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АЛҒЫ СӨЗІ 

 

Құрметті қонақтар, ұстаздар мен студент жастар! 

«Жансүгіров тағылымы»  атты ғылыми-тәжірибелік конференцияға 

қош келдіңіздер! 

 

Биылғы конференция Жетісудың ақиық ақыны Ілияс Жансүгіровті еске алу, мол 

мұраларын зерттеу мен зерделеудің жаңа бағыт-бағдарын айқындау, талантқа тағзым ету 

мақсатында өткізіліп отыр. 

 Мәңгілік елдің мұратына айналар ұлттық мәдени құндылықтарымызды, Егеменді 

еліміздің ертеңі үшін маңызды бабалар мұрасын, көздің қарашығындай сақтау, бағалау, 

зерттеу - ортақ мүддеміз, перзенттік парызымыз.  Қазақ әдебиеті мен мәдениетінің алтын 

қорына қосылған құнды мұраның бірі - Ілияс Жансүгіров мұрасы. Ілияс ақынның ұрпағына 

аманат еткен рухани мұрасы - замана шындығын өнер көрігінде шыңдаған шымыр 

поэзиясы, кең ауқымды эпикалық поэма - дастандары мен проза және драматургия 

жанрындағы туындылары.  

Ақын поэзиясының идеялық өзегінен тарих қойнауларында тұнған  тәуелсіз ел 

тағдыры, ұлт мұраты, бодандық кезеңнің бет-бейнесі де айқын көрінеді. Ілиястың  қазақ 

елінің көмескі сүрлеуінен,  нақты тарихынан сыр шертетін, халықтың басынан өткен толып 

жатқан әлеуметтік теңсіздікті, қоғамдық қайшылықтарды  көрсететін шығармалары - қазақ 

халқының рухани мәдениетінің бір саласы, өткен өмір шежіресі, ХХ ғасырдың басындағы 

аласапыран жылдар хикаясының деректі белгісі.            

Ілияс Жансүгіров – қазақ әдебиетінің барлық жанрларында қалам тартып, елеулі 

туындылар берген әмбебап дарын. Әсіресе, ол өзінің аса қуатты суреткерлік талантын 

поэзия жанрында көрсетіп, күллі қазақ әдебиетінің мақтанышына айналған туындылар 

берді. 

Қазақтың Абайдан кейінгі замандағы аса дарынды да арынды ақыны Ілияс 

Жансүгіровті, әдетте, өзі шалқар шабыт, керемет құштарлықпен көсіле жырлаған Ақан 

серінің Құлагеріне ұқсастырады. Кемеліне келіп, ақындық бәйгесінде арындап алға шыққан 

шағында Ілияс та тоталитарлық жүйенің құрбаны болды. Әйтсе де, әмбебап дарын айналасы 

20 жылда проза мен драматургияда, әсіресе поэзияда әдебиетіміздің алтын қорына жататын 

айтулы туындылар беріп, артына аса мол көркем мұра қалдырды. 

Ілияс Жансүгіров қазақ сөз өнерінің поэтикасын кемелдендірген, көріктендірген 

қайталанбас дарын иесі. Оның шығармалары қазақ әдебиетін ұдайы көркемдіктің шырқау 

шыңына бастай беретін мәңгілік үлгі-өнеге. 

Ілияс мұрасы мәңгілік болса, әлі де зерттелер дүниесі шаш етектен. Сондықтан  

ғылыми конференция жұмысына сәттілік пен жеміс тілеймін! 
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«Ілиястану» ғылыми-практикалық 

орталығының меңгерушісі,  филология 

ғылымдарының докторы, профессор  

М.М. Имангазинов  

 

 

«ІЛИЯСТАНУ» ҒЫЛЫМИ -ПРАКТИКАЛЫҚ ОРТАЛЫҒЫ: 

ЖАҢА ІЗДЕНІСТЕР 

 

Өткен оқу жылында «Ілиястану» ғылыми-практикалық орталығының ғылыми 

қызметкерлері жыл басында әр ғылыми қызметкердің жұмыс жоспары белгіленіп, 

орталықтың жұмыс жоспары бекітілді. Осы жоспарға сәйкес төмендегідей жұмыстар 

атқарылғанын айта кеткен жөн.  

Орталық қызметкерлерінің республикалық, жергілікті  басылымдарға І.Жансүгіров 

шығармалары жайлы мақала беру және іс-шара ұйымдастыруына тоқталатын болсақ, 

орталықтың меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы, профессор Мұратбек 

Имангазинов І.Жансүгіровтің 125 жылдық мерейтойына арналған конференцияда  «Ілияс 

Жансүгіров шығармаларының зерттелуі» атты баяндама оқыды.  

Сонымен қатар, «Ілиястың архивіндегі материалдарына жаңаша көзқарас» атты 

мақала «Жетісу» газетінің бетіне шықса, «Құлагер поэмасы – ақиқат пен аңыз» атты мақала 

І.Жансүгіровтің 125 жылдық мерейтойына арналған «Жансүгіров тағылымы» 

республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциялар материалдарында жарық көрді. 

Сондай-ақ, «Құлагер» ақынның құпиясы атты мақаласы  Республикалық «Қазақ әдебиеті» 

газетінде жарық көрді.  

Орталықтың аға ғылыми қызметкері,  филология ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор Қарлығаш Сарбасованың   «І.Жансүгіров 

шығармаларындағы түсінігі қиын сөздер»  атты мақаласы университетіміздің газетіне 

шықты.  10-12 ақпанда Токиода  өткен халықаралық конференцияға  «Ілияс 

шығармаларындағы кірме сөздер» атты  мақаласы жарық көрді. 

Орталықтың аға ғылыми қызметкері, қауымдастырылған профессор Шара 

Кыяхметова Алматы қаласындағы Ұлттық кітапханада  І.Жансүгіровтің 125  жылдық 

мерейтойына орай  шыққан 20 томдық кітаптың тұсаукесерін өткізді. Сонымен қатар,  «Бір 

суреттің сыры» және  «Ілияс  Жансүгіров – әдебиеттанушы» атты мақаласы «Жетісу» 

университеті газетінде, «Ілияс Жансүгіров – қазақ әдебиетін зерттеуші» атты мақаласы 

«Молодой ученый» журналында, «Білім беру мазмұнын жаңартуға  қатысты ойлары»,  

«Ілияс поэмалары жайында жаңа сөз» атты мақаласы «Мұқағали» журналында, «Ілияс 

Жансүгіровтің жарияланбаған өлеңдері» атты мақаласы «КПУ» Хабаршысында, «Рухани 

ізденіс әлемі» атты мақаласы «ПМУ» Хабаршысында, «Ілияс Жансүгіровтің фольклорлық 

мұраларды жинаудағы ерекшелігі және зерттеушілік қыры»  атты мақаласы «ҚҰҚПУ 

Хабаршысында» жарыққа көрді. 

Орталықтың кіші ғылыми қызметкері, педагогика ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор Дүйсен Аңсабаев «І.Жансүгіровтің халықтық өнерді қайта 

жаңғыртып, дамытудағы еңбегі» атты мақаласы жарық көрді. 

