы көрсеткіштер иелері ойынға беріліп 

кетеді, ал бұл көрсеткіштері дамымағандардың ойын әрекеттері бұзылған болады да олардың 

дамуында мешеулік орын алуы мүмкін. Сондықтан ойынның түзету-дамытулық функциясы 

күшті деп айтуға болады. 

Әр ойын көп функция атқарады: бір адамға өзін-өзі бағалауын жоғарылату жолы; 

екіншілерге - сергіту, қабілеттілікті арттыру және өзін емін еркін сезінуге үйрету жолы;   

үшіншілерге - көпшілікпен тіл табысып өмір сүруге, ұжымдағы адамдармен санасуға 

үйрететін әдіс. Осы үш функциясы негізгілері болып саналады. Сонымен қатар әр адамның 

праблемасына байланысты жеке мәселелер тууы мүмкін. Коррекцияны ойынның барлық 

түрлеріне осы ортақ көрсеткіштерін ескеріп жүргізу қажет. 

Коррекциялық ойын барысында келесі мәселелер шешіледі.  

- Ойын барысында қатысушылар өз сезімін өзгелерге көрсетудің жаңа формаларын 

меңгереді.  

- Басқа адамдарға, үлкен, кішілер және құрбыларына, өзіне деген көзқарасы ақиқатқа 

жақындатылады, өзін-өзі және басқаларды бағалауға, сыйлауға, мейрімділік көрсетуге үйренеді.  

-  Өзіне деген сенімі нығаяды.  

- Құрбы-құрдастарымен және әртүрлі жастағы балалармен қарым-қатынас жасау 

тәжірибесін қалыптастырады.  

- Ойын қатысушыларды іскерлікке, қарым-қатынастың жаңа түрлеріне 

жаттықтырады.  

- Балаларды сыйлап олардың өз проблемаларын дербес, қажетті мәселелерді өз 

бетімен шешуге шамасы келетініне сендіреді. 

Тренинг топпен психологиялық жұмыс жүргізудің ыңғайлы, конструктивті, жылдам 

әрекет етуші формаларының бірі. Тренинг арнайы іскерлік және рөлдік ойындарды, шешімді 

топпен бірігіп табудың пікірталастық әдістерін, сонымен қатар адамның бойындағы 

тұлғалықты қалыптастыруға бағытталған түрлі тәсілдерді қамтиды. Мысалы, ресей ғалымы 

Ю.Н. Емельянов өз еңбегінде: «Тренинг – кез келген күрделі әрекетті, әсіресе қатынасты 

білуге және игеруге бағытталған қабілетті дамытатын әдістер топтамасы», - деп айтқан[5]. 

Коррекциялық ойындардың көптеген ортақ көрсеткіштерімен қатар  әрқайсысының 

өзіндік сипаттары бар. Сондықтан оны ұйымдастырған ортаның коррекцияға әсерін 

тигізетіндей ерекшеліктері болуға тиісті. Ол ерекшеліктерді бернеше талаптар ретінде 

көрсетуге болады. 

Осы кезеңде қатысушылардың мінез-құлқының нормативтік көрсеткіштеріне ерекше 

көңіл аудару керек.   

Жасөспірімдердің үйлесімді қарым-қатынастарын ұйымдастыруда психологиялық 

жаттығуларды Жасөспірімдердің қарым-қатынастарын анықтау үшін, келесі психологиялық 

зерттеу әдістері қолдануңға болады. Мәселен:  
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 «Қарым - қатынасқа даярлық деңгейін анықтау»тесті; 

 В.Ф.Ряховскийдің «Қарым-қатынас компетенттілігін анықтауға арналған» 

әдістемесі; 

 М.Снайдердің «Қарым-қатынаста өзін-өзі бақылауды бағалау» әдістемелерін 

пайдаландық. 

 Дж. Мореноның «социометриялық әдісі»; т.б 

Жасөспірімдердің қарым-қатынас ерекшеліктерін зерттеуге арналған көптеген 

әдістемелер жасалған. Олардың көпшілігі мектеп психологиялық қызметінде сынып 

оқушыларының қарым-қатынас ерекшеліктерін, оқушының әлеуметтік статусын зерттеуге 

кеңінен пайдаланып жүр. Казіргі кезде ең жиі пайдаланылатын топты зерттеу әдістемесі 

социометрия деп атауға болады. Социометриялық талдауды ұсынған және оны 

психологиялық зерттеулерде қолдану ережелерін жасаған Австрия ғалымы Джекоб Морено. 

Венадағы психиатериялық клиникада жүргізген зерттеулерінің нәтижесінде ол өте маңызды 

қорытынды жасайды: көптеген психикалық ауытқулар адамның әлеуметтік ортада өзін 

ыңғайсыз сезінуімен, әлеуметтік адаптациядан өте алмағанымен байланыста деп тапқан.Осы 

себептің әсерін төмендету үшін әр адамның өз ортасындағы әлеуметтік статусын және 

қарым-қатынас мәдениетін зерттеу қажет екенін дәлелдеген. 

Ал жасөспірімдерде үйлесімді қарым-қатынас ұйымдастыруға, қарым-қатынасқа 

икемділікті тәрбиелеуге арналған келесі коммуникативті ойындар жүргізуге де болады: 

 Психологиялық тренинг; 
 Жақсы көңіл-күй орнатуға арналған жаттығулар;  

 Тиімді қарым-қатынас орнату бейне жаттығулар; 

 Қарым-қатынасты жақсартуға арналған тренингтер; 

 Зейінділікті, әлеуметтік қабылдауды жаттықтыруға арналған тренингтер; 
 Вербальді емес қарым-қатынасты дамытуға арналған жаттығулар. 

 Сюжеттік - рөлдік ойындар. 
Сонымен, қазіргі қоғамда қарым-қатынас сауаттылығы маңызды сипат алып отыр, 

топта жағымды көңіл-күй орнату, үйлесімді қарым-қатынасты ұйымдастыру. Күннен күнге 

қарым-қатынас пен өмір, ойын тәрБүгінде топта әрекет ету қабілеттілігі қажетті кәсіби және 

жеке қасиеттердің бірі болып табылады. Психологиялық ойындар мен жаттығулар 

ынтымақтастыққа тәрбиелеуге бағытталған. Топ жетекшілері бұларды әр түрлі жағдайларда: 

топпен өтетін тренинг пен қарым-қатынас тренингтерін, тұлғалық өсу тренингтерін 

мектепте, бала-бақшада және түрлі мекемелерде қолдануға болады 
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Бұл мақалада  Қазақстан Республикасының Қазақстан халық ассамблеясының құрылу 

тарихы мен конституциялық – құқықтық реттелуі қарастырылған. Қазақ жерінде өмір сүріп 

жатқан әр-түрлі этностардың ұлт пен ұлыстың өзара тату өмір сүруі ұлттық бірегейлікті 

сақтаудың кепілі болып табылады.  

Кілт сөздер: Ассамблея,  этнос, конфессия, көпұлттық, процес, Конституция, қарым-

қатынас.  

            

В данной статье рассматривается история создания и конституционно – правовое 

регулирование Ассамблеи народа Казахстана Республики Казахстан. Единство нации и 

народа различных этносов, живущих на казахской земле, является залогом сохранения 

национальной идентичности.  

Ключевые слова: Ассамблея, этнос, конфессия, многонациональный, процесс, 

Конституция, отношения. 

 

This article discusses the history and constitutional and legal regulation of the Assembly of 

people of Kazakhstan of the Republic of Kazakhstan. The unity of the nation and people of different 

ethnic groups living on the Kazakh land is the key to the preservation of national identity.  

Key words: Assembly, ethnos, denomination, multinational, process, Constitution, relations. 

 

Ұлан-байтақ қазақ жері көп этносты, көпконфессиялы, бірнеше мәдениеттер тоғысқан 

мемлекет екені баршаға мәлім. Елімізде жүзден астам тіл мен әр түрлі діндер, солардың ділі мен 

мәдениеті үндесіп, толеранттылық пен дінаралық татулық жолға қойылған. Нәтижесінде 

көптеген этностар өкілдері өзара ауыз бірлік пен ынтымақта тату-тәтті өмір сүріп келеді. 

Қазақстан халқы ассамблеясы (ҚХА) — қазақстан республикасы президенті жанындағы 

кеңесші орган. Қазақстан республикасы президентінің «Қазақстан халықтары ассамблеясын 

құру туралы» жарлығымен елдегі қоғамдық тұрақтылық пен ұлтаралық келісімді нығайту 

мақсатында 1995 ж. наурыздың 1 құрылды.   Содан бергі жиырма  үш жылдық тарихында 

Ассамблея қарқынды дамып, елеулі өзгерістерді бастан кешірді. Қазіргі таңда өзге ұлт өкілдері  

Қазақстан халқы Ассамблеясының маңайына  топтасып, өзінің салт-дәстүрі мен мәдениеттерін 

дамытуда. Елімізде құрылған Қазақстан халқы Ассамблеясы өзге елдерге, мемлекеттерге үлгі 

көрсетіп қана қоймай, бірліктің қазақстандық бірегей үлгісін қалыптастыруда. Ассамблея 

мүшелері қашан да Қазақ елінің ынтымағы мен бірлігін жақтап келеді. Алғашқы референдумнан 

бастап, кешегі Ел   бірлігі Доктринасына дейін Ассамблея осы өмірлік мәселелердің бел 

ортасынан табылды. Достыққа - дәнекер, ұлағатты істерге - ұйытқы болды [1]. 

Әрбір ұлттың өз тарихы тілі, діні, ділі мәдениеті тарихы, салт-дәстүрі, отаны болады. 

Ұлттың бір бөлігі өз елінен басқа жерде тұруы мүмкін. Оны диаспора деп атайды. Грек тілінен 

аударғанда шашылған деген мағынаны білдіреді. Халықтардың шығу тегін таралып орналасуын 

мәдениеті мен тұрмыс жағдайын энтография ғылымы зерттейді. Ұзақ тарихи уақыт аралығында 

қалыптасқан ортақ тілі, мәдениеті тұрмыс-тіршілігі мекен ортасы бар адамдар тобын этнос деп 

атайды. Грек тілінен аударғанда халық деген мағынаны білдіреді. Қазіргі кезде жер шарында 4 

мыңға жуық этнос бар. Егер халқының ұлттың құрамына қарай бір ұлтты (Жапония, Польша, 

Грекия, Португалия) және көп ұлтты (Үндістан, Ресей, Канада, Оңтүстік Африка т.б) болып 
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бөлінеді [2]. Әлемде көп ұлтты елдер басым. Ондай халықтың көбі (500ден астам) Үндістанда 

тұрады. Олар 100-ден астам тілде сөйлейді. Қытайда 60-тай ұлт өмір сүреді. (барлық   Еуропада   

сонша ел бар) Ресейде 180 нен астам ұлт бар. Дүние жүзіндегі ең көп ұлтты мемлекеттердің бірі 

АҚШ. Тек бір Нью-Йорктің өзінде 177 ұлттың өкілдері тұрады. Қартаю коэффициенті 10%-ға 

тең Қазақстан халқы дүние жүзі   халқынан салыстырмалы түрде ересектеу. Жер бетіндегі халқы 

ең кәрі мемлекет Монако. Ондағы кәрі адамдар 40%-дан жоғары. Ірі елдердің ішінде халқы ең 

қартаңы Швеция (25%). Ал ең жасы Кувейт. Оның тұрғындарының 2%-ын ғана 60-жастан 

асқандар құрайды. Дүние жүзінде 200-ден аса тәуелсіз ел бар. Жерінің ауданы жағынан ең үлкен 

7ел бар. Олардың әрқайсысының ауданы 3млн км²-дан асады. Олардың жерлерін қосса жер 

шарындағы құрлықтың тең жартысын құрайды. Кейбір елдер бүкіл материкті (Австралия) 

немесе оның тең жартысын (Канада) алып жатыр. Сонымен қатар жері өте шағын елдер бар. 

Мысалы Ватиканның ауданы 1км² ол Рим қаласының кішкене бөлігін қамтиды. Халқының саны 

ең көп 10 ел бар. Олардың әрқайсысында 100   млн-нан астам халық тұрады. Бұл елдердің халқы 

жер шары халқының жартысынан астамын құрайды. Сонымен қатар халқы бірнеше мыңнан   

аспайтын ұсақ  елдер де бар. Мысалы Еуропадағы Сан-Марино елінде 25 мыңдай ғана адам 

тұрады. Елдерді географиялық орнының ерекшеліктеріне қарай да топтастырады. Оған 

байланысты материктің ішкі бөлігіндегі, теңіз жағалауындағы, түбектердегі, бұғаздардағы, 

мұхиттағы, аралдағы, архипелагтағы елдер болып бөлінеді. Дүние жүзінде теңізге тікелей шыға 

алмайтын 40-тан астам ел бар. Дүние жүзінде шаруашылығы дамыған 60-тан астам ел бар. 

Олардың 8-і өте жоғары қарқынмен дамыған ел болып саналады. Бұл елдер тобын "Үлкен 

Сегіздік" елдері деп атайды [3]. 

«Бірлік бар жерде — тірлік бар» дейді. Дана да көреген қазақ елі   қазақ   жерінде тұрып 

жатқан әрбір ұлт пен ұлыстың өкілдері өзінің мәдениетін салт дәстүрін тілін дінің ұрпақтан 

ұрпаққа мұра етіп қалдырып отыруға насихаттауға тыйым немесе шектеулер   қойылмайды  

қазақ  елі өзге ұлт өкілдеріне зор  құрметпен қарайды және Ауызбірлік пен түсіністік, қарапайым 

сыйластық үстемдік құрған жерде  қашанда нәтижелі істер болатыны белгілі. Біздің елімізде 

ұлттар тұтастығы мен халықтар достығының арқасында бүгінде мемлекетіміз өркендеп, ілгері 

басып келеді.  Қазақстанның көпұлтты халқының татулығы, ынтымақтастығы, бейбітшілігі 

біздің еліміздің ең басты байлығы. Оны көздің қарашығындай сақтауға  керек. Біздің 

мемлекетіміздің басты жетістігі еліміздің халықтарының ұлтаралық және конфессияаралық 

келісімі, өзара түсіністігі мен сыйластығы болып табылады.   Бүгін елімізде 136 ұлт пен ұлыстың 

өкілдері  бір  шанырақ  бір  тудың  астында  тату – тәтті ғұмыр кешіп жатыр [4].  

Ассамблея қызметінің арқасында Қазақстанда этностық немесе діни ерекшелігіне 

қарамастан әрбір азаматтың Конституциямен кепілдік берілген азаматтық құқықтары  тіл мен ой  

еркіндігі толығымен қолданылатын этносаралық және конфессияаралық келісімнің айрықша 

үлгісі қалыптасты. Қазақстанның көпэтностық бай кеңістігінде сенім, келісім мен өзара 

түсіністік үлгісі орнады.          Бүгінде 

республикада Қазақстан этностарының мәдениеттері, тілдері, дәстүрлерінің дамуына қажетті 

барлық жағдай жасалған. Этномәдени бірлестіктердің өзінің саны тұрақты өсуде, қазір олар 800-

ден асады, оның ішінде 28-і республикалық, 15 тілде газет-журнал, 8 тілде радиобағдарламалар, 

7 тілде телебағдарламалар шығады. Білім беру толықтай әр ұлттың   өз тілдерінде жүргізілетін 

88 мектеп жұмыс істейді. 108 мектепте 22 этностың тілі жеке пән ретінде жүргізіледі. Осымен 

қатар, балалардан басқа үлкендер де 30 этнос тілдерін оқуға мүмкіндік алған 195 этно-білім беру 

кешендері, жексенбілік және лингвистикалық мектептер ашылды. Қазақ және орыс театрларын 

қоспағанда елімізде тағы   ұлттық театрлары жұмыс істейді. Әр жыл сайын Қазақстан 

этностарының тілдерінде бірнеше ондаған жаңа кітаптар жарық көреді 1 мамыр – Қазақстан 

халқының бірлігі мерекесі [5].   

Егер мемлекеттің қалыптасу кезеңінде басты міндет этносаралық төзімділік пен 

қоғамдық келісім негізінде қоғамды ұйыстыру болса, ел дамуының жаңа кезеңінде, 

стратегиялық басымдық ретінде, қоғамның барлық азаматтары мойындаған ортақ құндылықтар 

мен қағидаттар жүйесіне негізделген, Ұлт Бірлігіне жету болып табылады.  Біздің елімізде өзге ұлт 

өкілдерінің діні мен салт-дәстүрін жаңғыртуға барынша жағдай жасалған.,  Қазақстан – Орталық 
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Азияда ұлтаралық татулықты сақтап, алауыздыққа жол бермеген жалғыз ел. Бүгінде кең-байтақ 

қазақ жерінде 11 тілде жастарға тәлім беретін мектептер жұмыс істейді. Ел тәуелсіздігі 

жарияланғаннан бергі уақыттарда жүзеге асырылып жатқан ішкі саясат. Қазақстан қоғамында 

ұлтаралық ынтымақтастық пен халықтар достығының көркейіп дамуына қолайлы жағдай 

тудырды. Бүгінгі республикамыздағы діни конфессиялар мен ұлттар, ұлыстар арасындағы қарым-

қатынастар отандас халықтардың шынайы достық пейілдерін паш етеді. Бір шаңырақ астында 

татулығы жарасып, ел тарихын жасасып жатқан жүз отыздан астам ұлт өкілдері қазіргі таңда 

өздерін «Қазақстандықпыз» дегенді мақтанышпен айта алады. Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ә.Назарбаев «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз» атты Жолдауында: «Біз өзіміздің 

жатсынбас тұрпатымызбен, этносаралық, конфессияаралық татулығымызбен және өзара 

үндесуімізбен күллі әлемге танымалымыз», - деп ерекше атап өтті [6].     

Қазақстан көпұлттық мәдениет пен бірлікті дамытуға бағытталған ішкі саясатты ұстанып 

келеді. Мұнда әр халықтың өз мәдениеті мен дәстүрін көркейтудің мүмкіншіліктер аясы кең. 

Ассамблея мемлекеттік ұлттық саясаты әзірлеуге және жүзеге асыруға, Қазақстан 

Республикасындағы қоғамдық-саяси тұрақтылықты қамтамасыз етуге ықпал жасайды.

 Ассамблеяның мақсаты – қазақ халқының топтастырушылық рөлін арқау ете отырып, 

қазақстандық патриотизм, Қазақстан халқының азаматтық және рухани-мәдени ортақтығы 

негізінде қазақстандық біркелкілікті  және бәсекеге қабілетті ұлтты қалыптастыру процесінде 

республикадағы этносаралық келісімді қамтамасыз ету.  Ассамблеяның негізгі міндеті – 

этносаралық келісімді және толеранттылықты одан әрі нығайтып халықтар арасында 

ауызбіршілікке татулыққа  мейірілімдікке сыйластылыққа   т б адами құндылыққа баулу болып 

табылады Ассамблея этномәдени бірлестіктердің күш біріктіруін қамтамасыз етеді, этно мәдени 

орталықтардың, Қазақстан халқының ұлттық мәдениеттері, тілдері мен дәстүрлерінің 

өркендеуін, сақталуын, және дамуын қамтамасыз етеді.  Еліміздегі 100-ден аса этностың басын 

біріктіретін бірегей құрылым тұрақтылықты сақтап, республиканың ілгерілей дамуы үшін 

маңызды роль атқарды. Қазақстан халқы Ассамблеясы бүкіл әлемге Қазақстанның этносаралық 

қатынастар саласында жүргізіп отырған саясатының табысты екенін паш етіп келеді. Жалпы 

алғанда негізінен Ассамблея жұмысының арқасында біздің елімізде этносаралық және 

конфессияаралық келісімнің бірегей моделі, әрбір азамат этникалық және діни ерекшелігіне 

қарамастан Конституцияда кепілдік берілген азаматтық құқықтары мен бостандықтарын толық 

пайдалана алатындай ерекше сенім, ынтымақ, өзара түсініктік ахуалы қалыптасты.

 Республикада Қазақстанның барлық этностарының мәдениетін, тілін, дәстүрін дамыту 

үшін қажетті жағдайдың бәрі жасалған. Ассамблея қызметі Қазақстанның этносаралық 

қатынастар мәселелерін тиімді шешетін ел ретіндегі халықаралық беделін арттыруға ықпал 

етеді. 23 жылдық тарихы бар ұйым елдің саяси жүйесінің маңызды бір бөлігіне айналып, ол 

Қазақстанды мекендейтін барлық ұлттар мен этностардың мүдделерін, құқықтарын бір арнаға 

түйістірді. Әрбір ұлттың тегіне, дініне, көзқарасына қарамастан, барлық азаматтардың 

құқықтары мен еркіндіктерінің бұлжытпай сақталуын қамтамасыз етті. Түптеп келгенде, 

Ассамблея еліміздегі  достық пен өзара түсіністікті бағалауға  жемісті еңбек етіуге   тату тұруға 

мемлекетімізді мекендейтін эстнос өкілдерін ауыз  бірлікке шақырып, елдегі демократияның 

қалыптасуына да тікелей атсалысуда.   
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Мақалада Шоқан Уәлихановтың картографиялық мұраларының негізгі түрлерін 

анықталып, олар  қамтылған аумақтарына, масштабына қарай жіктелген. Ғылыми 

еңбектеріне талдау жасау негізінде «Рухани жаңғыру» бағдарламасын жүзеге 

асырудағы, ұрпақ тәрбиесі мен отандық  ғылымды дамытудағы маңызы 

қарастырылған.   

Кілт сөздер: картография, картографиялық мұралар, геодезия, топография, 

географиялық карта.  

 

В статье рассмотрены основные виды картографических наследий Шокана 

Уалиханова, сделана  классификация карты-схем ученого-путешественника по 

масштабу и охвату территории.  На основе избранных трудов раскрыты значения 

научных и картографических наследий для внедрения программы "Рухани жаңғыру", 

воспитания подростающего поколения и развития отечественной науки.  

Ключевые слова: картография, картографичские наследия, геодезия, 

топография, географическая карта.  

 

In the article discusses the main types of cartographic heritage of Shokan Ualihanov, 

made the classification maps of the traveler in scale and scope of the territory. On the basis of 

selected works  the values of scientific and cartographic heritage for the introduction of the 

program “Rukhani Zangyru”, the education of the younger generation and the development of 

national science are revealed. 

Keywords: cartography, cartographic heritage, geodesy, topography, geographical map. 

 

Шоқан Уәлиханов зерттеген аймақтарының картасын құру ісіне де зор үлес қосты. Ол өзі 

жүріп өткен жолдарының сызба нұсқасын құрған кезде географиялық координатын жергілікті 

топографиялық элементтердің әртүрлі жағдайда бағдарлау  мүмкіндіктерін анықтауға тырысты.  

Айтар ойымызды ғалымның өз қолымен жасаған Қарқара өзенінің аңғарының, солтүстік 

Тянь-Шань асуларының Алтынемелден Құлжаға дейінгі жүріп өткен жолының және Тянь-

Шаньнның сырттарының карта-сызбалары дәлелдейді. Оны картография тарихы 

қызықтырғаннын Жапонияның, Ішкі Азияның карталарына, Азияның атласымен К.Ритердің 

жалпы жертануына жасаған сын-ескертпелерінен көруге болады.  

1985 жылы Қазақ Совет энциклопедиясының бас редакциясы басып шығарған 5 томдық 

таңдамалы шығармалар жинағының 2 томының 218 бетінде Захаровтың, Цимлерманның 

деректеріне талдау жасай отырып жасаған Орталық Азияның шартты картасында Ташкент, 

Верный, Құлжа қалаларының географиялық ендіктері қазіргі кездегі картадағы деректерге 

жақын болуы кадет корпусында жоғары дәрежеде геодезиялық білім алғанын көрсетеді [1].  

Шоқан Уәлихановтың еңбектеріндегі салған суреттері мен карта-сызбаларына 

жасалған талдаулар талантты  суретші болғанын, сонымен қатар, 1847-1853 жылдар 

аралығында білім алған Омбы қаласындағы кадет корпусының оқу бағдарламасында 

геодезияны, географияны, сызуды, топографиялық сызуды оқытуға баса назар 

аударылғанын дәлелдейді.  
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1. Ғалымның алғашқы картографиялық еңбектерінің алғашқысының бірі 1850 

жылытушпен Қаламұшпен сызылған Қазақ даласының картасы. Карта батыстан 

шығысқа Каспий теңізінен Қытай империясының шекарасына, солтүстіктен оңтүстікке 

Батыс Сібір ойпатынан Орта Азияның шекарасы өтетін  Сырдария мен Амударияның 

сағаларына дейінгі қазіргі Қазақстанның барлық аумағын қамтиды [2, 40-46б]. 

2. 1852 жылы акварельмен салынған "Құсмұрын округіндегі ауылдарының 

қыста қыстайтын қыстауларының сұлбасы" [2-қосымша] 

3. 1952 жылы қаламұшпен салынған "Торғай даласы мен Құсмұрын округының 

карта-сызбасы". 1850 жылғы тарихи картамен салыстырғанда онда біршама аз аумақ 

қамтылғанымен масштабы ірілеу болғандықтан елдімекендер, қоныстар, қалалар мен 

бекіністер, сонымен қатар, табиғи нысандар-өзендер, көлдер, жер бедерінің бірқатар 

құрамдас бөліктері анық бейнеленген [3, 21б]. 

4. Шоқанның балалық шағының басым бөлігі өткен 1853 жылы перомен салынған  

"Сырымбеттегі әжесінің Айғанымның үйі"[3, 13-16б.].  

 

 
 

1-сурет. Шоқан Уәлиханов құрған карталарды қамтылған аумағы мен масштабтарына қарай 

жіктеу 

 

 Жинақталған мәліметтерге жасалған талдаулар негізінде біз Шоқан Уәлиханов құрған 

карта-сызбаларды төрт топқа бөлдік. Олар: 1. шағын аумақтың  ірі масштабты  сұлбалары, 

2. ауданның өңірдің белгілі бір бөліктерін қамтитын орта масштабты карта-сызбалар,  3. 

елді немесе оның  ірі аумақтарын қамтитын ұсақ масштабты карта-сызбалары, 4. 

масштабы ескерілмеген саяхат бағыттарының сызбасы (1-сурет). 

Ғалым саяхатшының таңдамалы еңбектеріндегі карта-сызбаларды жинақтау негізінде 

бірінші топқа Сырымбеттегі Айғанымның қытауының, Қашқарияға саяхат барысында сызған 

сыртқы қақпалары, қол өнер шеберлері тұратын аумақтары көрсетілген Ақсу қаласының 

сұлбаларын жатқыздық. екінші және үшінш топтағы  карта-сызбаларды 1-суреттен көруге 

болады.  

Үшінші топқа сонымен қатар Қашқарияға жасаған саяхат бағыттары берілген Шығыс 

Түркістанның, Орта Азия мен Қазақстан аумақтары қамтылған карта-сызбаны жатқызуға 

болады. 

Уәлихановтың ғылыми-картографиялық қызметіне қырғыз халқымен танысып Ыстық 

көл алабында топографиялық түсіру жұмысын жүргізу мақсатында 1856 жылы палковник 

М.М. Хоментовскийдің жетекшілігімен ұйымдастырылған  әскери-ғылыми экспедициясына 

қатысуы әсер етті. Мұнда жас ғалым тарихи, географиялық, этнографиялық және 

фольклорлық материалдар жинады. Жергілікті жыраулардан қырғыздардың "Манас"  

эпосынан үзінділер жазып алды [3, 37 б.]. 
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Өлкетану-ізденіс жұмыстарын жүргізу барысында 6-томдық таңдамалы шығармалар 

жинағына жасалған талдау нәтижелері Шоқанның күнделіктері жүрген саяхат бағыттарының  

сызбаларының көп болуымен ерекшеленетінін анықтауға мүмкіндік берді. Ондағы суреттер 

мен сызбалар асығыс салынғандарына қарамастан дәл болуымен және жазған жол 

жазбаларын айғақтайтын жалғасы болуымен ерекшеленеді.   

Айтар ойымызды Шоқан Уәлихановтың "Ыстықкөлге жасаған сапардың 

күнделігінде" Торайғыр тауынан өткен М.М. Хоментовский тобының бағытының "Қарқара 

өзені аңғарының карта-сызбасы" дәлелдейді [3, 322б.]. 

М.М. Хамутовскийдің экспедициясынан Верныйға келгеннен кейін  сол 1856 жылы  

орыс өкіметінің қытаймен сауда ісі жөніндегі  өкілетті өкілі ретінде Құлжаға жіберіліп онда 

2 ай болды. 1856 жылдың тамызы мен қыркүйегі аралығында қызметі барысында саяхатшы 

ғалым өзінің картографиялық және ғылыми-зерттеу жұмыстарын жалғастырды. Ол 

Шоқанның "Қытай империясының батыс өлкесі және Құлжа қаласы" еңбегінің күнделігінде 

көрініс тапты [4, 5б.]. 

Шоқан Уәлихановтың  Құлжа сапарының күнделігінде Верныйдан Құлжаға баратын 

жолдың 1856 жылы салынған карта-сызбасының бір бөлігі берілген.  Аталған карта-сызбаны 

қалпына келтіру нәтижесінде Бурақожыр, Қорғас, Іле өзендерінің Алтынемел (2928м), 

Қоянды тау (3459м), Бұрқансарытау (4370м) жоталарының өзара орналасқан орындары дәл 

сипатталған [4, 188-189 б.]  

Шоқанның Құлжаға сапарының Омбыға қайтар жолы  Қытай мен Қазақстанның 

орталық бөлігін, Патшалық Ресейдегі Батыс Сібірді, Оралды байланыстыратын  қысқа сауда 

жолы Кербұлақ, Панфилов аудандарының шекарасындағы  Үйгентас асуы арқылы өткені 

белгілі.   

Ғалым 1643 жылы оңғар қалмақтарының 50 000 әскерімен арғы аталары Салқым 

жәңгірдің 600-700 сарбазы шайқасқан Сатылы-Қоянтау тауларының аралығын бөліп жатқан 

Үйгентас асуындағы "Орбұлақ пен соғыста қазатапқан қазақ батырлары мен сарбаздары 

жерленген "Үйгентас" асуындағы қорымдарға, сақ кезеңінің қорғандарына жан-жақты 

сипаттама берген. 213 жыл өткендіктен бүгінге қарағанда Орбұлақта Салқам жәңгір 

қаздырған ор жақсы сақталғандықтан жергілікті тұрғындардан мәліметтер жинаған.  

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" бағдарламалық 

мақаласын жүзеге асыру мақсатында Шоқан Уәлиханов еңбектерінде мәліметтер берілген  

Кескентерек өзенінің жоғарғы ағысындағы  Алматы облысы әкімдігінің Ішкі саясат 

басқармасының басшысы Р.Ә.Алпысбаевтың бастамасымен Орбұлақ шайқасы болған орынға 

2017 жылды 21 шілде күні белгітас орнатылды.  

Қазақ сарбаздарына шабуыл жасаған жоңғарлардың көптеген сарбаздары оққа ұшты. 

Орбұлақ шайқасы туралы  мәліметтер Тобыл қаласындағы 1636-1654 жылдар аралығындағы 

орыс-монғол қарым-қатынасы №64 құжатында, 1644 жылдың 16 ақпан мен 9 мамыр 

аралығындағы Сібір Приказының есебінде  жазылған (1-сурет). 

Ғалымның еңбектеріне жасалған талдаулар Шоқан Уәлиханов өзінің жүріп өткен 

бағыттарын сызбаларын негізінен көзмөлшері түсіру жұмыстарының нәтижелеріне сүйеніп 

құрған. Сондықтан ол жүріп өткен жолының бағыттарын градус торларынсызғанымен 

бейнеленген нысандардың прапорциясын сақтауға тырысты.  Сол кезеңде дәл өлшейтін 

түсіру құралдарының болмауына байланысты бірқатар кемшіліктері болды. кейде кеңістікте 

бағдарлаудан аздап ауытқыды. Соған қарамастан ғалымның картографиялық мұралары 

бастапқы мағұлматтар беретіндіктен әлі күнге өз құндылықтарын жоғалтқан жоқ.Құлжа 

сапарының күнделігінде Үйгентас асуы арқылы өтетін Құлжа қаласына баратын бағытының   

1856 жылы қаламұшпен салынған сызбасы бар [4, 200б.]. 

Қазақтың жас ғалымының Ыстыккөлге, Құлжаға сапары барысында географиялық 

және картографиялық зерттеулерге қосқан  үлестері ескеріліп 1857 жылы 21 ақпанында 

Орыс география қоғамына мүшелікке қабылданды.  

Шоқан Уәлихановтың ғылыми қызметінің шарықтаған кезеңіне  XIX  ғасырдың 

елуінші жылдардың соңы мен алпысыншы жылдарының басы жатады. 1858 жылы  
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Қашқарияға сапары  ержүрек саяхатшының Еуропа мен Ресейге атын шығарды.  

Шоқанның Ыстықкөл мен Құлжаға сапарларының күнделіктерінде  Тянь-Шаньның 

сыртарының, Орталық Тянь-Шань жоталары мен Зауку өзенінің жоғарғы ағысының 

салаларының сұлбалары бар.  Онда қазіргі Райымбек, Кеген аудандары аумағы мен 

Қырғызстандағы негізгі физикалық-географиялық нысандары: таулар (Хан тәңірі), үстірттер 

(сырттар), Орталық Тянь-Шаньнан, Теріскей Алатауының солтүстік беткейінен бастау 

алатын  өзендер (Зауку, Қызылсу, Жырғалан, Түрген, Ақсу, Текес, Түп), Чахорхорым 

тауының оңтүстік беткейінен бастау алатын Нарын өзенінің салалары көрсетілген.  

"Алтын шахар немесе Нан-Лу (Кіші Бұхара) провинциясының  алты шығыс 

қалаларының 1858-1859 жылдар аралығындағы жағдайы туралы"  зерттеулерінің қалалар 

топографиясы бөлімінде 6 қаланың сұлбасы мен оларға баратын бағыттардың сызбасын 

берді. [5, 114-115 б.]. 

Қашқарияға саяхаты барысында Шығыс Түркістанның 6 қаласының топографиялық 

сызбасымен қатар, Шоқан Уәлиханов аталған өңірге баратын жолдар туралы ақпараттар жинап 

1858 жылы перомен  Солтүстік Тянь-Шань  асуларының сызбасын жасады [7, с. 240-241]. 

Өз зерттеулерінде сауда керуендерінің бағытының сызбасы негізінде "Қоқан хандығы 

қалаларының орналасу сызбасын" құрды [5, 248-249б.]. 

Қашқарияға сапары барысында жергілікті тұрғындардан, саяхатшылардан жиналған 

мәліметтерді өңдеу негізінде  Шоқан Уәлиханов 1860 жылы ең қызықты "Орталық Азияның 

картасын" құрды [6, 325 б.]. Онда Батыс Қытайдың және онымен шектесетін Моңғолияның 

оңтүстік-батыс бөлігі, Орта Азияның шығыс бөлігі, тіпті  Үндістанның солтүстік бөлігі енген.  

Қорытынды. Картографиялық еңбектеріне жасалған талдаулар Шоқан Уәлихановтың 

отандық картографияның негізін салушы ғалым деген қорытынды шығаруымызға мүмкіндік 

берді.  Айтар ойымызды саяхат күнделіктері мен таңдамалы шығармалар жинақтарындағы  

сызбалардың топографиялық және географиялық карта-сызбалардың көп болуы дәлелдейді.   

Саяхатшы ғалымның картографиялық  және ғылыми мұраларын зерттеудің Елбасы 

баса назар аударған "Рухани жаңғыру" бағдарламасын жүзеге асыруда, ақпараттар ағыны 

күшейген ғаламдану кезеңінде жас ұрпақтты отан сүйгіштікке тәрбиелеуде, отандық 

картография, география  ғылымдарын дамытуда маңызы зор.  
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Мақалада Панфилов ауданының республикалық және жергілікті маңызы бар киелі 

орындарының  түрлері, кеңістіктік таралу ерекшеліктері, оларды қорғау, ұтымды 

пайдалану, сакральды нысандар тізіміне енгізу мәселелері қарастырылған.   

Кілт сөздер: рухани жаңғыру, арасан, балбал тастар, үйсін кезеңінің қорғандары, 

ежелгі қалашықтар.  

 

В статье рассмотрены известные только местным жителям виды сакральных мест 

республиканского и местного значения, особенности пространственного распространения, 

проблем рационального использования и включения в список сакральных объектов 

 Ключевые слова: рухани жангыру, арасан, балбалы, курганы уйсынских эпох, 

древнее городище.  

 

In the article discusses the types of sacred places of republican and local significance 

known only to local residents, especially the spatial distribution, problems of rational use and the 

inclusion of sacred objects in the list 

Key words: Rukhani zhangyru, arasan, balbals, mounds of the Uysyn eras, ancient 

settlement. 

 

Елбасының "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" бағдарламалық мақаласының негізгі 

бағыттарының бірі халқымыздың береке-бірлігін, ұлт аралық татулығын сақтау арқылы 

Қазақстан экономикасының тұрақты дамуын қамтамасыз етудегі маңызды орын алатын киелі 

орындар болып табылады. 

Рухани жаңғыру бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында І.Жансүгіров атындағы 

Жетісу мемлекеттік университеті Алматы облыстық тарихи-мәдени мұраларды қорғау 

жөніндегі орталықпен бірлесіп киелі орындарын зерттеу, жіктеу және Республикалық 

сакральді нысандар тізіміне енгізу мақсатында  2017 жылдың 2-4 қазан аралығында 

Панфилов ауданына арнайы экспедиция ұйымдастырылды.  

 Зерттеудің мақсаты   Жаркент өңірінде "Орбұлақ", "Найзатапқан", "Әулиеағаш" 

сияқты Республикалық маңызы бар елімізге танымал киелі орындарды насихаттауман қатар 

жергілікті халық қастерлейтін ежелгі  палеомәдени, тарихи және табиғи киелі орындарды 

анықтау.   

2017 жылдың 2-4 қазан аралығында экспедиция мүшелері жергілікті өлкетанушылар 

М.М. Солтанаев пен Қ.Т. Ыбраймжановтың көмегімен Панфилов ауданы аумағында бұрын 

тек жергілікті тұрғындар арасында ғана танымал болған бірқатар палеомәдени және табиғи 

киелі орындар анықталды.  