Орталықтың кіші ғылыми қызметкері, қауымдастырылған профессор м.а. Гүлнар 

Сырлыбаеваның «І.Жансүгіров шығармаларының тілдік өрнектері», «І.Жансүгіров 

сатирасындағы кейіпкер эмоциясын білдіретін паралингвистикалық тәсілдер», 

«І.Жансүгіров сатирасындағы фразеологизмдердің қолданылу ерекшеліктері» атты 

мақалары жарық көрді.  
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Орталықтың  жергілікті басылымдарға Ілияс жайлы мақала беру жоспары ойдағыдай 

жүзеге асты. Ілияс Жансүгіровтің өмірі мен шығармашылығын оқырман қауыммен әлі де  

сан рет қауыштырғанымыз артық болмайды. 

Ал енді орталықтың қатысқан іссапарлар, конференция, іс-шаралар, дөңгелек үстел, 

байқау, сұхбат, және т.б. жұмыстарға толығырақ тоқталайық.   

Қыркүйек айының 7 және 14 күндері «Ілиястану ғылыми-практикалық орталығының 

меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы профессор Мұратбек Мұбырақханұлы 

Имангазинов, «Жетісу» облыстық газетінің тілшісі Гүлжан Тұрсын, жас  ғалым, ғылым 

магистрі Елдос Тоқтарбай, Ілияс Жансүгіров әдеби музейінің ғылыми қызметкері Салтанат 

Төлеуқызы Төлегеновалармен бірге Ресей Федерациясы Мәскеу және Санкт-Петербург 

қалаларына арнайы «Ілияс ізімен» экспедициясының мүшелері болып қайтты. Сапарға 

барып қайту қаражатын Алматы облыстық әкімшілігі мен Алматы облыстық Қазақстан 

халқы Ассамблеясы толығымен  көтерді. 

Экспедиция І.Жансүгіровтің 125 жылдық мерейтойына орай Ілиястың қызмет бабы 

бойынша жүріп өткен жолы, Мемлекеттік Журналистика институтында оқыған кезеңдері 

және көзі тірі кезіндегі жарыққа шыққан шығармаларын оқып танысу және оның 

көшірмесін алып қайту мақсатында архив және кітапхана орындарын аралап, мол мұрағат 

тауып алып қайтқан еді. Ол үшін Ресей Федерациясындағы архив және кітапхана 

орындарымен арнайы мұрағаттар алу үшін келісімшарт жасасып, сол дүниелерді  

студенттердің, қалың оқырман қауымның  назарына ұсынып отыр.  

Осы сапар барысы жөніндегі «Ілиястану» ғылыми-практикалық орталығында 

арнайы есеп беріп және студенттер алдында осы сапардың нәтижелілігін жан-жақты  

мұрағаттар арқылы көрсетіп баяндалды.   

Өздеріңізге мәлім, былтырғы 2019 жылы Ілияс Жансүгіровтің туғанына 125 жыл 

толды. Осыған орай, университетімізде І.Жансүгіровтің 125 жылдық мерейтойына арналған 

«Жансүгіров тағылымы» атты Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция өтті. 

Конференция ақынның ескерткішіне гүл шоғын қоюмен басталды. Конференцияға 

республикамыздың жоғары оқу орындары мен колледждерінен студенттер мен қонақтар 

келді.  

Пленарлық мәжілісте «Ілиястану» ғылыми-практикалық орталығының меңгерушісі, 

филология ғылымдарының докторы, профессор Имангазинов Мұратбек Мұбыракханұлы 

және орталықтың аға ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор Кыяхметова Шара Асетовна және тағы басқалар баяндама 

оқыды. 

Сондай-ақ, «Ілиястану» ғылыми-практикалық  орталығының ғылыми қызметкерлері  

жазып, дайындаған еңбектерінің тұсау кесер рәсімі болды. 

Атап айтсақ, орталықтың аға ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының 

кандидаты, қауымдастырылған профессор Қарлығаш Сарбасованың «Ілиястану» 

орталығының көкжиегі (танымдық жинақ) атты кітабы, аға ғылыми қызметкер, филология 

ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Шара Кыяхметова мен Ілияс 

Жансүгіров әдеби музейінің ғылыми қызметкері, магистрант Айжан Оразбаеваның Ілияс 

Жансүгіров шығармаларын жаңаша оқыту (оқу-әдістемелік құрал) атты кітабы, кіші 

ғылыми қызметкер, филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор 

Дүйсен Аңсабаевтың «Жыр арқауы – Ілияс» (өлеңдер жинағы) атты кітабы, кіші ғылыми 

қызметкер, филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а. 

Гульнара Сырлыбаеваның Фразеологиялық сөздік (І.Жансүгіров шығармалары бойынша) 

атты кітаптары жарық көрді. Конференция секциялық мәжіліспен жалғасты. 
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Ақсу ауданы әкімдігінің ұйымдастыруымен Ақсу ауданында Ілияс Жансүгіровтің 

125 жылдық мерейтойына арналған үлкен іс-шара өтті. Іс-шараға орталықтың меңгерушісі 

Мұратбек Имангазинов барып қайтты.  

Ақынның мерейтойы келесі күні қаламыздағы Бикен Римова атындағы драма 

театрында жалғасып, Ілияс Жансүгіровтің 125 жылдық  мерейтойына арналған ғылыми-

тәжірибелік конференция өтті. Конференцияда «Ілиястану» ғылыми-практикалық 

орталығының ғылыми қызметкерлері баспаға ұсынған,  орталықтың жұмыс жоспарындағы 

20 томдық кітаптың тұсаукесері болды. Кітап Алматы облысының әкімі Амандық 

Баталовтың  қолдауымен шығарылды.  

Атап айтсақ, Ілияс Жансүгіров «Энциклопедия», (ұжымдық еңбек), орталықтың 

меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы, профессор Мұратбек   Имангазиновтың 

Ілияс Жансүгіров. «Мақалалар, күнделіктер», «Құлагер» (қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде), 

Ілияс Жансүгіров. «Өмірі мен шығармашылығы», «Ильясоведение» оқу құралы, аға 

ғылыми қызметкер, филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор 

Қарлығаш  Сарбасованың «Ілияс Жансүгіров шығармаларының тілі», «Ілияс аудармалары» 

атты еңбегі, аға ғылыми қызметкер, филология ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор Шара Кыяхметованың «Ілияс тағылымы», «Дария кеуде, тау 

мүсін», «Ілиястану ілімдері» атты еңбегі, кіші ғылыми қызметкер, филология 

ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор м.а. Гүлнар Сырлыбаеваның 

«Сатира және фельетондар», «Ілияс Жансүгіров шығармаларының фразеологиялық сөздігі» 

және т.б. еңбектер жарық көрді. Конференцияда  орталықтың аға ғылыми қызметкері, 

филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Шара Кыяхметова 20 

томдық жайлы Жетісу телеканалына сұхбат берді.  

 Республикалық Ілияс Жансүгіров қоғамдық қорының президенті Жанар 

Санжарқызы Жандосова «Ілиястану» ғылыми-практикалық орталығының  қызметкерле-

рінің атқарған жұмыстарын ескере отырып, арнайы мадақтама қағаздарын тапсырды.  

Ал 2019 жылдың 20 қарашасында  «Достық» үйінде Ілияс Жансүгіровтің 125 

жылдық мерейтойына орай Медицина колледжінің ұйымдастыруымен  колледж аралық  

«Асқақ жырдың ақиығы»  атты  әдеби байқау  болды. Байқауға  Жетісу жерінің ақиық 

ақыны Ілияс Жансүгіровтің  ұрпақтары келді. Атап айтсақ, Жамиля Болатқызы, Динара 

Санжарқызы, Үміт Болатқызы.  

 «Ілиястану» ғылыми-практикалық орталығының меңгерушісі, филология 

ғылымдарының докторы, профессор Мұратбек Имангазинов әділқазы мүшесі ретінде 

барды. 

Ал Әбу Насыр әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университетінің   ұйымдасты-

руымен «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында қазақ әдебиетінің үш бәйтерегі – Сәкен 

Сейфуллин, Ілияс Жансүгіров және Бейімбет Майлиннің туғанына 125 жыл толуына 

арналған «Үш бәйтерек және дәуір тынысы» атты республикалық ғылыми-практикалық 

онлайн конференция өткен еді. Конференция 2019 жылдың 5 желтоқсан күні әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық университетінде  өтті.   

«Үш бәйтерек және дәуір тынысы» атты республикалық онлайн конференцияға 

«Ілиястану» ғылыми-практикалық орталығының меңгерушісі, филология ғылымдарының 

докторы, профессор Мұратбек Имангазинов байланысқа шығып,  «Ілиястың өмірі мен 

шығармашылығы» атты баяндама оқыды.  

Сонымен қатар, 2019 жылдың 23 желтоқсанында Талдықорған қаласындағы 

«Атамекен» кинотеатрында     Ілияс       Жансүгіровтің 125   жылдық       мерейтойына   орай   

түсірілген «Ілияс»    атты    деректі    фильмнің   тұсаукесері  болды.    Ілиястың   рөлін    

Абай Нұғманов атты актер өте жақсы сомдап шықты. 
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Деректі фильмді тамашалауға орталықтан ғылыми қызметкерлер барды. Фильмнің 

соңында «Ілиястану» ғылыми-практикалық орталығының меңгерушісі филология 

ғылымдарының докторы, профессор Мұратбек Имангазинов арнайы келген қонақтармен 

бірге ортаға шығып, алған әсерлерімен бөлісіп, өз тілектерін білдірді.  

 Ілияс Жансүгіровті қоғам жан-жақты танып - білсін деген  мақсатпен «Ілиястану» 

ғылыми-практикалық орталығының меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы, 

профессор Мұратбек  Имангазинов  «Жетісу» телеканалына Ілияс жайлы сұхбат берді. 

Ілиястың  өмірі мен шығармашылығына тоқталып, «Ілияс  ізімен» атты іссапар жайлы тың 

деректермен бөлісті. 

Алматы қаласындағы Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасында Ілияс 

Жансүгіровтің 125 жылдық қорытынды мерейтойына орай ақындар, жазушылар, 

ілиястанушы ғалымдар арасында шығармашылық байқау өтті. Байқауға Ілияс Жансүгіров 

өмірі     мен   шығармашылығына      қатысты       тың   деректер      мен     танымдық   тұрғыда 

жазылған 133-ке тарта материалдар қабылданған еді. Байқауға Ілияс Жансүгіровтің ұлы 

Саят Жансүгіров, Мұрат Әуезов, белгілі тележүргізуші Нұртілеу Иманғалиұлы және белгілі 

ақын-жазушылар келді. «Ілиястану» ғылыми-практикалық орталығының меңгерушісі, 

филология ғылымдарының докторы, профессор Мұратбек Мүбаракханұлы Имангазинов 

әділқазылар алқасының мүшесі ретінде барды. Ақынның творчествосын зерттеп, сараптап, 

өмірбаянын тың деректермен толықтыруға арналған шығармашылық конкурстың нәтижесі 

бойынша «Ілиястану» ғылыми-практикалық орталығының аға ғылыми қызметкері, 

филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Шара Кыяхметова 

«Мәлім және беймәлім Ілияс Жансүгіров» атты зерттеу тақырыбымен Республикалық 

жүлделі орын алды. Бұл біз үшін үлкен жетістік. 

 Талдықорған қаласындағы С.Сейфуллин атындағы  кітапханада «Бір ел- бір кітап» 

акциясы аясында Шығыстың ғұламасы Әл-Фарабидің 1150 жылдық және Ұлы Абайдың 175 

жыл толуына орай, М.Әуезовтің «Абай жолы» романы және Ә.Әлімжанов «Ұстаздың 

оралуы» романы бойынша өтетін дөңгелек үстел өтті. Дөңгелек үстелде «Ілиястану» 

ғылыми-практикалық орталығының меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы, 

профессор Мұратбек Мұбаракханұлы Имангазинов  «Абайдың өмірі туралы  сөзі» атты 

баяндама  оқыды. 

29 қаңтар 2020 жылы университетімізде Әл-Фарабидің 1150 жылдығына арналған 

«Қоғамның рухани жаңғыру жағдайындағы әл-Фарабидің әлеуметтік-этикалық 

шығармаларының өзектілігі» тақырыбындағы дөңгелек үстел өтті. Орталықтан Мұратбек 

Имангазинов  қатысты.  

Ал енді  сөз соңында орталық қызметкерлерінің осы оқу жылының аяғына дейін 

атқаратын жұмыстарын айта кетейін. 

Қазан айында орталықтың кіші ғылыми қызметкері, педагогика ғылымдарының 

кандидаты, қауымдастырылған профессор Дүйсен Ансабаев «Абай мен Ілияс 

шығармасының өзара үндестігі»  атты мақала ұсынса,  аға ғылыми қызметкер, филология 

ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған профессор Қарлығаш Сарбасова  

«І.Жансүгіров  «Исатай» поэмасының онимдік жүйесі» атты мақала (халықаралық 

конференция, Канада) және «Жансүгіров тағылымы»  конференциясына «Ілияс Жансүгіров  

шығармаларындағы антропонимдердің лингвистикалық сипаты»  атты баяндама, мақала 

ұсынды.  

Аға ғылыми қызметкер, филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған 

профессор Шара Кыяхметова магистранттарға «Ілияс Жансүгіров шығармаларының 

этнографиялық мәні»  атты диссертация тақырыбын ұсынды.  
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Кіші ғылыми қызметкер, филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған 

профессор Мамиля Джакыпбекова  магистрант   Н. Мырзабекпен бірге  «Абай жолы» 

роман-эпопеясындағы салт-дәстүр атауларының этномәдени мәні» атты мақала, 

І.Жансүгіровтың «Құлагер» поэмасындағы аттың сыны атты мақала, конференция 

жинағына «І.Жансүгіров  шығармаларын  орта мектепте оқыту (жаңартылған білім 

мазмұны негізінде)» тақырыбында баяндама дайындады. 

Қараша айында кіші ғылыми қызметкер, педагогика ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор Дүйсен Ансабаев «Ілияс Жансүгіровтің «Жетісу суреттері» 

өлеңінің танымдық, идеялық-көркемдік ерекшеліктері» тақырыбында басылымға баяндама 

дайындады.  