Олар:  Басқұншы ауылының маңындағы ерте орта ғасырлық Алмалы (Қызыл аңғар) 

қаласының  орны; Көкағаш жазығындағы 10-15га аумақта шашырай орналасқан  "Үйсін 

кезеңінің қорғандары" (Басқұншы ауылының солтүстік шетіндегі) мен балбал тастары (1-

сурет); Үшарал ауылдық округі аумағындағы ерте орта ғасырлық қаланың орнындағы керуен 

сарай, шығыс моншасы хамам; Ырғайлысай аңғарындағы "белгісіз сына жазулар" мен 

жартастағы суреттер.   
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 Жаркент өңіріне танымал тарихшы,  өлкетанушы Молот Мұсаұлы Солтанаевтың  

мәліметтеріне сәйкес біз танысқан Көкжазық аңғарындағы балбалтастар ерте заманда өмір 

сүрген танымал адамдардың зиратына қойылған белгітас сонымен қатар, зират ету 

мақсатында тұрғызылған ғибадаттық нысан (1-сурет).  

 
2-сурет. Экспедиция мен тастан жасалған тақта мүшелрі Қорғас өзені аңғарындағы 

Көкағаш жазығындағы б.ж.с.д. ІІІ ғасыр мен б.ж.с. VII ғасырлар аралығындағы Үйсін 

қорғандарының маңындағы балбал тастар. 

 

1. Диоридтен дайындалған үйсін кезеңінің қорымдарындағы ер адам бейнеленген 

балбалтас; 2.  Сұр граниттен дайындалған адам бейнеленген балбал тас; 3. Салт атты сарбаз 

бейнеленген тас тақта. Балбал тас Қорғас өзеніне солтүстік батыстан келіп құятын Алмалысу 

өзенінің оңтүстік жағындағы  жағалай келген қырат үстіне қойылған [1].  

Тасты тұрғызғандарды  көзі көрген адамдар, жер жыртып жүргендердің «қасиетті тас» 

деп жақын маңнан  сүйреп әкеліп, тұрғызып жан – жағына топырақ үйіп қойғандығын 

айтады. «сынған балбал тастың» биіктігі 1 метрге жуық, қалыңдығы 161 см ақшыл түсті, 

жұмыр  тастан қашалып жасалынған.  

Молот Мұсаұлы Солтанаевтың  айтуы бойынша екінші балбал тасты кезінде  

«Красный Восток»  колхозының егіс алқабының арасында шамамен 30 жылдай бұрын жер 

жыртып  жүрген  трактористер егістіктің шетіне алып шығып, тұрғызып қойған. тарихи 

ескерткіш  көкшіл, жұмыр диориттен қашаланып жасалынған. Биіктігі – 1,5 ені 60-70см 

шамасында. Батыс жағындағы  жазықта  қазіргі  кезде  тегістеліп кеткен көне  тастан 

қаланған обаның үйіндісі бар. Балбал тасқа   біздің шамалауымызша  сақалды  ер адамның  

бейнесі   кескінделген.  

Қорғас өзенінің оң жақ жағалауының  үшінші жайылма үсті текшесі саналатын  

Көкағаш жазығының шығысында  Үйсін қорғандары бар.  Олар Қорғас  өзені аңғарын 

бойлай үш қатар болып тізбектеле созыла орналасқан. Қорғандардың көлденең қимасы  

шамамен 26, биіктігі 2-3 м. 

Археологтардың мәліметтеріне сүйенсек үйсіндер жерлеу  кешенін сақтарға ұқсас  2-3 

метр тереңдікте қиуластырылған жергілікті шыршадан жасап бетін ағаш сабақтарымен 

жауып оның үстіне күл, саз және малтатасты қабаттармен жауып биік қорғандар тұрғызған. 

Олардың биіктігі мен ірілігі жерленген адамның қоғамдағы мәртебесі мен беделіне тығыз 

байланысты болған [1;2]. 

Молот Мұсаұлы Солтанаевтың мәліметіне сәйкес өткен ғасырдың 60-90 жылдары су 

шайып ашылған қорғандардан табылған қыш көзелер мен тастан жасалған бұйымдар  қазіргі 

кезеңде Панфилов ауданындағы Басқұншы және Алмалы орта мектептерінің 

мұражайларында сақтаулы тұр  (2-сурет).  

Жүргізілген экспедициялық зерттеулер барысында жиналған мәліметтер мен тарихи 

жазба деректерге жасалған талдаулар қазіргі Жаркент өңірі аумағында   біздің жыл 

заманымызға дейінгі VIIIғ мен біздің заманымыздың V ғасыр аралығында гүлденген  Үйсін 

мемлекетінің ескерткіштері сақталған деген қорытындылар шығаруымызға мүмкіндік берді. 
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2-сурет. Қорғас өзені аңғарындағы үйсін қорғандары мен Алмалы (Қызыл аңғар)    

қалашығының орнында тас бұйымдар мен қыш ыдыстар 

1. Басқұншы ауылының аумағындағы ежелгі Алмалы (Қызыл аңғар) қаласының 

орнынан табылған б.ж.с.д. ІІІ ғ мен б.ж.с. ІІ ғасрлар аралығындағы тастан жасалған дән 

үгетін құрал;   2. б.ж.с.д. ІІІ ғ мен б.ж.с. ІІІ ғасрлар аралығындағы дайындалған қыш көзе. 

 

Жергілікті өлкетанушылар ғана білетін Жаркент өңірінің ежелгі сакральды тарихи-

археологиялық мұралар шоғырланған аумақтың бірі Қоңырөлең ауылдық округі 

аумағындағы Ырғайлысай (Қайшы) аңғарында сақталған жартастағы  белгісіз жазулар 

мен  суреттер. Сирек кездесетін мемлекет тарапынан қорғауды қажет ететін сакральды орын 

Қоянтау  тауының сілемі Ырғайлы (2847м) және Ортатау (2033м) аралығын бөліп жатқан  

Қайшы аңғарыныңда орналасқан [3].    

Жаркент өңіріне танымал өлкетанушы, тарих ғылымдарының магистрі  

Ыбрайымжанов   Қали Тұрдығазыұлының зерттеулері бойынша экспедиция мүшелері 

Қоңырөлең ауылының солтүстік шығысында 15-20 шақырым жердегі өзі аттас таудағы 

Ырғайлысай шатқалындағы қола, сақ, түркі кезеңдерінің жартастағы суреттері мен белгісіз 

жазбалармен танысып  киелі орындар қатарына енгізді.  

 Қали Тұрдығазыұлының мәліметтері бойынша биік жартаста тау ешкінің, атты 

адамның, түйелердің, иттің басқада қозғалыстағы аң және адам бейнелі суреттері бар. 

Өлкетанушының жорамалы бойынша жартастағы жазулар үйсіндердікі болуы мүмкін. Ол 

әліде зерттеулерді қажет етеді (3-сурет). 

 

 
3-сурет. Ырғайлы сай (Қайшы) аңғарындағы  жартастағы белгісіз жазулар мен аң 

бейнелі суреттер 

 

Қоңырөлең  ауылының маңындағы Ырғайлы, Ортатау таулары мен Қайшы аңғарында 

халқымыздың қола, сақ-ғұн, түркi кезеңдерінен  бергi бағзы замандағы тарихы мен тыныс 

тiршiлiгiнен, әдет-ғұрпынан, салт-санасынан сыр шертетiн ең көне мұралардың қатарына 
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жататын жартастарда тастарда салынған суреттер негiзiнен судың, желдiң ауа 

температурасының бұзушы әрекетiне берiк ұсақ кристальды тастардың жылтыр тегiс бетiне 

сызып салынған (1-кесте).  

 

1-кесте. Ырғайлысай (Қайшы) аңғарындағы ежелгі қоныстар маңындағы жартастағы 

суреттерді жіктеу 

Қола, сақ түркі кезеңдерінің жартастағы суреттері 

жұп тұяқты ұсақ жануарлар 

мен жыртқыштардың 

суреттері 

жұп тұяқты ірі 

жануарларының  

суреттері 

Үй жануарларының 

суреттері  

Антроморфты 

суреттер 

Тау ешкінің қозғалыстағы 

бейнелері 

Тұрған және 

қозғалыс үстіндегі 

бұғының кескіні 

Жылқыныңң 

бедерлі бейнесі 

Садақ атқан 

адамның бейнесі 

Құлжа мен архардың, 

түйенің бедерлі бейнелері 

 Екі дөңгелекті 

әскери арба 

жегілген аттың 

бейнесі 

Ат мінген 

адамның  бейнесі 

Аңға шабуыл жасап жатқан 

қасқырлар мен иттердің 

бейнелері   

 өгіздің, түйенің  

бедерлі бейнесі 

 

 

Ұсақ түйіршікті қатты әрі биік жартастың жылтыр бетіне салынған суреттердiң негiзгi 

бөлiгiн садақ пен аң атып тұрған аңшылардың, iрi қараның, тауешкiлердiң, 

бұғыныңсуреттері салынған. Ғалымдардың ой-пiкiрiне сүйенсек жоғарыда аталған тарихи 

ескерткіштер Жетiсу өңiрi ата-бабаларымыздың бағзы заманнан бергi қонысы болғанын 

дәлелдейдi. 

Болашақта аудан аумағында сакральды және танымдық туризмді дамытуға мүмкіндік 

беретін ежелгі палеомәдени киелі орын Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 

археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп жатқан Ұлы жібек жолының бойындағы 

Үшарал қалашығы.  Жаркент өңіріне белгілі өлкетанушы  Қ.Т. Ыбрайымжановтың 

мәліметтері бойынша Үшарал (Ілебалық) қазіргі Үшарал ауылының шығыс шетіндегі ерте 

ортағасырлық қала жұрты. Оны археологиялық қазба жұмыстары барысында табылған шикі 

және күйген кірпіштердің, құмыра ыдыстардың, диірмен тасының т.б. қалдықтары, 2018 

жылы археологтар қаған шығыс моншасы хамам  дәлелдейді (4-сурт).  

 
4-сурет. Үшарал (Ілебалық) қалашығынан табылған қыш құмыралар 

 

1. шыңылтырланған қыш бүтін құмыра. 2. Сынған көзенің  бір бөлігі. 3 Әр түрлі қыш 

ыдыстардың сынықтары 

Қорғанның жалпы сипаты доға немесе садақ тәрізді, көлемі 1,5км аумақты  құрайды. 

Айналдыра топырақпен соғылған қабырғасының ені 2,5 метрдей, биіктігі бірнеше метрді 

құрайды. Дуал сыртын айналдыра ор қазылған ені шамамен 4-5 м. орта ғасырлық қорған 

қалаға ұқсайды [4;5].   
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Жүргізілген экспедициялық зерттеулер барысында танысқан үшінші нысан жергілікті 

халық арасында танымал болғанымен өңір ауқымында белгісіз табиғи киелі орындардың бірі 

Қорғас арасан (Алтын арасан). Ол Басқұншы ауылының солтүстігінде Тоқсанбай тауының 

аңғарында теңіз деңгейінен шамамен 1600-1700 м биіктікте орналасқан. Көнекөз 

қариялардың айтқан аңыздарына сәйкес  суы мен емдік балшығы тері ауруларына, асқазан, 

бүйрек басқада ауруларға ем болатындықтан жергілікті халық ерте заманнан киелі орын 

санап  суы мен балшығын ем ретінде пайдаланған. Әсіресе  псериаз сияқты жазылуы ұзаққа 

созылатын созылмалы  тері ауруларына шалдыққан адамдар Қорғас  (Алтын) арасанының 

суын, батпағын  7 күн пайдаланып емделгенде жазылады.  

Панфилов ауданына ұйымдастырылған экспедициялық зерттеулердің басты 

қорытындылары: Жүргізілген экспедициялық зерттеу жұмыстар барысында жиналған 

деректерге талдау жасай отырып қола, сақ, үйсін, түркі кеезеңдерінде халықтың жиі 

қоныстанған палеомәдени, тарихи және табиғи  сакральды орындар  мол екені анықталды. 

Жинақталған мәліметтерді жүйелеу нәтижесінде бұрын белгісіз болған киелі орындарды 

жүйелеп төменде көрсетілген топтарға бөлдік: 

1. тау аралық тектоникалық жарықтарда шоғырланған табиғи киелі су көздері мен 

арасандар (Найзатапқан, Қайшы, Қойбын, Қорғас (алтын арасан)  

2. киелі тоғайлар (Әулиеағаш);  

3. ежелгі көшпелі және отырықшы мәдениеттің ошағы саналатын палеомәдени киелі 

орындарға жататын Қайшы аңғарындағы, Сарыбел тауы мен Қорғас өзені аңғарындағы 

табиғи ғибадатхана қызметін атқарған  Жартастағы суреттер, сақ және үйсін  кезеңдері мен 

қола дәуірінің қос шеңберлі тас қоршаулары бар қорғандары; 

4. Қоңырөлең ойысының, Сарыбел тауы мен Қорғас өзені аңғарындағы үйсін, түркі 

кезеңдерінің балбал тастары; 

5. Ұлы жібек жолының бойындағы ерте орта ғасырлық қалалар мен төрткүлдер 

(Үшарал (Ілебалық), Көктал қалашықтары)  

6. бірегей діни сәулет ескерткіштері;  

7. еліміздің өткен тарихынан сыр шертетін Белжайлаудағы 1643 жылы жоңғар 

шапқыншыларымен Салқам Жәңгір мен Жалаңтөс Баһадур бастаған  қазақ жауынерлері 

соғысқан Орбұлақ шайқасы болған орын мен Салқам Жәңгір мен қазақ сарбаздары 

жерленген Үйгентас қорымы. 
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Мақалада Шоқан Уәлихановтың Ыстықкөлге, Қашқарияға саяхаттарының жол 

жазбалары мен таңдамалы шығармалар жинағындағы Жетісу өңірінің табиғатын, 

тарихи-археологиялық мұраларын зерттеуге қосқан үлесі, рухани жаңғыру бағдарламасын 

жүзеге асырудағы алатын орыны, сакральды және танымдық туризмді дамытудағы 

алатын орыны қарастырылған.  

Кілт сөздер: Археология, Алакөл,  Балқаш  Жетісу, флора, фауна, очерк, Іле.  

 

В статье рассмотрен вклад труда Шокана Уалиханова в исследование природы, 

памятников истории и археологии Семиречья, отраженных в избранных трудах и дневниках  

путешествия в Иссыкуль, и Кашкарию, значение  развития сакрального и познавательного 

туризма в рамках программы "Рухани жаңғыру".  

Ключевые слова: археология, Алаколь, Балкаш,  Жетысу, Иле, флора, фауна,  очерк.  

 

In the article considers the contribution of Shokan Ualikhanov's work to the study of nature, 

historical monuments and archeology of Semirechye, reflected in selected works and diaries of a 

trip to Issykul, and Kashkaria, the importance of developing sacral and educational tourism in the 

framework of the “Rukhani Zhangyru” program. 

Key words: archeology, Alakol, Balkash, Zhetysu, Ile, flora, fauna, essay. 

 

Шоқан Уәлиханов ХІХ ғасырда Ресейдің жоғарғы оқу орындарында жан-жақты білім 

алып, географиялық зерттеулер жүргізуге арнайы дайындалған қазақтың алғашқы ғалымдардың 

бірі. Оның еңбектерінде қазіргі кезеңдегі физикалық қана емес, экономикалық және әлеуметтік 

географияға аса қажетті құнды материалдар бар [1] 

Шоқан Уәлихановтың Ыстықкөлге, Қашқарияға, Жетісу мен Құлжаға саяхатының 

нәтижесінде жүргізілген зерттеулері орыс ғалымдарының Қазақстан мен Орта Азияның табиғатын 

жан-жақты оқып үйренуіне жол ашуға мүмкіндік беруімен маңызды.  Ғалымның сол кезеңде 

батыс Европа мен патшалық Ресей үшін беймәлім болған жерлерді зерттеуге деген қабілеті Омбы 

кадет корпусында оқып жүрген кезінде байқалды. Оған 1850 жылдары жас Шоқанның Торғай, 

Есіл далаларында өзбетімен жүргізген геодезиялық кескіндеу жұмыстары дәлел болады.  

Шоқан географ ғалым ретінде Жетісу өңірінің табиғаты мен тарихын зерттеуге зор үлес 

қосқан. Оның Жетісу өңірінің табиғатын зерттеуі 1854 жылы полковник Гутковскийдің 

экспедициясына қатысып Қапал бекінісіне келіп қайтуынан басталды.  

1855 жылы Батыс Сібір мен Солтүстік-Шығыс Қазақстанның генерал-губернаторының 

адъютанты ретінде Гасфортпен бірге Жетісуға, Тарбағатай мен Орталық Қазақстанға саяхат 

жасады. Оның бағыты Омбыдан басталып, Семей, Аягөз, Қапал арқылы Іле Алатауының 

баурайында аяқталды.  

Қайтар жолында Жетісу Алатауының солтүстік бөлігінің етегін бойлай Алакөл, Жоңғар 

қақпасы, Барлық-Майлы, Тарбағатай тауларында болып Қарқаралы,  Баянауыл, Көкшетау 

арқылы Омбыға оралды. Шоқан еңбектеріне зер салсақ саяхат барысында өзі болған өңірлердің 

табиғат жағдайларының ерекшеліктеріне, өзен тауларына, органикалық дүниесін, тарихына жан-

жақты сипаттама берген.  
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Шоқан өз еңбектерінде Лепсі Көксу өзендеріндегі өткелдерден тек арнайы 

жабдықталған салдармен ғана өтуге болатын мол сулы екенін атап көрсеткен. Ғалымның бұл 

деректері ХІХ ғасырдың бірінші жартысында Жетісу өңірінің климаты бүгінгідей аридті 

емес, біршама гумидті Қазақстанның оңтүсік-шығысындағы биік тау белдеулеріндегі қар 

сызығы қазіргі деңгейінен әлдеқайда төмен, мұздықтардың ауданы ірі болғанын көрсетеді. 

Ол өзінің жол жазбаларында Балқаш пен Алакөл бағзы заманда бір алапқа жатқаны жөнінде 

ой қорытындыларын шығаруы. 

Саяхат барысында Қазақстанның аумағының табиғатының қазіргі ерекшелігін ғана 

емес, палеоклиматтық, палеоэкологиялық жағдайын, өзен аңғарларының морфологиясын, 

Жетісу Алатауы мен Тянь-Шань тауларының геологиялық құрылысын зерттеуге зор мән 

бергенін көрсетеді.  

1985 жылы   Қазақ   Совет   энциклопедиясының  бас   редакциясы   басып  шығарған  

Ш.Ш. Уәлихановтың 5 томдық таңдамалы шығармалар жинағының 4 томының 362-365 

беттерінде берілген 1855 жылғы саяхатының жолжазбаларында  Жетісу Алатауының солтүстік -

шығыс бөлігінен бастау алатын Алакөл алабына жататын Тентек, Жаманты, Ырғайты 

өзендерінің аңғарларында жергілікті қазақтар мен сырттан келген қытайлар шашыранды алтын 

өндіретінін және де жазылған деректер сол кездің өзінде 25 жасар жас ғалымның тау жүйесінің 

пайдалы қазбаларын игеру мәселелерінде зор мән бергенін көрсетеді.  

Ғалымның 1855-1858 жылдар аралығындағы саяхаттары нәтижелерін қорытындылау 

барысында жазылған «Жоңғар очерктері», «Іле сырты өлкесінің географиялық очерктері», 

«Ыстықкөл саяхатының күнделіктері», «Қытай империясының батыс өлкесі және Құлжа 

қаласы» атты еңбектерінде Жетісу өңірі мен Тянь-Шань тауларының табиғатын кешенді оқып 

үйреніп, табиғат компонеттерінің арасындағы өзара байланысын ашуға баса назар аударып, 

жүріп өткен жолының табиғат кешендеріне салыстырмалы сипаттама береді.  

«Жоңғар очерктері» атты еңбегінде Жетісудағы тау жүйелеріндегі биіктік белдеуліктің 

алмасу заңдылықтарына алғашқылардың бірі болып мән беріп, таулы, жартылай таулы және 

жазық белдеу деп үш топқа бөлді. Сонымен қатар Шоқан Уәлиханов Қазақстаның оңтүстік- 

шығысы мен Орта Азиядағы биік тау жүйелеріндегі өсімдіктері мен жануарлар дүниесінің 

арасындағы  ұқсастықтардың бар екенін анықтады.  

Қазіргі кезеңде жүргізілген палеогеографиялық талдаулардың нәтижесінде биік 

таулардағы қатаң әрі суық климат жағдайлары сібір элементтерінің оңтүстікке терең еніп, 

тауаралық ойыстардағы құмды, сазды шөлдердің аридті флорасының Шығыс Сібірдің 

қазаншұңқырларына дейін жылжуына мүмкіндік бергенін анықтауы ғалымның ғылыми 

болжамын уақыт өте келе дәлелдегенін көрсетеді [2]. 

Ыстықкөл сапарына барар жол қазіргі Алтынемел ұлттық бағы арқылы өткен белгілі. 

Ғалым Іле өзенін бойлай созылып жатқан үлкен және кіші Қалқан тауларының баурайынан 

Марзашөл мен Бетпақдаладан жұт жылдары ауып келіп қалып қойған құландардың табаны мен 

қаракұйрықтарды көріп Жетісудың солтүстік-шығыс бөлігі Орта Азия фаунасын Гобиден 

бөлетін табиғи шекара болып табылады деген ой қорытындысын шығарды.  

Шамамен 130-140 жыл өткен соң 1996 жылы Алтынемел табиғи-ұлттық бағы ашылып, 

сол аумаққа 1980 жылдары құландар, 2000 жылы Пржевальский жылқысы жерсіндіріліп, 

қарақұйрық басқа да шөл  жануарлары мен құстары қорғауға алынған.  

1855-1856 жылдар аралығындағы Жетісуға, Құлжа мен Ыстықкөлге  жасаған 

саяхаттарының жолжазбаларындағы деректерге талдау жасай отырып, қазіргі атаулармен 

салыстырсақ Жетісу өңірінің жергілікті жер-су аттарының көп өзгерістерге ұшырағанын 

аңғаруға болады. Ғалым өз еңбектерінде Аягөз, Лепсі, Тентек, Ырғайты, Басқан, Ақсу, Қаратал, 

Көксу, Бұрқан, Өсек, Борохудзир, Қорғас, Іле, Шелек, Кеген, Шарын өзендерінің аңғарының 

ерекшеліктері мен гидрологиялық режиміне толық сипаттама берген. Сонымен қатар, Үйгентас, 

Лабасы, Мұқыры, Алтынемел Жоңғар Алатауына этимологиялық талдау жасап мән-мағынасы 

мен шығу тегін дұрыс анықтап, орналасқан орынын, басқа нысандарға қатысты жағдайын нақты 

көрсете білген.  
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Мысалы, Жетісу Алатауының оңтүстік-батыс бөлігіндегі Өсек ағыны қатты 

өзендерінің аралығындағы «Үйгентас» атауы сақ-ғұн, түркі замандарының тас қорғандарына 

байланысты қойылғанын атап өтіп Алтынемел мен Еренқабырға тауларының аралығындағы 

тауаралық иінде орналасқан географиялық орынын, жер бедерінің сипатын нақты көрсетеді. 

Географ ретінде Алтынемел Кескентерек асуларын Тянь-Шаньдағы Сынтас асуымен 

салыстырып, екі нысанның бір-бірінен айырмашылығын ашып көрсетеді [3].   

Ғалымның еңбектеріне зер салып қарасақ, өзінен кейін зерттеулер жүргізетін 

саяхатшылар демалып тынығатын қолайлы орындарды анықтап, жол бойындағы жергілікті 

нысандарды әртүрлі жағдайда бағдар ретінде пайдалану мүмкіндіктеріне баса назар 

аударғанын байқауға болады. Ол Жетісу өңірінің табиғатының ерекшелігін анықтаумен 

қатар қола, сақ-ғұн, түркі замандарынан бізге жеткен  тарихи ескерткіштердің географиялық 

орынын, құрылысын, сақталу жағдайларын анықтап оларға баратын жолдарға толық 

сипаттама берген [1-кесте].   

 

1-кесте.  Ш.Ш. Уәлихановтың 1855-1858 жылдар аралығындағы Жетісуға, Ыстықкөл 

мен батыс Қытайға жасаған саяхаты барысында анықтаған Жетісу өңірінің тарихи 

ескерткіштері. 

Орналасқан орны  Тарихи-археологиялық мәні бар 

ескерткіштердің аты  

1. Іле өзенінің орта ағысындағы таңбалы 

жартас  

Таңбалар мен будданың суреті  

2. Қапал бекінісінің маңындағы Суықсай 

аңғары  

Тас үңгірдегі ламакистік құдай бейнесі  

3. Іле Алатауының бөктеріндегі Талғар өзенінің 

маңы  

Ерте орта ғасырлық қаланың орыны  

4. Есік өзенінің аңғары  Ежелгі сақ қорғандары  

5. Шелек өзенінің аңғары  Қытай немесе қалмақтардың тоналған 

қалашығының орыны (будда храмы) 

6. Ешкіөлмес, Лабасы,Баянжүрек, Қызылауыз 

тауларының баурайы  

Ежелгі қола, сақ замандарының 

қорғандары мен петрогифтері  

7. Лепсі-Сарқан өзендерінің орта ағысындағы 

тау алды жазықтары мен Өсек өзенінің аңғары  

Ежелгі сақ қорғандары, ерте орта 

ғасырлық ірі қалатекті  

қоныстар,«Үйгентас» қорғаны 

8. Іле Алатауының баурайындағы Есенбай  

өзені  

Ерте орта ғасырлық Алматы (Әлімата) 

 қаласы  

9. Іле аңғарындағы Шеңгелді өзенінің маңы  Ерте орта ғасырлық ескі қалашықтың 

орыны  

10. Шолақ тауы Қола сақ түркі заманының петрогифтері. 

11. Ешкіөлмес,Сарыноқай, Алмалы таулары  Қыпшақ үлгісіндегі құлыптастар  

12. Аягөз өзенінің аңғары  Қозы-көрпеш Баян сұлу кесенесі 

 

Жетісу өңіріндегі баса назар аударатын жағдайлардың бірі Ұлттық Ғылым 

академиясының Ә.Марғұлан атындағы археологиялық институты зерттеп жатқан Жетісу 

өңіріндегі барлық маңызды тарихи ескерткіштері Шоқан еңбектерінде толық көрсетілген. 

Ғалымның сол кездердегі жол жазбаларындағы маңызды ақпараттарға сүйене отырып кеңес 

дәуірінде Жетісу өңіріндегі қол, сақ-ғұн замандарының «Бес шатыр», «Есік» Көксу өзенінің 

жоғарғы ағысындағы Елкөлмес тауларындағы сақ қорғандарында Ұлы Жібек жолының 

бойындағы Талғар, Қойлық (Қялық) қалаларының орынында археологиялық қазба 

жұмыстары жүргізіліп, халқымыздың өткен тарихын айғақтайтын құнды деректер табылды.  

Айтар ойымызды Есік қорғанынан табиғат зооморфты бейнелердің Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік нышандарының бірі елтаңбаға арқау болуы айғақтайды.   
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Шоқан еңбектеріндегі физикалық географиялық және тарихи деректер қазіргі кезеңде 

2005 жылғы Елбасының халыққа жолдауында баса назар аударған туризмді дамытуға мүмкіндік 

береді. 2004-2014 жылдар аралығында  Алматы облыстық туризм бөлімі Ә.Марғұлан атындағы 

археология институтының ғалымдарымен, бірлесе отырып, мәдени мұра бағдарламасының 

аясында Ш.Ш.Уәлихановтың 170 жылдығына орай Омбыдан Ыстықкөлге дейін созылатын ұзақ 

мерзімді бірнеше кезеңнен тұратын «Шоқан жүріп өткен жол мен» атты ғылыми- танымдық  

саяхатқа Республикамыздың зиялы қауымы тартылды [8].   

Болашақта ғалымның еңбектерінде көрсетілген Жетісу өңіріндегі табиғи және тарихи 

ескерткіштерді қамтитын арнайы бағыт құрылса болашақта ғалым жүріп өткен жол 

бойындағы қазір археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп жатқан Қойлық қаласындағы, 

Баянжүрек, Ешкіөлмес таулары мен Басшатыр, Есік қорғандары қайта қалпына келтіріліп 

ордабасы сияқты тарихи-этнографиялық қорық бақтар ашылып, интернет арқылы 

жарнамалар тарату, туристік-рекряциялық инфрақұрылымды қалыптастыру ісі қолға 

алынған жағдайда ғылыми-танымдық, мінәжаттық және экологиялық туризмді дамытуға жол 

ашылар еді. 

Мемлекет тарапынан қолдау көрсетілсе жұмсалған қаржы он-онбес жылда ақталып, 

халықты еңбекпен қамту, мәселелерін шешуге мүмкіндік туады.  

Қорыта айтқанда Шоқан Уәлихановтың еңбектері Қазақстан мен Орталық Азияның 

табиғатының ерекшелігі мен тарихын зерттеуде ерекше орын алады. Ол ғалым ретінде 

неоген-төрттік  дәуірлеріндегі неотектоникалық қозғалыстардың нәтижесінде қайта 

жаңғырғанымен ежелгі бедерін сақтап қалған төбесі текшелі тұғырлы үстірттер  сырттарға 

дұрыс анықтама беріп, жер бедерінің тегістігіне сай батыс Қытай мен Орта Азияны 

байланыстыратын негізгі керуен жолдары өтетіні жөнінде ой қорытындыларын шығарады. 

Қазір сырт кеңінен қолданылатын физикалық-географиялық атауға айналды. 1855 

жылғы Жетісуға саяхатының нәтижесінде қорыта келе саяхат барысында Іле Алатауының 

баурайынан Жоңғар қақпасына дейін созылатын Ұлы Жібек жолының бойындағы Алмалық, 

Екіоғыз, Қойлық (Қиялық) Көктұма сияқты ірі қалалық елді мекендермен олардың 

аралықтарында шағын қоныстар төрткүлдерге, сақ қорғандарының таралу ерекшеліктеріне 

негізделіп Орталық Азияның көшпелі тайпаларының басым бөлігі Қазақстан мен Европаға 

Жоңғар қақпасы арқылы өтті деген болжам айтты [4].  

Ондай қортынды шығаруына Жоңғар қақпасымен малшылар мен жүк тасыған 

керуендердің өтуіне қолайлылығы Балқаш-Алакөл ойыстарының жер бедерінің тегістігі әсер 

етті. Шоқан ғалымдардың баруына тиім салынған ежелгі Орталық Азияда ХІХ ғасырдың 

ортасында болған алғашқы саяхатшылардың бірі болып табылады жұмыстарының 

барысында табылған архелогиялық құндылықтарды экспонат ретінде қойса тартымдылығы 

мен тарихи маңызын арттырар еді. 

1855-1858 жылдар аралығында Ш.Ш. Уәлиханов Жетісу мен Қашқарияға саяхатының 

барысында алғаш рет Балқаш пен Алакөл ертеректе бір көл болған деген болжам айтты. Ол 

өз ойын көктемде еріген қар,  жаңбыр суымен толығып, аумағы артқанда екі көл бір-бірімен 

қосылатынын дәлелдей келе олардың араларын жазда кеуіп қалатын сорлар бөліп жатқаны 

арқылы дәлелдейді [5].  

Шыңғысұлы Шоқан Уәлиханов Алакөл   ойысы мен Жетісу Алатауының флорасымен 

фаунасына сипаттама бере отырып тау беткейлеріндегі биіктік белдеулерінің байқалатыны 

жөнінде өз пікірін айтып сол кезеңдегі ғалымның жетістіктеріне сай үш белдеуге бөлді. 

Олар: таулы, жартылай таулы және жазық. 

Шоқан еңбектеріне жасалған талдаулар ғалымның зерттеулерінің басым бөлігі Жетісу 

өңірі арқылы өткендіктен Алматы облсының ХІХ ғасырдың екінші жартысындағы 

табиғатының ерекшеліктерін, өзен торларының режимін, органикалық дүниесін зерттеуге 

орасан зор үлес қосқан деген ой қорытындыларын шығардық.  

Қорытынды.Жинақталған мәліметтерге жасалған талдаулар Ш.Ш. Уәлихановтың 

ғылыми мұраларындағы Жетісу өңірінің табиғатын, тарихын, археологиялық ескерткіштерін 

зерттеуге қосқан үлесі зор екенін, "Рухани жаңғыру" бағдарламасын жүзеге асыруда ерекше 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

орын алатынын көрсетті. Ғалым мұраларын зерделеу өсер ұрпақтың өлке табиғатын, тарихи-

мәдени мұраларыен оқып-үйренуге деген қызығушылықтары артып, қоршаған ортаның тепе-

теңдігін сақтаудың маңызын түсінуге мүмкіндік беретінін көрсетті.   
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Цифрлық жүйелердің құру, оларды конвергенциялау барған сайын күрделенуде. 

Аталған жағдай қарқынды дамып келе жатқан аппараттық, технологиялық, 

программалық, математика – логикалық, экономикалық т.б. салаларды кеңінен қамтып, 

жаңа міндеттер тудыруда. Бұл мақалада айтылған мәселелерден өрбитін жүйелерді 

құрудың ұстанымдарын, ерекшеліктерін, талаптарын, жобалау үдерістерін кеңінен 

қамтитын сәулеті көп деңгейлі инфомоделдің нұсқасы қарастырылған. Цифрлық жүйені 

құрудағы  көпкритериальді  есептер топтастырылған. Осы тақілеттес модель құрудың 

инфологикалық иерархиясы мен басты талаптарды тұтас құрылымдық сүлбеге келтіру 

тәсілі сипатталады. 

Кілт сөздер: цифрлық жүйелер, конвергенция, инфомодель, көпкритериальді  есептер 

 

Вопросы построения цифровых систем и их конвергенции становятся все более 

сложными. Данное обстоятельство, охватывая интенсивно развивающиеся аппаратные, 

технологические, программные, математико - логические, экономические и прочие 

компоненты, порождает на их стыке все новые задачи. В статье рассматривается одна из 

версий инфомодели с многоуровневой архитектурой. Данная версия объемно охватывает 

вытекающие из вышеизложенных тенденций принципы, особенности, требования, процессы 

проектирования цифровой системы. Сгруппированы многокритериальные задачи создания 

цифровых систем. Описывается иерархия построения подобной системы и способ 

приведения основных требований к единой структурной схеме. 

 Ключевые слова: цифровые системы, конвергенция, инфомодель, 

многокритериальные задачи 

 

The issues of building digital systems and their convergence are becoming more complex. 

This fact, encompassing rapidly developing hardware, technological, software, mathematical and 

logical, economic, and other components, generates all new tasks at the junction. The article 
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discusses one of the multi-tier architecture information models. This version covers the principles, 

features, requirements, and design processes of a digital system arising from the above indicated 

trends. Multi-criteria tasks of creating digital systems are grouped. The hierarchy of constructing 

such a system and the method of reducing the basic requirements to a single structural scheme are 

described. 

 Keywords: digital systems, convergence, information model, multi-criteria tasks 

  

Қазіргі таңда цифрлық жүйелердің ақпаратпен жұмыс жасау шеңберінде 

қолданылмайтын ортасы жоқ. Жүйеде компьютерлерді біріктіру бойынша бүкіләлемдік 

тенденциясы көптеген маңызды келесі мәселелерді шешті, ақпараттық хабарламалармен 

алмасуды жеделдету, қолданушылар арасындағы жылдам ақпарат алмасу мүмкіндігі, жұмыс 

орнынан алыстамай-ақ хабарламаларды алу және тарату, жер шарының кез келген 

нүктесінен түрлі ақпараттарды дереу қабылдау, сонымен қатар әртүрлі аппараттық, 

программалық жабдықтамалар қолданатын өндіруші фирмалардың желілері арасында 

ақпарат алмасу мүмкіндігін берді. Цифрлық жүйелер адам қарекетінің  онсыз тұра 

алмайтындай қажетті бөлігіне айналды. Жүйеде цифрлық жабдықтарды біріктірудің 

бүкіләлемдік тенденциясы ақпарат алмасудың, тасымалдаудың зор мүмкіндігін берді. Қазіргі 

уақытта цифрлық жүйелерге тек қана дәстүрлік ұғымдағы компьютерлік техника ғана емес 

телевизорлар, сан алуан терминалдар, электрқондырғылары, күзет техникасы, тоңазытқыш, 

кондиционер т.б. көптеген әр түрлі салалардың жабдықтары қосылатын болды. Аталған 

тенденция күннен күнге дами бермек. Яғни цифрлық жүйелер тармақтала ұлғайып, 

мекемелердің ақпараттық ортасының инфрақұрылымының арқауына айналды. Бұл өз 

кезегінде цифрлық жүйелерді жасау, жобалау технологиясын  сан – салалы, күрделі етуде, 

оған қойылатын талаптар өсуде. Айтылған мәселелер жұмыcтың өзeктiлiгiн aнықтaйды, 

алгоритмдер сараптау жәнe синтездеу есептеріне түрткі болады. 

Көп критериальді оңтайлау ретіндегі цифрлық жүйені моделдеу 

Цифрлық жүйе күрделі орта болып табылады, ол кез келген қосымшаның шексіз 

сұранысын қамтамасыз етеді.  Сонымен қоса, құралдар мен тәсілдердің кең түрі 

қолданылады. Сондықтан, әмбебап инфрақұрылымды қалыптастыру мен конвергенциялау 

заманауи цифрлық корпоративтік жүйенің өзекті мәселелерінің бірі болып табылады.  

Компьютерлік ақпараттық жүйелердегі күрделі объектілерді көп критерийлік ретінде 

қарастыру үлгілері мен бағдарламалық қамтамасыз әзірлеу есептері маңызды сұрақтардың 

бірі [1]. Әмбебап инфрақұрылымды құрудың негізгі есептерін иерархиялық  жүйе ретінде 

және оларды кешенді салмақтаудың инфологикалық құрылымын 1 суреттегідей көрсетуге 

болады.  