Ал аға ғылыми қызметкер, филология ғылымдарының кандидаты, қауымдасты-

рылған профессор Қарлығаш Сарбасова «І.Жансүгіров  шығармаларындағы ономастикалық 

кеңістік» атты монографиялық зерттеу еңбегінің 1-бөлімін аяқтамақшы. 

Желтоқсанда  орталықтың меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы, 

қауымдастырылған профессор Мұратбек Имангазинов  «Ілиястануға қосылған тың 

деректер» атты мақала ұсынбақшы. 

Қаңтар айында аға ғылыми қызметкер, филология ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор Қарлығаш Сарбасова «Ілияс әлемі» республикалық жастар 

фестиваліне «І.Жансүгіров  шығармаларындағы онимдерді оқыту» тақырыбында 

магистрант Қ.Серікпен бірге мақала ұсынбақшы.  Орталықтың меңгерушісі, филология 

ғылымдарының докторы, қауымдастырылған профессор Мұратбек Имангазинов  Алматы 

қаласындағы Ұлттық кітапхана мен  мемлекеттік мұрағаттағы Ілиясқа қатысты 

материалдармен жұмыс жасау үшін іссапар жоспарлап отыр. 

Ақпан айында кіші ғылыми қызметкер, педагогика ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор Дүйсен Ансабаев Қала мен колледж білімгерлері арасында 

«Ілияс ізбасарлары» жыр мүшәйрасын өткізуді ұйымдастырмақшы.   

Осы айда аға ғылыми қызметкер, филология ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор Қарлығаш Сарбасова «І.Жансүгіров  шығармаларындағы 

ономастикалық кеңістік» атты монографиялық зерттеу еңбегінің 2-бөлімін аяқтауды 

жоспарлап отыр.  

Сондай-ақ, Ілияс Жансүгіровтің  туған және қаза болған күндеріне орай «Ілиястану» 

орталығы тарапынан іс-шаралар ұйымдастырып, қала оқу мекемелерін қатыстыру 

жоспарлануда.  

Орталықтың кіші ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған    профессор   м.а. Гүлнар Сырлыбаева «Ілияс Жансүгіров сатирасының 

тілдік-стилдік   ерекшеліктері»   атты     халықаралық   конференция     жинағына   және    

Ілияс  Жансүгіров    сатирасындағы  фразеологизмдердің қолданылу ерекшеліктері атты 

мақала ұсынбақшы. 

Наурыз айында кіші ғылыми қызметкер, педагогика ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор Дүйсен Ансабаев облыстық «Жетісу» басылымына 

«І.Жансүгіровтің халықтық өнерді қайта жаңғыртып, дамытудағы еңбегі»  атты мақала 

ұсынбақшы.  

Аға ғылыми қызметкер, филология ғылымдарының кандидаты, қауымдастырылған 

профессор Қарлығаш Сарбасова «І.Жансүгіров  шығармаларындағы антропонимдердің 

лексика-грамматикалық құрылымы»  тақырыбында  мақаланы ВАК журналына 

ұсынбақшы. Кіші ғылыми қызметкер, филология ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор Мамиля Джакыпбекова ҚТӘ211-топ, ҚТӘ221-топ 

студенттерімен «Ілиястың жарияланбаған туындыларымен танысу»  атты дөңгелек үстел 

өткізеді.   
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Орталықтың аға ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор Шара Кыяхметова Алматы қаласындағы Ұлттық кітапхана 

мен  Орталық мемлекеттік мұрағаттағы Ілиясқа қатысты материалдармен жұмыс жасау 

үшін іссапар жоспарлап отыр. 

Сәуір айында «І.Жансүгіров  шығармаларындағы ономастикалық кеңістік» атты 

монографиялық зерттеу еңбегінің 2-бөлімін аяқтап, баспаға әзірлеп, жібермекші. 

Орталықтың меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы, қауымдастырылған 

профессор Мұратбек Имангазинов  Ташкент қаласындағы  Ілиястың оқыған жері  «САГУ»-

ге іссапарға бармақшы. Сонымен қатар, осы айда дәстүрлі «Ілияс әлемі» атты 

республикалық студент-жастар фестивалі өткізіледі. 

Мамыр айында кіші ғылыми қызметкер, педагогика ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор Дүйсен Ансабаев  «Арманда кеткен үш арыс» атты жинаққа 

материал жоспарлап отыр.  

Орталықтың кіші ғылыми қызметкері, филология ғылымдарының кандидаты, 

қауымдастырылған профессор м.а. Гульнара Сырлыбаева «Ілияс Жансүгіров 

сатирасындағы антропонимдердің лингвомәдени мәні» атты  мақала ұсынбақшы.  

Маусым айында орталықтың меңгерушісі, филология ғылымдарының докторы, 

қауымдастырылған профессор Мұратбек Имангазинов   газетке «Ілиястың өскен ортасы» 

атты мақала береді.  

Ілиястану орталығының ғылыми қызметкерлерінің осы жетістіктері жемісін берсін. 

Конференцияның жұмысы өзінің биігіне жетсін. 
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The article discusses an effective way to use case technologies in English lessons. Case 

classifications are presented. It is said about the case study method. It is noted that the use of this 

method contributes to the formation of students ' group work skills, research and creative skills, 

teaches them to take initiative, work with information and make decisions, and develops foreign 

language communication skills. This article may be useful for teachers and teachers of secondary 

and higher educational institutions. 

Key words: English lesson, case study, case technology, method, pupils. 

 

Мақалада ағылшын тілі сабақтарында кейс-технологияларды қолданудың тиімді 

тәсілі қарастырылады. Кейстердің жіктелуі ұсынылған. Кейс-стади әдісі туралы 

айтылады. Бұл әдісті қолдану студенттердің топтық жұмыс дағдыларын, зерттеу және 

шығармашылық дағдыларын қалыптастыруға ықпал етеді, бастама көтеруге, 

ақпаратпен жұмыс істеуге және шешім қабылдауға үйретеді, шет тіліндегі қарым-

қатынас дағдыларын дамытады. Мақала орта және жоғары оқу орындарының 

мұғалімдері мен оқытушыларына пайдалы болуы мүмкін. 

Тірек сөздер: ағылшын тілі сабағы, кейс стади, кейс технологиялар, әдіс 

 

В статье рассматривается эффективный способ применения кейс-технологий  на 

уроках английского языка. Представлены классификации кейсов. Говорится о методе кейс-

стади. Отмечается, что применение этого метода способствует формированию у 

студентов навыков групповой работы, исследовательских и творческих навыков, учит 

проявлять инициативу, работать с информацией и принимать решения, развивает 

иноязычные коммуникативные умения и навыки. Статья может быть полезна учителям 

и преподавателям средних и высших учебных заведений. 

Ключевые слова: урок английского языка, кейс стади, кейс технологии, метод 

 

Modern teaching methods are a flexible and expanding information and educational 

environment in which, along with the traditional approach to teaching, there is an increase in 

attention to fresh educational forms, pedagogical innovations, technologies and methods. In 

accordance with the main task assigned to educational institutions, foreign language teachers are 

obliged to focus all their own work on instilling students with this knowledge, skills and abilities 

in the field of a foreign language, which they would be able to apply in their future life. This, of 

course, increases the responsibility of the educator, who is called upon to find effective ways to 

improve the training program, and together with this, note the appropriate techniques and methods 

of study. A well-known modern method of organizing training is considered to be the case 

technology. 