 
Сурет 1 – Цифрлық жүйені жобалаудың инфологикалық моделі 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

1-суретте көрсетілген компоненттер: 

K = {K1, K2, …, KU, K0}; ={1={11, 12,…, 1N1}; 2={21, 22,…, 2N2};…U={U1, U2,…, 

UNU}}  - жергілікті жүйе міндеттерінің төмендегі деңгейлеріне  арналған үйлестіруші 

параметрлері жиынтығы, мысалы, жүйелік,  режимдік параметрлері, трафик, үзілістің деңгейлері 

мен басымдылқтардың мақсаты, қолжетімділік статусын анықтайды және т.б.; 

M = {M1={m11, m12,…, m1N1}; M2={m21, m22,…, m2N2};… MU={mU1, mU2,…, mUNU}} – 

төменгі деңгейдегі тапсырмаларды жобалауға арналған көрсеткіштер жиынтығы: доғарыстарды 

болдырмау,  аппараттық үйлесімділік, өткізу қабілеті, хабарламаларды қабылдау стандартын 

қолдау, жергілікті жүйе контурын құру шешімдері, автономды/қашықтықтан  автоматты түрде 

диагностика жасау мүмкіндігі және т.б.; 

D = {D1={d11, d12,…, d1N1}; D2={d21, d22,…, d2N2};… DU={dU1, dU2,…, dUNU}};  = {1={h11, 

h12,…, h1N1}; 2={h21, h22,…, h2N2};… U={hU1, hU2,…, hUNU}}; P={p1, p2,…, pU,  p0}-  жергілікті 

жүйе міндеттерінің шешімдерінің жиынтығы: басқару мен мониторинг деңгейі, мәліметтерді 

өңдеу мен беру құралдарын және процедураларын технологиялық таңдау, хабарламаларды 

қабылдау режимдері мен әдістері,  берілетін/ қабылданатын деректердің дұрыстығын тексеру 

және оларды түзету, қалпына келтіру қабілеті; оңтайландырудың  жергілікті жүйе міндеттері 

критерийлерінің мәні және басқалары; 

Z = {Z1={z11, z12,…, z1N1} – өзгертілген деректердің модульдерінің жиынтығы; 

Q={q1, q2,…, q} – цифрлық жүйені құрудың міндеттерінің шешімдерінің жиынтығы. 

Осылайша,  жүйені құрудағы  талаптардың шешімдерінің сапасы тек бірден-бір өлшемі 

немесе сапа көрсеткішімен  ғана емес, сонымен қатар критерийлер жинағымен де бағаланады. 

Оңтайландырудың көптеген түрлі критерийлерінің болуы оңтайландырудың көп критерийлері  

әдісін пайдалануға акеледі. [2,3,4].  Бұл ретте әрбір нақты жағдайда  таңдау мәселесі шешіледі: 

баламалы нұсқалары; қаралып отырған критерийлер нұсқаларының бағасын қосқандағы 

мәселелерді шешу әдістері; қалпына келтіру принципіне, оларды салыстыруға және бірыңғай 

өлшеу масштабына әкелетін барлық критерийлері; басымдылықты еепке алу принципі, ал ол 

тапсырыс берушінің бағасы мен критерийлеріне қарауға мүмкіндік береді.  

Формализацияланған түрде цифрлық жүйені жобалаудың мақсаты F(w) мақсатты 

функциясының минимумын табу болып табылады (1) 

)(minarg wFw
Ww

opt



            (1) 

Келесі шектеуді орындау кезінде:  

-  шығатын айнымалыларға қойылатын шектеулерді анықтау (2) 

;,1, niwww iii  
            (2) 

- функционалдық шектеулерді (3) 

kjcwwwfc jnjj j
,1,),...,,( 21  

;   (3) 

- жүйенің технологиялық көрсеткіштерінің мәндеріне шектеулерді анықтау (4) 

2

lim,

1

lim,

,1,)(

,1,)(

KtFwF

KFwF

tt 

 

     (4) 

Шешім қабылдаудың математикалық моделін сипаттайтын операторларды анықтау (5) 

 
Мұндағы  wi*, сj* , wi** , Сj** - шектеулерді сәйкес минималды және максималды 

мәндері;  fj (°) , w1, w2, ..., wn нақты берілген қандай да бір функциялар;  F
v
(w), F

t
(w), F

v,lim
 , F 

t, 

lim
 – алынған көрсеткіштік процестер мәндері, түсәндірулері  (аппараттық, бағдарламалық 

сипаттамалары, бағалаудың өлшемдік  коэффициенті және т.с.с) және олардың берілген 

мәндері;  К1, К2 — (4) шарты мен берілген сәйкес сан көрсеткіштері;   – функционалды 

оператор,  Alm — берілген жиындар; L1, L2, L 3 — функционалды операторлар сандары. 

Бұндай есептер өлшемдері үлкен болғандықтан, кішігірім өлшемді есептер қатарына 

бөлінеді және  F(w) жалпы критерийін мына түрде жазуға болады(6)  
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мұндағы  p1, ..., рk0  — өлшемді коэффициенттер (7), 
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i
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)(wωp i
i - i-критерийі бойынша өлшемді айырылулар; 

WwkiwFωwω iii  ,,...,1)),(()( 0 - монотонды функциялар, әрбір функция 

мақсатын  WwkiwFωwω iii  ,,...,1)),(()( 0 өлшемсіз түрге түрлендіреді (8), (9): 

 

(8) 

 

 

(9) 

 

Мұндағы  және   – F
k
(w),  W мүмкін болатын альтернативтер 

функцияларының сәйкес минималдайтын ең үлкен мәні және максималдайтын ең кіші 

мәні; -  функциялар мақсатын оптимальді мәні.  

 мәндері 0-ден 1-ге дейінгі аралықта жатады.  

Есептің күрделі шешімін таңдап алу үшін, өлшемді коэффициенттерді беру талап 

етіледі және (7)  …, ,  функция мақсаттарының маңыздылығын 

көрсететін,   Pi,  өлшемді коэффициенттерді беру талап етіледі. 

Берілген ақпараттық массивтерді қалыпты түрде баяндау үшін, жоғарыда берілген  есепті 

шешуге қажетті құрылымдық берілгендер базасы жасалады. Бұл база локальдік модельдер 

жиындарымен олардың арасындағы байланысын көрсететін, ақпараттық-логикалық модельдер 

түрінде бейнеленеді. Өз кезегінде әрбір локальді модель, аналогтық түрдегі кортежбен 

көрсетіледі. Көпкритериалды есептердің әртүрлі шешу тәсілдері бар [2,3,4].  

Нұсқалар саны аз мөлшерде болғанда есептің шешімін нұсқаларды таңдап алу әдісімен 

табуға болады. Неғұрлым үлкен өлшемді есептерде тізбектей талдау және кейбір элементтерді 

алып тастау әдісімен ықшамдап шығаруға болады.  Мысалы, нұсқалар (локальді есептерде) 

ереже бойынша шығатын айнымалылардың санына байланысты категорияларға бөлінеді:  

 мұндағы  r — F  локальді критерийдің қолайлы мәндерін 

құратын, құрастырушымен тағайындалатын маңыздылық коэффициенті; F
h
 —шығатын 

айнымалыларының мәндерін құратын h-ші нұсқасы үшін критерий мәндері; Н — олардың 

берілетін мәндерінің жиыны.  

Цифрлық жүйені құрудағы көпкритериальді міндеттер иерархиялық модельдің 

құрылымданған инфологикалық нұсқасына келтірілген. Бұл міндеттерді бөліп қарастыруға 

мүмкіндік береді, жобалау стратегиясын ұйымдастыру икемділігі мен модульдігін қалыптауға 

негізделген.  Қарастырылып отырған аспектіде үлкен өлшемді, көпкритериальді есепті тізбектей 

талдай отырып, нұсқаларды (локальді есептерді) айнымалылардың санына және функционалдық 

тектестігіне сәйкес категорияларға бөлу жолымен ықшамдап шығару әдісі сипатталған. 
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Ұлттық экономиканы модернизациялау үдерісінде  қоғам және индивид санасын 

сапалы өзгерту, оның табиғатын және құылымдық механизімін   анықтау, мақсатты 

басымдылықтарын белгілеу, азаматтар жауапкершілігін арттыру қажет.  Біз, ортақ  

тарихи тағдыр біріктірген көп  ұлтты мемлекет ретінде мәдини мұрат рухани 

құндылытарымызды сақтай отырып,  моральдық экономика негізінің   маңыздылығын 

айқындау және рухани-мәдиниет құндылықтарын экономикалық заңдылықтармен 

үйлестіру арқылы теориялық тұжырымдарын қалыптастыру керек.  Отандық    

«Моральды экономика» ілімінің мектебін құру үшін  озық шетел ілімінің тәжірибесіне мән 

бере отырып,  құндылықтар жүйесінің  экономикалық мазмұнын зерттеу, қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық рухани даму моделін құру болып табылады. 

Тарихи кезеңдерде қалыптасқан рухани-мәдини мұра құндылықтарының   

экономикадағы ролін,     адамгершілік қасиет, әлеуметтік және азаматтық жауапкершілік,   

патриоттық сезім -бүкіл халықтың игілігін көздейтін экономиканың негізін құру,   ізгілікті 

экономика жүйесінің алғы шарттарын бекіту, қоғам келеңсіздіктерімен күресу, теңсіздікті 

жою, әділетсіздікті айқындау болып табылады.  

Кілт сөздер: Адамгершілік экономикасы, моральдық сезім теориясы, мінез-құлық, 

материалдық құндылықтар,  адамгершілік қасиет,   әлеуметтік саясат, пайдалылық, адами 

капитал, жаһандану, қоршаған орта, келеңсіздік, рационалдылық, эгойзм, теңсіздікті жою. 

 

Модернизация нацинальной экономики означает изменение общественного и 

индивидуального сознания, определение его природы и структурного механизма, установливать 

целевые приоритеты и повышать ответственность граждан. Как многонациональное 

государство соблюдая духовные ценности нам необходимо осознать важность основ моральной 

экономики и сформировать теоретические подходы соответствия духовно-культурных и 

экономических закономерностей. Для формирование отечественной школы «Моральная 

экономика» необходимо исследовать зарубежный опыт, экономическое значение системы 

ценностей и создать модель общественного социально-экономического духовного развития. 

Ключевые слова: Экономика гуманизма, теория морального чувства, поведение, 

материальные ценности, социальная политика, полезность, человеческий капитал, глобализация, 

окружающая среда, досадность, рациональность, эгоизм, устранение неравенства 
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"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

Modernization of the national economy means changing the social and individual 

consciousness, determining its nature and structural mechanism, setting target priorities and 

increasing the responsibility of citizens. As a multinational state, observing spiritual values, we 

need to realize the importance of the foundations of a moral economy and form theoretical 

approaches to the conformity of spiritual, cultural and economic patterns. For the formation of the 

domestic school “Moral Economics”, it is necessary to explore foreign experience, the economic 

importance of the value system and create a model of social and economic spiritual development. 

Keywords: economics of humanism, theory of moral sense, behavior, material values, social 

policy, utility, human capital, globalization, environment, annoyance, rationality, egoism, 

elimination of inequality 

 

Қазақстан басқа посткеңестік елдермен салыстырғанда өзіндік географиялық, 

демографиялық, рухани т.б. ерекшеліктері бар ел. Аталған факторлар нәтижесінде қазақ 

халқы Еуразия кіндігінде орналасқан ерекше ұлттардың бірі. Тарихи кезеңдерде қалыптасқан 

рухани-мәдини мұра құндылықтарының экономикадағы ролін,     адамгершілік қасиет, 

әлеуметтік және азаматтық жауапкершілік,   патриоттық сезім - бүкіл халықтың игілігін 

көздейтін экономиканың негізін құру,   ізгілікті экономика жүйесінің алғышарттарын бекіту, 

қоғам келеңсіздіктерімен күресу, теңсіздікті жою, әділетсіздікті айқындау болып табылады. 

Дегенмен, посткеңестік қоғамды қамтыған экономикалық ой-пікірлер экономикалық 

реформалар басталған кездегі экономикалық консерватизмнің, экономикалық жаңа 

модельдердің жергілікті менталитетпен сәйкессіздігі орын алғаны белгілі. Ойымызды 

нақтыласақ, қазақ халқының дүниетанымдық, менталитеттік ерекшеліктері экономикалық 

реформаларды жүргізу барысында нарық заңдылықтарына бейімделу, жаңаша шаруашылық 

жүргізуде түбірлі өзгерістер болғанын атап айтуға болады.  

Экономикалық даму үлгілерін үйлестіруге тырысу, менталды қасиеттерді жоққа 

шығаруды және тіпті жеткілікті түрде есепке алмауды құмнан үй салумен салыстыруға 

болады. Бұл “ұлттан тыс” әмбебап үлгінің мәні Ресей академигі Л.Абалкин айтқандай 

“әлемнің нақты қиындықтарын жоққа шығару, адамдар өркениетін құртуда. Мұнда халықтық 

мәдениеті мен дәстүрі, жанұя қатынастары, жеке адамның психологиялық ерекшеліктері 

назардан тыс қалады” [1, 31-б.]. Бұл туралы ел Президенті Н.Назарбаев «Тарих толқынында» 

атты еңбегінде: “Адамның ой-санасын бір сәтте өзгерту мемлекеттің қолынан келмейді. 

Бірақ мемлекет өзгерістер процесін обьективті тенденцияларды түсіндіру, маңызды 

ақпаратты халыққа жеткізу жолымен және әлеуметтік-экономикалық саясатты іске асыру 

жолымен жеделдетуге қабілетті. Адамдардың жаңа дүниетанымы қалыптасқанша ондаған 

жылдар қажет болады” [2, 2-б.]  деген ой айтқан болатын. 

Мәдениет  және рухани құндылық арқылы қазақстандық қоғам болашағы жайындағы 

биылғы жылғы бағдарламалық  ойтолқуындағы мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты мақаласындағы негізгі  тезистің бірі: «Күллі жер жүзі біздің  көз 

алдымызда өзгеруде. Әлемде бағыты әлі бұлыңғыр, жаңа тарихи кезең басталды. Күн санап 

өзгеріп жатқан дүбірлі дүниеде сана-сезіміміз бен дүниетанымымызға әбден сіңіп қалған 

таптаурын қағидалардан  арылмасақ көш басындағы елдермен тереземізді теңеп, иық 

түйістіру мүмкін емес. Өзгеру үшін өзімізді мықтап қолға алып, заман ағымына икемделу 

арқылы жаңа дәуірдің жағымды жақтарын бойға сіңіруіміз керек»[3, 2 б]. 

Қоғамдық сананы жаңғыртуға әдет пен ойлау стереотипін өзгертпей қол жеткізу 

мүмкін емес. Мұнда қоғамның және де әрбір қазақстандықтың санасын жаңғыртудың негізгі 

элементері көрсетілген: бәсекегеқабілеттілік, прагматизм, ұлттық бірегейлікке сүйенеді, 

мәдениет, білім, ұлттық жеттістіктің  факторы атануға мүмкіндік береді және Қазақстанды 

әлемдік бәсекеге қабілетті отыз елдің ішіне кіруге жақындатады. Осы сәтте біз 

экономиканың ең төменгі сатысынан өттік және алдымызда  шаруашылықтық даму бағытын 

таңдау мәселесі тұр. Және бұл бағыт-бағдар халықтың тікелей рухани-адамгершілік 

деңгейіне байланысты. Сондықтанда, біздің міндетіміз рухани-адамгершіліктік қоғамның 

теоретикалық негізін қалау, негіздеу болып табылады, ал  саналы жастар  рухани-
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

адамгершіліктік дамудың ең жақсы белестеріне қол жеткізуі керек. Рухани-адамгершілік 

ахуал біздің қоғамда жақсы жағына өзгереді, міндетті түрде біз рухани-адамгершілік 

экономикасының даму бағытын қамтамасыз етеміз. Сондықтан, теориялық-экономикалық 

және  практикалық ой-пікір осы бағытта дамуы қажет. 

Қоғам дамуының қажеттілігін қанағаттандыруда тек материалдық дүниемен 

шектеліп қана қалмай, біз жаңа ғасырда рухани құндылықтарды да бойымызға сіңіре 

алуымыз керек. Жаңа ғасыр жаңа бағытпен өрбиді, дамиды. Рухани құндылықтар өндірісі, 

ілімі маңызды орынға ие болады. Әлем тәжірибесінде небары 40 жылдың төңірегінде жаңа 

мектеп бағыты рухани-адамгершілік экономикасы ретінде қалыптасты. Сондықтан да, 

арнайы маральдық экономика ғылыми ортасы,  мектебі қалыптасып дамуда, яғни жаңа 

бағыттағы теорияның негізі қаланып оған деген  қызығушылықтар ғылыми еңбектерде арта 

түскенін байқаймыз.   

Адамгершілік экономикасы классикалық экономикалық теория ілімінен бөлек, 

ауқымы кең, зерттеу әдісіне экономикалық емес  бағыттағы ілімдер де ықпал  етеді.  Бұл 

талап ерекше экономикалық даму заңдылықтарының өзгеруіне түрткі болуы мүмкін.  

Себебі, қазіргі кезде әлемдегі байлықтың басым бөлігі санаулы ғана елдің немесе кішкене 

топтың үлесінде шоғырланған. Әлемдегі өзекті экономикалық проблемалар шешімін 

таппай қайта үдей түсуде. Нарық  субъектілерінің арасындағы бітпес қайшылықтар, мүдде 

қақтығыстары одан ары шиеленісіп, тіршілік әлеміне  қауіп туғызып отыр. Әлем жаңа 

көзқарасқа, тұщымды қағидаларға мұқтаж. Осы арада «рухани-адамгершілік» концепциясы 

толықтай мойындалмағанымен, кейбір мәселелерді шешуге ат салысып келеді. 

 «Моральдық экономика»  ілімі бірнеше кезеңдерді қамтыды. Классикалық 

политэкономияның зерттеу нысандары жеке дара қарапайым  түсініктермен, категорияларын 

айқындап ұдайы өндіріс процесстерімен шектелсе, моральды экономикалық ілім генезисі   

экономикалық қатынастарда туындайтын проблемалардың шешімін адамдық қасиеттерге, 

рухани құндылықтарға, әділеттілікке, сезімге, рационалдылыққа, эгойзмге бағыттады және 

тағы басқа материалдық емес түсініктермен  байланыстырды. Классикалық политэкономия 

өкілі Адам Смит «Моральдық сезім теориясы» (The Theory of Moral Sentiment)  деген 

еңбегінде алғашқы зерттеушілердің бірі ретінде экономиканың этикалық және рационалдық 

ара қатынасын қарастырды. Рессейде жалпы «моральдық экономика» терминін алғаш рет 

қолданысқа енгізген экономист - А.В.Чаянов. ХХ ғасырдың 20-шы жылдары Ресейде 

отбасылық еңбек шаруашылығы табыс табудың көзі емес, жанұя мүшелерінің тіршілік ету 

құралы ретінде қызмет ететіндігі өмірмен дәлелденген болатын [4, 42-47бб]. 

Кембридж университетінің түлегі Э.П.Томпсон  «Моральды экономика» атты 

мақаласында XVIII ғасырда орын алған Англиядағы азық-түлікке байланысты өзгерістер, 

тұрмысы нашар халықтың жай-күйі, табан асты көтерілген қозғалыстың себептерін талдады. 

 Адамгершілік экономика тауарлар мен қызметтерді айырбастау жүйесіне сәйкес келеді 

және нарық алдындағы  қоғамды сипаттайды. Екіншіден, нормалар мен міндеттемелерді 

қамтиды, бұл жағдай талқылауға және әрекет етуге алып келеді, не істелгенін не істелмегенін 

айырады. Бұл нормалар - әділеттілік, бедел және құрмет, адамгершілік мінезінің принциптері. 

Томпсонның айтуы бойынша, моралды экономика екі өлшемді біріктіреді: экономикалық және 

мораль. Бұл екі экономикалық модель - нарыққа қарсы қоғам арасындағы қақтығыстан бастап 

бір-бірінен ажырамайды. Құндылық - норма,  қағидат, міндет, жауапкершілік, шаруашылық 

қатынастардың алғышарты [5, 71б.]. Дж.К.Скот пікірінше, рухани-адамгершілік экономикасы 

эмоцияны көрсету негізінде жататын құндылықтар жүйесіне сәйкес келеді, нақты дәстүрлі 

философия сияқты керісінше емес.   

Қазіргі кезде рухани-адамгершілік принциптері  шаруашылықтың барлық  қатынастар 

аясында  жиі қарастырылатын болды. Экономика қызметтеріне мораль, мінез-құлық, 

теңсіздік, әділетті бәсекелестік, адал кәсіпкерлік, адал еңбек, әлеуметтік және индивиттік 

жауапкершілік, ашықтылық түсініктері жиі аталып, әсер етуші факторлар ретінде еніп отыр. 

Қазақстандық ғылыми айналысқа әлі түспеген «моральдық экономика» ілімі бүгінгі күні 

қажет-ақ.   
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Ұлттық экономиканы модернизациялау үдерісінде  қоғам және индивид санасын 

сапалы өзгерту, оның табиғатын және құрылымдық механизімін   анықтау, мақсатты 

басымдылықтарын белгілеу, азаматтар жауапкершілігін арттыру қажет.  Біз, ортақ  тарихи 

тағдыр біріктірген көп  ұлтты мемлекет ретінде мәдени мұра, рухани құндылықтарымызды 

сақтай отырып, рухани-адамгершілікті экономика негізінің   маңыздылығын айқындау және 

рухани-мәдиниет құндылықтарын экономикалық заңдылықтармен үйлестіру арқылы 

теориялық тұжырымдарын қалыптастыру керек.  Отандық    «Моральды экономика» ілімінің 

мектебін құру үшін  озық шетел ілімінің тәжірибесіне мән бере отырып,  құндылықтар 

жүйесінің  экономикалық мазмұнын зерттеу, қоғамның әлеуметтік-экономикалық рухани 

даму моделін құру болып табылады. Себебі, қазіргі экономика бүгінгі күні тек материалдық 

тауар мен қызметтерге ғана емес ақылға да сүйенуі керек. Ұлттық қабілетке - заманауи 

тиімді білім беру жүйесін қолдау   және жастардың интеллектуалды деңгейін көтеру арқылы 

жетеміз. Әр жеке тұлға  елімізде іске асып жатқан қоғамдық мәдениетті, экономикалық 

өзгерістерді  және әлеуметтік проблемаларды оңтайлы шешуде білім және біліктілікті, өнер 

тапқыштықты, қабілеттілікті, қоғамдық сананы басқару мәдениетінің жоғары деңгейін 

тануы, игеруі қажет.   

Қоғамдық сананы алдын ала түбегейлі өзгертпей жатып, бірде-бір факторды жекелей 

немесе оның жиынтығында Қазақстанның үшінші жаңғырту  жетістігіне жеткізуді 

қамтамасыз ету мүмкін емес. Адам табиғатының оң көрінісі - оның рухани мәдениетімен 

үйлесуінде, жоғары  кәсібилік деңгейіне сәйкес келуінде, ол өз кезегінде - жеке тұлғаның 

қалыптасуына алып келетін идеал адамды және басты мақсат - жаңа білім беру түрін 

құрудағы объективтілікті талап етеді. 

Қоғамдағы морал, адамгершілік мазмұнын объективті, саналы, рухани құндылықтар 

анықтайды және идиал түрін міндетті жетілдіру үлгісін қалыптастырады. Адам объективті 

маңызды және жоғарғы құндылықтарға талпынады. Сонымен, рухани адамгершілік 

экономикасы – экономика сақтық қоры (адам рухы, денсаулығы, өмірі, табиғаты), 

қалаушылық және құмарлықты тиым салу экономикасы. Адам бойына сіңірген рухани 

байлық материалдық байлықпен салыстырғанда адам өмірінің жоғарғы өлшемі болып 

табылады. Рухани-адамгершілік экономикасы адамның сақтануы үшін қажет негізгі құралы 

ретінде көрінеді, адамның дамуына кең жағдай жасайтын және мүмкіндік беретін жеке тұлға 

ретінде ықпал жасайды.  

Қазақстан ғалымдарының арасында рухани-адамгершілік экономикасы мәселесі өте аз 

қарастырылған, бірақ  бұл тақырыпқа жанама әсері талқыланған кейбір еңбектер бар, 

айталық адами капитал, тұтынушының мінез-құлқы, экономикалық ой-пікірдің дамуы 

зерттелген және  олар біздің зерттеулердің нағыз мәнін көрсетпейді. Дегенмен, бұрынғы 

және қазіргі қазақстандық ғалымдар рухани-адамгершілік экономикасын қалыптастырудың 

алғы шарттарын көрсетеді, экономикалық ой-пікірдің даму проблемасын терең зерттейді.   
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

«ӨҢІРДЕ «РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ» БАҒДАРЛАМАСЫН ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ 

ЖАҒДАЙЫ. БҮГІН ЖӘНЕ БОЛАШАҚ»  

 

Тұрсынбай Ғ. 
«Рухани жаңғыру» өңірлік жобалық кеңсесінің жетекшісі, 

 Алматы облыстық ҚХА төрағасының орынбасары    

 

Құрметті конференцияға қатысушылар! 

Қазақстан Республикасының Президенті, Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты халықтан қызу қолдау тапқан мақаласы 

жаһандану дәуіріндегі рухани кеңістігіміздің жаңа бастауы.  

Қоғамдық сананы жаңғырту ұзақ мерзімге бағытталған әрі Қазақстанның мәдени және 

рухани мұрасын сақтау мен ілгерілету саласында іске асырылған «Мәдени мұра» 

(«Культурное наследие», 2004) және «Халық тарих толқынында» («Народ в потоке истории», 

2013)  сияқты ірі бағдарламаларға негізделгенін білесіздер. 

Жаһандану процестері арқылы стандартты емес, күтпеген сын-қатерлер пайда болуда. 

Сондықтан, қоғамдық сананы жаңғырту бүгінгі таңда ерекше маңызды және өзекті мәселе 

болып отыр, өйткені әлем күн сайын өзгере түсуде. Жаңа ақпараттық және 

коммуникациялық технологияларды белсенді пайдалану өмірдің ритмі мен стилін түбегейлі 

өзгертуде, ұлттық дәстүрлер де заманауи элементтермен толықтырып отыруды қажет етеді.  

Қоғамдық сананы жаңғыртуға сұраныс ортақ әлеуметтік кеңістікте өмір сүріп жатқан 

полиэтносты халықтың бүгінгі заманның қарқынды өзгермелі шарттарына сәтті бейімделу 

қажеттілігіне тікелей байланысты екені айқын. 

 «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске асыру мәселелері бойынша  еліміздің жоғары 

оқу орындары өткізген жұмыстарға көз жүгіртсек,  рухани жаңғыру бағдарламасын 

сараптамалық-талдамалық қолдау мен ілгерілету мәселелеріне ғылыми-оқытушылық 

қоғамдастықтың барынша тартылғанын аңғарамыз. 

Ағымдағы жылдың 5 айында ғана еліміздің ЖОО-ры 149 монография басып 

шығарған, 4,2 мыңнан астам мақала жариялаған, 78 экспедиция және 1,5 мыңға жуық 

әртүрлі форматтағы іс-шаралар (конференциялар, дөңгелек үстелдер, семинарлар, 

кездесулер, конкурстар және т.б.) өткізген. Оқытушылар мен студенттер 2,8 мыңнан астам 

тақырыптық ғылыми жобаларды іске асырады, 27,5 мың студент баратын 138 

элективті курс енгізілген. 
Бұл процеске жас ғалымдарды, магистранттар мен докторанттарды тартудың маңызы 

зор екендігі анық. Алайда, дерекөздерді саралайтын болсақ, қазіргі уақытта кейбір    ЖОО-ы 

жариялап жатқан  монографиялар мен мақалаларда негізінен архаиканы, Қазақстанның 

ежелгі тарихы мен мәдениетін зерделеуге баса назар аударылғаны байқалады. 

Бүгінгі таңда қоғамдық сананы жаңғырту процестерін заманға сай ұғындыруға  

бағытталған талдамалық материалдар қажет. 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті ұйымдастырған бүгінгі 

конференция осы іске игі ықпал етеді деп сенеміз. «Рухани жаңғыру» құндылықтарын 

көпшіліктің санасына жеткізу және бекіту процестеріне білімгерлерді тарту үшін бастапқы 

практикалық алаңдар құру, бағдарлама идеяларын ілгерілету үшін интернет 

коммуникациялардың әлеуетін  толық пайдалану мүмкіндігін қарастыру маңызды 

алғышарттардың бірі.  

Жастар үшін интернет пен әлеуметтік желілер негізгі ақпарат көздері болып 

табылатынын ескере отырып, университеттердің сайттары мен интернет қауымдастықтар 

басты коммуникациялық арналар ретінде болуы тиіс. Бағдарлама шеңберінде жобаларды 

іздестіру, талқылау және іске асыру үшін онлайн-алаңдар құру мүмкіндігі артық етпейді. 

Сараптау кеңестері мен өңірлік жобалау офистері мүшелерінің қатысуымен 

студенттік диалог алаңдарын құру бүгінгі күннің басты талабы. 
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Қазақстан азаматтарының қоғамдық санасының мазмұны олардың мүдделерімен, 

құндылықтарымен тығыз астасып, мәдениетті мінез-құлық практикасын, әдет-ғұрыптар мен 

салт-дәстүрлерді, ғылымды, адамгершілікті қамтитын рухани негізге сүйенетіні ескеріле 

отырып облысымызда нақты жұмыстар жүргізілуде. 

Өңірлік жобалық кеңсе І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті 

базасында жасақталған Сараптау кеңесімен тығыз байланыста жұмыс істейміз. Менің 

мақалам жұмыстың практикалық бөліміне негізделгендіктен, бағдарламаның негізгі 

бағыттары бойынша атқарылған жұмыстарға тоқтала кетуді жөн көрдім. 

Бағдарламаны жүзеге асыру аясында 2018-2019 жаңа оқу жылына  І.Жансүгіров 

атындағы ЖМУ-нің жұмыс жоспарына "Қоғамдық сана негіздерін  жаңғырту" пәні, 

"Туған жер", "Киелі Қазақстан", "Қазақ тілінің латын қарпіне көшуі" сияқты арнайы 

жобаларды іске асыру мақсатында оқу процесіне «Жетісу өлкетануы», «Қазақстанның 

туризм географиясы», «мәдени-танымдық туризм», «тарихи өлкетану», «Жетісу 

тарихы» сияқты элективтік пәндер енгізілуі атқарылған жұмыстың нақты көрсеткіші. 

Университет пен Облыстық Қазақстан халқы Ассамблеясы бірлесіп ұйымдастырған «Рухы 

бекем, киелі мекен – Жетісу атты» ғылыми – танымдық экспедицияы Жетісу жеріндегі 

киелі жерлердің құпиясын зерттеу еңбектеріне арқау болды. 

2017  жылы желтоқсанда республикада бірінші болып Талдықорған қаласында арнайы 

«Рухани жаңғыру» орталығы ашылды. Облыстық  Жобалық кеңсенің кәсіби мамандар тобы 

осы ғимаратта  жұмыс жасайды.  

Алматы облысында «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында бастапқыда 308 

жобаны  2022 жылға дейін жүзеге асыру жоспарланғанымен, бұл шаралар саны жылдан-

жылға толығып, артып келеді. 

Тек қана  «Атамекен» кіші бағдарламасын іске асыру бойынша 2017 жылы жалпы 

сомасы 5,159 млрд. теңгені құрайтын 48 жоба жүзеге асырылды. 

Бағдарламаны жүзеге асыруға көпшіліктің, меценаттардың   қатысуы  - 

қайырымдылық қорын арттыру сияқты маңызды аспектілердің ерекше қолдауға ие 

болғанының белгісі. 

Атап айтсақ, Алакөл ауданының орталығы Үшарал қаласында  С. Мыңбаевтың 

демеушілігімен құны 550 млн теңге көлемінде «Тарлан» спорттық сауықтыру кешені  

ашылды. 

Ұйғыр ауданында 54 млн. теңге көлемінде ұрпаққа аманат болып қалатын   «Жарты 

Баба» мемориалдық кешенінің ашылуы, еліміздің ең айтулы мерекесі 30 тамыз – 

Конституция күнімен тұспа тұс келді. 

Кербұлақ ауданы Тастыбастау ауылында жеке кәсіпкер, ауыл тұрғыны Хасан Абуев 

өз қаражатына  40 млн. теңге көлемінде жаңа бастауыш мектеп салып берді. 

Қарасай ауданында «Батыр Бабалар» мемориалдық мұражайы, Тұңғыш 

Президенттің «Атамекен» тарихи-мәдени орталығы сияқты маңызды мәдени нысандар бой 

көтерді. 

Балқаш ауданында кәсіпкер Азамат Молдақасымовтың көмегімен 360 млн. теңгеге 

бастауыш мектеп, балалар ойын алаңы салынды, ауылдық жолдар жөнделді, 

көшелерді жарықтандыру жүйесі жүргізілді. 

Меценат Бауыржан Оспанов Алакөл ауданында жалпы сомасы 250 млн.теңгені 

құрайтын мұғалімдер мен жаттықтырушыларға арналған 10 үй, Лепсі ауылындағы интернат 

оқытушылары үшін 16 бөлмелі жатақхана және Жыланды ауылында 8 млн. теңгеге 

патронаттық отбасыларға арналған үй салды.  

Ал Жамбыл ауданының Ақтерек ауылында шаруа қожалығының басшысы Темірлан 

Шайнүсіпов 140 млн. теңгеге 20 тұрғын үй салған. 

Ағымдағы жылы облыс орталығында дін істері және азаматтық қоғам министрлігімен 

бірлесіп «Өңірлердің тұрақты дамуына жергілікті қоғамдастықтардың қосқан үлесі» 

тақырыбында  «ASAR» Республикалық форумы өткізілді. Форум үкіметтік емес 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

ұйымдар-бизнес-мемлекет үшжақты ынтымақтастықты көздеп, бірлескен жобаларды 

айқындады.  

 «Рухани қазына» кіші бағдарламасы аясында жүзеге асқан ауқымды шаралардың 

бірі –  өңірдегі мәдениет үйлерін жаңғырту. 

Осы жоба арқылы облыста алдағы жылдарда 243 мәдениет үйі күрделі жөндеуден 

өткізіледі. Оның 7-еуі  2017 жылы жасалса, биыл 13 жобалық-сметалық құжаттама жасалды. 

«Жырға тұнған мекенім – Жетісуым»  жобасы бойынша бір күнде 39 жергілікті 

ақын-жазушының кітаптарының тұсауы кесілді. «Жетісу балалар кітапханасы» жобасы 

бойынша 6 автордың балаларға арналған түрлі жанрдағы антологиясы жарық көрсе, тағы 43 

автордың жинақтары  басылып шығып, жалпы 24 мың дана кітап оқырманға жол тартты. 

«Алматы облысы ескерткіштерінің ІІ томдық энциклопедиясы» жинақталып, 

қолданысқа ұсынылды. 

Қазіргі уақытта тарихи маңызы зор Орбұлақ шайқасының 375 жылдығына арналған 

«Орбұлақ» мемориалды кешені, Талғар ауданындағы «Саяси қуғын-сүргін 

құрбандарына арналған музейі» салынуда. 

«Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы» жобасы аясында 2017 жылы Жетісу 

өңірінде  8 блог-тур ұйымдастырылса, 2018 жылы облыс журналистері Оңтүстік және Батыс 

Қазақстан өңірлеріндегі киелі жерлерді аралап қайтты. Түркістан, Шымкент, Жамбыл, 

Қызылорда, Батыс-Қазақстан, Маңғыстау, Атырау және Актөбе, барлығы 8 облыста болды.  

«Қазақстанның киелі жерлері географиясы» аясында Жетісу журналистері 50-ге жуық 

нысанды көріп, танысты. 

Мысалы, Бекет ата және Шақпақ ата  жер асты мешіттері, Көркембай мешіті, Адай ата 

кесенесі, Орал қаласындағы тарихи-өлкетану мұражайы, көне Отырар қаласы, Ақмешіт  

үңгірі, Қожа Ахмет Яссауи жер асты мешіті мен Арыстан Баб кесенесін ерекше атап өтуге 

болады. Бұқаралық ақпарат құралдарында шараға қатысты   157 материал жарық көрді. 

Латын қарпіне көшу уақыт талабынан қалмау үшін, әлемдік кеңістікке табысты 

интеграциялану үшін, бір қызығы, интеграцияланып қана қоймай, өзінің кескін-келбетін 

сақтап қалу үшін маңызды екенін бүгін әркім біледі. 

Еліміз бойынша қазақ әліпбиін 2025 жылға дейін латын графикасына кезең-

кезеңімен көшіру жөніндегі іс-шаралар жоспары, сондай-ақ терминология бойынша 

ғылыми зерттеулер жүргізу үшін «2018-2020 жж. жаңа ұлттық латынграфикалық әліпби 

негізінде қазақ жазуын жаңғыртудың ғылыми-тілтанымдық базасын әзірлеу» атты 

ғылыми бағдарлама жүзеге асырылуда. Бұл орайда Облыстық тілдерді дамыту басқармасы 

мен І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, А. Байтұрсынов атындағы Тіл 

білімі институтымен бірлесіп, маңызды көпшілік шаралар ұйымдастыруда. Қазіргі таңда 

«Латын әліпбиі: тәжірибе, пікір» халықаралық конференциясын ұйымдастырып, «Тіл – 

жаңғыру механизмі» республикалық дебат турнирін өткізуге дайындық үстінде. 

Тіпті, «Тәуелсіздік пен тіл – егіз ұғым» тақырыбында суретшілер байқауын да 

жоспарлап отыр. 

«Тәрбие және  білім» кіші бағдарламасы бойынша  Реестрге 40 іс-шара енгізіліп,  

оның 23 жобасы бүгінгі күні жүзеге асты. 

Облыстың аудан қалаларында «Кітапқұмар Жетісу» ауқымды акциясы жалғасуда. 

Сонымен қатар, өңірлерде оқушылардың  кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру 

мақсатында  «Мектепке кітаптар  сыйла!» акциясы жүзеге асырылып отыр. 

Жалпы білім беретін мектептердің оқушылары арасында «Мақал - сөздің мәйегі» 

облыстық интеллектуалды сайысы, «Жыр алыбы – Жамбыл» республикалық айтысы, 

М.Мақатаевтың «Жырлайды жүрек» республикалық әдеби оқулары өтті. 

Жасөспірімдердің бойында отаншылдық рух пен туған елге деген құрмет сезімін ояту 

мақсатында Талдықорған қаласындағы «Жастар» спорт сарайында грек-рим күресінен Азия 

чемпионы Н.Теңізбаев пен олимпиада жеңімпазы М.Мамыровтың қатысуымен шеберлік 

сыныптары өткізілді. 
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Осы атқарылған жұмыстардың барлығы «Ақпарат толқыны» кіші бағдарламасы 

аясында халыққа ақпарат құралдары арқылы жетіп отырады. «BlogCamp - Alakol summer 

school» тақырыбымен өткен семинарда, бүгінгі күннің трендті электронды БАҚ пен 

әлеуметтік желінің білгір мамандары мастер-класс өткізіп, өз білімдерімен бөлісті. Мысалға, 

қысқа жазбалар алаңы болып саналатын Telegram-ның негізгі артықшылықтары, трендтері 

жөнінде қазақстандық саясаттанушы, белгілі блогер Ербол Еділов мастер-класста 

«Қазақстанның медиа саласындағы жетекші ақпараттық интернет жобалары» тақырыбында 

ой қозғады. 