A case is a specially developed material describing the exact problem situation based on 

real – life facts. However, the problem itself has no clear solutions.[4, p.14] Working on the case 

involves discussing the problem and finding its solution in a group, with the teacher assigned the 

role of guiding and advising. The "case" diagram contains the exact situation (case, problem, event 

mailto:abilgaziyeva@mail.ru
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from real life), its context , author's comments on the situation, as well as questions and tasks for 

work. "Cases" can be accompanied by various applications (visual example, table, chart, graph) 

[1]. 

There are several classifications of cases. By structure, it can be divided into: 

 a) Highly structured case - a short and accurate statement of the situation with specific 

numbers and data. 

b) Unstructured cases. They are material with a large amount of data and are designed to 

assess the style and speed of thinking, the ability to separate the main from the secondary and skills 

in a specific area. 

c) Ground breaking cases can be very short or long. Observing the solution of such a case 

makes it possible to see whether a person is able to think outside the box, how many creative ideas 

he can give out in the allotted time. If there is a group decision, can he pick up someone else's 

thought, develop it and use it in practice. 

In terms of size, the most effective are the following: 

1. Condensed cases (3-5 pages) are intended for analysis directly in the lesson and imply a 

general discussion. 

2. Mini-cases (1-2 pages) are intended for analysis directly in the lesson and are often used 

as an illustration of the theory taught in the lesson. [5, p.198] 

It is worth noting that the case technology is not a multi-sided method and is used most 

successfully only in compatibility with other methods of teaching foreign languages, since it does 

not itself lay down a mandatory normative knowledge of the language. Work on this technology, 

as well as on many others, involves two stages: the preparatory stage and the implementation stage. 

The objectives of the case method are as follows: 

- activation of the cognitive activity of students, which, in turn, increases the effectiveness 

of training; 

- increasing motivation for the educational process; 

- practicing the skills of working with information, including the ability to request 

additional information necessary to clarify the situation; 

- the ability to draw the correct conclusion based on the group analysis of the situation; 

- Acquiring the skills of a clear and accurate presentation of your own point of view in oral 

and written form, convincingly defend and defend your point of view; 

- developing skills for critical assessment of different points of view, introspection, self-

control and self-assessment. 

The effectiveness of the use of the case method largely depends on the teacher's ability to 

manage the educational process. In this case, the role of the teacher in the application of case 

technology is quite definite and responsible, since it is the teacher who: creates a case or uses an 

existing one; distributes students into small groups (4-6 people); acquaints students with the 

situation, the system for assessing solutions to the problem, the timing of assignments; organizes 

the work of students in small groups, identifies speakers; organizes presentation of solutions in 

small groups; organizes a general discussion; comes out with a generalized analysis of the 

situation; grades students. 

The first stage is the stage of preparing the case. Here the task is defined, namely, the 

educational situation itself is painted, or a specific situation is taken and slightly eased(taking into 

account the age of students). Then questions are formed, to which students, after analyzing all the 

materials, will need to give an answer. To work with students from 6 to 11 years of age, the teacher-

author of the work fills the case with illustrated material, multimedia content of the appropriate 

age level (presentations, videos, films). Sample recommendation: a selection of You Tube 

educational animated videos on healthy lifestyle, road safety rules, and nature protection. 

The second stage is the students ' work with the case in the classroom. At this stage, 

students are divided into groups, for each group to work with the material, to conduct discussions 
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and develop a common solution, including a final presentation of the results. 

The lessons should pay attention to the activation of students ' mental and cognitive 

activity, as well as personal work with students, the art of arguing in English, thinking, working 

with tables, tests, dictionaries, reference books, the Internet, audio and video materials. [2, p.107] 

Therefore, this method can be successfully implemented in foreign language lessons, because it 

includes all types of speech activity: reading, speaking, writing and listening. Students 

communicate in a foreign language by interacting with the rest of the group, as well as with the 

teacher in the classroom. 

The principle of the case method is mainly significant in that it allows students to initiate 

independent study of situations, create their own vision of problems and their solutions, and 

develop the ability to discuss the situation with their colleagues. [3, p. 286] Thus , this method is 

especially important for teaching foreign languages, because for the successful acquisition of a 

foreign language, it is important to regularly speak this language, develop skills of Dialogic and 

monologue speech, improve the ability to maintain a conversation in a foreign language, Express 

your point of view, using various grammatical constructions, developing your lexical vocabulary. 

The main goal of learning foreign languages, along with this, was and remains to this day 

communication. 

Here is an example of using the "Case study" method in a class for students in grade 6. So 

when studying the topic "Clothing", students of the class themselves noted the problem: "What 

kind of clothes do you prefer?", "how to dress in this weather?", "help me pack a suitcase...". 

Before this lesson, children repeat the vocabulary on the topic of "Clothing" and "Weather", using 

the phrases: "suitable or not suitable for me..", "in fashion, not in fashion" and others. A survey is 

being conducted. The day before the lesson, children bring clippings from magazines, color 

pictures of various clothes. At the end, a collage presentation is created: "School uniform: yes or 

no". Each group shows their presentation with proof that their version of school clothes is more 

convenient, beautiful and fashionable. 

The fact that the method of cases is only real situations that can happen in life, makes this 

method more qualitative, effective and useful in the education system when learning foreign 

languages. 

Thus, using case technologies, we not only create strategies for working with text, but also 

change the lesson scheme, where the student is the center. 

Summing up, it is important to note that the use of case technology in English lessons helps 

to solve a number of problems, namely: 

- to implement a system-based approach to learning; 

- implement a separate approach to learning: talented children have the opportunity to show 

themselves, weak students can take part in discussions; 

- promote students ' initiative and self-expression, which helps their social and 

psychological health; 

Indicators of the effectiveness of using case technology in the classroom are: increasing 

motivation to learn English through the manifestation of ways to actually use the knowledge 

gained; awareness of the importance of mastering semantic reading skills; improving the quality 

of knowledge and student performance; developing the ability to independent cognitive activity. 

Today, the well-being of a student in his future adult life depends on us, teachers. The 

ability to work with information is an important condition for a school graduate to successfully 

enter a university and be in demand in the labor market. 
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Тhe article gives a general description of the abbreviation as a method of word formation, 

describes the history of abbreviation’s  formation method and the structural typology of 

abbreviations. 

Key words: abbreviation, lexical reductions, process of reducing words, types of 
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Мақалада сөзжасам әдісі ретінде аббревиацияның жалпы сипаттамасы берілген, 

сонымен қатар аббревиация әдісінің қалыптасу тарихы мен аббревиатуралардың 

құрылымдық типологиясы сипатталды. 

Тірек сөздер: аббревиатура, лексикалық қысқартулар, сөздерді қысқарту процесі, 

қысқартулардың түрлері, ғылым және техника. 

 

В статье дается общая характеристика аббревиатуры как метода 

словообразования, а также описывается история формирования метода аббревиатуры и 

структурная типология аббревиатур. 

Ключевые слова: аббревиатура, лексические сокращения, процесс сокращения слов, 

виды сокращений, наука и техника. 

 

During the period of social and historical stability, the processes ofi language development 

occurs evenly, developing gradually, and language changes affect individual, minor sections of 

the system: speech usage includes a number of new words, some of the outdated vocabulary goes 

out of active use, there are partial moves from one stylistic discharge to another. At the time of 

social changes, the processes of language development is accelerating. At this time, new ways are 

born creating names, and those methods that were on the periphery word-forming system, can 

become high-yielding. One productive ways word formation in our time has become an 

abbreviation. [1;p.7] 

Abbreviation unaffixed methods concern word-formations represents an education pue a 

noun based on a combination of words, the basics of which include as part of the derived base in 

truncated form. Abbreviation synonymous with the original phrase. Creating abbreviations this is 

a method that occupies a special place among other methods word production. The abbreviation is 

mailto:abilgaziyeva@mail.ru
mailto:shinee_Diana@maіl.ru


 

 

14 
 

Материалы республиканской научно-практической конференции 

«ЖАНСУГУРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

4 декабря, 2020 г. 

 

 
related to the operation of the law the language of the economy. The process of appearance of 

abbreviated words is also affeded the democratization of the language has had a significant impact. 

People strive for simplification of the lexical structure of the language. Source of abbreviations 

are noun phrases that denote items and phenomena. Such phrases must meet the following 

requirements conditions: 1. have a single value; 2. to have sufficient frequency, 3. be socially 

significant and important to those birds, who use these phrases in speech, 4. function in speech 

where the need is urgent save time and energy on transmitting information. [1;p.73] 

There are three source replenishments lexical reductions:  

1. The abbreviation system is supplemented with graphic abbreviations written language 

(this method became especially popular in the beginning XX century, later graphic abbreviations 

actively began to replenish conventional sign writing systems symbols, formulas, etc.). 

2. Abbreviations are created based on abbreviated words and non-free collocations of 

colloquial speech, which are difficult to pronounce or too voluminous. 

3. Abbreviations are replenished by deliberate cuts in writing to verbose well-known 

nominations.  In this case, each element of the contraction is motivated by the corresponding word 

included in the original phrase. 

The beginning of the process of reducing words to deep refers to antiquity.  Acronyms in 

different types of recorded speech are as old as written language itself.  The abbreviation (from 

Latin abbrevio - abbreviated) traces its history from the Sumerians, whose writing is considered 

the first recorded on Earth (IV century BC).  The very term ёlleipsis, meaning omission, omission, 

was created and used in rhetoric and grammar of Ancient Greece in the 1st-3rd centuries.  BC 

along with the Sumerian (IV century BC).  This term also meant a reduction in the means of 

linguistic expression, especially in the structure of a sentence, the brevity of which, in comparison 

with the full or logically correct, was incomplete or abbreviated.  It is believed that the Greeks first 

drew attention to the fact that elliptical words can be used as a linguistic means of influencing and 

influencing the addressee of speech. [1;р215] The abbreviation of words was also common in 

ancient Rome. When studying the Roman military presence in Chersoneses (mid-II - first third of 

the III century), several archaeological discoveries were made, which made it possible to reveal 

fundamentally new moments in the organizational structure of the Roman troops stationed in 

Chersoneses and its surroundings. [1;p260] 

The first abbreviated lexemes appeared spontaneously on the basis of graphic abbreviations 

and were isolated both in Russian and in other languages. The intensification of abbreviation as a 

way of forming new words begins in the first third of the 20th century. [2] 

By their structure, the following types of abbreviations are distinguished:  

1) Abbreviations of the initial type (formed from the names of the first letters (or) the 

sounds of words included in the original phrase, and which are pronounced when read in an 

abbreviated rather than full form);   

2) Syllabic abbreviations (formed from a combination of the initial parts of words);   

3) Abbreviations of mixed type (initial-syllabic), consisting of both the initial parts of 

words and initial sounds;   

4) Partially abbreviated words, consisting of a combination of the initial part of a word with 

a whole word or with the form of an indirect noun;   

5) Transcriptional abbreviations formed by the addition of the syllable components of the 

initial letters. 

Currently, abbreviation has become one of the most productive ways of word formation, 

which is widely used in the modern press. One of the main reasons for the appearance of 

abbreviations is the principle of saving speech resources, which is widely used on the pages of 

periodicals. New trends in the use of abbreviations in modern speech are due to the intensive 

development of science and technology, the emergence of new realities that require naming, the 

rethinking of already existing facts of reality, the search for new means of expression, and finally, 
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the emergence of new words and meanings. 

Thus, abbreviation as one of the active ways of word formation is currently a complex 

phenomenon that reflects the main functions of the language: information content and emotional 

impact on the reader. Abbreviations allow, on the one hand, to convey a large amount of 

information within a single publication, on the other hand, they are an expressive language tool, a 

means of artistic expression, and language play. 

Abbreviations are widely used in various types of discourses. They are especially active in 

the language of the media. Modern journalism is full of abbreviations. 

There are different ways to enter abbreviations in texts: these are positions at the beginning 

of the article, as they appear in the text ("middle position"), at the end of the article. Individual 

author abbreviations are often found in texts; they are usually used in isolated cases by a specific 

author. This is also the role of abbreviations in advertising slogans. In this case, the abbreviation 

can act as a decorative element. The abbreviation in the advertising text is visually highlighted in 

font and color, which ensures the reader's attention to the content. There are texts where 

abbreviations are given without decoding. These are usually economic, political, informational, 

and sports texts. People who work in these fields and read specialized journals will correctly 

determine the meaning of abbreviations used in the text of the article. The authors consider it 

unnecessary to give a transcript of abbreviations understood by the reader. 

Modern journalism is characterized by the dominant position of abbreviations in headlines. 

When analyzing the material, we divided the headings that include abbreviations into two groups 

based on the principle of actual sentence division: the abbreviation as part of the topic and the 

abbreviation as part of the rhyme. Thus, the title is distinguished by the definiteness of the topic 

and a high degree of information content, respectively. [3] 

Often, inter-phrase communication in a journalistic text is carried out through an 

abbreviation and keywords taken from the phrase - transcription of the abbreviation. The diverse 

use of abbreviations and their components leads to heterogeneity of the text. The main emphasis 

in the articles is done on key words in the content. 

Abbreviations also occupy a dominant position in the texts of fiction. Modern literary texts 

are characterized by specialized use of abbreviations in certain genres, for example, there are many 

abbreviations in detective stories and science fiction. The functional significance of abbreviations 

in prose and poetry genres is similar. Abbreviations in texts act as a means of "parody" of 

nominations in certain spheres of human life; they are used as illustrative material for the events 

described. Abbreviations carry an emotional load in the text, create the effect of "irony" due to the 

collision of the well-known meaning of words and the resulting abbreviation. Abbreviations are 

often used as tropes (metonymy, metaphor, identification, comparison). Modern poetry is 

characterized by the personification of abbreviations. They serve as a means of expression and 

generate reduced nominations. 