Мемлекет басшысының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында 

қамтылған негізгі тезистер мен мағыналарды кешенді әрі ретімен жариялау көп жағдайда 

ақпараттық-түсіндіру жұмысының сәтті болуының кепілі. Азаматтар мен сарапшылар 

қоғамдастығының бастама көтерілген жаңғыру қадамдарына көзқарасы ақпараттық 

сүйемелдеудің қаншалықты сапалы әрі мазмұнды ұйымдастырылғанына байланысты. 

Сондықтан, ақпараттық материалдар (мақалалар, жарияланымдар, бейнесюжеттер, 

түсініктемелер және т.б.) жоғары талдамалық деңгейде болуы қажет. Бағдарламаны қолдауға 

ғана арналған дәстүрлі нұсқауларды қамтитын жалпылама, орағытпа, үстіртін 

тұжырымдамалардан болмауы тиіс. Мақала авторлары мен сарапшының дәйекті, айқын және 

түсінікті ұстанымы маңызды. 

Өңіріміздің туристік тартымдылығын дамыту, насихаттау бағдарламаны жүзеге 

асырудың тағы бір кешенді саласы. Бұл бағытта облыстық «Жетісу» телеарнасы мен жас 

таланттар бірлесіп түсірген «Welcome to Zhetysu» («Вэлком ту Жетысу) көркем фильмін 

атап айтуға болады. 

Dars Films студиясы Алматы облысы туралы «Жетысу - навстречу солнцу» атты 30 

секундтық жарнамалық ролик және 2 минуттық  мини-фильм әзірледі. BBC World News 

өңірлік коммерциялық өкілдігінің басшысы Сергей Становкинның айтуынша, бұл жоба 

Қазақстандағы соңғы 6 жыл түсірілімдегі ең техникалық күрделі жобалардың бірі болды. 

Ағымдағы жылдың 1 қыркүйегінен бастап бұл ролик BBC World News телеарнасынан 

көрсетілуде. Халықаралық  Al-Jazeera медиа агенттігімен (әлемнің 150 мемлекетіндегі 320 

млн. үйді қамтыған), Euronews телеаранасымен (әлемнің 150 мемлекетіндегі 300 млн. үйді 

қамтыған) байланыс орнатылып, 571 млн. аудиториясы бар BBC телеарнасында Жетісу жері 

туралы 2 бейнеролик көрсетілуде. 

Облысымызда республикалық «Рухани жаңғыру» журналы жарық көре бастады. 

Оның таралымы 5100 данаға жетті. 

«Талдықорған, мен сені сүйемін» мюзиклі түсірілуде, мұнда өңірдің көрікті жерлерін 

көрсету және туризмді дамытуға ықпал ету көзделген.   

Облысымыздағы Сүлеймен Демирел университетінің студенттерімен бірлесіп 

«Жетісудың қасиетті жерлері» атты үш тілде iOs (Айос) и Android (Андроид) мобильді 

қосымшалары іске қосылды.  

Бағдарламаның орындалуын белсенді насихаттаған үздік 21 журналистке  облыста 

арнайы «Самғау» сыйлығын тағайындалып, өткен жылы тұңғыш рет өткізілді. 

Енді бұл байқау жыл сайын өткізілетін болады. 2018 жылы жылы «Самғау» 

журналистер сыйлығының жүлде қоры  11 номинацияға ұлғайып,  8 млн. 400 мың теңгені 

құрады. 

"Жетісу" телеарнасында «Рухани жаңғыру» бағдарламасының шеңберінде  түсірілген 

"Dancing Zhetisu" (дэнсинг Жетісу), "Kolsai" (көлсай), "100 жаңа есім", "Туған өлке"сияқты 

бейнебаяндар ұдайы көрсетілуде. 

Ақпараттық материалды дайындау кезінде спикерлердің, сарапшылардың, 

блогерлердің және т.б. сапалық құрамына мән беру қажет. Спикердің мәртебесі мен 

регалиясын ғана емес, оның шешендік қабілеттерін, өз пікірін түсінікті әрі қысқа баяндау 

дағдыларын да басшылыққа алуымыз керек. 
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Бәсекеге қабілетті, сындарлы, келешегі бар, жаңа білімге ұмтылған, бірақ бұл ретте 

өзінің ұлттық кодын сақтай білетін жаңа заманауи қазақстандықтың бейнесін (эталонын) 

қалыптастыру маңызды. 

Бірақ, этноұлттық артықшылықтың таралуына жол бермеу мақсатында ұлттың мәдени 

кодына, тарихи фактілерге, латын қарпіне көшуге, Қазақстанның киелі жерлеріне қатысты 

мәселелерді және басқа да «сезімтал» мәселелерді түсіндіру кезінде әдептілік сақтау 

қоғамның бірлігі мен тұтастығының кепілі екенін ұмытпағанымыз абзал.  

ХХІ ғасырдағы ұлттық сананы жаңғыртудың маңызды бағыты жеке деңгейде де, 

қоғамдық деңгейде де бәсекелік қабілет, прагматизм, ұлттық бірегейлікті сақтау, білімнің 

салтанат құруы, эволюциялық даму және сананың ашықтығы болып табылады. 

Уақыт ағымынан, заман көшінен кейіндеп қалмас үшін осы міндеттерді тиянақты 

жүзеге асыруға бізде барлық мүмкіндіктер бар. Адами құндылықтар, рухани қазына, 

жастарды тәрбиелеу, олардың бойына патриоттық рухты сіңіре білу жолындағы кешенді 

жұмысы жүріп жатыр. Бұл дегеніміз – ұлтымыздың барлық ұлттық салт-дәстүрлерін, 

мемлекеттік тіліміз бен әдебиетімізді, мәдениетімізді, ұлттық рухымызды жаңғырту деген 

асыл ұғымға келіп саяды. 

УДК 621.01; 539.3; 539.62 
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Унайбаев Б.Ж.¹, д-р техн. наук, проф., Акишев Т.Б.¹, канд. техн. наук, проф., Нуспеков Е.Л.¹, 

канд. техн. наук, проф., Сартаев К.З.¹, д-р техн. наук, проф. 

АО «Екибастузский инженерно-технический институт»¹, г. Екибастуз 

 

E-mail: ubks52@mail.ru, toleu_ab@mail.ru,  nuspek@mail.ru, k.sartaevkz@mail.ru 

 

Серпімді деформацияланатын стерженді звенолары бар механизмнің 

квазистатикалық кернеулік-деформациялық күйін зерттеудің әдістемесі ұсынылады.  

Кілт сөздер: шекті-элемент әдісі, квазистатика, серпімділік. 

 

Предложена методика квазистатического исследования напряженно-

деформированного состояния механизма с упруго-деформируемыми стержневыми 

звеньями. 

Ключевые слова: метод конечных элементов, квазистатика, упругость. 

 

It is offered quasistatic the approach of research of strain-deformated state (SDS) of Flat 

mechanisms with elastic - deformable elements. 

Key words: finite-element method, quasistatic, stabilityelastic. 

 

Основные этапы квазистатического расчета НДС упругого стрелочного перевода 

заключается в следующем: 

- задание и определение величины и характера распределение всех поверхностных, 

объемных сил, действующих на элементы стрелочного перевода заданной внешней 

поверхностью и параметрами, устанавливающими связь между компонентами напряжения и 

деформации; 

- расчет внутренних факторов, т.е. определение перемещений, напряжений и 

деформаций, которые возникают в различных конструктивных элементах стрелочного 

перевода при действии на него заданных и найденных внешних нагрузок. 
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Физическая модель стрелочного перевода с упруго-деформируемыми 

элементами 

В общем случае стрелочный перевод имеет бесконечно много особенностей свойств 

материала, геометрии, характера внешнего нагружения и т.д. Некоторые свойства исходного 

стрелочного перевода при переносе на модель могут подвергаться каким-то изменениям, 

незначительно влияя на принцип его работы. Поэтому исследуемый упруго-деформируемый 

стрелочный перевод представляется некоторой физической моделью, обладающей лишь 

конечным числом свойств, присуще исходному объекту исследования. 

Стрелочный перевод можно моделировать с помощью множества стержневых 

элементов с различными геометрическими и упругими характеристиками. 

Одним из механических свойств, которыми в той или иной мере обладают все 

конструктивные материалы из стержневых элементов, является свойство упругости. 

Использование допущения об упругости в дополнение к допущению о сплошности с 

помощью методов теории упругости позволяет подойти к решению практически важных 

задач исследовании НДС стрелочного перевода с прямолинейными стержневыми 

элементами под действием любой нагрузки. 

Помимо свойств упругости, сплошности и геометрической линейности или 

относительной жесткости некоторым элементам рассматриваемых объектов считается 

присущим еще свойства однородности, изотропности, физической линейности. Учет этих 

свойств приводит к существенному упрощению математических уравнений и зависимостей, 

описывающих НДС идеально упругого стрелочного перевода. 

Для описанной выше физической модели идеально упругого тела в достаточной 

степени обладают сталь, а также другие металлы и их сплавы. 

Для однородного упругого тела коэффициенты в уравнениях обобщенного закона 

Гука будут постоянными величинами. В качестве независимых постоянных для изотропного 

тела обычно принимают модуль нормальной упругости, модуль сдвига и коэффициент 

Пуассона. 

Внешние силы, действующие на конечные элементы (КЭ) стрелочного перевода, 

можно разбить на сосредоточенные, распределенные по поверхности и распределенные по 

объему. В соответствии с ее целями и методами учитывается действительный характер 

распределения этих сил.  

Может случиться, что силы к стрелочному переводу приложены не в узлах. Тогда 

узловые нагрузки должны содержать не только узловые внешние силы, приложенные 

непосредственно к узлам, но и эквивалентные или узловые усилия от действия внеузловой 

нагрузки. Внеузловая нагрузка вызывает появление реакций в виде сил и моментов в узлах. 

При конечно-элементном моделировании (КЭМ), такую нагрузку следует заменить системой 

статически эквивалентных сил, приложенных в узлах.  

Один и тот же стрелочный перевод может быть представлен несколькими различными 

физическими моделями. При этом метод исследования, трудоемкость расчета, точность 

оценки поведения элементов, объекта в целом зависят от выбранной модели. Следующим 

этапом расчета является математическое описание поведения физической модели 

стрелочного перевода. 

При построении математической модели часто вводятся дополнительные 

упрощающие предположения о характере отдельных свойств элементов стрелочного 

перевода. Поэтому выбранной физической модели не обязательно соответствует 

единственная математическая модель. 

Материал пространственного призматического стержня, т.е. стержня с постоянными 

по всей длине поперечным сечением и прямолинейной осью, с началом в точке i и концом в 

точке j соответственно, и длины l  (рисунок 1), описывается набором постоянных: 

упругими свойствами материалов и некоторыми геометрическими характеристиками 

поперечного сечения элемента, т.е. площадью поперечного сечения стержня А; жесткостью 
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стержня при кручении GJ , где G  - модуль сдвига, J  - полярный момент инерции 

сечения стержня; жесткостью стержня при изгибах 


EJ , 


EJ , где E  - модуль продольной 

упругости,  JJ ,  - главные моменты инерции поперечного сечения стержня; 

коэффициентом Пуассона ν; плотностью материала ρ. В индексах моментов инерции сечения 

стержней приводится координатные оси ЛСК 'O , жестко связанной пространственным 

стержнем. При этом ось 'O  направим вдоль оси стержня, которая направлена от 

начального сечения с центром тяжести i к конечному сечению с центром тяжести j , а оси 

'O  и 'O  по направлениям главных осей инерции поперечного сечения. Начало системы 

координат 
'O  локальной системы координат (ЛСК) помещается в центре тяжести 

начального поперечного сечения пространственного стержня. 

Сам упругий элемент находится в глобальной системе координат (ГСК) XYZ . 

Выполняется гипотеза плоских сечений по всей длине стержня, которая дает 

возможность описать НДС дискретного элемента в рамках одномерной задачи в условиях 

воздействия внешних статических сил. Тогда все кинематические и силовые факторы в 

любой точке элемента зависят лишь от координаты  . 

Под действием внешних усилий каждая точка расчетного элемента деформируется. 

Возможность перемещения любой точки определяется степенями свободы, причем каждой 

составляющей перемещения соответствует одна степень свободы. В каждой произвольной 

точке поперечного сечения пространственного расчетного стержневого элемента появляются 

шесть составляющих перемещения: три составляющих линейного перемещения 

  w,,u  в направлении главных локальных осей 
111

,, ООО  системы 

координат 'O  и три составляющих угла поворота 


 ,,  соответствующего 

сечения вокруг тех же осей. 

Усилия в узловых точках КЭ обусловлены единичными перемещениями этих точек, 

возникающие при действии внешних нагрузок, приложенных к стержневому элементу.  

Введены обозначения соответствующих внутренних усилий: N - нормальная сила в 

сечении; 


M , M и M - крутящий и изгибающие моменты, действующие в сечении 

относительно осей 
111

,, ООО ; 
Q , 


Q - поперечные силы в сечении. 

Для удобства обозрения и последующего использования представляется 

целесообразным выписать все основные уравнения классической теории упругости по 

отношению стержня. 

Прежде всего, это известные из механики условия равновесия бесконечного малого 

элемента d  пространственного стержня при действии вдоль его оси  равномерно 

распределенной силы q  и моментной нагрузки m  [1,2]: 

     0q
d

dN
 




, 0q

d

dQ
 




, 0q

d

dQ
 




, 

0m
d

dM
 




, 0Q

d

dM
 




,   0Q

d

dM







.   (1) 

Система сил, действующих на тело и любую его часть, всегда должна удовлетворять 

условиям равновесия – уравнениям равновесия. 

Следующая группа уравнений – зависимости Коши (геометрические соотношения) - 

определяются зависимостью между линейными перемещениями  и деформациями.  
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Между перемещениями  w,  и углами поворота 


 ,  произвольного сечения 

стержня имеются связи вида [1,2] 







d

dw
 ,  









d

d
 .      (2) 

Продольная деформация  , деформаций поперечного сдвига   ,  погонный угол 

закручивания, т.е. изменения угла закручивания  , кривизны оси стержня 


 , 


  связаны 

с 


u , 


 w,  и 


 ,,  соотношениями [1,2] 







d

du
 , 




 



 

d

d
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dw
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d

d
 . (3) 

В общем случае для описания деформации сплошного тела под действием заданных 

внешних нагрузок уравнений равновесия и геометрических соотношений оказывается 

недостаточно. Необходим дополнительный учет механических свойств материала. 

Поэтому последняя группа основных уравнений – физические уравнения 

(обобщенный закон Гука, описывающие физические свойства упругого стержня) – 

устанавливает зависимость между напряжениями и деформациями.  

Уравнения обобщенного закона Гука записываются в виде 

     D .     (4) 

Полученные уравнения, связывающие компоненты напряжения с компонентами 

деформации позволяют по известным для некоторой точки тела компонентам напряжения 

определить в этой же точке все компоненты деформации, и наоборот.  

Система уравнений (1-4), описывающих перечисленные выше закономерности, 

оказывается достаточной для решения основной задачи теории упругости пространственного 

стержневого элемента. 

Основные соотношения метода конечных элементов (МКЭ) для стержневых 

элементов 

Стержневые элементы, являющиеся составной частью стрелочного перевода, 

описывают их НДС, находясь в условиях сложного сопротивления. 

Для решения НДС для принятой модели стержневых элементов, вполне приемлемы 

уравнения в перемещениях (1-4), получаемые из общих методов трехмерной теории 

упругости. 

Расчет стрелочного перевода в целом, состоящих в основном из множества 

пространственных стержневых элементов, приводят к практической возможности их 

решения известными точными или приближенными математическими методами. 

Большой эффективностью обладают приближенные методы, основанные на 

использовании основных зависимостей теории упругости в форме вариационных 

(энергетических) уравнений (метод Ритца, метод конечных элементов и др. 

МКЭ, базирующийся на рассмотрении транспортных конструкций в виде 

совокупности отдельных конструктивных элементов, соединенных в конечном числе 

узловых точек, является наиболее эффективным численным методом решения краевых задач 

и применяется практически во всех областях науки и техники. 

В МКЭ реализуется простая и очевидная идея исследования поведения отдельных его 

частей – конечных элементов. Например, для стрелочного перевода – это их элементы, т.е. 

естественно дискретные прямолинейные или криволинейные стержневые элементы (рельсы, 

шпалы, железобетонные конструкции и др.). МКЭ позволяет учесть неоднородность 

материала, граничных условий и изменяемости геометрической формы элементов и др. 

Ключевая идея МКЭ при анализе поведения упругого стрелочного перевода 

заключается в следующем: стрелочный перевод в целом моделируется путем разбиения ее на 

конечные элементы (КЭ), в каждой из которых поведение объекта описывается с помощью 
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отдельного набора выбранных функций, представляющих перемещения в указанных 

элементах; построение матриц жесткости элемента (МЖЭ) и объекта в целом и приведение 

местной нагрузки к узловой для каждого КЭ; построение канонических уравнений; решение 

канонических уравнений и определение значений компонентов НДС (перемещений, 

напряжений) элементов стрелочного перевода. 

Особые преимущества метода заключается в удобстве формирования систему 

алгебраических уравнений высокого порядка и возможности представления совершенно 

нерегулярных и сложных объектов и условий нагружения. 

Разобьем стрелочный перевод  на множество КЭ и рассмотрим один из них.  

Для определения матричных соотношений между компонентами 

  )M,...,N,M,M,M,Q,Q,N(f jjiiiiii

T

n    вектора  узловых усилий КСЭ, 

действующие на i-м и j-м узлах, и компонентами  Tu  вектора узловых перемещений 

идеализированного конечно-стержневого прямолинейного элемента воспользуемся МКЭ в 

форме метода перемещений. 

С учетом известных из механики условия равновесия (1), геометрических 

соотношений (2-3), т.е. зависимости Коши, определяющая связь между линейными 

перемещениями   w,,u , углами поворотов   ,,  и деформациями, а также 

обобщенного закона Гука (4), описывающие физические свойства упругого стержня, 

получим обыкновенные дифференциальные уравнения для определения кинематических 

характеристик произвольной точки стержневого элемента длиной l и считая внешние 

нагрузки постоянными по длине стержня, можно получить ее решение. Считается, что для 

стержня длиной l заданы значения компонентов смещений и углов поворота вектора  u  в 

торцовых сечений i и j      jjjjjjiiiiii

T
wuwuu  , так как 

деформированное состояние элемента должно полностью определяться заданием двух его 

торцевых перемещений и можно представить в матричном виде  

    uNwuu 











  .   (5) 

Здесь  )l(N есть матрица преобразования узловых перемещений в перемещения 

идеализированного элемента, т.е. матрица функции формы. Компоненты матрицы  )l(N  

характеризуют перемещения точек элемента, обусловленные перемещениями 

соответствующих узлов. 

Для пространственного призматического стержня (4) выразим внутренние силовые 

факторы в любой точке стержневого элемента через его узловые перемещения 
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Элементами матрицы  )(lN  являются функции формы и их производные по длине 
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Упругие свойства отдельных стержней, на которые разбиваются транспортные 

конструкции, определяются их матрицей жесткости. Эти матрицы определяют связь между 

узловыми усилиями и узловыми перемещениями рассматриваемого конечного элемента. При 

заданных компонентах перемещений начального и конечного сечений пространственного 

прямолинейного стержневого элемента матрица жесткости элемента представляется в виде [1,2] 
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Под действием силы все узлы КЭ, кроме закрепленных, получают перемещения. 

Естественно, для каждого узлового перемещения можно ввести соответствующее узловое 

усилие, причем в упругом случае эта связь будет линейной и уравнения связи между 

векторами узловых усилий   )M,...,N,M,M,M,Q,Q,N(f jjiiiiii
( l))
л 


  и 

перемещений   ),,,w,,u,,,,w,,u(u jjjjjjiiiiii

T

   можно записать 

в виде 

     ukf )l(
л

)l(
л  .     (10) 

 

При выводе матрицы жесткости (9) предполагалось, что стержневой и узловой 

элементы соединены жестко. Однако на практике часто встречаются шарнирные соединения 

стержневых и узловых элементов, которые не передают одну или несколько компонент 

векторов реакций. В этих случаях корректируются МЖЭ. 
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Конечно-элементная модель упругого стрелочного перевода 

МКЭ дает возможность строить разрешающую систему уравнений на основе 

рассмотрения каждого отдельного конечного элемента. 

Для расчета стрелочного перевода  в целом необходимо инерциальная система 

координат. Такая необходимость возникает при рассмотрении пространственных задач, так 

как элементы стрелочного перевода расположены в различных, пересекающихся между 

собой плоскостях. 

Зная МЖЭ КСЭ (9) в ЛСК и матрицу преобразования от ЛСК в ГСК, можно найти 

искомой матрицы жесткости относительно ГСК: 

        ,kK


        (11) 

где  


k  – МЖЭ в ЛСК 'O  КСЭ;  


K  – матрица жесткости (МЖ) КСЭ, в ГСК 

OXYZ . 

Компоненты узловых перемещений и усилий для КСЭ в ЛСК   )l()l( f,u   

преобразуются в перемещения и усилия в ГСК   )l(f,u 
 также с помощью матрицы 

преобразования [T]: 

       uu
T
 ,      )l(T)l( ff    .   (12) 

Следующим этапом МКЭ в анализе стрелочного перевода методом перемещений 

является построение уравнений равновесия для системы КСЭ, для выполнения которого 

необходимо перевести МЖ КСЭ в ГСК OXYZ . Этот процесс связан с разработкой техники 

сочленения отдельных КСЭ в стрелочном переводе целом. Удовлетворяя условиям 

равновесия во всех узловых точках стрелочного перевода, множество систем уравнений для 

отдельных КЭ может быть объединено в одну глобальную систему уравнений для всей КЭМ 

тела относительно составляющих перемещений узлов и углов поворота всех узлов, которые 

связаны соотношением 

    FUK  ,     (13) 

 

где    
rs

KK  ,  N6,...,2,1s,r  -квадратная матрица порядка 6N*6N, называется 

матрицей жесткости системы (МЖС);    zNNmN1z1y1x111

T
,...,,u,...,,,,w,,uU  - 

вектор перемещений в ГСК;  F -вектор внешних сил.  

При расчете статически неопределимых систем МКЭ в форме метода перемещений 

неизвестными являются перемещения узлов в ГСК, компонентами которых являются 

перемещения вдоль координатных осей OZOYOX ,,  и углы поворота узловых сечений 

вокруг этих осей, а остальные параметры, характеризующие НДС стрелочного перевода, 

определяются через найденные значения узловых перемещений.  

Для определения узловых перемещений получаем систему линейных уравнений, для 

решения которой могут быть применены различные методы решения. Решением системы 

определяются узловые перемещения стрелочного перевода в ГСК и далее по найденному 

вектору перемещения определяются напряжения и деформации в любой точке любого 

элемента в ЛСК. В настоящее время разработаны эффективные методы решения 

канонических уравнений высоких порядков, в полной мере использующие указанные 

свойства. 

Для систем применяются итерационные методы –Якоби, Гаусса-Зейделя [1,4] и др.  

После определения искомых узловых перемещений в ГСК через них можно найти 

перемещения ),,,w,,u(    в любой точке элементов. 

Далее, по найденному вектору узлового перемещения для пространственного 

призматического стержня в любом сечении определяются внутренние силовые факторы и 

напряжения в ЛСК. 
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Краткие выводы 

Разработаны механико-математическая модель, единые методические, 

алгоритмические и программные основы исследования квазистатического НДС упругого 

стрелочного перевода с помощью МКЭ. Разработанные методики и подходы позволяют 

рассчитать квазистатического НДС стержневых конструкций с различными узлами. 

Использование разработанных программных средств и выводов позволяют выявить наиболее 

нагруженные звенья, наихудшие положения стрелочного перевода в пространстве, новые 

эффекты в закономерностях распределения напряжений, перемещений, усилий, определить 

оптимальные параметры проектируемого объекта при различных статических нагрузках. 
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В статье выделены и обоснованы основные положения развития творческих 

способностей учителей иностранного языка.  Рассмотрены содержание понятия «творческий 

компонент» педагогической деятельности, который определяется общей структурой 

творческой деятельности, где обязательными элементами являются сам процесс творчества, 

продукт творческой деятельности, личность педагога, творческие способности, условия, в 

которых протекает творчество. 

Авторы опираются на исследования классиков педагогики и психологии (А. Дистервег, П. 

П.Блонский, С.Т. Шацкий, Л.С. Выготский, П.И. Пидкасистый, И.Я.Лернер), где  подробно дан 

анализ процесса и структурное воспроизведение творчества. 

Обоснована значимость изучения психолого-педагогических условий, способствующих 

эффективному развитию профессиональных творческих способностей будущих педагогов в 

учебном процессе вуза. 

Ключевые слова: творческий компонент, способности, педагогическое творчество, 

межкультурное взаимодействие, качественное обновление  

 

Мақалада шет тілі мұғалімдерінің  шығармашылық қабілеттерін дамыту негізгі 

ережелері бөлініп, негізделген. Педагогикалық қызметтегі шығармашылық қызметтің жалпы 

құрылымымен айқындалатын,  шығармашылық процесі қызметінің міндетті элементтері 

болып табылатын, шығармашылық әрекетінің өнімі, педагог тұлғасы, шығармашылық 

қабілеттері, шығармашылығы ағатын жағдайындағы "шығармашылық компоненті» 

ұғымдарының мазмұны қаралған. 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Авторлар педагогика және психология классиктерінің (А. Дистервег, п. П. Блонский, С. 

Т. Шацкий, Л. С. Выготский, П. И. Пидкасистый, И. Я. Лернер) зерттеулеріне сүйенеді, онда 

шығармашылықтың процесінің құрылымдық көбеюінің егжей-тегжейлі талдауы берілген.  

Болашақ педагогтардың оқу процесі кезінде  кәсіби-шығармашылық қабілеттерін 

тиімді дамуытуының психологиялық-педагогикалық жағдайларын үйрену маңызы негізделген. 

Кілт сөздер: шығармашылық компонент, қабілеттер, педагогикалық шығармашылық, 

мәдениетаралық қарым-қатынас, сапалы жаңарту. 

 

The article is highlighted and justified by the main provisions for development creative abilities 

of foreign language teachers. Considered the concept of "creative component" of pedagogical activity, 

which is determined by the overall structure of creative activity, where the mandatory elements are the 

process of creation, the product of the creative activities, the teacher's personality, creativity, the 

conditions in which creativity flows. The authors rely on the research of classics of pedagogics and 

psychology (A. Diesterweg, p. P. Blonsky, S. T. Shatsky, L. S. Vygotsky, Pidkasistyj P. I., I. Y. Lerner), 

which details the analysis process and the structural reproduction of creativity. It justifies the 

importance of studying psychological and pedagogical conditions conducive to the effective 

professional development of creative abilities of future teachers in the educational process of the 

University.  

Keywords: creative component, ability, pedagogical creativity, intercultural communication, 

qualitative renewal 

 

Отличительными чертами современной казахстанской действительности являются 

нестандартность процессов, происходящих в обществе, динамизм,  утверждение нового характера 

деятельности и отношений, развитие многоуровневого образования, национальная и 

международная аккредитация специалистов и вузов, интернационализация педагогического 

процесса. 

С подписанием Болонской декларации и интеграцией Казахстана в европейское 

образовательное пространство меняются ценностные отношения личности к социально-значимым 

ценностям: образованию, познанию, профессии, иностранному языку, иноязычной 

межкультурной коммуникации. Успешная реализация человека в современной мире предполагает 

его развитие  разноплановых отношений и ситуаций, определение позиции в 

творческом самовыражении.  

Так называемое новое время  предъявляет новые специфические требования к 

прoфессионализму личнoсти мoлодого специалиста - выпускника высшего учебного 

заведения: повышение уровня самосознания, рассчет на свою инициативность, свои силы, 

активность реализации своих возможностей, быстрота и эффективность нахождения решения 

поставленных задач. В связи с этим ставится качественно новая задача перед системой 

профессионального образования - подготовка кадров, готовых к творческой  деятельности и 

быстрой адаптации к часто меняющимся, новым условиям. 

Международная практика утвердила английский язык как основное средство обмена 

информацией в глобальном информационном пространстве, в связи с этим 

овладение иностранными языками является обязательной составляющей содержания высшего 

профессионального образования и условием вхождения личности в культуру. 

 Однако содержание современных университетских образовательных программ не в 

состоянии удовлетворить многоаспектные проблемы подготовки всесторонне развитого 

специалиста, владеющего языком эффективного межкультурного взаимодействия. Актуальность 

исследования определятся необходимостью качественного обновления и совершенствования 

профессиональной подготовки будущего учителя иностранного языка в направлении 

формирования его творческих способностей и умению развивать эти способности у будущих 

учеников. 

Однако при  изучении проблемы развития творческих способностей учителей 

иностранного языка выявились характерные недостатки. Суть их в следующем: не обоснованы 
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психолого-педагогические условия, обеспечивающие оптимальное развитие творческих 

способностей; не разработаны методики диагностики творческих способностей, позволяющие 

иметь достаточно надежную и объективную информацию об уровнях их развития; не разработаны 

методы и средства развития творческих способностей учащихся, позволяющие осуществлять этот 

процесс практически; не разработана система практических рекомендаций для учителей школ. 

Данные противоречия между существующей в теории ориентации на развитие творческих 

способностей личности и практикой обучения, в которой фактически отсутствуют формы и 

методы развития таких способностей, является стимулом для дальнейших исследований. 

Цель исследования: теоретическое обоснование, разработка и экспериментальная проверка 

организационно-педагогических условий развития творческих способностей учителей 

иностранного языков для эффективной реализации личностно- ориентированного обучения 

учащихся в школе. 

Основные задачи исследования: 

- теоретически обосновать и определить сущностную характеристику понятия «творческие 

способности»; 

-  теоретически обосновать и выявить комплекс психолого-педагогических условий 

эффективности развития творческих способностей учителей иностранного языка в процессе 

профессионально-педагогической подготовки в вузе; 

-  разработать модель развития творческих способностей будущих учителей иностранного 

языка, определить критерии, показатели и возможные уровни сформированности исследуемого 

качества; 

- провести педагогический эксперимент по выявлению эффективных психолого-

педагогических условий, необходимых для развития творческих способностей учителей 

иностранного языка; 

- проверить эффективность предлагаемой технологии, разработанной в содержании 

элективного курса, в ходе педагогического обучающего эксперимента и обобщить полученные 

результаты. 

Теоретико-методологической основой исследования являются идеи и взгляды на 

проблему творчества в педагогической деятельности классиков педагогики: ЯЛ. Коменского, 

И.Г. Песталоцци, А. Дистервега, К.Д. Ушинского, Л.Н.Толстого, А.С.Макаренко. Изучены и 

учтены основные положения о существовании педагогического творчества, формах и путях 

его развития, содержащиеся в работах Ю.К.Бабанского, Ф.Ю.Гоноболина, В.И.Загвязинского, 

В.А.Кан-Калика, Н.В.Кузьминой, А.Я.Пономарева, М.М.Поташника, И.П.Раченко, С.Л. 

Рубинштейна. 

Исследованием психологических основ развития творческих способностей, творческого 

процесса,    занимались     видные      ученые    Казахстана:     К.Б. Жарыкбаев,    Т.Т. Тажибаев,  

М.А. Кудайкулов, М.М.Муканов и другие. 

Одним из профессиональных качеств педагога является его способность к 

педагогическому творчеству. Содержание понятия «творческий компонент» педагогической 

деятельности определяется общей структурой творческой деятельности, в которой обязательными 

элементами являются сам процесс творчества, продукт творческой деятельности, личность 

педагога, творческие способности, условия, в которых протекает творчество.                 

Остановимся на рассмотрении ведущих черт творчества вообще и педагогического в 

частности. 

Творчество как педагогическая проблема является чрезвычайно многосторонней и 

сложной. На творческий характер педагогического труда обращали внимание великие 

педагоги прошлого:  А. Дистервег, например, писал, что без стремления к научной работе 

учитель элементарной школы попадает во влияние трех демонов: механичности, рутинности, 

банальности. Он деревенеет каменеет и опускается. П. П.Блонский писал, что работа педагога 

более, чем новая школа - школа жизни и творчества самого учителя. СТ. Шацкий отмечал, что 

процесс обучения, как и дети, должен быть живым, деятельным, переходящим от одной 

формы к другой, движущим, ищущим[1]. 
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Творческий характер педагогической деятельности определяет специфику развития 

определенных категорий в педагогическом труде. 

Так, в частности, Л.С. Выготский [2] обосновывает психологическую сущность двух 

видов человеческой деятельности, воспроизводящей или репродуктивной и комбинирующей 

или творческой. Он подчеркивает тесную связь и зависимость двух видов деятельности: 

творческая деятельность невозможна без репродуктивной. "Мозг,- говорит Выготский, - есть 

не только орган, сохраняющий и воспроизводящий наш прежний опыт, но также орган, 

комбинирующий, творчески перерабатывающий и созидающий из элементов этого прежнего 

опыта новые положения и новое поведение. Если бы деятельность человека была одним 

воспроизведением старого, то человек был бы существом, обращенным только к прошлому и 

умел бы приспособиться к будущему только постольку, насколько оно воспроизводит это 

старое. Именно творческая деятельность делает человека-существом, обращенным к 

будущему, созидающим его и видоизменяющим свое настоящее" 

П.И. Пидкасистый [3] провел анализ процесса и структурное воспроизведение 

творчества. На основе проведенного дидактического эксперимента и последующего 

психологического анализа ряда актов познавательной деятельности он пришел к убеждению, 

что элементы творчества и воспроизведения в деятельности ученика, как и в деятельности 

взрослого человека, следует различать по двум характерным признакам: а) по результатам 

деятельности; б) по способу его приложения. Автор показывает многоплановость 

познавательной деятельности ученика в двух аспектах: 

1) присвоение готовых знаний, готовых ответов, точных и экономичных умственных 

практических действий для того, чтобы на их основе включиться в решение творческих задач; 

2) создание чего - то своего, индивидуального, что в обучении выражается в 

самостоятельном решении теоретических и практических задач, в выявлении для себя, а порой 

и для общества новых способов решения и т. д. 

В реальной познавательной деятельности воспроизведение и творчество должны 

выступать как единое целое, элементы воспроизведения и творчества взаимно дополняют друг 

друга. И.Я.Лернер [4] в своих работах обосновывает связь творческого и репродуктивного 

мышления и подчеркивает, что в процессе учебного познания в отличие от научного познания, 

репродуктивное мышление занимает значительное место. Он развивает мысль о сближении 

современного учебного познания с научным, т.е. творческим по своему существу. 

Г.А.Давыдова [5] отмечает, что новое вообще, есть такая абстрактная характеристика, с 

помощью которой нельзя определить не только специфику творческого действия в отличие от 

нетворческого, но и специфику человеческого действия в отличие от природного. 

Процесс формирования и развития творческих способностей, как и любой другой 

стороны личности, происходит в деятельности. В исследованиях Л.Г.Вяткина обосновывается 

факт, что важным средством развития творческих способностей учащихся является раннее их 

включение в лично и социально значимую творческую деятельность. Следовательно, чтобы 

содействовать развитию способности к творчеству школьников, педагог должен создавать 

условия для их собственной творческой деятельности. Эффект деятельности для формирования 

творческих способностей учащихся зависит от педагогически правильной организации, 

использования объективных условий и внутренних возможностей личности ученика [6]. 

Oбласть прoявления педагогического твoрчества определяется структурой 

педагогической деятельности и охватывает все ее стороны: коммуникативную, 

конструктивную, гностическую и организаторскую. В современной литературе 

педагогическое творчество понимается как процесс решения педагогических задач в 

меняющихся обстоятельствах. Обращаясь к решению множества типовых и нестандартных 

задач, педагог так же, как и любой исследователь, строит свою деятельность в соответствии с 

общими правилами эвристическою поиска: анализ педагогической ситуации; проектирование 

результата в соответствии с исходными данными; анализ имеющихся средств, необходимых 

для проверки предположения и достижения искомого результата; оценка полученных данных; 

формулировка новых задач. 
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 Таким образом, анализ литературы позволил нам выявить и обосновать значимость 

изучения психолого-педагогических условий, способствующих эффективному развитию 

профессиональных творческих способностей будущих педагогов в учебном процессе вуза.  

Признаки креативности будущего учителя иностранного языка: 

 высший уровень - создание новой системы обучения, воспитания, развития.  

 переосмысление собственной работы в свете новых знаний; 

 овладение новыми знаниями, способами, приемами; 

 разработка новых методов, приемов, форм, средств; 

 умение эффективно использовать передовой опыт; 

 модификация методов, приемов, средств; 

 способность изменять стратегию и тактику в зависимости от конкретной ситуации;  

 оригинальность, уникальность и прогрессивность взглядов, идей; 

 умение находить оригинальное решение проблемы в нестандартных ситуациях. 

Очень важным для развития творческих способностей будущих педагогов является 

собственно организация учебных занятий. Мы опираемся на интерактивную модель организации 

занятий, которая характеризуется возможностью неформальной дискуссии на занятиях, 

предусматривает постоянную обратную связь и активность участников учебного процесса, 

осуществление постоянного контроля в течение семестра, большое число письменных работ, 

поощрение инициативы студентов. На учебных занятиях важно использовать нетрадиционные 

формы обучения. Значимость их использования мы видим в повышении качества подготовки 

специалиста:  

 в повышении познавательной активности студентов, интереса к учебным занятиям; 
 в развитии инициативы, творческого потенциала личности студента; 
 создании у будущих педагогов установки на творческую профессиональную 

деятельность, на постоянный поиск; 

 в предупреждении утомления, создании комфортной среды для обучения и воспитания 
личности будущего педагога; 

 создании условий для формирования профессионально важных качеств и развития 
профессиональных способностей. 

Обычные формы учебной работы (лекции, семинары, практические занятия и др.) имеют 

ограниченные возможности в изменении позиции студента, поскольку он всегда находится в 

состоянии обучающегося. Нетрадиционные же формы обучения, в одном случае ставят его в 

позицию режиссера, в другом – в позицию педагога, в третьем – в позицию консультанта, в 

четвертом – в позицию сочинителя или художника, в пятом – организатора определенной 

деятельности детей или сокурсников, в шестом – в позицию ребенка, в седьмом – в позицию 

преподавателя и т.д. И чем разнообразнее выполняемые студентом роли и занимаемая им в 

деятельности позиция, тем разностороннее развивается личность будущего специалиста и тем 

эффективнее развиваются разные компоненты педагогических способностей. 