Modern linguistics pays considerable attention to the study of the language of journalism, 

and above all, the language of the newspaper, which is regarded as the most susceptible to various 

kinds of lexical innovations.  In the field of research on lexical innovations, abbreviation as a 

means of compression occupies a certain place. [4] The process of abbreviation is one of the most 

characteristic features of the language of the modern press, combining the desire for standard 

patterns of speech and expression.  The high frequency of the use of abbreviations in oral and 

written speech indicates their belonging to the standard. Expression is also achieved by occasional 

unusual decoding of the abbreviation, the convergence of the abbreviation with an ordinary word, 

abbreviation of proper names, and the formation of derivative abbreviations.  In the language of 

the modern press, there is a tendency to an increase in the number of abbreviations, however, a 

review of works devoted to the study of the specifics of the newspaper journalistic style showed 

that the issues of expressive use of abbreviations on the pages of newspapers, as well as their 

comparative analysis on the material of various language groups, have not yet received proper 



 

 

16 
 

Материалы республиканской научно-практической конференции 

«ЖАНСУГУРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

4 декабря, 2020 г. 

 

 
coverage. This explains the relevance of the study of abbreviations from the point of view of their 

functioning in the language of the newspaper. 
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This article provides an overview of intercultural and communication competencies, an 

important issue that is faced in the learning process - the key concepts used in teaching the young 

generation to communicate with people from other cultures. The training of competent 

intercultural and communicative specialists is a priority of modern education. The content of 

education should be such that it maximizes the educational needs of children and forms cultural 

and communicative competence, and the use of text analysis of a dramatic work is the most 

important tool for the formation of intercultural communicative competence. 

Key words: intercultural and communicative competence, communicative competence, 

methods of teaching a foreign language, intercultural aspect, polycultural competence, dramatic 

text, verbal speech, language of characters.Key words:  

 

Бұл мақалада оқу процесінің барлық уақытында кездесетін маңызды мәселе - басқа 

мәдениеттердің өкілдерімен сөйлесуге қабілетті жас ұрпақты оқытуда қолданылатын 

басты ұғымдар – мәдениаралық және қарым-қатынас құзіреттеріне анықтама беріледі. 

Мәдениаралық-коммуникативті құзіретті маман даярлау - бүгінгі білім берудің бірінші 

кезектегі міндеті. Білім беру мазмұны балалардың білім беру қажеттіліктерін 

максималды түрде дамытып, мәдениетті коммуникативті құзыреттілікті 

қалыптастыратындай болуы керек және де драмалық шығарма мәтінін талдауды 

қолдану - мәдениаралық коммуникативтік құзіретті қалыптастырудың қол жетпейтін 

құралы болып табылады. 

Тірек сөздер: мәдениаралық-коммуникативті құзірет, коммуникативтік 

құзіреттілік, шетел тілін оқыту әдістемесі, мәдениетаралық аспект, көпмәдениетті 

құзыреттілік, драмалық мәтін, вербалды сөйлеу,кейіпкерлер тілі. 

 

В этой статье дается обзор межкультурных и коммуникативных компетенций, 

важного вопроса, с которым сталкивается в процессе обучения, - ключевых концепций, 

используемых при обучении молодого поколения умению общаться с людьми из других 

культур. Подготовка компетентных межкультурно-коммуникативных специалистов 

mailto:abilgaziyeva@mail.ru
mailto:erlanovna.nazerke777@gmail.com


 

 

17 
 

«ЖАНСҮГІРОВ ТАҒЫЛЫМЫ»  
республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

4 желтоқсан, 2020 ж. 
 

 
является приоритетом современного образования. Содержание образования должно 

быть таким, чтобы оно максимизировало образовательные потребности детей и 

формировало культурно-коммуникативную компетенцию, а использование анализа 

текста драматического произведения – важнейший инструмент для формирования 

межкультурной коммуникативной компетенции. 

Ключевые слова: межкультурно-коммуникативная компетенция, 

коммуникативная компетенция, методика обучения иностранному языку, 

межкультурный аспект, поликультурная компетенция, драматический текст, вербальная 

речь, язык персонажей. 

 

Кіріспе: Білім беру жүйесін модернизациялаудың қазіргі кезеңі білім беру 

процесінің білім беру әлеуетін арттыруды көздейді. Заманауи білім беру жүйесінің білім 

беру әлеуетін іске асырудағы шешуші міндеттердің бірі - бұл басқа ұрпақтың мәдени 

қауымдастықтарының өкілдерімен диалог жүргізу қабілетімен тығыз байланысты дамыған 

коммуникативті дағдыларды, жас ұрпақ бойында мәдениетаралық құзыреттіліктің жоғары 

деңгейін қалыптастыру Бұл тапсырманың маңыздылығы Қазақстанның әлемдік 

қауымдастыққа интеграциялану қарқындылығымен, шығармашылық, белсенді, ашық 

тұлғаға әлеуметтік сұраныстың артуымен алдын-ала анықталған. 

Негізгі бөлім: 
Жаһандану мәселелерінде келесі маңызды аспектілер өзара тығыз байланысты: 

саяси, экономикалық, білімдік, ақпараттық, лингвистикалық және мәдени, олар 

гуманитарлық және экологиялық проблемаларға негізделген. Оқу процесі барлық уақытта 

күрделі жұмыс жүйесі болды. Осыған байланысты жақында басқа мәдениеттердің 

өкілдерімен сөйлесуге қабілетті жас ұрпақты оқытудың тиімді жолдары мен әдістерін 

белсенді іздеу жүруде. Қоғамның өмір сүру тарихы көрсеткендей, оның дамуы тек 

экономика мен технологияға ғана емес, сөз мәдениетіне байланысты. Сондықтан мәдениеті 

жоғары (оның ішінде сөз мәдениеті бар) жан-жақты маман даярлау - бүгінгі білім берудің 

бірінші кезектегі міндеті. Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Назарбаев 

өзінің «Қоғамды өзгерту стратегиясы және еуразиялық өркениетті жаңғырту» кітабында «... 

Қазақстан өзінің көпұлттығымен ерекше және күшті. Оның жерінде ерекше полимәдени 

кеңістік қалыптасты ... Қазақстанның көпмәдениеттілігі - қоғам дамуының прогрессивті 

факторы. Қазақстан халықтарының еуразиялық тамырлары шығыс, азиялық, батыстық, 

еуропалық ағымдарды біріктіруге және мультикультурализмнің дамуының бірегей 

қазақстандық нұсқасын жасауға мүмкіндік береді» [1, б.16-18]. Қазақстандағы көптілді 

білім - бұл үш тілді өзара байланыстырып оқыту: қазақ тілі - орыс тілі - ағылшын тілі. 