Нетрадиционные формы занятий включают в себя как лекции с элементами проблемного 

обучения, лекции с ошибками, семинары – игры, деловые игры, защита проектов занятий, 

педагогические ринги, тренинги и др.  

Одной из технологий, обеспечивающей личностно-ориентированное воспитание и 

обучение, является метод проектов.  Метод проектов - это способ достижения дидактической цели 

через детальную разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, 

практическим результатом. 

В нашем исследования мы предполагаем, что наиболее эффективной технологией 

обучения иностранному языку является метод проекта, т. е. такая организация обучения, при 

которой студенты приобретают знания в творческом процессе планирования и самостоятельном 

выполнении практических заданий. 

Совместная работа над проектом позволяет каждому не только выполнять посильное для 

него задание, но и учиться навыкам совместного труда в коллективе, когда необходимо выслушать 

партнера, принять или не принять его точку зрения, аргументировать свой выбор. То есть каждому 
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проявить свое “я”, рассказать о себе, о своих мыслях, оценить, что твоя точка зрения кому-то 

интересна и интересен ты сам как личность. Здесь мы уже видим проявление “ Я-фактора”, 

волевой саморегуляции, избирательности личности. 

Работа над проектами развивает воображение, фантазию, творческое мышление, 

самостоятельность и другие личностные качества. Резервы развивающего обучения раскрываются 

наиболее плотно, если этому способствуют благоприятный психологический климат на занятии. 

На занятиях широко используется защита проектов - уроков английского языка в 

общеобразовательной школе. Основное назначение таких занятий – научить студентов технологии 

проектирования занятий и воспитательных мероприятий, развитие конструктивных способностей, 

творчества. Перед проведением защиты проектов студентам даются исходные параметры для 

проектирования: 

1. указывается вид занятия (занятие  сообщение нового материала, комбинированное, 
контроля знаний, умений и т.д.); 

2. указываются особенности обучаемости учащихся, их мотивационной сферы; 
Кроме того, студентам дается алгоритм подготовки занятия: 

 ознакомиться с требованиями стандартов среднего образования и обучению 

иностранным языкам по содержанию изучаемого вопроса и требованиями учебных программ по 

данному вопросу; 

 познакомиться с предлагаемой литературой; 
 выделить основные понятия, с которыми необходимо познакомить учащихся, основные 

теоретические идеи; 

 сформулировать цель, задачи учебного занятия (образовательные, воспитательные, 
развивающие); 

 спроектировать деятельность учащихся на занятии; 
 выбрать и обосновать оптимальную последовательность обучающих действий, 

осмыслить назначение каждого обучающего, воспитательного действия на занятии; 

 продумать какие средства необходимо использовать для решения каждой оперативной 
задачи; 

 составить план-конспект учебного занятия; 

 подобрать к занятию необходимые задания, обучающие материалы. 
Студенты на занятии демонстрируют и защищают свои проекты, аргументируя каждое 

обучающее действие. 

Решая проблему повышения эффективности профессиональной подготовки студентов, 

будущих преподавателей английского языка будет  разработана модель  развития творческих 

способностей учителей иностранного язык. Эффективность данной модели будет проверяться 

экспериментально на базе Жетысуского государственного университета им. И. Жансугурова. 
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Адамзаттың рухани дамуын анықтау үшін адамгершілік әрекетті қалыптастыру 

психологтардың, педагогтардың және әлеуметтанушылардың көкейтесті және маңызды 

мәселелері болып табылады. 

 Кілт сөздер: гуманизация, білім беру.  

 

Формирование нравственного действия  для определения  духовного развития 

человека является  одним из актуального и важного вопроса психологов, педагогов и 

социологов.  

Ключевые слова: гуманизация, образование.  

 

Formation of moral actions to define spiritual development of a man is one of actual and 

important question of psychologists, pedagogs and sociologists.  

Key words: humanization, education. 

 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: 

«Біздің мақсатымыз айқын, бағытымыз белгілі, ол – әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына 

қосылу. Аталған жаңғыру процесінің де нақты мақсат-міндеттері, басымдықтары мен оған 

жеткізетін жолдары бар. Мен көздеген жұмыстарымыздың бәрі дер уақытында және 

барынша тиімді жүзеге асарына сенімдімін. Бірақ, ойлағанымыз орындалу үшін мұның өзі 

жеткіліксіз. 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» деген еді. Қоғамды дамытудың басты кілті – рухани 

жаңғыру. Ал рухани жаңғыру үшін ең басты құндылық адамгершілік құндылықтарын 

қалыптастыру ауадай қажет. 

Гуманизмнің философиялық бағыт, ілім ретінде пайда болуы ХІІІ ғасырдың аяғы мен 

ХІV ғасырдың басымен байланысты. Ол кезде Батыс Европада адам өмірінің барлық 

аясында: философиялық  ойда, әдебиетте, сурет өнерінде, ғылыми және діни аспектілерде, 

әлеуметтік-саяси көзқарастарда өзгерістер болды. Бұл өзгерістердің маңызды болғаны 

соншалықты, ол кезеңді кейін Ренессанс, Қайта өрлеу дәуірі деп атады.  

Ренессанс термині (француз тілінде «renaissance»-қайта өрлеу) ХІХ ғасырда пайда 

болды. Бұл терминнің пайда болуы ХІV- ХVІ ғасырларда антикалық мәдениетке деген 

қызығушылықтың пайда болуымен байланысты. Антикалық философия, антикалық діни 

мистикалық ілімдер, антикалық әдебиет және бейнелеу өнері батысеуропалық халықтардың 

қызығушылығын тудырды.  

Жаңа дүниетанымның ерекшелігі сонда, Қайта өрлеу дәуірінің ойшылдары адам 

мәселесіне ортағасырлық христиандық теологтардан өзгеше көзқараспен қарай бастады. 

Адам барлық іс-әрекетін, ақыл-ойын, барлық ойлау мен іс-әрекеттің ортасы болып 

табылатын, бір ғана Құдайға деген махаббатқа арнауы тиіс [1]. 

XIII ғасырдың соңынан бастап, ХІV ғасырдың басында философиялық ойдағы өзгеріс 

онда тұлғаның мәнін басқаша түсінілумен байланысты болды. Қайта өрлеу дәуірінің сипаты 

антроцентристік болды. Онда тұлға ойлаудың, танымның орталық мәселесіне айналды.Ұлы 

итальян ақыны Данте Алигьери (1265-1321 ж.ж.) «Құдіретті комедия» атты шығармасының 
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биік шыңы - адам болды. Содан кейін де адамға деген қатынас оған ғажайып құбылыс 

ретінде әлемнің ортасы ретіндегі көзқараспен анықталды. Сондықтан қайта өрлеу дәуірінің 

девизі болып «Ұлы ғажайып ол адам» деген кейінгі антикалық дәуірде, әсіресе Гермес 

Тримеристің шығармаларынан орын алған рәміздік ұстаным болып табылады.  

Орта ғасырға қарағанда қайта өрлеу дәуірінде адам тек рухани жағынан ғана емес, 

оның тәні, тәнінің сұлулығы да қызықтырды. Яғни, адам біртұтастықта қарастырылды. Оны біз 

ренессанс дәуіріндегі өнерден көреміз. Ол кезеңдегі өнердің негізгі тақырыбы антикалық 

идеалға сүйене отырып, адамның денесінің пропорциясын бейнелеу.  

Адам мәселесін жаңаша қарастыру Құдайға деген қатынастың да өзгеруіне әкелді. 

Теоцентризмнің орнына антропоцентризм мен пантизм келді.  

Гуманистерді атеисттер деп қарастыру дұрыс емес. Олар сенімнің қажеттілігін теріске 

шығарған жоқ. Бірақ олардың көпшілігі шіркеуге сыни көзқараспен қарады. Оның себебі де 

болды. Гуманисттер римдік-католиктік шіркеудің Құдай ұғымын дұрыс түсіндіріп, 

талдамайтығын сынады. Сондықтан да осы кезеңде антиклирикалды көңіл күйдің пайда болуы 

заңды нәрсе еді.  

Тағы бір ерекше айтатын мәселе гуманисттер антикалық философияның танымдық 

әдістерін абсолют дәрежесіне көтерді. Ал ғылыми білім мен дін теңестіріле бастады. Өйткені 

гуманисттердің ойынша, ғылым діннің жаңа негізі болу керек. Сондықтан да гуманисттер 

өздерінің назарын мистика мен магияға көп аударды. Олардың ойынша магия мен мистика 

Құдайлық ақиқатқа жетудің бірден бір жолы. Магия мен мистика ғылыми білімнің жоғарғы 

формасы ретінде қабылданды. 

XIV ғасырда латын тілінен Гермес Трисмегистің, Зороастердің және Орфейдің 

шығармалары аударылды. Гуманисттер оларды тарихта болған тұлғалар Моисейдің 

замандастары деп есептеді.  

Қайта өрлеу дәуірінде ілімге деген қызығушылық пайда болды. Олар Эпикур мен Тит 

Лукерций Кардың шығармашылығымен таныс болды.  

1462 жылы Флоренцияда Платон Академиясы пайда болды. Онда платондық ілім 

қызығушылық тудырды. Марсилио Фичино ашқан бұл академия қайта өрлеу дәуірінде 

гуманисттік идеялардың пайда болуында үлкен рөл атқарды.  

Марсилио Фичиноның шығармашылығында Батыс Еуропадағы гуманисттік ойдың 

барлық формалары мен бағыттары тоғысты – философия, дін, магия. Ол өзінің шығармашылығы 

арқылы гуманисттік идеалдар мистика мен магиялық ілімдер арқылы негізделуі тиіс, сонымен 

қатар Платонның философиясының көмегімен түсіндірілуі тиіс деген ұстанымды бекітті. Ең 

бастысы ол біртұтас діни философиялық конценцияны жасау керек деп есептеді. Ол концепция 

ежелгі мистиканы Платонның философиясын қасиетті жазуды біріктіру керек. Осындай 

логикаға сай Фичиноның ойына «жалпы дін» концепциясы келді. Ол «дін» - гуманизм еді. 

Осы ғасырларда Еуропада жаңа саяси және этикалық ілімдердің де негізі қалана бастады. 

Оларға да адамның, әлемнің орталық мәселесіне де айналу өз әсерін тигізді. Сондықтан 

этикалық саяси ілімдер Құдайлық идеалдан жоғарғы идеалдан өзгеше жеке тұлғаның нақты 

адамның қызығушылығына негізделді.  

Томас Мордың шығармаларында гуманизмнің қоғамдық саяси идеалы қалыптасады. 

Оның «Утопиясы» идеалды мемлекеттің, гуманизмнің бейнесі.  

Сонымен гуманизмнің мәдениеті мен философиясы бұл ірі қарама-қайшылыққа толы 

христиандық пен антикалық философияның, магияның, мистиканың араласуынан туған 

құбылыс. Осылайша әр түрлі діндердің, ғылым мен әдебиеттің, мистикалық ілімдердің 

философияның бір бірімен араласуынан болашақ батысеуропалық мәдениеттің негізі қаланды. 

Осындай ілім ғана дәстүрлі христиандық әлемге қатынасты өзгертуге жеке тұлғаны Құдайға тең 

демесе де, өзінің мүмкіндіктері мен қабілеттеріне байланысты, ең бастысы өзінің еркіндігіне 

байланысты оған жақын жаратылыс деп жариялауы мүмкін еді. Басқаша айтсақ, адам ұлы 

ғажайып ретінде Құдай сияқты еркіндікке ие болуы керек болды.  

Гумандылық – [лат. Humanus – адамдық, адамгершілік] – тұлға ретіндегі адамның, оның 

еркін дамуы және өз қабілеттерін жүзеге асыру құндылығын мойындау, адам игіліктерін 
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қоғамдық қатынастарды бағалаудың өлшемі ретінде қабылдау. Тар мағынасында орта 

ғасырдағы діни схоластикаға қарсы Қайта Өрлеу дәуіріндегі зайырлы еркін ой. Ол өзіндік 

құндылықтардың түбірі адам екенін мойындаудан бастау алады [2, 168 б.] 

Бұл жерде мына нәрсені естен шығармау қажет: гуманизм алғашында дін ретінде пайда 

болды. Онда табиғаттың Құдайлық табиғатына сенім, еркін адамға деген сенім, адамның 

зердесіне деген сенім, ғылымның шексіз мүмкіндіктеріне сенім, магия мен мистиканың күшіне 

деген сенім басты болды.  

Яғни пайда болған кезінде гуманизм діни философиялық ілім болды. Ол адамның құдайы 

орталық мәселе ретінде қарастырылды. Кейін гуманизмнің жоғарғы формасы ретінде атеизм 

пайда болғаны белгілі. Ғылымда сенім болып табылады. Адамның қолынан бәрі келетіндігіне, 

оның танымның шексіз екендігіне, оның әлемді тани алатындығына, әлемді Құдайдан жақсы 

басқара алатындығына деген сенім.  

16-19 ғасырлардағы гуманизм батысеуропалық негізгі діни, философиялық, этикалық, 

саяси, экономикалық, эстетикалық ілімдердің методологиялық базасы болды. Мысалы, 

протестантизм, рационализм, змпиризм, «табиғи құқық теориясы», ағартушылық, ағылшын 

саяси экономикасы, неміс классикалық философиясы, марксизм, позитивизм өз бастауын осы 

гуманизмнен алды десек болады. «Құқықтық мемлекет», «азаматтық қоғам», «капиталистік 

қоғам», «қазіргі батыстық өркениет» ұғымдарының пайда болуы да осы гуманизмнің салдары 

болып табылады.  

Капитализммен күрескен ұғымдардың барлығы гуманисттік принципке негізделген. 19 

ғасырдың ортасынан бастап гуманисттік идеалдарға деген сенімсіздік пайда болды. Осыған 

байланысты екі үрдіс орын алды: бірінде адамның мүмкіндіктеріне, оның зердесінің күштілігіне 

деген сенім оптимистік көзқарастарды тудырды. Екіншісінде адамның, ғылымның шексіз 

мүмкіндіктеріне деген сенімсіздік пессимисттік көзқарастарды тудырды. Бұл үрдістер әр түрлі 

философиялық ілімдердің пайда болуының себебі болды.  

Бірінші үрдістің қайнар көзі ғылым мен техниканың дамуында. Бұл кезде рационализм 

мен эмпиризм алға шықты. Оның аумағында ағартушылық ретіндегі біртұтас философиялық 

жүйе қалыптасты. Ол өз кезегінде материализм мен идеализмді тудырды. Зерденің күшіне деген 

сенім Фихте мен Гегельдің іліміне негіз болды. 19 ғасырда ағартушылық рационализм 

марксизмнің негізі болды. Кейін 20 ғасырда неопозитивизм мен прагматизм содан бастау алды.  

Бірақ 19 ғасырда батыстық өркениет көптеген күйзелістерге тап болды. Сондықтан да 

ойшылдардың көпшілігі қазіргі өркениетке сенімсіздікпен қарай бастады. Философияда 18 

ғасырда  Дж. Беркли  мен  Д. Юмның ілімдері соған негіз болды. И. Канттың сыни философиясы 

да осы бағытта дамытты. Ал 19 ғасырдағы өмір философиясы экзистенциализм соның салдары 

десек болады. 

Кант ең алдымен математиканы, жаратылыстануды және метафизиканы (философияны) 

априорлы синтетикалық тұжырым арқылы талдай келіп, таным процесінің қалыптасуы мен 

белгілі бір сатылардан өту жағдайын көрсетті. Осыдан математика - сезімділікке, 

жаратылыстану - пайымға, метафизика, яғни философия - зердеге қатысты екені анықталды. 

Кант осылайша белгілеген адамның таным қабілетінің үш түрі философия тарихында 

ерекше рөл атқарады. Өйткені, бұл бір жағынан танымды біртұтас, бірақ ішкі қайшылыққа толы 

процесс деп қарау болса, екінші жағынан, философияны жаратылыстану саласымен тығыз 

байланыстыруға жасалған әрекет еді. Сондықтан Кант белгілеп берген адамның бұл таным 

қабілетінің үш түрі бүгінгі күнде де өз маңызын жоғалтқан жоқ. 

Гуманизм феодалдық идеалогиямен күрескен кезде қалыптасты. Гуманисттер 

классикалық кезеңнің әдеби ескерткіштерін қайта жандандыра отырып, зайырлы мәдениет пен 

білімділікті уағыздады. Олар схолистикалық білімге зайырлы білімді, діни аскетизмге өмірдің 

рахатын, еркін дамитын тұлға идеалын қарсы қойды. 14-15 ғасырларда гуманисттік ойдың 

орталығы Италия болды. Мұндағы гуманисттерге Ф.Петрарка, Дж.Боккаччо, Лоренцо Балла, 

Пико делла Мирандола, Леонарда да Винчи, Рафаэль Микеланджелоны жатқызамыз. 

Ф.Петрарка «Дүниенің келеңсіздігі  туралы» (1342-43)  философиялық  трактатында  өзін-

өзі  байқау, тексеру  көрініс  тапқан. Негізгі идеялары:  
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

- Адам өмірге бір-ақ рет келеді, өмір – жайсаң; 

- Адам Құдай үшін емес, өзі үшін өмір сүруі керек;  

- Адам табиғи, әрі рухани тұрғыда еркін болуы тиіс;  

- Адам өз-өзіне, өз күшіне сүйене отырып, бақытқа жете алады;  

- О дүниелік өмір жоқ, адам тек адамзат жадында мәңгілікте қалады;  

- Адамның ішкі дүниесі мен сырт бейнесінің сұлулығының гармониясы. [3]  

Одан    соң    ойшылдардың    қатарына    М.Монтень,   Ф.Рабле, У.Шекспир, Ф.Бэкон,  

У. Гуттен және т.б. жатады.  

Гуманизм пайда болып келе жатқан капиталистік қатынастарды білдіреді. Кейін 

гуманизм буржуазиялық революция кезеңімен байланысты болды. Француз ағартушылары 

П.Гольбах, А.К.Гельвеций, Д.Дидро және басқалар гуманизмді материализммен, атеизммен 

байланыстырды. Гуманизмнің кейбір принциптері классикалық неміс философиясында 

қалыптасты. Пайда болып келе жатқан капитализм жағдайындағы гуманисттік көзқарастар 

жүйесі қоғамдық ойдың жетістігі болды. Ол іштей қайшылыққа толы болды. Өйткені тұлғаның 

индивидуалистік тұжырымдасына адамның абстрактілі түсінігіне сүйенді. Бұл қайшылық 

капитализм бекіген кезде анық байқалды. Гуманизм идеяларына қарама-қарсы адам капиталдың 

өндірісінің құралына айналып, әлеуметтік күштер мен заңдардың билігіне бағынды. Жеке 

меншіктің билігі мен еңбектің бөлінуі адам жаттануының көптеген түрлерін тудырды. 

Жаңа дәуір гуманизмі адамның абыройын қорғау, оның еркіндігін және жан жақты 

дамуын қамтамасыз ету. Қоғамдық қатынастарда адамдықтың сақталуын талап ететін ілім 

болды.  

Еуропалық гуманизм туралы әдебиеттер саны жағынан өте көп. Бірақ олардың барлығы 

жеке ойшылдардың дүниетанымын зерттеумен шектеледі. Гуманизмді обьективті құбылыс 

ретінде қарастыратын еңбектер өте аз. Гуманизмнің дүниетанымы мен идеологиясы еуропалық 

өркениеттің сипатын анықтағаны белгілі.  

Гуманистердің тұлғаның бағытқа деген құқығы еркін дамуы және өзін өзі толығымен іске 

асыруы адамның игілігін және басқа да әлеуметтік институттардың дамуының критерийі ретінде 

қарастыруы өте маңызды. Осыдан Гольбах, Гельвеций, Дидро сияқты философтардың теңдік 

әділеттілік адалдық сияқты принциптері адамдар арасындағы қатынастың нормасы және негізі 

болды. Бірақ индустриалды қоғамның идеологиясының негізіне енген индивидуалистік 

концепция адамның еркіндігіне жол көрсетсе де, демократия, еркіндік және адам құқығы 

арасында қайшылықты да тереңдетті.  

Бұл идеологияның қалыптасуы кезінде 17 ғасыр 19 ғасыр басы еркін тұлға мен қоғамның 

қызығушылығын біріктіру қажеттілігін негіздеуге біраз қадамдар жасалынды. Канттың 

гуманизмнің мәні адамды мақсат ретінде мойындау, еш уақытты ол басқа адам үшін құрал 

болмауы тиіс деген қортындысы либералды және индустриалды қоғамда көптеген еркін 

адамдардың капиталды өндірудің құралына айналуына кедергі бола алмады. Индустриализмнің, 

капиталистік, нарықтық қатынастардың қалыптасуы жеке адамның еркіндігін, құқығын талап 

ететін демократиялық саяси жүйелердің пайда болуымен қатар жүрді.  

Жаңа дәуірде қалыптасқан дүниетанымның ерекшелігі адамдардың рухани 

құндылықтарының сипатымен байланысты Х. Әбішев былай дейді: «Ол құндылық – адам 

дүниеде не үшін өмір сүру керек деген сауалға белгілі бір жауап әр адамның алдына қоятын 

міндеттерінің ақырғы мақсаты, өмір кешудің белгілі бір жолы»[4,5 б.]. Яғни жаңа дәуірде адам 

үшін құнды нәрсе осы өмірде, оның тағдыры, бақыты, мәртебесі, құқығы өз қолында. Оның 

өзінің жігері мен біліміне байланысты екендігі бұл дүниетанымның ерекшелігін көрсетеді. 

«Жаңа дәуірдегі үлкен өзгерісітің ішкі өзегі дүниеге соның бір туындысы ғана емес, оның 

жасампаз күші ретінде қатынас жасау, жер бетіндегі осы жарық дүниені жетілдіру, өзгерту. О 

дүниенің құны төмендеген. Адам енді әлемнің кіндігі, түп мақсаты өзі деп қарайтындай» [4, 6 

б.].  Яғни адам субъект ретінде жаңа деңгейге көтерілді. Осыған байланысты оның өзіне, басқаға 

қатынасының сипаты өзгерді, «жеке адамның дербестілігі мен субъектілігінен әрине оның 

еркіндігі, құқықтары мен міндеттері туындайды» [4, 7 б.].  

 

http://emirb.org/men-azapin-beldimin-bajta-elmin-ajta-tudim-omirge-ajta-keldim.html
http://emirb.org/saba-bolui-tiis-otken-omirdi-ashi-tshisin-del-elestete-alamiz.html
http://emirb.org/tapsirmalari.html
http://emirb.org/jerjia-jete-alamiz-ba.html
http://emirb.org/men-klassikali-koshpeli-omir-saltin-korgen-jalfiz-adammin-izi.html
http://emirb.org/raminda-aladi-2013-jilfi-31-jeltosandafi-jafdaj-bojinsha-korpo.html
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Біз жаңа дәуірдегі көптеген философтардың ішінен неміс классикалық философиясының 

негізін қалаушы философия тарихында «коперниктік төңкеріс» жасаған ойшыл гуманист 

Канттың идеяларына тоқталуды жөн көрдік. Канттың дүниетанымына Ж.Ж.Руссоның 

гуманисттік идеясы үлкен әсерін тигізді. Руссо ерекше күшпен жеке тұлғаның абыройын 

құрметтеуге шақырған философ.  

19 ғасырдың ортасына қарай гуманистік идеалдар еуропалық руханилықта сыни талдауға 

түсті. Феодалдық құрылымдардың және абсолютизмнің құлдырауы жағдайында тұлғаның 

қоғамдағы жағдайы қайшылыққа толы болды. Көптеген адамдар нарықтық қатынастардан 

өздерін жалғыз, қорғанышсыз сезінді. Адамды қорғайтын институттардың жоқтығынан үлкен 

өндірісте топталған дәстүрлі қауымдық реттеуден жеке меншігінен айырылған тұрғындардың 

маргинализациясы үдей түсті.  

Біздің ойымызша дәл осы уақытта еуропалық гуманизм екіге бөлініп кетті бір бағыт 

біртіндеп либералды идеологияның қалыптасуына алып келді. Онда эволюциялық процестер, 

реформизм кәсіпкерлердің еркіндігі идеалы жақталды.  

Екінші бағыт қалыптасып келе жатқан марксизммен байланысты. Марксизм капиталистік 

дамуды сынады және басқа гуманистік мәдениеттің теориялық негізін қалады. Ең алдымен бұл 

гуманистік ұстаным әлемде рационализм негізінде танудың мүмкіндігімен байланысты. Осыған 

адамдардың арасындағы қатынасты өзгертуге бағытталған мақсат әрекет негізделеді. Еркіндік 

теңдік және бауырластық идеалдары басым болмысының ежелгі және тұрақты құрылымдарына 

сүйенді.  

Марксизм гуманизм мәселелеріне байланысты абстрактілі таптықтан жоғары 

ұстанымдарды қабылдамады, гуманизмнің жаңа социалистік концепциясын ұсынды. Ол 

гуманизм өткеннің ең жақсы жетістіктерін өз бойына сіңірген Карл Маркс бірінші рет гуманизм 

идеяларының іске асу жолдарын көрсетті. Бұл туралы философ А.Айталының пікірі мынадай: 

«Ол – адамзатты қанаудың қандайда болсын түрінен, соның ішінде ұлттық езгіден азат ету, 

тауар-ақша қатынастарын реттеу. Еврейлік мәнді жеңу міндеті шындығында азаматтық 

қоғамның еврейлік рухын, шырқау шыңы ақша жүйесінің адамгершілікке сыйымды еместігін 

жою екенін К.Марк дәлелдеуге тырысты» [5]. 

Қазіргі кездегі негізгі әлеуметтік және қоғамдық мәселелердің бірі жекелеген тұлғалар 

арасындағы адамгершіліктен жұрдай қарым-қатынастардың түрлі жастағы адамдардың 

арасында қанатын кең жайып отырғанында. Ал бұл жағдайдың салдарының қоғамның өзіне 

және оның қоршаған ортасына қауіпті болатыны айтпаса да түсінікті.  

Осыдан да болар, барлық жаратылыстану және гуманитарлық ғылымдар саласындағы 

негізгі ғылыми мәселе адамгершіліктің нақты негіздемесін табу қажеттілігінің туындап отырғаны 

және осы қажеттіліктердің жинақталған әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешуге әсер ететін 

білімге айналуының керектігі. Осы көрсетілген ғылыми проблема негізінде адамгершілік пен 

адамгершіліксіз қатынастардың қоршаған ортаға, жеке тұлғаның адамгершілік әрекетіне тигізетін 

әсерлерінің детерминаторларын анықтаудың өзектілігі көрініп отыр. Адамгершілік әрекет жалпы 

адами сипатты қажет етеді және бұл қасиет әлемнің қоғамдық тарихи өзгерістер жағдайында 

адамдармен қоса дамып тұрады. Адамгершілік қасиеттер жеке тұлғаның басқа да қасиеттерінен 

бөлек өмір сүрмейді. Олар адам қызметіне гуманистік мағына беріп тұрады. 
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Вaкцинaлaрды жaсaу тәсілдері және Өтейбойдaқ Тілеуқaбылұлының «Шипaгерлік 

бaян» кітaбындaғы емдеу жолдaрымен сaлыстырылды. «Шипaгерлік бaян» кітaбының 

тaрихы турaлы тaлдaу жұмыстaры жүргізілді. 

Кілт сөздер: Шипaгерлік бaян, вaкцинa, шешек aуруы, емдеу, штaмм, иммунитет, 

микрооргaнизмдер. 

 

Сопостaвлены методы создaния вaкцин и способ создaние препaрaтa от оспы 

Отейбойдaком Тылеукaбылулы из книги «Шиипaгерлік бaян». Проведен aнaлиз истории 

книги «Шипaгерлік бaян».          

Ключевые словa: Трaктaт о целительстве, вaкцинa, оспa, штaмм, иммунитет, 

микрооргaнизмы. 

 

Compared the methods of creating vaccines and the way to create a drug for smallpox with 

technique of Oteiboydak Tyleukabululy from the book “Shiipagerlyk Bayan” .The analysis of the 

history of the book "Shipgarlik Bayan".        

 Key words: Treatise on healing, vaccine, smallpox, strain, immunity, microorganism 

 

В  ходе нaучных исследовaний истории нaшей стрaны мы нередко нaходим в aрхивaх 

и музеях соседних госудaрств не только уникaльные фaкты о нaшей истории, но дaже книги, 

некогдa нaписaнные нa нaшей родине нa тюркских языкaх. Одной из тaких нaходок является 

средневековaя книгa, нaписaннaя в XV веке нaшим нaродным целителем Отебойдaком 

ТЛЕУКAБЫЛУЛЫ (1388-1478), жившим при дворе хaнa Aз-Жaнибекa.[1]. 

Книгa «Врaчебное повествовaние» (Шипaгерлік бaян) дошлa до сегодняшнего дня, 

блaгодaря его родственникaм. Пройдя через испытaния временем, только четвертaя чaсть 

богaтого нaследия дошлa до нaших дней. Остaльнaя чaсть былa сожженa время культурной 

революции в Китaе.Сейчaс с текстом этой книги можно ознaкомиться  нa сaйте 

kitap.kz/books/otejbojdaq_tileuqabyluly_shipagerlik_bayan/read[2] . 

Этa книгa дaет достaточно много сведений об опыте трaдиционной нaродной 

кaзaхской медицины. То, что Отейбойдaк Тлеукaбылулы, используя рaзличные соединения 

свыше 1000 видов лекaрств, предлaгaет свыше 4000 рецептов, убеждaет нaс в том, что он 

был опытным целителем и выдaющимся ученым. Отейбойдaк Тлеукaбылулы в своем 

«Трaктaте о целительстве» описaл рaзные чaсти телa человекa, которые поддaются сглaзу. 

Несмотря нa подобные утверждения, которые в нaстоящее время кaжутся нaм нaивными, О. 

Тлеукaбылулы внес знaчительный вклaд в рaзвитие нaродной медицины, которaя зaчaстую 

является опорой в трaдиционной медицине[3].В своих зaветaх он писaл: "Я дaрил свое 

лечение и безмерно богaтым, и очень бедным".Этa книгa содержит много бесценных 

сведений об опыте нaродной кaзaхской медицины.[4].Об особой историко-этногрaфической 

знaчимости дaнного трудa свидетельствует то, что в книге упоминaются лечебные свойствa 

728 видов лекaрств рaстительного происхождения, 318 видов лекaрств животного 
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происхождения, 318 видов лекaрств, полученных из метaллов и метaллоидов, a тaкже 

упоминaние около 500 aнaтомических терминов. Бесценный труд «Врaчебное 

повествовaние» — свидетельство глубины и богaтствa кaзaхского языкa уже в те временa. 

Дaнные о жизни Отейбойдaкa Тлеукaбылулы, дaты его рождения и смерти, взяты из 

его книги «Врaчебное повествовaние». Тaк, он говорит о себе, что книгу нaчaл писaть в 

возрaсте 70 лет по просьбе Жaнибек хaнa и зaкончил ее в возрaсте 85 лет в 1473 году, когдa 

умер Жaнибек хaн. Есть тaкже дaнные, что сaм Отейбойдaк умер в возрaсте около 90 лет. 

Судя по этому, Тлеукaбылулы Отейбойдaк родился в 1388 году и умер в 1478 году. 

Врaчебные, целительские кaчествa передaлись Отейбойдaку от его предков. Освоив 

нaкопленный им богaтый целительский опыт, он посвятил этому делу всю свою жизнь и 

привел нaродную медицину в нaучную систему. Тaким обрaзом, Отейбойдaк Тлеукaбылулы 

смог поднять медицину своего времени нa высокий уровень. Нa этом поприще он, кaк и aль-

Фaрaби, пренебрег жaждой слaвы, богaтствa, всем, что свойственно простым смертным, и 

всю жизнь посвятил изучению тонкостей целительствa.Известно что эпидемии оспы уносили 

множество жизней его соотечественников, что очень угнетaло его. В результaте 

многочисленных поисков и экспериментов он придумaл простую "нaродную вaкцину", взяв 

гной больного оспой и смaзaв им нaдрез, сделaнный в пaховой чaсти годовaлого теленкa. Нa 

месте рaны через неделю обрaзуется опухоль, жидкостью которой обрaбaтывaется кожa 

больных оспой. A для профилaктики этa жидкость нaносится нa зaпястья человекa. Вaкцину 

против оспы открыл aнглийский врaч Эдуaрд ЖЕННЕР в 1796 году. Отебойдaк же, зaдолго 

до Женнерa, придумaл средство против этой стрaшной болезни.  

Вaкци н     a (от лaт. vaccina — коровья)  —  медицинский  или  ветеринaрный 

иммунобиологический препaрaт, преднaзнaченный для 

создaния иммунитетa к инфекционным болезням. Вaкцинa изготaвливaется из ослaбленных 

или убитых микрооргaнизмов, продуктов их жизнедеятельности, или из их aнтигенов, 

полученных генно-инженерным или химическим путём[5].Первaя вaкцинa получилa своё 

нaзвaние от словa vaccinia (коровья оспa) — вируснaя болезнь крупного рогaтого скотa. 

Aнглийский врaч Эдвaрд Дженнер впервые применил нa мaльчике Джеймсе Фиппсе вaкцину 

против нaтурaльной оспы, полученную из пузырьков нa руке больного коровьей оспой, в 

1796 г.[5,128c.] Лишь спустя почти 100 лет (1876—1881) Луи Пaстер сформулировaл 

глaвный принцип вaкцинaции — применение ослaбленных препaрaтов микрооргaнизмов для 

формировaния иммунитетa против вирулентных штaммов. Некоторые из живых вaкцин были 

создaны советскими учеными, нaпример, П. Ф. Здродовский создaл вaкцину против сыпного 

тифa в 1957—59 годaх. Вaкцину против гриппa создaлa группa ученых: A. A. Смородинцев, 

В. Д. Соловьев, В. М. Ждaнов в 1960 году. П. A. Вершиловa в 1947—51 годaх создaлa живую 

вaкцину от бруцеллёзa. 

Вaкцинaция стимулирует aдaптивный иммунный ответ путём обрaзовaния в 

оргaнизме специфических клеток пaмяти, поэтому последующaя инфекция тем же aгентом 

вызывaет стойкий, более быстрый иммунный ответ. Для получения вaкцин 

используют штaммы пaтогенов, убитые или ослaбленные, их субклеточные фрaгменты 

или aнaтоксины. Выделяют моновaкцины — вaкцины, приготовленные из одного пaтогенa, и 

поливaкцины — вaкцины, приготовленные из нескольких пaтогенов и позволяющие рaзвить 

стойкость к нескольким болезням[5].Живые ослaбленные (aттенуировaнные) вaкцины 

получaют из модифицировaнных искусственным путем пaтогенных микрооргaнизмов. Тaкие 

ослaбленные микрооргaнизмы сохрaняют способность рaзмножaться в оргaнизме человекa и 

стимулировaть вырaботку иммунитетa, но не вызывaют зaболевaние (то есть являются 

aвирулентными).Ослaбленные вирусы и бaктерии обычно получaют путем многокрaтного 

культивировaния нa куриных эмбрионaх или клеточных культурaх. Это длительный процесс, 

нa который может потребовaться около 10 лет.Однaко в книге «Шипaгерлік бaян» 

рaсскaзывaется метод создaния вaкцины от оспы для людей в более коротком времени. 

Кровь из зaрaженного человекa переносят в оргaнизм теленкa через кожный покров a зaтем 

через некоторое время когдa aнтигены против зaболевaния были сформировaны, чaстичкa 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D0%BC%D1%83%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-bse-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%AD%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-bse-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D1%83%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D1%83%D1%87%D1%91%D0%BD%D1%8B%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%86%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%91%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0#cite_note-bse-1
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«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

биологического мaтериaлa переносится нa зaболевшего человекa тоже через кожный покров.  

Методикa изготовления вaкцины дaже сейчaс считaется передовой, тaк кaк в то время 

уже люди знaли что некоторые животные устойчивы ко многим болезням человекa.Если 

сейчaс нa создaние ввaкцины уходит несколько лет и вaкцины создaются пaртиями то в то 

время вaкцины создaвaлaсь индивидуaльно для кaждого человекa и штaммa его 

бaктерии.Тaким обрaзом с точки зрения микробиологии вaкцины создaнные этим методои 

эффективны, потому что ослaбленные штaммы подaвлются оргaнизмом и имуннитет 

формируется нa всю жизнь. Однaко вопрос о времени появления вирусa нaтурaльной оспы 

окончaтельно не рaзрешён. Скорее всего, вирус оспы эволюционировaл между 68—16 

тысячaми лет нaзaд[6]. 

Крaткий взгляд нa стaтистику для СШA: 1902 год – 2121 смерть, когдa оспеннaя 

вaкцинaция былa нa вершине своего применения, 1927 год – 138 смертей, когдa большaя 

чaсть нaселения от нее откaзывaлaсь. Примерно в это же время Филиппины испытывaли 

десятилетнюю кaмпaнию вaкцинaций против оспы – коэффициент смертности вырос с 10% 

до 74 %''.Кроме того: „Интересно, что зa период с 1860 по 1948 год в Aнглии произошло 

ошеломляющее снижение в зaболевaниях корью (94,1%), скaрлaтиной (99,7%) и коклюшем 

(91%) без вaкцинaций. Дифтерия, для которой использовaлaсь сывороточнaя иммунизaция, 

уменьшилaсь менее знaчительно, чем укaзaнные[7]. Если вaкцинaция приобрелa мaссовый 

хaрaктер в нaчaле ХХ векa то нaш нaрод нaчaл использовaл вaкцины почти 5 веков нaзaд. 

Сейчaс рaзновидностью живых вaкцин являются дивергентные вaкцины, при 

изготовлении которых используют микрооргaнизмы, нaходящиеся в близком родстве с 

возбудителями инфекционных зaболевaний человекa, но не способные вызвaть у него 

зaболевaние. Пример тaкой вaкцины — БЦЖ, которую получaют из микобaктерий бычьего 

туберкулезa.Все живые вaкцины содержaт цельные бaктерии и вирусы, поэтому относятся к 

корпускулярным.Основным достоинством живых вaкцин является способность вызывaть 

стойкий и длительный (чaсто пожизненный) иммунитет уже после однокрaтного введения 

(кроме тех вaкцин, которые вводятся через рот). Это связaно с тем, что формировaние 

иммунитетa к живым вaкцинaм нaиболее приближено к тaковому при естественном течении 

зaболевaния.При использовaнии живых вaкцин существует вероятность, что рaзмножaясь в 

оргaнизме, вaкцинный штaмм может вернуться к своей первонaчaльной пaтогенной форме и 

вызвaть зaболевaние со всеми клиническими проявлениями и осложнениями.Другими 

недостaткaми живых вaкцин являются их неустойчивость дaже при незнaчительных 

нaрушениях условий хрaнения (тепло и свет действуют нa них губительно), a тaк же 

инaктивaция, которaя происходит при нaличии в оргaнизме aнтител к дaнному зaболевaнию 

(нaпример, когдa у ребенкa в крови еще циркулируют aнтителa, полученные через плaценту 

от мaтери).Примеры живых вaкцин: БЦЖ, вaкцины против кори, крaснухи, ветрянки, 

пaротитa, полиомиелитa, гриппa.        

 Убитые вaкцины - культурa микрооргaнизмов, инaктивировaнные действием высокой 

темперaтуры, химических веществ (фенол, формaлин, спирт, aцетон), УФ лучей и другие. 

При этом подбирaют тaкие фaкторы воздействия, которые полностью сохрaняют 

иммуногенные свойствa клеток.Под вaкцинaцией (иммунизaцией), в свою очередь 

подрaзумевaется процесс, в ходе которого оргaнизм приобретaет aктивный иммунитет к 

инфекционному зaболевaнию путем введения вaкцины. 

Из текстa книги известно что Отейбойдaк Тилеукaбылулы использовaл Подкожный 

способ ввежения вaкцины или биомaтериaлa. Подкожный способ подходит для введения кaк 

живых тaк и инaктивировaнных вaкцин, однaко имеет ряд недостaтков (в чaстности, 

относительно большое число местных осложнений). Его целесообрaзно использовaть у 

людей с нaрушением свертывaния крови, тaк кaк в этом случaе риск кровотечения 

минимaлен. 

Тaким обрaзом, Отейбойдaк Тлеукaбылулы был не только ученым-целителем, но и 

прозорливым мыслителем и пaтриотом, хорошо знaющим жизнь, обычaи, миропонимaние, 

духовную культуру своего нaродa. 
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Materials of the international scientific-practical conference 

"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

В 1994 году книгa «Врaчебное повествовaние» былa издaнa нa aрaбском языке в 

Урумчи (Китaй), в 1996 году нa кaзaхском языке в Aлмaты. В 1997 году прaвительство Китaя 

присудило книге премию «Госудaрственнaя первaя книгa». Для изучения нaследия 

Отейбойдaкa Тлеукaбылулы в Китaе создaны двa госудaрственных медицинских центрa. 

В.2002 году ему устaновлен пaмятник нa джяйлaу Шaлкоде в Рaйымбекском рaйоне 

Aлмaтинской облaсти. Его именем нaзвaнa улицa в Aлмaты. 

Этa чудом сохрaнившaяся "Исповедь целителя" (Шипaгерлик бaян), нaписaннaя нa 

чaгaтaйском языке (тюркский, "стaроузбекский" язык, сформировaвшийся в Средней Aзии в 

эпоху тимуридов, нa нем писaл Нaвои; после приходa в Мaверaннaхр кочевых 

дештикипчaкских узбеков Шейбaни сформировaлся современный узбекский язык). Книгa 

былa переведенa нa современный кaзaхский язык и впервые издaнa в Китaе в 1994 году. 

Книгa былa удостоенa госудaрственной премии 1-й кaтегории Китaйской Нaродной 

Республики кaк "Лучшaя нaционaльнaя книгa". В Кaзaхстaне "Исповедь целителя" былa 

издaнa в 1996 году издaтельством "Жaлын" с использовaнием современного кaзaхского 

шрифтa. 

Рукопись более чем в тысячу стрaниц былa вывезенa тудa потомкaми Отебойдaкa, 

которые бежaли из Кaзaхстaнa после революции. В свое время от Отебойдaкa онa перешлa к 

его млaдшему брaту Топaю, потом хрaнилaсь и передaвaлaсь по нaследству. В 1932 году 

Туменбaй Ыстaнбaйулы перевез рукопись в Китaй, и тaм онa хрaнилaсь в селе Шилиозек 

Текесского рaйонa. В 1952 году Туменбaй вместе с родственником Кaтипом перевел книгу с 

чaгaтaйского нa современный кaзaхский язык. Последним, кто ее унaследовaл, был сын Ту-

менбaя – Нуртaй. В 1968 году, во время "культурной революции", китaйские хунвейбины 

конфисковaли рукопись и бросили в огонь. Нуртaю чудом удaлось спaсти ее из плaмени. Он 

спрятaл ее в могиле своего отцa, a через 26 лет, когдa режим в стрaне изменился, издaл в 

городе Урумчи, используя aрaбский шрифт. A еще через двa годa книгa былa издaнa нa 

кaзaхском языке в Aлмaты издaтельством "Жaлын". Вот тaкaя история у этой книги. Кaк 

говорится, воскресaя из мертвых и восстaвaя из пеплa, онa дошлa до нaших дней.В 

Синьцзянском медицинском университете городa Урумчи есть фaкультет кaзaхской 

нaродной медицины. Открыт колледж, построены лaборaтория и больницa, где лечaт 

исключительно по стaрым кaзaхским рецептaм. Для изучения нaследия Отебойдaкa и 

кaзaхской нaродной медицины в Китaе создaны двa госудaрственных медицинских центрa, и 

нa это китaйское прaвительство выделяет большие средствa. Кaк прaвило, в Китaе больного 

осмaтривaют и лечaт в первую очередь нaродные целители, и только потом они советуются с 

врaчaми, получившими европейское медицинское обрaзовaние. Предпочтение тaм отдaется 

своей, китaйской нaродной медицине, которую у нaс нaзывaют нетрaдиционной. 

В Кaзaхстaне, к сожaлению, интересa к кaзaхской нaродной медицине не нaблюдaется, и онa 

не имеет тaкой мощной госудaрственной поддержки. 

Шипaгерлик Бaян» - предстaвляет энциклопедический медицинский труд врaчевaтеля 

15 векa Отейбодaкa Тлеукaбылулы. Он имеет 10 нaпрaвлений, состоит из 3-х чaстей: 

взaимодействие оргaнизмa с окружaющей средой, вопросы диaгностики зaболевaний и 

рaзделa, посвящённого лечебным мероприятиям. Содержaние рукописи, дошедшей до 

современников, покaзывaет высокий уровень рaзвития медицинской нaуки нa территории 

Кaзaхстaнa уже в 15 век. 

Доктор медицинских нaук, профессор A. Нурмухaмбетулы, проводивший специaльное 

исследовaние и устaновивший нaучное определение труду великого целителя Отейбойдaкa 

Тлеукaбылулы «Трaктaт о целительстве», сделaл зaключение о вaжности его трудa: «Нaш 

предок Отейбойдaк - ученый с большой буквы, врaч, впервые положивший основу медицинской 

нaуке, прaктике и теории здрaвоохрaнения...», это подчеркивaет исключительную ценность 

трудa целителя[8]. 

Возврaщение к родному нaроду «Трaктaтa о целительстве» Отейбойдaкa Тлеукaбылулы к 

концу двaдцaтого векa открыло путь к определению роли целительствa в кaзaхской нaуке. 

«Трaктaт о целительстве», познaкомивший мир с искусством целительствa кaзaхского нaродa, 
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преднaзнaчен не только для медицины. Он может служить литерaтуре, истории, этногрaфии, 

философии, психологии, aстрономии, этике, эстетике, юриспруденции, фaрмaкологии, 

метрологии, мaтемaтике и другим облaстям нaуки. 

Особенную ценность имеет труд Отебойдaкa Тлеукaбылулы, нaписaвший об 

исторических деятелях того времени». Эту позицию нaиболее полно рaскрывaет aвтор нaучных 

моногрaфий, исследовaвший нa протяжении многих лет нaродное целительство, профессор, 

доктор медицинских нaук Е. Орaзaков.  

Нa протяжении многих веков нaродное целительство не рaскрывaло своих тaйн, и нaукa 

тоже не может точно скaзaть, когдa рaскроется этa зaгaдкa. Великий целитель Отейбойдaк 

Тлеукaбылулы рaзделил целителей нa две группы: Болжaмaлы (лечение путем предвидения) и 

Дaрымдaулык (лечение лекaрствaми), a тaкже дaл определение 24 видaм целителей. Ученый 

целитель говорил: «Целительство тaк же относится к одному из видов искусствa. Ясно и то, что 

целитель является искусной личностью. Целитель обязaн нести ношу спaсителя человекa от 

смерти и обезопaсить его от болезненных мучений. Знaния целителей бывaют высокие или 

низкие, в зaвисимости от их стремления и степени восприимчивости»[2]. Дaнные философские 

выводы великого ученого доподлинно докaзывaют то, что культурa, хaрaктер, чистотa и 

обрaзовaнность полностью совпaдaют и схожи с теми требовaниями, которые стaвит перед 

своими специaлистaми современнaя медицинa. Однaко нельзя говорить, что нaродное 

целительство кaзaхского нaродa полноценно рaзвивaлaсь только с помощью лекaрей и великого 

целителя Отейбойдaкa.   

   Необходимы очень глубокие исследовaния. Только при постоянном пополнении своего 

бaгaжa знaний и прaктики учеными с большой буквы, при постоянных поискaх и почтительном 

взгляде нa учения других, нaродное целительство будет процветaть и рaзвивaться. 

Тaким обрaзом, проaнaлиpировaв основные используемые методы создaния вaкцин мы 

должны изучить более детaльно метод нaшего предкa Отейбойдaкa Тилеукaбылулы и 

сопостaвить результaты исследовaнии с другими методaми. Микробиология кaк нaукa сейчaс 

зaнимaется создaнием новых штaммов микрооргaнизмов и лекaрств от бaктерии, вирусов, 

ретровирусов и прионов, следовaтельно любые инновaционные методы или 

усовершенствовaнные технологии создaния полезных биометриaлов будут всегдa aктуaльны и 

очень знaчимы кaк в нaуке тaк и в повседневной жизни. 

 

ЛИТЕРAТУРA: 

1. «Қaзaқстaн»: Ұлттық энциклопедия / Бaс редaктор Ә. Нысaнбaев – Aлмaты «Қaзaқ 

энциклопедиясы» Бaс редaкциясы, 1998 жыл. ISBN 5-89800-123-9 

2. Интернет ресурс: kitap.kz/books/otejbojdaq_tileuqabyluly_shipagerlik_bayan/read 

3. И. Георги. Описaние всех в Российском госудaрстве обитaющих нaродов, 2-е 

издaние СПб, 1779. С. 141. 

4. Интернет ресурс:  http://e-history.kz/ru/publications/view/4034 © e-history.kz 

5. Вaкцинa // Большaя советскaя энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. A. М. Прохоров. — 

3-е изд. — М. : Советскaя энциклопедия, 1969—1978. 

6. Esposito JJ, Sammons SA, Frace AM, Osborne JD, Olsen-Rasmussen M, Zhang M, 

Govil D, Damon IK, Kline R, Laker M, Li Y, Smith GL, Meyer H, Leduc JW, Wohlhueter RM 

(2006) Genome sequence diversity and clues to the evolution of variola (smallpox) virus. Science. 

2006 Aug 11;313 (5788):807-812 

7. Интернет ресурс: https://www.baby.ru/blogs/post/41644583-25861868   

8. Интернет ресурс: http: //nomad.su/?a=15-201310250017 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F#%D0%A2%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%8C%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5


  

439 

Materials of the international scientific-practical conference 

"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

ӘОЖ  371.4  

 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ОҚУШЫЛАРҒА 

ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҚОЛДАУ КӨРСЕТУ 

 

Шенгелбаева С.Б.
1
, магистр, аға оқытушы, Батырбай А.

1
, студент 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемелекеттік университеті¹, Талдықорған қ. 

 

E-mail: abdeeva-s@mail.ru 

 

Білім саласындағы түрлі рефорламарды жүзеге асыру барысында оқушыларды 

педагогикалық-психологиялық қолдау өте маңызды. Оқу-тәрбие-үдерісін педагогикалық-

психологиялық қолдау – бастауыш сынып оқушысының субъективті тәжірибесі мен жеке 

қажеттіліктерін ескере отырып, оның жеке-тұлғалық қасиеттерін оңтайлы қалыптастыруға, 

танымдық дамуын оқу-тәрбие үдерісі арқылы қамтамасыз етуге бағытталған мұғалімнің және 

оқу-тәрбие үдерісіне қатысушылардың біріккен іс-әрекетінің жүйесі. 

Кілт сөздер: педагогикалық-психологиялық қолдау, қолдау мақсаты, қолдау шарттары.  

 

При реализации различных реформ в сфере образования очень важна педагогическая-

психологическая поддержка учащихся. Педагогическая-психологическая поддержка учебно-

воспитательного процесса-система совместной деятельности учителя и ученика начальных 

классов направленная на формирование оптимальных личностных качеств с учетом его 

субъективного опыта и индивидуальных потребностей, обеспечение познавательного развития 

через учебно-воспитательный процесс. 

Ключевые слова: психолого-педагогическая поддержка, цель поддержки, условия 

психологической поддержки.  

 

In the implementation of various reforms in the field of education is very important pedagogical 

and psychological support for students. Pedagogical-psychological support of the educational process - a 

system of joint activities of teachers and primary school students aimed at the formation of optimal 

personal qualities, taking into account his subjective experience and individual needs, ensuring cognitive 

development through the educational process. 

Key words: psychological and pedagogical support, the purpose of support, conditions of 

psychological support. 

 

Еліміздің білім беру жүйесін дамыту стратегиясы  «Қазақстан Республикасында білім 

беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасында» 

айқындалып, оның мазмұны қоғамның даму талаптарына сай өскелең ұрпақтың бойында 

білімділік пен бәсекеге қабілеттілік сияқты қасиеттерді қалыптастыруға бағытталып отыр [1]. 

Жаңартылған білім жүйесі құзыреттілікке және сапаға бағытталған бағдарлама. Білім алу 

іс-әрекеті окушы баланың өзіне бағытталған іс-әрекеттен тұрады. Бала тек білім алуды ғана 

емес, сонымен бірге оны қалай меңгеруді де үйренеді. Жазу, есептеу, оқу және тағы басқаларына 

үйрену арқылы бала өзін – өзі өзгертуге қарай бағыттай алады, яғни, ол іс-әрекеттік және ақыл-

ойға қажетті әдістерді меңгереді. Рефлексиялы түрде, яғни, өз санасы арқылы өзінің 

психологиялық күйіне ой жүгіртіп, ол өзін бұрынғы және бүгінгі қалпымен салыстыра алады. 

Өзіндік өзгерістері өз бойындағы жетістіктері арқылы қадағаланады және айқындалады. 

Білім саласындағы түрлі рефорламарды жүзеге асыру барысында оқушыларды 

педагогикалық-психологиялық қолдау өте маңызды. Оқу-тәрбие-үдерісін педагогикалық-

психологиялық қолдау – оқушының субъективті тәжірибесі мен жеке қажеттіліктерін ескере 

отырып, оның жеке-тұлғалық қасиеттерін оңтайлы қалыптастыруға, танымдық дамуын оқу-

тәрбие үдерісі арқылы қамтамасыз етуге бағытталған педагогтің және оқу-тәрбие үдерісіне 

қатысушылардың біріккен іс-әрекетінің жүйесі. 
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Педагогикалық және психологиялық зерттеулерге сүйенсек (Е.Н.Шиянов), тұлға 

қолдауға, түсіністікке, қабылдауға, тәрбиенің амалдары мен әдіс-тәсілдеріне, өзін-өзі 

дамытудың механизмдері және тәсілдерімен қаруландырылуға мұқтаж болады. Адам барлық 

сыртқы ықпалдарды жинақтап, өзбетінше сапалы жаңа ойлармен мақсаттарды құрастырып, 

сыртқы стимулдармен емес, ішкі қозу арқылы әрекет ете бастайтын жағдайда психологиялық 

қолдау үдерісі өзін-өзі дамыту актілерімен нәтижеленді [2].  

Психологиялық қолдаудың маңызды қағидаларына ынтымақтастық, тұлғалық 

бағдарлану, психологиялық қолдауға мұқтаж субъектінің тұлғасын шартсыз қабылдау, 

құпиялылық, жеке тұлғаның тұтастай өмірлік кеңістігінде құқықтары мен 

қызығушылықтарын қорғауды жатқызуға болады. 

Психологиялық қолдау мына шарттарды орындау барысында тиімді болып 

есептелінеді: адамның жеке қиындықтарын өз бетінше шешуіне мүмкіндік беру, адамдармен 

мейірімді болу, тұлғаның толыққанды дамуына оңтайлы жағдайды қалыптастыруға 

бағыттылық, ұжымда жағымды психологиялық ахуалды қалыптастыру, адамдармен 

эмоциялы жайлылықты қамтамасыз ету. 

Психологиялық- педагогикалық қолдаудың мақсаты – оқушының нақты жағдаяттарда 

максималды тұлғалық дамуы мен оқуына оның нақты объективті мүмкіндіктері аясында 

әлеуметтік-педагогикалық орта жағдайын жасау. 

Психологиялық қолдаудың көрініс формаларына- жылы лебіз, құлақ сала білу,қажет 

болса- кеңес беру, сенім, құқығын қорғау. 

Сол жасерекшелік сатысында баланың табиғи дамуын ескеру. Баланы психологиялық 

қолдау жасанды мақсаттар мен міндеттерге сүйенбейді, балада нақты бар тұлғалық 

жетістіктерге негізделеді. Сол себепті,  оқушының ішкі әлемінің құндылығы, оның 

қажеттіліктері, мақсаттары және даму құндылықтары басымдыққа ие. 

Бүгінде педагогтерге оқушының психологиялық жас ерекшелігін терең біліп, оқыту 

мен тәрбие үдерісін жүзеге асыруда басшылыққа алуы маңызды. Жеке-тұлғалық 

қасиеттеріне оқушының темперамент типі, қабілеті, мінез-құлқы және өзіндік санасы 

жатады. Темперамент типтері мен мінез-құлық ерекшеліктері, оқушылардың өз-өздерін 

бағалауда, оқуға ішкі және сыртқы мотивацияны оятуда ерекшеліктеріне қарай педагог 

қарым-қатынас стилін айқындап, қолдау, бағыт-бағдар беру мөлшерін қажеттіліктерін ескере 

отырып жүзеге асыру шарт. Оқушы қабілетін, оның арнайы және жалпы көріну кеңдігіне 

қарай оқыту-тәрбие үдерісінде дамыту үшін кеңейтілген тапсырмалар, сыни тұрғыдан ойлау 

қабілеттерін дамыту, Блум таксономиясына негізделген деңгейлік тапсырмалар мен 

деңгейлік сұрақтар және т.б. енгізу арқылы дамытуға болады. 

Мектеп табалдырығын аттаған сәттен бастап, баланың алдына оқу іс-әрекетінің 

шарттарын қойса, бұл баланың шын мәнінде оқу іс-әрекетіне тез араласып кетуіне  себеп 

болады немесе өзінің шамасы келмейтін оқу тапсырмаларының алдында сасқалақтап, бірте-

бірте өзіне деген сенімін жоғалтады, мектепті және оқуды ұнатпаушылық сезімін оятып, бұл 

тіпті баланың бойындағы әдетке айналады. Тәжірибеде бұл екі вариант та типтік болып 

табылады: білім алуға дайын тұрған балалардың саны да, бұл жағдаймен оқуға шамасы 

жетпейтін балалардың саны да өте жоғары. 

Бастауыш сынып жасы - бұл айналадағы өзге әлемді баланың өз бойына сіңіре бастау, 

білім жинақтау, осыларды басымдылықпен игеру кезеңі болып табылады. Осы бір аса 

маңызды өмірлік функцияны табысты орындау баланың өзіне тән бейімділігінің осы жаста 

қалыптасуына қолайлы жағдай жасайды, яғни, ол мынадай бейімділіктер: адамның беделіне 

зор сеніммен қарауы, кездесетін барлық жағдайларды тез қабылдап, оған тез әсерленгіштігі, 

аңғал да ойын баласының қарым-қатынасы. Бастауыш сынып жасындағы балалардың 

бойындағы осы аталған бейімділіктердің әрқайсысы тек жақсы жақтарымен ғана көрініс 

табады, ал ол осы жастағы балаларға ғана тән қайталанбас ерекшеліктер болып табылады. 

Бастауыш сынып жасындағы балалардың кейбір ерекшеліктері жылдар сайын 

жойылып отырады, кейбір ерекшеліктерінің маңызы өзгереді. Мұндай жағдайдың 

балалардың бойында көрініс табуы олардың жас ерекшеліктеріне қарай әртүрлі деңгейде 
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болатынын атап көрсету қажет. Міне, балалардың танымдық мүмкіндіктеріне өзіміз 

қарастырған осы ерекшеліктер зор ықпал етеді және ол баланың жалпы дамуының 

келешегінің алғы шарты болып табылады[3]. 

Бастауыш сынып оқушылары көпке дейін тапсырманы қалай орындаудың  тәсілін 

жақсы білмейді. Олар берілген тапсырманы жаттап алғысы келіп тұрады. Осылай болуы 

олардың жаттауға икемділігінің молдығынан емес, оқуға әлі төселмегендігінен, қалай 

жұмыс істеуге ешкім оны үйретпегендігінен кездеседі. 

Деңгейлік бағдарламалар мазмұны мен білім беру мазмұнын жаңарту 

бағдарламасының түйінді идеялары мен басым ұстанымдары тұлғалық құндылық 

қағидасын толық жүзеге асыра алады. Мұғалімнің құндылығы, ұстанымы және іс-әрекеті 

оқушының жеке тұлға ретінде дамуына бағытталады. Бұл бағдарламалар аясында 

оқытуды жүзеге асыру келесі оқыту принциптерін басшылыққа алады: ынтымақтастықта 

оқыту, әр оқушыға жеке тәсіл қолдану, сенім білдіру, болжауға болмаушылық, бірлескен 

іс-әрекет. 

Балалардың қоршаған ортамен және өз-өзімен қатынастар жүйесін өзбетімен 

шығармашылық тұрғыда меңгеру үшін, сонымен қатар әр баланың тұлғалық маңызы бар 

шешімдер қабылдауға жағдай жасау- балаларды бірегейлікке тәрбиелейді. Баланың ішкі 

әлемі автономды және тәуелсіз. Бұл бірегей әлемнің дамуы мен қалыптасуында ересек 

адам маңызды рөл атқарады. Дегенмен, мұғалім бала үшін таңдау жасамауы керек, себебі 

баладан қабылданған шешімнен жауапкершілікті азайтады. Мұғалім қолдау көрсету 

үдерісі барысында таңдау жағдаятын   жасақтау арқылы балаға өзбетімен шешімдерді 

табуға бағыттайды, өз өміріне жауапкершілікті алуға көмектеседі. 

Ал бұл дегеніміз- оқу мен оқыту модульдерінде толықтай басшылыққа алынған. 

Мысалы, сыни тұрғыдан ойлауды дамыту модулінің түйінді идеяларын жүзеге асыру 

үшін қолданылатын тәсілдер «Блум түймедағы», «Галерея», «Стоп кадр», «Ашығын 

айтсам», «ББҮ» және т.б. оқушының белгілі бір ақпаратты қабылдай отырып, өз ой-

пікірін білдіру, өзі үшін маңыздылығын айқындау, басқаның пікірін қабылдай отырып, 

рефлексивті ой қорытынды жасауы оқушының өз өмірі үшін жауапкершілікті 

қалыптастырады. Оқыту үшін бағалауда өзін-өзі бағалау арқылы өзінің оқу жетістіктері 

мен жетілдіретін тұстарын айқындап, әрі қарай қалай оқу керектігін айқындайды. 

Мұғалім арқылы жүзеге асатын психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету 

баланың әлеуметтік жағдайына бағытталмайды, ол үшін ата-анасы таңдаған тәрбие 

жүйесіне мақсатты бағытталады. 

Сонымен, іс-әрекеттің құрылымына байланысты және бастауыш мектеп оқушысының 

дамуына әсер ету арқылы сыртқы жоспар ішкі жоспардың негізінде орындалады. Бастауыш 

мектепте оқыту іс-әрекеті жетекші болады. Жаңартылған бағдарлама аясында бастауыш  

сынып оқушыларымен топтық, жеке, жұптық жұмыстарды атқару барысында және 

қойылатын  ашық, жабық сұрақтарға жауап беру нәтижесінде диалогтік  әрекет  сабақтың 

үстінде бірнеше рет іске асырылып отырады. Біздің  пайымдауымызша, диалогтық оқыту 

әрбір мұғалімнің барлық сабағында жүзеге асырылып жатады. Яғни, ашығын айтсақ, мұғалім 

өз сабағына қатысып отырған оқушыны жансыз бейне ретінде қарамай, оқушының ойымен 

санасуға және ойын ашық түрде жеткізе білуге мүмкіндік берсе, диалогтық оқыту осы жерде 

көрініс табады.  

Жаңа сабақты игеру мақсатында оқушылар жазған сұрақтарына оқулықты пайдалана 

отырып, жауаптар жазады. Топтар өздерінде туындаған сұрақтарды диалогтық оқыту арқылы 

басқа топтарға қоя отырып түсіндірмелелер жүргізіледі. Мұғалімнің түсіндірмесіне қарағанда 

оқушы мен оқушы арасындағы диалогтық оқыту қызықты болады. Себебі оқушы өз құрдастары 

арасында өз ойларын ашық, әрі түсінбеген сұрақтарын еркін қояды. Топтық тапсырмалар 

орындауда оқушылар оқулықтағы тапсырмаларды шығарып қана қоймай, бір-біріне сұрақтар 

қоя отырып, диалогтық қарым-қатынас жасайды. Сабақ барысында  жұпқа берілген  тапсырмада 

да диалогтік оқыту көрініс тауып отырады, себебі әрбір жұптағы оқушы сұраққа қалай жауап 

беру керектігін сыныптасымен ақылдасып, парақты толтырып отырды. 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Құнды сұрақтар қойып, қасындағы  сыныптастарынан, басқа оқушылардан жауап алып 

жатқандығын көріп, топ ішінде тұлғааралық байланыс орнаумен қатар, диалогтік оқыту жүзеге 

асырылып жатқанын көруге болады. Әрбір оқушының бойында белсенділік, қызығушылық, 

бәсекелестік сияқты қабілеттер көрініп, оқушылар бір-бірлерімен жақсы қарым-қатынас  жасайды.  

Диалогтік оқытуды ұйымдастыру прoблeмaлық, aқпaрaттық жәнe түсiндiрмeлi, 

иллюстрaтивтi мaзмұндa жәнe рeпрoдyктивтi жәнe шығaрмaшылық тaпсырмaлaрмeн кeлeтiні 

белгілі. Мұндa шығaрмaшылық нeгiзгe құрылғaн тaпсырмa бiрнeшe шaғын тaпcырмaлaрғa 

бөлiнедi. Жұмыcтың бұл түрi бaрлық oқyшылaрдың бeлсeндiлiкпен ic-әрeкeттe бoлуынa жaғдaй 

тyғызады. 

Сабақта жаңа әдіс- тәсілдерді қолданып, топтастырып, формативті бағалау түрлерін 

қолданып, ашық сұрақтар қоюға дағдыландырып оқушылардың қызығушылығын оятамыз. 

Оқушылар жұппен не топпен  жұмыс жасау барысында, әуелі идеялармен өзара бөліседі, 

содан соң  бір-біріне сұрақ қою, яғни диалог арқылы жұмыстарын жүйеге келтіреді. 

Жұмыстарын қорғау кезінде,  оқушыларға өмірде кездесетін қиындықтарды жеңе алу, кез-келген 

іс-әрекеттің белгілі бір жағдайға тигізетін әсері жөнінде ойларымен бөлісуге мүмкіндік беру 

мақсатын көздеп, қосымша сұрақтар қойып отырған дұрыс. Балалардың жауаптарына сүйене 

отырып, оқушылардың мәселелерді шешудің тиімді жолдарын іздеп таба алатынын, болашаққа 

болжам жасай  және  шешім қабылдай алатынын байқауға болады.  Оқушылардың 

әрекеттестігін зерттей отыра, келесі қорытынды жасай аламыз: «серіктестермен әңгімелесу» 

әдісі оқушыларды бір-бірінің ұстанымдары мен идеяларын жақсы танып білуге мүмкіндік бере 

отырып,  жауапкершілікті, талапты болуға итермелеп,  өз ойын дәлелді жеткізу қабілеттерін 

дамытып, оқушы бойында іскер адамға тән қасиеттерді оятады [4]. 

Сабақ барысында  дұрыс құрастырылған сұрақ оқушының білімін тексеріп қана қоймай, 

оның ойлау, жүйелі сөйлеу, пікірін білдіру дағдысын да жаттықтыратынын, яғни әлеуметтік 

ортада өзін ұстай білу дағдысын қалыптастыратынын дәлелдейді. 

Мұғалімге өз тәжірибесінің негізінде шешім қабылдау үшін өз іс- тәжірибесін сыни 

бағалау да қажет. Кез- келген жүріп өткен қадамыңды жоспарлау оны орындау үшін іс- әрекет 

жасау, ал сол жасалған іс- әрекетіңе рефлексия жасау маңызды болып табылады. Бұл өз ісіңе 

есеп беру, өз әрекетіңді сыни талдау және бағалау барысында мұқият ойлану үдерісі екенін осы 

жаңартылған бағдарламаны оқу барысында түсініп жатырмын. 

Кез - келген адам алдына қойған мақсатына ерік - жігерін аямай еңбек ету арқылы, осы 

жолда өзін - өзі бар қырынан жетілдіру арқылы жетеді.Әр оқушыны дара тұлға деп танып, 

олардың бойына үнемі оқып үйренсем деген ізденімпаздық қасиет дарыту, оларға өздігінен 

білімдерін толықтырып тереңдету тәсілдерін жаңа технологиялармен, әдіс тәсілдермен 

байланыстыра отырып дамыту мұғалімнен асқан шеберлікті талап етеді. 

Білім берудің жаңа мазмұны мен нәтижелері білім алушының қоғами ортадан өз орнын 

бағдарлауға,  білім мазмұны мен  пәндерді өзі таңдауына бағытталған. Мектепте балаларды 

оқытудың жекелік  сипаты мен   оқушының мүмкіндіктерін дамыта отырып, өз бетімен білім 

алуын ұйымдастыру талаптары  жаңа формациядағы мұғалімдерді, олардың жаңаша ойлау 

әрекеттері мен зерттеушілік  ұстанымдарын қалыптастыруды  көздейді. Сонымен қатар, жаңа 

өзгерістер білім беруді мазмұндық қана емес, әдістемелік және технологиялық қайта құруларды 

қамтамасыз ететін логикасын айқындап, білім берудің жаңа нәтижелеріне сай   оларды тиімді 

ұйымдастыру қызметін белгілейді. 

Қорыта келе, әр оқушы қайталанбас жеке тұлға, білім беру ортасы әр оқушының дамуына 

қолайлы жағдай жасауы, оқу мен тәрбие баланың тұлғалық дамуына септесуі керек, ол үшін 

жаңарған білім беру мазмұнын жүзеге асыруда педагогтің кәсіби құзіреттілігі мен 

психологиялық құзіреттілігі де үлкен рөл атқарады. Үздіксіз оқу мен оны тәжірибемен 

ұштастыру арқылы көздеген мақсатымызға жете аламыз. 

Бәсеке болған жерде әрбір тұлға өзінің ең сапалы қызмет түрін ұсынады. Білім мен 

тәрбиесі ғажайып түрде үндескен, ұлттық идеологиясы темірқазығына айналған табысты ел 

болуымыз үшін жақсылыққа ұмтылып, жаманшылықтан арылып, саналы түрде барлық 

қасиеттерімізді ізгілендіріп, сананы рухани жағынан үнемі жетілдіріп, дамытып отыруға тиістіміз.  
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Қазақ халқының шешендік өнерінің өзіндік ерекшеліктері өте жоғары. Бұл мақалада 

шешендік өнердің өзіндік ерекшкліктері және сөйлеу мәдениетінің құндылықтары туралы 

сөз болады. Шешендік сөздердің құдіреті және бізге өшпес мұра болған ауыз әдебиетінің 

озық үлгісінің тәрбиелік мәні зор екендігі маңызды болып табылады. Мақалада қазақ 

шешендерінің сөздері ауызекі айтылып, ауызша таралған, қағазда емес, халық жадында 

сақталғандығы айтылып, олар бастапқы қалпында емес, бізге, кейінгі ұрпаққа ұзын-ырғасы, 

үзік-жұрнағы ғана жеткендігі қарастырылып, бірнеше шешендік өнердің үлгілері 

талданады. 

Кілт сөздер: шешендік сөз, шешендік өнер, жер дауы, жесір дауы, мал дауынды 

халық даналығын, асыл мұра, ел аузындағы сөз, баталы сөз, ақылды ой. 

 

Идентичность казахского народа особенно подчеркивается лучшими образцами 

ораторского искусства. В этой статье мы поговорим о ценностях и особенностях 

культуры речи. Могущество устного творчества – это бессмертное наследие фольклора и 

назидательный пример для воспитания будущих поколений. Нюансы этого культурного 

пласта передались через сохранение мудрости народа в крылатых фразах задолго до 

развития письменности.  

Ключевые слова: ораторское слово, ораторское искусство, земельные споры, споры 

о наследстве, имущественные споры, наследие предков, устное творчество, слова 

благословения, крылатые фразы.  

 

The identity of the Kazakh people is especially emphasized by the best examples of oratory. 

In this article we will talk about the values and features of the culture of speech. The power of oral 

creativity is an immortal heritage of folklore and an instructive example for the education of future 

generations. The nuances of this cultural layer were transmitted through the preservation of the 

wisdom of the people in winged phrases long before the development of writing. 

Keywords: speech, oratory, land disputes, inheritance disputes, property disputes, legacy of 

ancestors, oral creativity, words of blessing, winged phrases. 

 

Қазақ ауыз әдебиетінің үлкен бір тармағы – шешендік өнер. Шешендік өнер – 

ақындық айтыс  секілді қазақ әдебиетінің өзіндік ерекшелігін көрсететін негізгі 

жанрларының бірі. Әдетте, шешендік өнер айтыс – дауларда  туып дамиды. Белгілі қазақ 

шешендері Төле Әлібекұлы (1663–1756), Қазыбек Келдібекұлы(1667–1763) және Әйтеке 
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Бәйбекұлы (1682–1766)  дау-жанжалдарды  шешетін орақ  ауызды,  от тілді атақты билер еді. 

Қазақ халқының шешендік өнерінің өзіндік ерекшеліктері өте жоғары. Ең  алдымен 

қазақ шешендерінің сөздері ауызекі айтылып, ауызша таралған, қағазда емес, халық жадында 

сақталған. Сондықтан олар бастапқы қалпында емес, бізге, кейінгі ұрпаққа ұзын-ырғасы,үзік-

жұрнағы ғана жеткен, олардың өзі де ауыздан ауызға ауыса жүріп ,өңдеу-жөндеуге көп 

ұшыраған, әлденеше ұрпақтың, талай таптың санасынан, сарабынан өткен, сөйтіп қысқарып, 

ұстарып, жалпы халық шығармасына айналған. 

Шешендік сөздер қазақ ауыз әдебиетінің басқа түрлері сияқты ауызша шығып , 

ауызша таралған. Қонақта, немесе бір мәселені талқылау үстінде  көп жасаған,кәрі құлақты 

қариялардың аузынан шыққан жүйрік ойлы, жүйелі сөздерді құйма құлақ талапты жастар, 

өнер қуған қыз-бозбала жаттап алып, жүрген-тұрған жерлерінде, ойын-жиындарда айта 

жүрген. Өзінің қажетіне, өмірдің тілегіне қарай жаңартып-жаңғыртып отырған. Қажетсіз 

қабыршағынан арылып, селкеу арқауы ширап, көптің көкейіне қонақтаған үлгілі сөз ғана 

сақталып өмір сүрген. Заман тілегіне, халық мүддесіне жауап беретін баталы сөз, ақылды 

ойлар ғана халықпен бірге жасап, ұдайы жаңғырып, жасарып отырған [1]. 

Шешендік сөздер ертегі-аңыздар мен халық поэзиясынан іріктеліп, сұрыпталып, 

бөліне отырып, халықтық бірыңғай әдеби тіліміздің қалыптасуына себепкер бол.андығы 

айдан анық. Шешендік сөздердің сөйлем құрылысы мен сөздік құрамы, мазмұны, тұлғасы да 

қазіргі әдеби аса алшақ емес. Шендік сөздер ауыз әдебиетінің басқа салаларымен қосылып, 

қазіргі қолданылып жүрген сөздігіміздің негізгі қоры, ұйытқысы екендігі өтірік емес. Демек, 

шешендік сөздерді зерттеп-талдау, оқып-үйрену ана тіліміздің байлығын, сөйлем 

құрылысын, дұрыс сөйлеу заңдылығын жетік білуімізге, сайып келгенде, әдеби тілімізді 

дамытып, ой-өрісімізді кеңейтуге себепші болды десек, артық айтпағандық. 

Қазақ шешендік сөздері мазмұнына қарай, шешендік арнау, шешендік толғау, шешендік 

дау деп үш тарауға бөлінеді. Шешендік арнау адам арасындағы қарым-қатынасты, шешендік 

толғау халықтың философиялық көзқарасын көрсетеді, ал шешендік дау қазақ қауымының 

заттық және рухани даулы мәселелерді реттейтін ежелгі әдет заңын бейнелейді [2]. 

Шешендік дауларды мазмұнына қарай жер дауы, жесір дауы, құн дауы,мал дауы және 

ар(намыс) дауы деп беске бөлеміз. 

Жалпы қауым, кейде жеке адамдар атынан айтылатын ақылды да аталы сөздердің мол 

тараулары – шешендік арнау, шешендік толғау және күрделі саласының бірі – шешендік дау. 

Мұндай дау тартысқа түсуші сөзуар даугерлер мен оған қарсы тұрушы халықтың арасынан 

шыққан жағы талмай сөйлейтін, ел намысы мен ер намысын қатар қоя білетін шешен, ділмар 

адамдар еді. Бізге жеткен шешендік сөздерден Майқы биден басталып, Аяз би ,Жиренше 

шешен, Сырым батыр т.б. сияқты халық даналығымен сусындай өскен сөз өнерін еркін 

меңгерген, аттары халыққа мәшхүр болған, тағылымы мол ата-бабаларымыз жетіп артылады. 

Жауды қылышымен тоқтатып, дауды бір ауыз сөзбен шеше білген халық арасынан шыққан 

«дала академиктері» өскелең ұрпақ үшін өшпес мұра, қайталанбас ерлік екендігі кімді де 

болса қайран қалдырады. 

Белгілі халық шешен-билермен қатар есімдері белгісіз дана қариялар, сөзге шебер 

әйелдер, ұтқыр ойлы тапқыр балалар, жарлы болса да елі үшін жан берген жұртты 

шешендігімен тәнті еткен батыл жігіттер атынан айтылатын  небір шешендік сөздер 

халықтың мұңын мұңдап, сөзін жоқтайды.  

«Кісі көркі – жүзінде, жүздің көркі – сөзінде»,– деп Ж. Баласағұн жырлағандай, қазақ 

халқының сөз өнерінде «қызыл тілін сайратып, шешен сөйлейтіндігі» анық. Ертеде тілді 

тұғыры санаған қазақ халқының басты артықшылығы шаршы топта найза орнына тілі қару 

болып, алысқанды да, шабысқанды да шебер тілмен шенеп, орынды жерде сөзбен түйреген. 

Топ алдында сөз айту ең алдымен, сол елдің игі жақсыларына берілген. Мысалы 

атақты Доспол қарияға бір топ жас келіп: 

– Ата, сіз көп нәрсені басыңыздан өткердіңіз. Осы дүниедегі ең қиын не нәрсе? – 

деп сұрапты. 
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Materials of the international scientific-practical conference 

"MODERNIZATION OF PUBLIC CONSCIOUSNESS IS THE BASIS FOR DYNAMIC DEVELOPMENT OF KAZAKHSTAN" 

Сонда қария: 

– Е-е, қарақтарым, шаршы топта ең алдымен көсемі сөйлейді, 

Көсемі болмаса, шешені сөйлейді. 

Көсемі де, шешені де болмаса, есері сөйлейді. 

Көсем мен шешеннің сөзі тыңдаушыға шырын болады, 

Есердің сөзі – уақытқа шығын болады. 

Тауып сөйлесең халқың мереке қылады, 

Таппай сөйлесең, келеке қылады. 

Шырақтарым, дүниедегі қиынның қиыны – шаршы топта сөз айту, – деген екен. 

Шешендік өнерде – ақындық, жыраулық, жыршылық, айтыс секілді қазақ 

әдебтиетінің өзіндік ерекшелігін көрсететін негізгі тараулар күллі қазақ мәдениетінің өзегі 

болып отырғаны анық. Сондықтан біз сөйлеу шеберлігі туралы әңгіме қозғаған кезде, 

шешендік өнерден айналып өте алмасымыз анық. Өйткені, шебер сөйлеу, айтқан сөздің 

нысанаға дәл тиюімен, дүйім жұрт алдында елдік маңызды мәселелерді төрелік шешуде, 

ойын ұшқыр жеткізе алуда, көпшілікпен тез тіл табыса алуында үлкен жол ашатындығын 

анық білеміз. Ақын-жыраулардың толғау, термелері, айтыстары т.б. осы шешендік сөздердің 

алғашқы баспалдақтары. Сондай-ақ, аты аңызға айналған Асан, Жиренше, Абыз, Қарашаш, 

Әнет баба, Жетес би, Төле би, Қазыбек, Әйтеке т.б. билер мен шешендер туралы әңгімелер, 

насихат өлеңдер де шешендік өнердің алғашқы табалдырығы екендігінде шүбә жоқ [4]. 

Мысалы, ел арасына жастайынан-ақ танымал болған абыздарымыз туралы мынадай 

әңгімелердің бір-екеуіне тоқталып көрейік: 

Төле би Әлібекұлы он үш жасында-ақ билік етіп, кесім айтқан. Бұл жағдай былайша 

сипатталады: «Төле бидің шешесі қайтыс болып, жыл толған соң әкесі Әлібек бәйбішесіне ас 

береді, үш жүздің баласына үш жүз үй тігеді. Үй бас сайын күтуші тағайындап қояды. Әлібек 

баласын шақырып алып:  

– Төле қарағым, ортадағы үлкен ақбоз үйдегі кісілердің қолына су құй, – деп 

тапсырады. Бала Мамай бидің алдына келгенде сүрініп кетеді. Сонда Мамай:  

– Е, балам, олжаңа ортақпыз, асса, әкең Әлібекке де қалдырып қой, – депті. Төле 

сәлден кейін үйге кіріп:  

– Дат, тақсыр! – депті. Мамай би:  

– Балам, құлағымыз сенде, – дейді. 

Сонда бала Төле:  

– Таңның таң екенін кім білер, 
Сарғайып барып атпаса. 

Күннің күн екенін кім білер.  

Қызарып барып батпаса.  

Орданың орда екенін кім білер, 

Мен сияқты қызметші бала 

Сүрініп құлап жатпаса. 

Иттің ит екенін кім білер,  

Жығылып жатқан баланы  

Тақымынан алып қаппаса. 

Бұл сөзім сізге жеткен шығар, 

Сүйегіңізден өткен шығар. 

Аса қадірлі болсаңыз да, 

Қадіріңіз кеткен шығар. 

Сұраған соң шекер ме, 

Би олжасыз кетер ме?!  

Осы сөзім сізге олжа, 

Түсінсеңіз жетер де, – деп сыртқа шығып кетеді.  

Осы оқиғадан кейін Мамай би: 

– Е, халайық, жаңағы бала кім еді? – деп сұрайды. 
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Жұрт: 

– Әлібектің баласы –Төле, – дейді. 

Мамай би: 

– Бүгіннен бастап билікті сол балаға бердім, ендігі билеріңіз Төле болады, – депті [3]. 

Кейін Төленің шешендігі, тапқырлығы, ділмарлығы, білімдарлығы Ұлы жүздің биі 

дәрежесіне дейін көтерді. Жалпы тарихта сөз төресін тура айтқан Төле бидің ел дамуына 

қосқан үлесі сансыз. Ал шешендік жолда Төле би тағылымынан сабақ алу үлкен мектеп.  

Екі елдің басшылары шабындыққа таласып келе жатып, қой жайып жүрген он төрт 

жасар Күдеріге кез болады да: «Кел, осы балаға жүгінісейік»–дейді. 

– Біз шөпке таласып келе жатырмыз. Олар: «Біз орамыз»–дейді, біз: «Жоқ, біз 

орамыз» – дейміз. Осыған жас та болсаң төрелік айт, – дейді даугерлер. 

Сонда Күдері баланың айтқан төрелігі: 

Өзімнің атым Күдері, 

Ер Көшектің баласы. 

Талассаң бағаң кетеді,таласпасаңдар не етеді? 

Бірлік қылсаң, ағалар, 

Анау тұрған шабындық, 

Баршаңызға да жетеді. 

Дүние деген жалған ғой, 

Бастарыңнан әлі-ақ өтеді. 

– Бала да болсаң, дана екенсің, рақмет, төрелігіңе құлдық. бала ғүрлы ақылымыз жоқ 
екен» – деп, екеуі шөпті бөліп, даугерлер жай-жайына кетіпті. осылайша «талассаң бағаң 

кетеді» деген сөз ел арасына тарап кеткен екен [4].  

Тағы бір мысал, халық арасында Қанайұлы Бекболат атты шешен өте ақылды, сөзді 

байыппен айтатын жан ретінде көпшілікке танымал екен деседі. 

Абылай ханның тұсында Қарауыл Қанайұлы Бекболат би Қаздауысты Қазыбекке, 

Шақшақұлы Жәнібекке еріп, Кіші жүз алшынға бір дауға барады. Бітім сөйлесуге Кіші 

жүзден бір кісі шығады. Амандықтан кейін әлгі кісі алақанын ашып үндемей тұрады. 

Бекболат: «құп болады!», – дейді. Тағы да алақанын жұмып қолын созады, Бекболат: «құп!» 

дейді. Саусақтарын жазып, қолын созып тұрады, Бекболат: «құп!» дейді. Екі қолын 

түйістіріп, бірінің үстіне бірін салып тұрады, Бекболат: «құп!» дейді. Тағы да сегіз саусағын 

көрсетеді, Бекболат: «құп!» дейді. Содан кейін Кіші жүздің кісісі кетіп қалады. Бекболат 

қасыңдағы билерге: «Дау бітті, біз енді елге қайтайық», – дейді. Елге келген соң Абылай 

Қаздауысты Қазыбек пен Шақшақұлы Жәнібектен бітістіңдер ме? – деп сұрайды. Сонда екі 

биі төмен қарайды. 

– Уа, неге төмен қарадыңдар? «Қатын ерге, ер жерге қарайды» дегендей, мен 

сендерді дауға жіберіп едім ғой, –д ейді Абылай. Сонда екі би: 

– Мына Бекболат деген «құп» ұстап қайтты, – дейді. 

Абылай Бекболатқа қарап: 

– Барушы да өзің, сөйлеуші де өзің көрінесің, енді өзің айтшы,–дейді. 

– Дауды көп сөйлескеміз жоқ, ол жақтан билікке шыққан адам қолымен біраз ишара 

көрсетті, соны мен өзімше ұққанымды айтайьш деп ишара қылған түрін айтты да былай деді: 

– «Бірінші – алақанын ашқаны: «алысуға да жараймын» дегені еді. Екінші –қолын 

жұмғаны: «ашсаң аяңда, жүмсаң жұмырыңда, тату-тәтті тұрайық» дегені. Үшінші – қолын 

созғаны: «атса, шапса, қылыш, мылтық сенде де бар, менде де бар, жанжалды қоялық» 

дегені. Төртінші – бір қолын екінші қолынық үстіне салып түйістіргені: «құшақтап 

көрісейік» дегені. Бесінші –саусағын көрсеткені: «сегіз күнде ханның алдына тарту-

таралғымен барамыз» дегені. 

Сонда Абылай: 

– Уай, бәрекелді-ай, алдамаса игі еді? – дейді. 

Бекболаттың айтқанындай, Кіші жүздің кісілері сегіз күн дегенде тарту-таралғысымен 

Абылай ханның алдына келіпті [5]. 
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Ойымызды қорыта келе айтпағымыз, «шешеннің сөзі мерген, шебердің көзі мерген», 

«халық айтса, қалып айтпайтын» осынау даналықтың астары шешендік өнердің, әдемі 

сөйлеудің, сөз нақышымен ұтымды ой айтудың қазақ халқында бар қасиет екенін дәлелдей 

түседі.  

Адмдар арасындағы түрлі даулар мен тартысты сөздер тек қана намысты жыртумен 

шектелмейді. Қашаннан бергі жер дауы, жесір дауы, мал дауынды , яғни дау-жанжалдардың 

бәріде де біріншіден, дүние-мүлік таласы болса, екіншіден атақ-абырой үшін болған дау-

дамай, ел арасындағы тартыс. Яғни, шешендік сөздер, негізінде, халық даналығынан туған 

асыл мұра, халықтың сарқылмас қазынасы. Шешендік сөздердің құдірет  және оның 

құндылықтары сөз сайысында, алқа топтың алдында айтылып, тоқсан ауыз сөздің тобықтай 

түйіні жасалды. Сол айтылған сөз «атылған оқ» болып, дауға түскен әңгіме . ауыл-ауылға 

тарап, ақыр соңында ел аузында айтылған сөз аңызға айналып бізге жетіп отыр. 

Құймақұлақ дарынды жандар бізге сол өшпес мұрамыз ауыз әдебиетінің озық үлгісін 

біздерге жеткізді. Алайда, дәл қазір біз сол дәстүрді қайта жаңғыртып, сөз өнерінің киелісі 

шешендік өнерді бүгін қолға алуымыз керек. «Қайта жаңғыру» дегеніміздің өзі ата-бабадан 

қалған асыл мұрамызды қайта тірілту. Ендеше тіліміздің қастерлі де, қасиетті тұстарын 

жастарға елеп-екшеп беру біздің басты міндетіміз деп білсек, оны жалғастырып әкету 

болашақ жастардың еншісінде. Ендеше, көкірегі ояу, намысшыл, ұлтжанды азамат 

тәрбиелеуде әлі де атқарылар іс шаш етектен екедігі айқын. 
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КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН ТАЛДАУДАҒЫ БУХГАЛТЕРЛІК 

БАЛАНС ЖӘНЕ ОНЫҢ БАНКРОТТАНУ МҮМКІНДІГІН БАҒАЛАУ 

 

Оразбекұлы Б., Сейткалиева М. 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік  университеті,  Талдықорған қ. 

 

Ұйымның шаруашылық қызметінің нәтижелерін, есепті кезеңде алынған деректер 

бухгалтерлік және басқа да түрлерін есепке алуды  бухгалтерлік баланс жүйесінде  

сипаттайтын көрсеткіштерді білдіреді. Ол кәсіпорындарды басқару құралы  және бір 

мезгілде шаруашылық қызметі туралы ақпаратты қортындылау әдісі. 

Кілт сөздер: Баланс, қаржылық есеп, баланс, активтер, міндеттемелер, кірістер, 

шығыстар. 

 

Бухгалтерский баланс при анализе финансового положения предприятия и оценивание 

возможности его банкротства 

Бухгалтерский баланс представляет собой систему показателей, характеризующих 

результаты хозяйственной деятельности организации за отчетный период, полученный из 

данных бухгалтерского и других видов учета. Она представляет собой средство управления 

предприятием и одновременно метод обобщения и представления информации о 

хозяйственной деятельности. 

Ключевые слова: Балансы, бухгалтерской отчетности, балансоведения, активов, 

обязательств, доход, расход. 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

The balance sheet in the analysis of the financial situation of the company and evaluating 

the possibility of its bankruptcy 

The balance sheet represents system of the indicators characterizing the results of economic 

activities of the organization during the reporting period, obtained from the data of the accounting 

and other records. It is a means of enterprise management and at the same time a method of 

summarising and presenting information about economic activity. 

Key words: Balances, financial statements, balance sheet, assets, liabilities, income, 

expense. 

 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың ақпараттық негізі қаржылық есеп беру 

болып табылады.                                                                                                 

ҚР Президентінің 1995 жылғы 26 желтоқсандағы №2732 "Бухгалтерлік есеп туралы" 

заң күші бар Жарлығына сәйкес, 1998 жылдан бастап қаржылық есеп беруге мыналар 

жатады:                                                                                                 

1) бухгалтерлік баланс;                                                                                                                 

2) қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есеп;                                                    

3) ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп.                                                                           

Онда сонымен қатар түсіндірме хат болады, сондай-ақ қаржылық есеп беру-ге 

негізделген немесе қаржылық есептен алынған материалдармен толықты-рылуы мүмкін 

және бұл материалдар солармен бірге оқылады. Түсіндірме хат-та, берілген субъектінің есеп 

және есеп берудің қандай саясатын ұстап отырған-дығы және каржылық есепті 

пайдаланушылардың талаптарына сай басқа да ақ-параттар жазылуы тиіс. Мысалы, оған: 

субъектіге әсер етуші тәуекел мен белгі-сіздік туралы, қаржылық есепте жазылған 

міндеттемелер туралы түсініктерді жазуға болады. Нарықтағы географиялық сегменттер, 

сомалық ерекшеліктер, қызмет түрлері туралы ақпараттар, баға өзгерісінің әсері туралы 

мәлімдемелер және басқалары қосымша ақпарат ретінде қарастырылады.                          

Субъектілерге қаржылық есепті бухгалтерлік есеп стандартында анықталған 

жеңілдетілген түрде толтырып, көрсетуге рұқсат етіледі. Бұл егер де төмендегі көрсетілген 3 

шарттың кез келген екеуі орындалғанда ғана (соңғы 2 қаржылық жыл үшін) маңызға ие 

болады: 

1) зейнетақыны, жәрдем ақша және басқа әлеуметтік төлемдерді есептеу, сон-дай-ақ 

жылдық табыс ҚР заңымен көрсетілген 10000 есе есептік көрсеткіштен аспайды;                                                                                                                                          

2) қаржылық жыл бойы қызметкерлердің орташа саны 50-ден аспайды;                             

3) активтердің жалпы құны 60000 еселік есептік көрсеткіштен аспайды. Қазіргі кезде 

бізде қолданылып жүрген отандық қаржылық есеп негізі шамалары бо-йынша халықаралық 

есеп стандартының талаптарына сай келеді, себебі ҚР-да соңғы жылдары бухгалтерлік есепті 

халықаралық тәжірибеге бейімдей отырып реформалау процесі белсенді жүргізілді, ол 

біріншіден, негізін құраушы нарық-тық қатынастар болып табылатын жаңа экономикалық 

жүйенің қалыптасуымен, екіншіден, біздің еліміздің әлемдік экономикалық кеңістікке 

кіруімен байла-нысты.                                                                                                    

     ҚР-да бухгалтерлік есепті реформалау процесі барысында есеп беруді құру 

мақсаттарына жаңа көзқарастар пайда болды және оның бағыты өзгерді. «Қар-жылық есептің 

мақсаты - бухгалтерлік есепті» №2 «Бухгалтерлік баланс және қаржылық есептегі негізгі 

ашылулар» деген стандартында көрсетілгендей, бұл қолданушыны заңды тұлғаның 

қаржылық жағдайы және оның қызметінің нәти-желері мен есепті кезеңдегі қаржылық 

жағдайында болған өзгерістер туралы пайдалы, маңызды әрі дәл ақпараттармен қамтамасыз 

ету болып табылады. Қаржылық есеп негізінен өтелген жағдайлардың қаржылық 

нәтижелерін және де кәсіпорын үшін инвестициялық шешімдер мен несие беру бойынша 

шешім-дерді шешу үшін, сондай-ақ субъектінің болашақтағы ақша ағьгмдарын және осы 

субъектіге сеніп тапсырылған ресурстар мен басқарушы органдардың жұ-мыстарымен 

байланысты ресурстар мен міндеттемелерді бағалау үшін қажетті пайдалы ақпараттарды 

сипаттайды. Алайда қаржылық есеп қолданушыларға экономикалық шешімдерді қабылдау 
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үшін қажетті барлық ақпараттарды қамты-майды. Қаржы есебін пайдаланушылар 

қабылдайтын экономикалық шешімдер субъектінің ақша қаражаттарын айналдыру 

мүмкіндігін бағалауды, сондай-ақ оларды айналдыру уақытын есептеу және нәтижеге 

сенімді болуын талап етеді. Бұл нәтижесінде, субъектінің өз жұмысшыларына және 

жабдықтаушыларына ақы төлеу, пайызды төлеу, несиені қайтару және табысты тарату 

қабілетін анықтайды. Егер де қолданушылар тек қана субъектінің қаржылық жағдайын, 

қызметін және оның өткен есепті мерзімдегі қаржылық есебінің өзгерісін сипат-тайтын 

ақпараттармен емес, сонымен қатар барлық қажетті ақпараттармен жаб-дықталған болса, 

онда олар, яғни қолданушылар ақша қаражаттарының айнал-дыру мүмкіндігін одан да жақсы 

бағалайды. Бірақ коммерциялық құпияны қор-ғау туралы заң қолданушылар алатын 

қаржылық ақпаратқа шек қояды, деген-мен олардың ішінде кейбіреулері (тергеу органдары, 

ревизорлар, аудиторлар) өкілдігі болған жағдайда қаржылық есепте көрсетілген ақпараттарға 

косымша ақпараттарды талап ете алады. Қолданушылардың көпшілігі қаржылық есепке 

қаржылық ақпараттың басты көзі ретінде сенуі тиіс.                                                                                         

Нарықтық экономика жағдайында қаржылық есеп шаруашылық субъектіле-рінің 

қызметі жөнінде қаржылық ақпараттардың жүйелендірілген бірден-бір кө-зіне, әр түрлі 

ұйымдық-құқықтық нысандардағы шаруашылық субъектілерінің өзара негізгі байланысына 

және басқару шешімдерін қабылдауға қажетті анали-тикалық есептердің ақпараттық 

базасына айналды. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдауда негізгі ақпарат көзі 

қызметін бухгалтерлік баланс атқарады.                                                                                                      

     Баланс - есепті жылдың басындағы және соңындағы кәсіпорынның қаржы-лық 

жағдайын сипаттайды және маңызды қызметтер атқарады. Біріншіден, ба-ланс меншік 

иелерін шаруашылық субъектісінің мүліктік жағдайымен таныс-тырады. Осы арқылы олар 

бұл субъекті нені иеленеді, материалдық құралдар-дың сандық және сапалық қорлары 

қандай, кәсіпорын жақын арада үшінші жақ алдындағы өз міндеттемелерін ақтай ала ма, 

соны білдіреді. Екіншіден, басшы-лар кәсіпорынның басқа ұқсас кәсіпорындар жүйесіндегі 

өз орны, таңдап алын-ған стратегиялық бағытының дұрыстығы туралы, ресурстарды 

пайдалану тиім-ділігінің салыстырмалы сипаты және кәсіпорынды басқару бойынша әр түрлі 

сұрақтарға шешімдер қабылдау туралы түсінік алады. Үшіншіден, баланстың мазмұны, оны 

ішкі қолданушылары сияқты сыртқы қолданушыларға да пайда-лануға мүмкіндік береді. 

Мысалы, аудиторлар жұмыс процесінде дұрыс шешім қабылдау үшін өз тексеріс жұмысын 

жоспарлауда, сондай-ақ клиенттің сыртқы есеп берудегі есеп жүйесінде мүмкін болатын, 

әдейі жасалынған және әдейі жасалынбаған қателіктер аумағындағы әлсіз жақтарын шығару 

үшін көмек ала-ды, ал талдаушылар қаржылық талдаудың бағытын анықтайды.                                                                                                             

Баланс ақпараттары негізінде сыртқы қолданушылар берілген кәсіпорынмен өзінің 

серіктесі ретінде жұмыс жүргізудін мақсатқа сәйкестігі және оның шарт-тары туралы 

шешімдер қабылдай алады; өз салымдарының мүмкін болатын тә-уекелділіктерін және 

берілген кәсіпорынның акцияларын иеленудің орындылы-ғын және басқа шешімдерді 

бағалайды. Баланстың маңыздылығы соншалық, көп жағдайда қаржылық жағдайды 

талдауды баланстық талдау деп атайды. 

Бухгалтерлік баланс қаржылық есептің негізгі түрі бола отырып, ол есепті кезеңдегі 

кәсіпорын мүлкінің құрамы мен кұрылымын, ағымдағы активтердің айналымдылығы мен 

өтімділігін, меншікті капитал мен міндеттеменің қолда барын, дебиторлық және 

кредиторлық борыштың динамикасы мен жағдайын және кәсіпорынның несие қабілеттілігі 

мен төлеу қабілеттілігін анықтауға мүм-кіндік береді. Баланс көрсеткіштері кәсіпорынның 

капиталын орналастыру тиімділігін, оның ағымдағы және алдағы кезеңдегі шаруащылық 

қызметке же-туі, қарыз көздерінің көлемі мен құрылымын, сондай-ақ оларды ынталандыру 

тиімділігін бағалауға мүмкіндік береді. Осылайша, бухгалтерлік балансты тал-дау үшін және 

кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалауда ақпараттың ең қа-жетті түрі болып табылады.                                                                                                   

1997 жылға дейін бухгалтерлік баланс екі бөліктен: актив және пассивтен тұ-ратын 

кесте түрінде құрылып  келді. Активтер, баланс кәсіпорынының есепті кезеңде бақылап, 

таратып отыратын мүмкіндік және қарыздық күқық құны ре-тінде көрсетіледі. Пассивтер 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

кәсіпорынның заемдар мен кредиторлық қарыздар бойынша міндеттемелері болып 

табылады, оларды өтеу мүлік құнының немесе келіп түсетін табыстың төмендеуіне әкеліп 

соқтырады.  

Мүліктің түрлері және олардың қалыптасу көздері сапалық біркелкі белгіле-рі 

бойынша топтастырылады. Осының нәтижесінде баланстың активі мен пас-сиві мүлік және 

онын қалыптасу көздерінің біркелкі экономикалық топтарының аз ғана санынан құралады, ал 

оның ішінде әр топ өз алдына жеке-жеке элемент-тер мен қорытындыланған 

керсеткіштерден тұрады. Актив пен пассивтегі бұн-дай жеке элементтер мен 

қорытындырылған көрсеткіштер баланс баптары деп аталады.                                                                                                                     

Баланстың актив бөлімінің құрылымына сай ерекшелік - бұл яғни баланс бөлімдері 

мен баптарының әр бөлім ішінде (шегінде) қатаң, белгілі бір дәйекті-лікпен орналасуы - яғни 

олардың өтімділік дәрежесіне байланысты мына прин-цип бойынша: өтімділік дәрежесі аз 

активтерден өтімділігі көп активтерге дейін, демек басында баланстың өтімділігі жағынан 

төмен бөлімдері мен бапта-ры жазылады, содан кейін өтімділігінің өсу деңгейіне 

байланысты жоғары өтім-ді активтер жазылады. Осы принцип бойынша активтің қорытынды 

баптары ең өтімді айналым қаражаттары (ағымдағы активтер) болып табылады олар қысқа 

мерзімді қаржылық салымдар, кассадағы, есеп айырысу және валюталық шот-тардағы ақша 

қаражаттары, сондай-ақ басқа да ақша қаражаттары.                                                                                                            

Баланс пассивінің бөлімдері мен баптары төлем мерзімінің жеделдік дәреже-сіне 

байланысты мына принципке сай құрылды: төлем мерзімінің жеделдігі аз бағыттарынан 

жеделдігі көп бағыттарға дейін.                                            

Бухгалтерлік стандарттың іске қосылуынан бастап бухгалтерлік баланс жа-ңаша 

анықталады және оның екі бөлігі мен элементтері де жаңаша сипаттала-ды. 

 Олардың түсіндірмесі нарықтық экономикасы дамыған елдердің бухгалтер-лік есеп 

және аудит тұрғысындағы жетекші ғалымдардың еңбектеріне арқа сү-йейді. 

Осыған орай ағылшын тілінен орыс тіліне аударылған оқулықтардың және тәжірибе 

құралдарының авторларының пікірлері теориялық көзқарас болып та-былады. 

Жоғары оқу орындарында экономикалық мамандық алатын студенттерге, бизнес 

мектептер мен экономикалық лицейлерге арналған ағылшын авторының "Бухгалтерлік 

талдау" деген оқулығында келесідей анықтама берілген: Баланс - бұл кәсіпорынның белгілі 

бір күндегі қаржылық жағдайының кестесі болып та-былады. 

Активтер дегеніміз бұл кәсіпорын нені иеленеді және ол нені алуға тиіс, со-ны 

көрсетеді (немесе активтер - бұл кәсіпорынның иелігіндегі және алуға тиісті мүлкі); 

пассивтер - бұл кәсіпорынның өзінің біреуге берешек қарызы немесе борышы. Активтер 

сомасы әрқашан да пассивтер сомасына тең болуы тиіс [1].  

Ағылшын ғалымдары шығарған "Бухгалтерлік іске кіріспе" деген оқу құра-лында 

былай жазылған: Баланс - бұл белгілі бір күнге кәсіпорынға тиісті бар-лық активтер мен 

оның борыштарын анықтайтын пассивтерінің тізімі. Бұл бе-рілген уақыт мерзіміндегі 

бизнестің (іскерлік қызметтің) қаржы жағдайының бейнесі болып табылады. Актив пен 

пассивтің әр бабы ақшалай көрініске ие бо-лады және де активтер сомасы әрқашан пассивтер 

сомасына тең болуы тиіс. 

Әрі қарай олар баланстың негізгі элементтерін келесідей сипаттайды: Актив-тер-бұл 

ұйымға тиісті немесе ол пайдаланатын бағалы нәрсе. Пассивтер - басқа біреуге тиісті нәрсе. 

"Пассив" термині таза бухгалтерлік ұғым болып табылады және ол кәсіпорынның қарызы 

дегенді білдіреді.                                                                                                                   

Капитал - пассивтердің арнайы түрі.                                                                        

Капитал алғашқы капитал мен қызметте қалдырылған табысты қоса алғанда-ғы 

меншік иесінің бизнестегі үлесі болып табылады.                                              

Әлемдік банк өңдеп шығарған "Қаржылық есеп, аудит, есеп беру бойынша нұсқаулар" 

оқулығында бұл ұғымдарды былайша түсіндіреді: "Баланстық есеп - бұл белгілі бір кезеңде 

жасалған және осы кезеңдегі ұйымның жалпы қаржы-лық жағдайын бағалау үшін 

пайдаланылатын фотосурет. Қаржылық жағдай ұғымымен тікелей байланысқан баланстық 
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есеп элементтері дегеніміз бұл ак-тивтер, пассивтер және капитал. Баланстық есеп 

кәсіпорынның әрі қарайғы жұ-мысын камтамасыз ету үшін қазіргі уақытта қолда бар 

ресурстар туралы ақпа-ратты қамтиды. Ол сондай-ақ, бұл активтерді қаржыландыру көздері 

туралы ақ-параттан тұрады. Мысалы, бұл көздер қарызға алынған ба, жоқ, әлде меншікті ме".                                                                                          

Аталған оқулықта бухгалтерлік баланстың бөлімдері (жақтары) мен эле-менттері 

келесідей анықталады:                                                                              

«Актив дегеніміз - бұл өткен жағдайлардың нәтижесінде кәсіпорынмен ба-қыланатын 

және болашақта кәсіпорынға экономикалық табыс әкелетін ресурс.                                                                                                                               

Пассив - бұл өткен жағдайлардан пайда болған кәсіпорынның ағымдағы мін-

деттемесі. 

Оны өтеу экономикалық табыс алумен байланысты кәсіпорын ресурстары-ның 

шығынына (сыртқа   кетуіне) әкеліп соқтырады.                  

Капитал - бұл пассивтерді активтерден алып тастағандағы кәсіпорынның өзіндік 

қаражаты».                                                                                                          

Көріп отырғанымыздай, бухгалтерлік баланс және оның элементтері туралы бұл 

анықтамалар біздің бухгалтерлік есеп теориясы бойынша оқулықтарымыз-да берілген 

анықтамалардан өте ерекшеленеді. ҚР-дағы бухгалтерлік есеп тура-лы заңды жасаушылар 

негіз ретінде батыс ғалымдарының еңбегін алып отыр. "Қаржылық есептің, субъектінің 

қаржылық жағдайын бағалаумен байланысқан негізгі элементтері – активтер, меншікті 

капитал және субъектінің міндеттеме-сі" болып табылатынын айта келе, олар қаржылық 

есептің бұл элементтеріне келесідей сипаттама береді.                                                                                               

«Активтер - бұл құндық бағасы бар кәсіпорыннын мүлкі, мүліктік, жеке мү-ліктік 

емес иелігі және құқығы болып табылады.                                                                                                                                                

Міндеттеме - бұл тұлғаның (қарыз адамның) белгілі бір әрекетті басқа бір тұлғаның 

(несие берушінің) пайдасына жасайтын міндеті - мүлікті беру, жұмыс атқару, ақша төлеу 

және басқалар немесе белгілі бір іс-әрекеттен бас тарту, ал несие берушінің қарыз адамнан 

өзінің міндетін орындауын талап етуге құқығы бар.                                                                                                                     

Меншіктік капитал - бұл субъектінің өз міндеттемелерін шегеріп тастаған-нан кейінгі 

активтері». Сонымен, қаржылық есептің негізгі элементтерінің анықтамасын түсіндіруде 

батыс елдерінен ешқандай айырмашылық жоқ деп ай-туға болады.                                                                                                                                   

Баланс бухгалтерлік есептің "Бухгалтерлік баланс және қаржылық есеп беру-дегі 

негізгі анықтаулар" №2 стандартымен анықталады. Ол активтердің, мен-шікті капитал және 

міндеттемелердің мәнін анықтайды, сондай-ақ қаржылық есеп беруде анықтауға жататын 

ақпараттарға деген талаптардан тұрады. 

Баланста ұзақ мерзімді және ағымдағы міндеттемелердің жиынтық сомасы 

анықталады. Баланста ағымдағы активтер мен міндеттемелерді және олардың жиынтық 

сомасын анықтау, қаржылық есепті пайдаланушыларды кәсіпорын-ның қаржылық жағдайын 

бағалауда және дәлелді басқарушылық шешімдер қа-былдауда қажет болатын ақпараттармен 

қамтамасыз етеді.                                        

Пайдаланушылар үшін қаржылық есептің өте пайдалы екендігіне БЕС–2-нің 7-

пунктінде ерекше көңіл бөлінген. Онда былай жазылған: "барлық маңызды ақпараттар, 

қаржылық есепті қолданушылар үшін анық және түсінікті болатын-дай дәрежеде ашылуы 

тиіс" [2]. 

Алайда айта кеткен жөн, балансты құрудың түрін таңдау (көлденең, яғни екі жақты 

немесе тікелей) шаруашылық субъектілерінің шексіз құқы болып табы-лады.                                                                                                                       

Баланс активі мен пассивін құру принциптері бұрынғы қалпында қалып отыр, яғни 

активтер олардың өтімділік деңгейіне байланысты, өтімділігі төмен активтерден өтімділігі 

жоғары активтерге қарай, пассивтер принцип бойынша төлем мерзімінің жеделдік деңгейіне 

байланысты мерзімінің жеделдігі азынан көбіне қарай.                                                                                                          

Тікелей түрде құрастырылған баланс 5 бөлімнен тұрады:                                                   

1) ұзақ мерзімді активтер;                                                                                                      

2) ағымдағы активтер;                 
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3) меншікті капитал;   

4) ұзақ мерзімді міндеттемелер;                                                                                               

5) ағымдағы міндеттемелер.                                                                                             

Баланс қаржылық есеп беруде үш элементті сипаттайды: активтер, меншікті капитал 

және міндеттемелер. Қалған екі элемент - табыс және шығын – қаржы - шаруашылық 

қызметі нәтижелері туралы есеп беруде көрсетіледі.                                                                                                                   

Қаржылық жағдайды талдау барысында тек бухгалтерлік баланс мәліметте-ріне ғана 

сүйенуге болмайды. Бұндай тәсіл біршама қарапайымдау, себебі бух-галтерлік баланс 

кемшілік пен шек қоюшылықтан ада емес, олардың ең маңыз-дылары келесілер болып 

табылады:                                                                                                                              

1. Баланс табиғаты жағынан тарихи сипатта болады. Баланста келтірілген мә-ліметтер 

оны құрған кезеңдегі шаруашылық қызметінің нәтижесін көрсетеді. Бұл жағдайда баланс 

ақпараттары ретроспективалық және перспективалық тал-дау мақсаттары үшін қолданылуы 

мүмкін.                                                                           

2. Баланс кәсіпорын қаржысында және міндеттемелеріңде статус-квоны си-паттайды, 

яғни пайдаланылып жүрген есеп саясатына сай осы кезеңде кәсіпо-рын жалпы қандай 

жағдайда тұр деген сұраққа жауап береді, бірақ бұл жағдай-ға ненің нәтижесінде жеткеніне 

жауап бермейді. Бұл сұраққа жауап беру үшін, тек қосымша мәліметтер ғана емес, сонымен 

қатар есеп және есеп беруде көрсе-тілмейтін көптеген факторлардың талдануы қажет 

(мысалы, ғылыми- техника-лық прогресс, контрагенттегі қаржылық қиындықтар және 

басқалар).                                                                                                                          

3. Баланста салыстырмалы шаруашылық аралық талдау жүргізу үшін қажетті база 

жоқ. Ол кеңістіктік және уақыттық салыстырулармен қамтамасыз етпейді. Сондықтан оның 

талдауы динамикада жүргізілуі тиіс және мүмкіндігінше көр-сеткіштерге, олардың орташа 

салық және орташа прогрессивтік маңыздылығы-на шолу жасаумен толықтырылуы тиіс. 

Осындай мақсатпен ұқсас кәсіпорындар тобы бойынша негізгі есептік көрсеткіштерді ашық 

жариялау қажет. Бұл қажет-ті орташа көрсеткіштерді есептеп шығаруға мүмкіндік береді.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

4. Баланста кәсіпорынның қаражаттарының айналымы туралы мәлімет жоқ. 

Баланстың сол немесе басқа бабы бойынша соманың аз немесе көптігі туралы 

қортындыны баланстың көрсеткіштерін айналымының сәйкес сомаларымен са-

лыстырғаннан кейін ғана жасауға болады. Мысалы, екі кәсіпорынның баланста-рындағы 

"материалдар" бабы бойынша сомасы бірдей, яғни 5 млн. теңге. Бір жылдағы материалдар 

айналымы, бірінші кәсіпорында 60 млн. теңге, ал екінше-де 10 млн. теңгені құрады. 

Осыған сәйкес бірінші жағдайда материалдардың қо-ры жылдық тұтынушылардың 1/12 

(5/60)-ін (айлық қор), ал екінші жағдайда 1/2 (5/10), яғни жылдық тұтынудың жартысын 

(жарты жылдық қор) қамтамасыз етеді.   

5. Баланс есепті кезеңнің басы мен соңындағы мезгілдік мәліметтердің жиын -тығы 

болып табылады, яғни онда осы балансты толтыру кезіндегі шаруашылық        

операцияларының жиынтығы жазылып отырады. Ол кәсіпорынның есепті кезең ішіндегі 

мүмкіндік жағдайын көрсетпейді. Бұл ең алдымен баланстың динами-калық баптарына 

қатысты, олар "материалдар", "дайын өнім", '"тауарлар", "де-биторлық борыш" және 

басқалар.                                                                                                                    

6. Баланста кәсіпорынның активтерін сатып алуда тарихи бағаны коддану принципі 

жүргізіледі, ол мүліктің жалпы алғанда нақты бағасын едәуір дәреже-де бұрмалайды. 

Баланстың жеке баптарына инфляциялық факторлар мен нарық коньюктурасының өзгерісі 

едәуір бұрмалаушылық әсерін тигізуі мүмкін. Ин-фляция , кәсіпорын пайдаланатын шикізат 

пен жабдықтарға бағаның өсуі және негізгі құралдарды жаңарту дәрежесінің төмен 

жағдайында көптеген баланс баптары функционалдық қызметі жағынан бірдей, бірақ есеп 

объектітерінің құ-ны жағынан әр түрлі жиынтықты көрсетеді. Бұл әр түрлі есеп 

мерзімдерінде есептелген баланстың аттас көрсеткіштерінің салыстырмалығының 

бұзылуына әкеліп соқтырады. Әрине, ол сондай-ақ кәсіпорын қызметінің нәтижесін, оның 
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шаруашылық қаражаттарынын "бағасын" (гудвилл) едәуір бұрмалайды. Бұл ке-дергі баланс 

валютасының кәсіпорын бағасының дәл құнын көрсетпейтіндігін дәлелдейді. 

Баланс жиыны кәсіпорын активтері мен оны жабу көздерінің есептік баға-сын ғана 

көрсетеді, ал осы кезде бұл активтердің нарықтык бағасы мүлдем бас-қаша болуы мүмкін 

және берілген активтің пайдалану мерзімі мен оның баланс-та көрсетілуі қаншалықты ұзақ 

болса, есептік баға мен ағымдағы нарықтық баға арасындағы айырмашылык соншалықты 

көп болады.                                                                                              

7.  Баланс және қаржылық есеп берудің басқа да нысандары шаруашылық субъектісі 

қызметінің барлық жақтарын толығымен көрсетпейді. Кәсіпорынның қаржылық жағдайы 

мен оның өзгеру перспективасы тек қаржылық сипаттағы факторлардың ғана емес, сонымен 

қатар көптеген құндық бағасы жоқ фактор-лардың да ықпалында болады. Олардың 

қатарында: мүмкін болатын саяси және жалпы экономикалық өзгерістер, саланы және 

кәсіпорынды басқарудың ұйым-дастырушылық құрылымын қайта құру, меншік түрінің 

алмасуы, қызметкердің кәсіби және жалпы білімдік дайындығы және тағы басқалар. 

Сондықтан қаржы-лық есеп беруді соның ішінде бухгалтерлік балансты талдау кешенді 

экономи-калық талдаудың тек бір ғана бөлімі болып табылады.                                                                                                                                   

Осы шектеулерге қарамастан, бухгалтерлік баланс кәсіпорынның қаржылық 

жағдайын талдауды ақпараттық қамтамасыз етудің бірден-бір басты көзі болып табылады, ал 

оны оқу осы талдаудың алғашқы сатысы болып табылады.                                                                                                                         

Алайда кәсіпорынның қаржылық жағдайына талдау жүргізгенде баланс көр-

сеткіштерімен қатар қаржылық есеп берудің басқа да нысандарының көрсет-кіштерін 

қолдану қажет, әсіресе кәсіпорынның жыл бойғы барлық табыс сома-сын осы кәсіпорынның 

өзінің қызметін жүргізу үшін жұмсалған барлық шы-ғындар сомасымен салыстырудан 

тұратын қаржы-шаруашылық қызметінің нә-тижесі туралы есепті қолдану керек, оның 

баланстан айырмашылығы ол кәсіпо-рынның мезеттік суреті және қатып қалған қаржылық 

жағдайы емес, ол капитал козғалысы, есепті кезеңдегі субъектінің қаржылық нәтижесі болып 

табылады. Сондықтан кәсіпорынның балансына қарағанда, бұл құжат талдаушы адам үшін 

анағұрлым маңызды және ақпараттық болып табылады. Ол бұл кәсіпорын та-быс немесе 

зиян (шығын) әкелетіндігін анықтау үшін табыстар мен шығындар туралы жеткілікті 

мөлшерде бөлініп алынған анық көрсеткіштердің көмегімен белгілі бір кезеңдегі 

кәсіпорынның кызмет нәтижесіне баға береді. Батыс тәжі-рибесінде, балансты есеп берудің 

басты нысаны ретінде бөліп карастыратын біздің елге қарағанда, табыс және зиян туралы 

есепке біршама басымдылық бе-рілуі кездейсоқ емес. Атап айтқанда, дәл осы үлгі 

американдық, ұлыбритандық және жаңазеландиялық фирмалардың жылдық есебінде бірінші 

болып келтірі-леді. Мұның түп тамырын психологиялық тұрғысынан іздеген жөн, табыс ба-

тыс фирмалары қызметіндегі маңызды көрсеткіш болып табылады, олар сон-дықтан да оны 

ең алдымен сыртқы пайданушыларға әйгілеп көрсетуге тырыса-ды.                                                                                                                       

Субъект қызметінің қаржылық нәтижесі туралы есеп бухгалтерлік есептің №3 

"Қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері туралы есеп" стандартымен анықталады. Онда 

заңды тұлғаларды рет-ретімен құру және ұсыну мақсатында қаржы-шаруашылық қызметінің 

нәтижесі жөніндегі есептің баптарын жіктеу және есепке алудың тәртібі көрсетіледі, бұл өз 

кезегінде занды тұлғаның әр мезгілдегі есептік кезеңдердегі қаржылық есебі мен түрлі заңды 

тұлғалардың қаржы есептерін салыстыруға мүмкіндік береді.                                                                                                                        

Сондай-ақ стандарт, негізгі қызметтен алынған табыс пен шығынды, төтен-ше 

жағдайлардан және тоқтатылған операциялардан болатын табыс пен зиян-ды, сондай-ақ есеп 

кезіндегі есептік бағаның, есеп саясатының өзгеруінен және қаржылық есептегі елеулі 

қателерді түзетуден болатын әр түрлі табыс және шығындарды ашудың тәртібін анықтайды.                                                                  

Табыстар мен шығындар баптарының арасын ажырату да субъектінің жұмы-сының 

нәтижесін көрсетуге мүмкіндік береді. Бұл бөлімдерге әр түрлі баптар жатады. Мысалы, 

кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі ту-ралы есеп жалпы табысты, салық 

салынғанға дейін және салық салынғаннан кейінгі негізгі қызметтен алынған табысты және 

таза табысты көрсетуі мүмкін.                                                                                                                  



 

454 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ – ҚАЗАҚСТАННЫҢ СЕРПІНДІ ДАМУЫНЫҢ НЕГІЗІ»   

атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

Бұл есептің жасалуы №3 бухгалтерлік есеп стандартына сәйкес келесідей түрде 

болады. 

Бұрынғыға қарағанда бұл едәуір оңайлатылған. Мұнда табысты пайдалану-ды, 

бюджетке төлемді, табыс салығы бойынша жеңілдіктерді есептеу барысын-дағы шығындар 

ашып көрсетілмеген. Ол тек есепті кезеңдегі қаржылық нәти-женің қалыптасуын (таза 

табысты немесе зиянды) ғана көрсетеді.                                                                                                                         

Есепті кезеңде табылған табыстар мен шығындардың барлық баптары есепті кезеңнің 

таза табысын немесе шығынын анықтау барысында есепке алыңады.                     Осылайша 

кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есеп, қаржылық есептің 

қалған екі элементі туралы - яғни табыс пен шығындар туралы мәліметтерден тұрады. ҚР 

Президентінің 1995 жылы 26 желтоқсандағы №2732 "Бухгалтерлік есеп туралы" заң күші бар 

Жарлығында, сондай-ақ ҚР-ның Ұлттық комиссиясының қаулысымен бекітілген 

бухгалтерлік есеп бойын-ша 1996 жылы 12 қарашада №2 каржылық есепті дайындау және 

тапсыруға қа-жетті Концептуалдық негізінде айтылғандай, бұл элементтер субъектінің қар-

жылық көрсеткіштерін өлшеумен тікелей байланысты. Табыстар активтердің көбейюін 

немесе міндеттемелердің азаюын көрсетеді, ал шығындар – активтер-дің азаюын немесе 

есепті кезеңдегі міндеттемелердің көбеюін көрсетеді.                                                                                                                       

Табыстар мен шығындар баптарынын арасына койылған шектеулер тәжіри-беде 

жалпы қабылданған болып табылады. Бұл шектеу, баптың қалыптасу көзі осы субъектінің 

ақша қаражаттарын болашақта айналдыру мүмкіндігін бағалау барысында белгілі бір 

маңызға ие болады деген негізде жүргізіледі.                                                                                                                            

№3 "Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есебі" ҚР шаруашылық 

субъектілерінің қаржылық есеп беруіндегі жаңа үлгі болып табылады. Бұл есеп-те 

кәсіпорынның белгілі бір кезеңдегі ақша қаражаттарының көздері анықтала-ды және оларды 

пайдаланылу жолдары көрсетіледі. Кәсіпорынның есепті кезе-ңіндегі қаражаттары 

жеткілекті ме, соңы көрсетеді. Ол сондай-ақ қаражаттары жеткілекті ме, соңы көрсетеді. Ол 

сондай-ақ қолданушьшарды кәсіпорынның операциялық, инвестициялық және қаржылық 

қызметінің белгілі бір бөлігіндегі есепті кезеңдегі ақша қаражаттарының келіп түсуі мен 

шығыны туралы ақпа-раттармен қамтамасыз ете отырып, оларға кәсіпорынның қаржы 

жағдайындағы өзгерістерін бағалауға мүмкіндік береді.                                                                                         

Ақша қаражаттары - бұл кассадағы және банк шоттарындағы қолма-қол ақша.                                                                                                                  

Операциялық қызмет деп субъектің табыс алу жөніндегі негізгі қызметін, сондай-ақ 

оның инвестициялық және қаржылық қызметіне қатысы жоқ, басқада бір қызметін түсінеміз.                                                                                                     

Инвестициялық қызмет дегеніміз - бұл ұзақ мерзімді активтерді сатып алу және сату, 

өтелінетін несиелерді беру және алу.                                                

Қаржылық қызмет, бұл нәтижесінде меншікті капитал мен қарыз қаражатта-рының 

құрамы мен мөлшері өзгеріске ұшырайтын субъектінің қызметі болып табылады. Субъект 

қызметінің барлық осы түрлері ақша қаражаттарының келіп тусуі мен шығуының негізгі 

арналары болып табылады.                                                                                                                  

Сонымен, кәсіпорынның қаржы жағдайын талдаған кезде тек бухгалтерлік баланс 

мәліметтері ғана емес сонымен бірге басқа да қаржылық есеп беру ны-сандарының 

көрсеткіштері, түсіндірме хаттағы мәліметтер және де есеп беруде-гі қосымша ақпараттар 

мәліметтері де қолданылады.                              

Қаржылық есеп берудің жаңа түрі, кәсіпорынның коммерциялық құпиясы болып 

табылатын ақпараттарына сүйенбестен, оның қаржылық жағдайын ке-шенді түрде талдауға 

мүмкіндік береді [3].  

Банкроттың ертерек байқалатын нышандарына жататындар: 

а) кәсіпорынның қаржылық қызметінің нашар екендігін сипаттайтын есептерді 

кідіртіп беру; 

б) қаржылық нәтиже туралы есепте және баланс құрылымындағы кенеттен пайда 

болған өзгерістер, әсіресе: 
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 есеп шоттардағы ақшаның кенеттен азайып кетуі (ол екінші жағынан, есеп шоттағы 

ақшаның көбеюі келешекте күрделі қаржының мүмкіндіктеріне теріс әсерін тигізудің 

айғағы); 

 дебиторлық қарыздардың көбеюі (бұлардың күрт азайып кетуі де тиімсіз, өйткені 

қоймадағы дайын өнімдердің тым көбеюі оларды сату процесін қиындатып жібереді); 

 дебиторлық шоттардың ескіре бастауы; 

 дебиторлық жөне кредиторлық қарыздар балансының бұзылуы; 

 кредиторлық қарыздардың өсуі (сонымен қатар есеп шоттарда қолма-қол ақша 

тұрғанда кредиторлық қарыздардың күрт азайғаны өндіріс көлемінің тарыла бастағанының 

айғағы); 

 сатылатын тауар көлемінің азаюы; 

в) кәсіпорындағы жанжалдар, әлдекімді басшылық қызметтен босату, қабылданған 

шешімдердің сан жағынан бірден артуы және т.б. 

Мұнымен қатар сатылатын тауар көлемінің шектен тыс көбейіп кетуі де пайдалы 

болмауы мүмкін. Өйткені жан-жақты, терең ойластырылмай сатып алынған шикізаттардың 

және күрделі қаржы шығындарының көбейіп кетуі келешекте кәсіпорын балансының 

бұзылуына әкеледі, ал бұл банкротқа ерте ұшырау деген сөз. Бұдан басқа сатылатын 

өнімдердің ретсіз көбейіп кетуі өнім өндіру мөлшерінде кәсіпорынның банкротқа ұшырау 

алдындағы құлдырауын көрсетеді. 

Кәсіпорынның банкротқа ұшырауының мынандай кезеңдері бар. 

Жасырын кезең. Бұл кезең кәсіпорынның, оның тапқан пайдасының 

капиталдандырылуымен анықталатын "бағасының" төмен түсіп кетуі: 

V = P / K 

Р — салықтарды, сонымен қатар қарыздармен және дивидендтердің процентіне 

байланысты төлемдерді төлегенге дейінгі күтілген пайда; 

К — кәсіпорынның барлық пассивтерінің (міндеттемелерінің) құнының орташа 

өлшемі; 

V — күтілген "кәсіпорын бағасы ".  

"Кәсіпорын бағасының" төмендеуі оның пайдалық деңгейінің төмендегені деген сөз. 

Бұл бірінші жағынан. Ал екінші жағынан, бұл жақын арада қабылдауға мәжбүр болатын 

міндеттемелердің орташа құнының артқанын көрсетеді. Олай болса, жақын және ұзақ 

мерзімді келешектегі "кәсіпорын бағасын" есептеп отыру қажет және тиімді. 

Екінші кезеңі — қаржы тұрақсыздығы, қолда бармен есептесуде қиындықтардың 

пайда болуы, яғни банкроттың ертерек нысандарының сезіле бастауы. 

Бұл кезде басшылықтар "косметикалық" шараларға жиі жүгіне бастайды, мәселен: 

 салым иелері мен банктердің күдіктерін туғызбау қамында активтердің бір бөлігін 

сату арқылы қарыз капиталдарын арттырады; 

 акционерлерге жоғарғы дивидендтер төлей бастайды. 

Практикада кейде мынандай жәйттер де кездеседі: 

 кәсіпорынның қаржы жағдайы нашарлаған кезде қайсібір басшылар ақша табуда 

"авантюралық" әдістерді де қолданады; 

 тіпті кейде алаяқтық жолдан да тайынбайды. 

Үшінші кезең - банкроттың айқын, заң жүзінде пайда болуы, яғни кәсіпорын дер 

кезінде қарыздарды төлей алмайды. 

Банкротқа байланысты істі сотта қарауды мына жағдайларда бастауға болады: 

 борышқор өзінің дер кезінде қарыздарды төлей алмайтынын ресми түрде 

мойындаса; 

 несие берушінің төлемдерді орындау мерзімінің 3 айдан асып кеткені туралы арызы 

бойынша; 

 прокурордың жалған банкрот туралы нақты күдіктері бойынша. 

Төрелік соттың төмендегі мүмкіндіктерін пайдалануға болады: 

 банкротты мойындату; 
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атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдары 

 конкурстық өндіріс ашу және кәсіпорынды конкурстық өндіріс аяқталғанға дейін 

жұмыс істеп тұрғандардың тізімінен шығарып тастауға; 

 егер борышқордың қаржылық жағдайының тұрақтылығы және оның қарыздарды 

төлеу қабілеттілігі айқындалса, берген арызын қайтарып беруге; 

 кәсіпорын сырттан басқаруға берілсе, ол санацияға жатқызылса, банкрот жөніндегі 

істі тоқтатуға; 

 борышқор мен несие берушінің қарыздардың төлем мерзімін ұзарту жөніндегі өзара 

келісімдеріне келісім беруге. 

Банкроттан шығу мақсатында кәсіпорын жұмысын жақсартуға бағытталған төтенше 

шаралары қолданылады. 

Олардың негізгілерінің қатарына мыналар жатады: 

 басшылықты алмастыру; 

 кәсіпорынның ұйымдық құрылымын өзгерту; 

 басқару аппаратын қысқарту; 

 жоспарлау-бақылау қызметтерін орталықтандыру; 

 шығындарға қатаң бақылау орнату; 

 қызметкерлерді      қайта даярлауды, кәсіпорында психологиялық бағдарлау 

жұмысын жүргізу; 

 көрсетілген қызмет түрлерін және өнімдер атауларын мейлінше қысқарту; 

 маркетинг қызметін талапқа сай жоғары деңгейде ұйымдастыру. 

Санация. Бұл әлемнің көптеген елдерінде кең тараған, кәсіпорындардың, 

фирмалардың және басқа да өндіріс орындарының банкротқа ұшырамауын болдырмау 

мақсатында ірі банкілердің немесе мемлекеттің өзінің көмегімен жүзеге асырылатын 

қаржылық тұрақтандыру шараларының жүйесі [3]. 
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Бұл мақалада М.Төлебаевтың музыкалық шығармасының балалар музыка мектебінің 

тәрбиеленушілерінің азаматтық тәрбиесіне қалай әсер ететіні  зерттелген.Бұл мәселенің  

түпкі негізі М.Төлебаевтың шығармаларының көмегі арқылы педагогтар балалар музыка 

мектебінің тәрбиеленушілеріне қажетті материалдарды беру арқылы оларға азаматтық 

тәрбиені ең маңызды мәселе ретінде қарап, оларды тек қана әлеуметтік емес рухани-

құндылықтарға, идеологиялық мәдени-тарихи және т.б. компоненттерге тәрбиелей алады. 

Кілт сөздер: Төлебеавтың музыкалық мұрағаты, музыкалық өнер арқылы тәрбиелеу, 

БСМ де хор бөлімінде мамандықтар бойынша сабақтар, азаматтық тәрбие, 

азаматтылық. 

 

В статье исследована проблема воздействия музыки М. Тулебаева на развитие  

гражданской воспитанности учащихся. Сущность этой проблемы заключается в 

использовании тех средств педагогического воздействия, с помощью которых музыка М. 

Тулебаева реализует свои воспитательные возможности. Гражданское воспитание 

рассматривается как важнейшая ценность, интегрирующая не только социальный, но и 

духовно-нравственный,  идеологический, культурно-исторический  и др. компоненты.  

Ключевые слова: музыкальное наследие М.Тулебаева, гражданское воспитание 

средствами музыкального искусства, уроки специальности на хоровом отделении ДМШ, 

гражданское воспитание, гражданственность. 

 

The article explores the problem of the influence of  Tolebayev's music on the development 

of civic education of students of the Children's Music School. The essence of this problem lies in the 

use of those means of pedagogical influence, through which Tolebayev's music realizes its 

educational potential. Civic education is seen as an important value integrating not only the social, 

but also the spiritual, moral, ideological, cultural, historical and other components. 

Key words: Tolebayev's musical heritage, civic education by means of musical art, 

specialty lessons at the choir department of the Children's Music School, civic education, 

citizenship. 

 

В условиях развития суверенного Казахстана особую актуальность приобретает 

проблема гражданского воспитания школьников. Решая эту проблему  в системе  Детской 

музыкальной  школы, нам важно, какие качества гражданина следует воспитывать и что при 

этом необходимо формировать у  учащихся. Актуальность проблемы  гражданского 

воспитания школьников в современных условиях обусловлена социальной ситуацией 

развития современного общества, кардинальными изменениями в социально-экономической 

и общественной жизни страны. Поэтому в задачи воспитания граждан Казахстана должны 

входить не только объяснение современного образа мира, но и формирование 

демократического стиля мышления и типа поведения личности. Прививая чувства любви к 

Родине и национального согласия у учащихся, мы даем возможность прикоснуться к самым 

важнейшим социальным и духовным ценностям человечества, укрепляем основы новой 

казахстанской государственности. 
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Между тем, практика и результаты научных исследований показывают, что 

методологические подходы, использовавшиеся педагогами при объяснении социальной 

реальности, устарели. Назрела объективная необходимость разработки механизма обучения 

школьников  в демократическом мире: способности к критическому анализу, ответственному 

выбору решений, уважению и самоценности личности. Система гражданского воспитания 

строится без учета всех сторон социально-культурного опыта современного школьника, без 

опоры на народную и профессиональную музыкальную культуру Казахстана. Это  задача 

государственной важности и не единственным, но возможным путем ее  решения может 

стать   музыкальное творчество М.Тулебаева. 

Основная цель гражданского воспитания состоит в формировании гражданственности 

как интегративного качества личности, заключающего в себе внутреннюю свободу и 

уважение к государственной власти, любовь к Родине и стремление к миру, чувство 

собственного достоинства и дисциплинированность, гармоническое проявление 

патриотических чувств и культуры межнационального общения. З.У. Имжаровой 

гражданственность рассматривается как интегративное качество личности, определяющее ее 

социальную направленность, формирующееся в деятельности, адекватной усваиваемому  

содержанию, выражающееся в активной гражданской позиции [1]. 

Проблемы гражданского воспитания в теории и истории педагогики были предметом 

целого ряда исследований. Важную роль в развитии теории гражданского воспитания 

сыграли идеи воспитания гражданина (Г.Кершенштейнер, Ж.Ж.Руссо, В.А.Сухомлинский), 

зарубежной гуманистической психологии и педагогики (А.Маслоу, К.Рожджерс), свободы 

выбора и самоопределения личности (В.Франкл, Э.Фромм), отечественной педагогике (З.У. 

Имжарова, А.А.Акаев, Н.Асипова, Р. Сулейманова и др.) 

Существенное значение для исследования проблемы воспитания гражданина имел 

опыт художественного освоения феномена гражданственности личности, отраженный в 

произведениях М.Ауэзова, Ч.Айтматова, Д.Джабаева, Ш.Кудайбердиева, Д.Молдагалиева, 

О.Сулейменова, М.Шаханова. 

Проведенный анализ показал, что все эти исследования внесли определенный вклад в 

разработку решаемой проблемы. Мы предполагаем, что воздействие музыки может иметь 

практический выход на нравственность, в частности на гражданственность, через воспитание 

культуры чувства, через сопереживание и отзывчивость тем высоким идеям, которые 

заложены в подлинно художественных произведениях музыки.  Огромными возможностями 

в    гражданском воспитании школьников на наш взгляд,  обладает музыкальное наследие 

Мукана Тулебаева, которое является важнейшим средством воспитания положительного 

отношения к государству,  к себе как гражданину Республики Казахстан. Однако, социально-

педагогический процесс с целевыми установками на стимулирование личностного 

потенциала гражданственности  через лучшие образцы музыкального искусства, в частности 

музыкального наследия М.Тулебаева,  не достаточно исследован. 

Мукан Тулебаев относится к замечательной плеяде основоположников казахской 

современной музыки, народный артист Казахстана, выдающийся композитор. Талантливый 

музыкант, общественный деятель  М.Тулебаев всю свою жизнь верный принципам 

реалистического искусства, высоко нес почетное звание передового художника и достойного 

сына своего народа. Музыке Тулебаева свойственна простота, вместе с тем она характеризуется 

высоким профессионализмом. Общедоступность музыкального языка М.Тулебаева обусловлена 

тем, что композитор сохранил глубинную связь с жизнью своего народа, с его многовековым 

искусством. Со страниц его музыки поднимаются общественные проблемы:  

-  беззаветной любви к Родине; 

-  защиты святой Отчизны; 

- воспевания счастливой жизни родного народа. 

В.А. Сухомлинский считал, что музыка –это язык чувств. «И если словом ограничивается 

проникновение воспитателя в сокровенные уголки юного сердца, если после слова не 

начинается более тонкое и глубокое проникновение - музыка, воспитание не может быть 
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полноценным» [2, с.31]. Этими словами он подчеркивает важность воспитания личности 

человека средствами музыки. 

Однако реальная практика гражданского воспитания средствами музыкального 

искусства нуждается в разработке действенных мер, которые способствуют развитию у 

школьников сознательного и действенного отношения к миру, обществу, формированию 

единства знаний, убеждений и действия. Ибо музыка это звучащее мироощущение, которое в 

обычном своем употреблении является абстрактным обозначением неуловимых 

переживаний. В то же время, музыка передает слышимое чувство прошлого, настоящего и 

будущего, т.е.  рисует эмоциональный портрет происходящего. 

Следует отметить, что   система  дополнительного музыкального образования и 

содержание  предмета «Специальность» на хоровом отделении ДМШ в недостаточной 

степени отражает проблемы гражданского воспитания школьников. 

Анализ методической литературы, учебных программ дисциплин детской музыкальной 

школы   показывает, что проблеме гражданственности уделяется не достаточно внимания.  

Решая эту проблему  в системе дополнительного музыкального образования, нам 

важно, какие качества гражданина следует воспитывать и что при этом необходимо 

формировать у школьников. К этим качествам мы относим: 

- патриотизм; 

- милосердие, желание и умение делать добро; 

- установка на уважение интересов других людей; 

- честность, справедливость; 

- душевная щедрость; 

- высокая нравственность, мудрость, великодушие и др. 

В каждом человеке должно жить чувство Родины. Определиться в своем 

политическом, экономическом, культурном отношении к народам и странам, не теряя 

собственного национального облика, достойно войти в мировое сообщество со своим 

духовным потенциалом - это тоже гражданственность. Вот почему, осуществляя 

гражданское воспитание, мы не должны ограничиваться лишь «природным» естественным 

пониманием Родины, вне тесной связи с ее социально-политическим содержанием. 

Настоящий гражданин свои деяния, поступки всегда оценивает главной мерой: как они 

служат Отечеству, народу. Вдохновенной поэмой о созидательном труде воспринимается 

широко известная кантата М.Тулебаева «Огни коммунизма». Свободолюбивый и 

мужественный облик Биржана, выдающегося народного таланта, предстает со страниц 

шедевра казахского оперного искусства – оперы «Біржан - Сара». За свою короткую, но 

яркую жизнь  он создал значительное количество произведений в самых различных жанрах. 

И всюду - будь то опера, кантата, симфоническая поэма или песни-романсы и т.д., щедрый 

талант композитора оставил высокохудожественные образцы, полные творческого 

вдохновения. 

На занятиях по специальности  хорового отделения Детской музыкальной школы,  

согласно учебной программы, каждым учеником предусмотрено  исполнение произведений 

на фортепиано, а также пение и аккомпанирование своему пению. В связи с этим, мы  

стараемся включать в репертуар учащихся как можно больше песен М.Тулебаева для 

исполнения голосом с фортепианным аккомпанементом, а также для сольного и 

ансамблевого исполнения  на инструменте. М. Тулебаевым написано более пятидесяти песен 

и романсов, а также созданы обработки казахских народных песен. Так,  огромным 

воспитательным потенциалом обладают песни    «Нежный платочек», «Жди, меня, жди», 

«Дальняя дорога», «Гибель березы», «Думы», «Бей, барабан»,  «Песня о Тане», «Поход», «К 

победе» и др.  

При этом важно, чтобы детям было понятно то, о чем они поют. Преподаватель 

хорового отделения обязан знать содержание разучиваемого произведения, делать акценты 

на красоту слова, смысл фраз. Если песня изучается на казахском языке, то необходимо 

осуществлять детальный перевод каждого куплета и припева. Для воспитания 
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гражданственности  важно, задевает ли текст песни струны детской души, или она поется 

равнодушно, без особого проникновения. Текст определяет степень «весомости»  

исполняемого произведения, как средства гражданского воспитания подрастающего 

поколения. 

Гражданское воспитание  учащихся средствами музыкального наследия М. Тулебаева 

не ограничивается только уроками  специальности. Оно продолжается и во внеклассной 

работе. С огромным успехом в школе проводятся праздники: День Независимости РК, День 

Защитника Отечества, День Победы,  Вечер творчества М.Тулебаева, конкурс на лучшее 

исполнение произведения М.Тулебаева, где дети исполняют музыку  композитора, а также  

его обработки казахских народных песен. Вся работа по гражданскому воспитанию  на 

уроках специальности  и во внеклассной работе дает хорошие результаты: 

- дети с интересом воспринимают музыкальный материал; 

- у учащихся появляется устойчивый интерес к народной музыке и к истории народа, 

чувство гордости за свое Отечество; 

- развивается казахстанский патриотизм, духовность, любовь к Родине; 

- воспитывается гражданская позиция, гражданственность. 

Все наследие М.Тулебаева пронизывает примечательная черта его стиля - 

самобытный колорит музыки, выраженный в яркой национальной окрашенности. 

Стремление к постижению эстетических, художественных и стилистических особенностей 

музыкального фольклора казахского народа способствовали становлению творческого стиля 

композитора как яркого явления. За своеобразным развитием музыкальной фразы, 

типичными кульминационными построениями и многими другими композиционными 

приемами безошибочно проявляется тулебаевский стиль, его характерные письмо и почерк.  

Как пишет профессор Н.Кетегенова: «Какое бы произведение его мы не взяли - оперу 

«Біржан - Сара» или «Амангелді», написанную совместно с Е.Брусиловским, кантату «Огни 

коммунизма» или симфоническую поэму «Қазақстан», песни-романсы «Тос мені, тос» («Жди 

меня, жди») или «Кестелі орамал» («Вышитый платок») - все эти произведения наполнены 

национальной атмосферой жизни народа, его бытом и родной природой [2]. Их образные 

сферы и выразительные средства очень доходчивы, понятны каждому слушателю.  

Произведения М. Тулебаева  имеют огромное значение в гражданском воспитании 

личности. Патриотические идеи и идеи гражданственности также раскрываются через 

позицию и мировоззрение композитора, который всем своим  творчеством стремится 

приобщить людей к своим чувствам, идеям и мыслям, к своему идеалу.  Однако, обращаясь к 

обыденным жизненным явлениям, Мукан Тулебаев далек от будничности. Его 

одухотворенная музыка полна возвышенного и восторженного восприятия 

действительности. Эти качества он унаследовал у своего народа, глубоко постигая его дух, 

обычаи и нравы, проникая в характер и в сущность народной психологии. Народные истоки 

творчества М.Тулебаева выражаются в самом широком плане: обращается ли композитор к 

традиционным жанрам казахского песнетворчества (терме), развивает ли распевный мелос 

лирических песен, использует ли речитативное начало  искусства акынов или претворяет 

великолепные образцы народной инструментальной музыки - везде композитор вдумчиво и 

высокохудожественно «переплавляет» их сквозь призму своей творческой 

индивидуальности, активно внося эмоциональный и образный строй.  

По утверждению академика А. Жубанова, решающее значение в формировании 

эстетического и художественного мировоззрения Мукана Тулебаева сыграли видные 

советские композиторы - профессора Рейнгольд Глиэр и Николай Мясковский, под 

руководством которых в разные годы он постигал основы русской и зарубежной классики, 

повышал свое композиторское мастерство. Благотворное влияние на композитора оказал 

Народный артист КазССР, профессор Е.Брусиловский - педагог М.Тулебаева. Он 

поддерживал в таланте ученика разностороннее проявление национальной почвенности 

музыкального языка и стиля [3]. Годы учебы прерываются началом Великой Отечественной 

войны и М.Тулебаев в числе первых вступает в ряды ополченцев Москвы, но по состоянию 

http://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
http://pandia.ru/text/category/vneklassnaya_rabota/
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здоровья возвращается в Алмату. Здесь он активно включается в творческую работу, в эти 

годы (40-е) появляются его первые вокальные сочинения, особенно успешно композитор 

работает в жанре романтического романса-песни. Демократический характер этого жанра с 

его особой непосредственностью и, вместе с тем, психологической глубиной способствовал 

своеобразному слиянию личного восприятия композитора с окружающим миром.  

В своем песенном творчестве М.Тулебаев воссоздает образы простых людей труда - 

будь то чабан («Шопан әні»), табунщик («Жылқышы әні») или девушки-хлебороба («Ақ 

мақта»). И в каждой из этих песен композитор находит свой характерный мелос, особые 

формы выражения. Общим для всех песен является оптимистическое восприятие жизни и 

чувство гордости за свою Родину, свое отечество. С точки зрения гражданственности, 

объектом моральной оценки является не отечество само по себе, а отношение к нему, 

которое довольно ярко представлено в музыкальных произведениях, во всей жизни и 

творчестве композитора М.Тулебаева, т.е. в его гражданско-патриотической позиции.  

Музыкальные произведения М.Тулебаева наряду со знаниями несут информацию о 

нормах нравственности, но не любых, а определенных. Его произведения содержат в себе 

идейно-нравственный элемент, способный возбудить сознание воспринимаемого и заставить 

его сначала сопережить, а затем задуматься об отраженном в произведении явлении, 

вырабатывая к нему определенное отношение. 

Решая проблему гражданского воспитания учащихся, детская музыкальная школа, 

прежде всего, сосредоточивает свои усилия на формировании у школьников ценностного 

отношения к явлениям общественной жизни. И в этом плане ярким примером является  

работа М. Тулебаева над историко-патриотической оперой «Амангелді», написанной 

совместно с опытным оперным композитором Е.Брусиловским. Музыка «Амангелді» носит 

героико-мужественный характер, образы главных героев ярки и колоритны, драматургия 

оперы динамична и драматургически насыщена. Но самое почетное место в творчестве 

М.Тулебаева занимает опера «Біржан  и Сара», где дарование композитора раскрылось с 

наибольшей полнотой. Постановка 7 ноября 1946 года «Біржан и Сара» на сцене 

Государственного Академического театра оперы и балета им.Абая явилась ярким событием 

всего казахского искусства и вместе с тем стало самой значительной страницей творческой 

биографии замечательного композитора.  

Либретто оперы создано известным ученым, теоретиком казахской литературы, 

академиком Кажымом Жумалиевым, оно основано на действительно состоявшемся 

историческом событии - знаменитом состязании между выдающимся композитором, поэтом 

и профессиональным исполнителем Биржан-салом Кожагуловым  и известной поэтессой 

Сарой Тастанбековой. Содержание оперы раскрывает тему социального неравенства, оно 

выдержано в лиро-эпическом плане с трагической развязкой. Умирающий Биржан 

прощается с матерью, с любимой. Взяв в руки его домбру, Сара высоко поднимает над 

головой, символизируя бессмертие искусства и наследия великого сына казахской степи. В 

этом произведении наиболее глубоко и многозначно проявился его удивительный 

мелодический дар, отличающийся особым лиризмом и национальной почвенностью 

музыкального языка. Хотя прошли десятилетия после премьеры, опера все еще продолжает 

восхищать слушателей и привлекает внимание исследователей, оказывает огромное  

воспитательное воздействие  на подрастающее поколение. 

За свою короткую, но яркую жизнь  М.Тулебаев создал значительное количество 

произведений в самых различных жанрах. И всюду - будь то опера, кантата, симфоническая 

поэма или песни-романсы и т.д., щедрый талант композитора оставил 

высокохудожественные образцы, полные творческого вдохновения, любви к своему народу, 

к своей земле. Впоследствии композитор много работает над камерно-инструментальными 

произведениями, музыкой к драматическим спектаклям, кинофильмам, таким как «Достық 

пен махаббат» («Дружба и любовь»), «Золотой рог», «Джамбул», им написаны песни 

«Казахстан», «Песня благодарности», «Песня о счастье» и многие другие. 
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Творчество Мукана Тулебаева неотделимо от его разносторонней общественной 

деятельности. Он принимает самое активное участие в деле становления и развития 

казахской профессиональной музыкальной культуры. М.Т. Тулебаев неоднократно являлся 

руководителем многих художественных коллективов, членом авторитетных комиссий, 

республиканских и международных жюри музыкантов-исполнителей. 

Изучение педагогического опыта показало, что большинство педагогов ДМШ и 

учителей общеобразовательных школ не уделяют достаточного внимания музыкальному 

искусству, как  потенциальному механизму, в котором объективно заложено гражданско-

патриотическое начало. Исследование воздействия музыки на развитие  гражданской 

воспитанности школьников согласуется с основными задачами школы, указанными в Законе 

об образовании Республики Казахстан. 

Так, при осуществлении планирования гражданского воспитания школьников 

посредством творчества М.Тулебаева необходимо учитывать следующие факторы, 

определяющие его результативность: 

- наличие четких целей и нормативных требований; 

- аргументированность гражданского воспитания школьников; 

- планирование воспитательно-образовательной деятельности по проблеме 

гражданского воспитания школьников с учетом результатов диагностики; 

- организация внеклассной и внешкольной работы, основанной на музыкальном 

творчестве М.Тулебаева (лекции-концерты, беседы у рояля,   конкурсы и др.) 

Музыкальное наследие композитора, народного артиста Мукана Тулебаевича 

Тулебаева и сейчас вызывает огромный интерес. В лучших его произведениях звучит голос 

большого художника, гражданина, воплотившего прекрасные идеалы своего народа. 

Творчество Тулебаева неразрывно связано с историей становления развития не только 

казахской профессиональной музыки, но и музыкальной культуры страны в целом.  

Он считал, что: «Быть близким народу - это значит, прежде всего, быть чутким к 

передовым идеям современности, идеям, которые вооружают и вдохновляют наш народ в его 

созидательной работе». И этому предназначению Мукан Тулебаев был верен всегда [3, с.23]. 

Музыкальный репертуар на основе творчества М.Тулебаева, определяет содержание 

гражданского воспитания ребенка в целом.  В связи с этим в качестве его важнейших 

критериев можно выделить  следующие: 

  - художественно-эстетическая  ценность; 

-  гражданско-воспитательная направленность;  

- педагогическая целесообразность; 

-  доступность восприятия. 

 Художественно-эстетическая  ценность музыкального наследия М.Тулебаева 

определяется  его способностью отразить богатый духовный мир человека, достаточно полно 

и глубоко воплотить уровень эпохи, повысить общий  гражданственный потенциал   

школьника. 

 Гражданско-воспитательная направленность репертуара, состоящего из 

произведений М.Тулебаева, связана с их способностью формировать гражданские чувства 

ребенка, развивать его  идеалы, представления о долге, родине, о высших духовных 

ценностях. 

Педагогическая целесообразность использования музыкального наследия  

М.Тулебаева для слушания и исполнения школьниками обусловлена его способностью 

вызывать у детей положительные эмоции в процессе музыкального восприятия,  стремится 

приобщить людей к своим чувствам, идеям и мыслям, к своему идеалу.   

Требование доступности  репертуара рассматривается в  следующем аспекте: 

доступность содержания (понимаемая как соответствие эмоционального содержания 

произведений эмоциональному опыту ребенка, его способности сопереживать чувствам, 

составляющим основу музыкального образа). 
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Среди многообразия внешних и внутренних факторов наиболее важное значение для 

повышения эффективности исследуемого процесса имеют: 

- методически выверенное использование   произведений М.Тулебаева  в содержании 

воспитания учащихся; 

- соблюдение педагогического такта, меры в установлении взаимодействия личности 

и коллектива; 

- применение достаточного разнообразия видов и организационных форм 

деятельности в ДМШ; 

- применение новых подходов к подготовке  педагога ДМШ; 

- взаимосвязь урочной и внеурочной  деятельности; 

- создание в школьном сообществе демократической микрополитики и «тулебаевского 

микроклимата», проводниками которой являются  педагог ДМШ, учащиеся и их родители. 

Богатейший мир музыки М.Тулебаева, ее жизнеутверждающее и оптимистическое 

начало, патриотический пафос, гражданственность, искренность и эпический размах, яркая 

национальная окрашенность и неповторимо-своеобразная лирика являются источником 

радости миллионов благодарных слушателей. 
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