Қазіргі кезеңде адамның өмір салты белгілі бір жолмен стандартталған; ұлттық 

ерекшеліктер жойылады, адамның тамырымен байланысы жоғалады, алдыңғы 

ұрпақтардың адамгершілік тәжірибесі құнсызданады. Мұндай бірігу өмірдің барлық 

салаларында ұлттық бірегейлікті, жергілікті бірегейлікті жояды. Сондықтан мұғалімнің 

алдында ең маңызды міндет тұр - ол өзінің барлық педагогикалық тәжірибесі мен халықтар 

мен этностардың мәдени дәстүрлері, адамзаттық құндылықтар мен әлемдік мәдениет 

туралы білімдерін әлеуметтік белсенді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін қолайлы білім 

беру және білім беру ортасын құруда пайдалану. Оқу процесі барлық уақытта күрделі 

жұмыс жүйесі болды. Осыған байланысты жақында басқа мәдениеттердің өкілдерімен 

сөйлесуге қабілетті жас ұрпақты оқытудың тиімді жолдары мен әдістерін белсенді іздеу 

жүруде. Қоғамның өмір сүру тарихы көрсеткендей, оның дамуы тек экономика мен 

технологияға ғана емес, сөз мәдениетіне байланысты. Сондықтан мәдениеті жоғары (оның 

ішінде сөз мәдениеті бар) жан-жақты маман даярлау - бүгінгі білім берудің бірінші кезектегі 

міндеті. 
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Зорлық-зомбылық мәдениетін жою және бейбітшілік мәдениетін қалыптастыру 

қазіргі заманның басым міндеттерінің бірі болып табылады. Осыған байланысты 

бейбітшілікті, адам құқықтары мен негізгі бостандықтарды, демократия мен әділеттілікті 

қолдаудағы мәдени құзыреттіліктің таралуына ықпал ететін көпмәдениетті білім берудің 

рөлі бұрынғыдан да маңызды. Мәдениетаралық құзыреттілікке ие болу, бұл басқа 

мәдениеттің өкілдерінің көзқарастары мен пікірлерін түсіну, олардың мінез-құлқын түзету, 

қарым-қатынас процесінде қақтығыстарды жеңу, әр түрлі құндылықтардың, жүріс-тұрыс 

нормаларының болуына құқықты танудың функционалдық қабілеті болып табылатын 

қазіргі заманғы мектеп, елімізде болып жатқан түбегейлі өзгерістер білім беруді ізгілендіру 

және демократияландыру, сонымен қатар қазақстанның әлемдік білім кеңістігіне кірігуімен 

байланысты, жаңа педагогикалық жағдайлар мен құралдарды іздеуді талап етеді. Қазақстан 

халықтарының ұлттық-мәдени өзін-өзі анықтау процестерін нығайту жағдайында жас 

ұрпақты бейбітшілік пен этникалық толеранттылық рухында оқыту мен тәрбиелеу ерекше 

маңызға ие.  

Шетел тілін оқыту әдістемесіндегі басты бағыт - бұл шет тілін практикалық білуді 

және аударма тілінің ана тілді адамдарымен қарым-қатынасты қамтамасыз ететін 

мәдениаралық коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыру. Дәл осы коммуникативті әдіс 

студенттің жеке басына бағытталған, адам қызметінің құралы, жеке тұлғаны 

қалыптастырудың құралы ретінде тілдің мәнін ескеруге мүмкіндік береді және білім беру 

процесін оқушылардың өмірлік қажеттіліктері мен бағыттарымен тығыз байланыстыруға 

мүмкіндік береді. Сондықтан шет тілін оқытудағы мәдениетаралық аспект мәселесі ең 

өзекті болып табылады [2,б.4-8]. 

Білім алушылардың мәдени құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған белсенді 

назарға қарамастан, мәдениетаралық коммуникацияда құзыретті тұлғаға айналу процесінің 

проблемасы жеткілікті түрде зерттелмеген. Сондай-ақ, көптеген мұғалімдер мен әдіскерлер 

жоғары оқу орындарында оқып жүргенде, ең алдымен, мәдениетаралық құзыреттілікті 

қалыптастыру туралы айтады, дегенмен, қазіргі кезде балалар мектептен кетер алдында 

шетелдік мәдениетпен танысады. Бұдан мәдениетаралық құзыреттілікті мектепте де 

белсенді дамыту керек деген қорытынды шығады. Орта мектеп, әсіресе жоғары сыныптар - 

бұл мектеп оқушылары жеке тұлға, өзін-өзі тану, өзін-өзі бағалау, сонымен қатар қоршаған 

әлемді қабылдау туралы түсініктерді дамыта бастайтын уақыт, сондықтан мәдениетаралық 

коммуникацияның дұрыс тұжырымдамалары дәл осы кезде қалануы керек. Қазіргі заманғы 

білім беру мекемелерінде осындай жағдайларды жасауы керек, соның арқасында оқушылар 

өздерінің бірегейліктерін сезінеді, белгілі бір әлеуметтік топ, мәдениеттің, тілдің, тұрмыс-

тіршілік сипаттамаларының, халықтардың мінез-құлық нормаларының, жалпы тамырлары 

туралы түсініктерін дамытады, сонымен қатар олардың бейімділігі мен талантын 

толығымен ашады. Бүгінгі күні ұлттық білім берудің маңызды миссиясы айқын - қоғамдағы 

қатынастарды үйлестіру арқылы әлеуметтік тұрақтылық пен прогреске, елдің кадрлық 

әлеуетін қалпына келтіруге және дамытуға ықпал ету. 

Мәдениетаралық коммуникация және мәдениетаралық құзыреттілік проблемасы 

шетелдік және ресейлік ғалымдардың көптеген зерттеулерінің өзекті тақырыбы болып 

табылады. Мәдениетаралық білім беруді ұйымдастыру, мазмұны, формалары, әдістері мен 

технологиясының мәселелерін зерттеу И.И.Халеева, С.Г.Тер-Минасова, Н.М.Громова, 

Н.Гальскова, Н.Ф.Коряковцева, Г.В.Яцковская, Г.И.Воронина, В.П.Фурманова, 

А.А.Леонтьев, И.А.Зимняя, Е.С.Полат, Т.Ю.Тамбовкина, В.В.Сафонов және тағы 

басқаларының еңбектерінде айқындалған болатын. 

Мәдениетаралық құзыреттілік қарым-қатынас барысында түсінбеушілік, жауласу 

және соның салдарынан алауыздық туындаған кезде қажет. Мәдениетаралық құзыреттілік 

дегеніміз - өмірлік әдеттер, адамгершілік, әдет-ғұрыптар, әлеуметтік қатынастар, мінез-

құлық формалары, вербалды емес компоненттер (ым мен ишара), ұлттық-мәдени дәстүрлер, 
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құндылықтар жүйесі туралы білім. Осы білімге дайындалған адам жағымсыз тосын сыйға 

ұшырамайды, «мәдени соққыны» бастан кешіреді. Мектеп оқушыларында лингвистикалық 

және сөйлеу дағдылары мен қабілеттерінің жүйесін қалыптастыру барысында 

дүниетанымды, азаматтық сананы, тұлғааралық және мәдениаралық диалогқа дайын 

болуды, эстетикалық мәдениет әлеміне эмоционалды-құндылық қатынасты қалыптастыру 

үшін оның барлық мүмкіндіктерін пайдалану қажет. 

Адамгершілік пен тұлғаға бағдарлау қағидаларына негізделген көпмәдениетті білім 

беру әр оқушының оқуда да, жеке және рухани-адамгершілік өсуінде де максималды 

нәтижеге қол жеткізе алатын осындай педагогикалық жағдайларды жасауды көздейді. 

Тұлғаның өзінің бірегейлігіне және басқалардың ерекшелігіне сенуі, қазіргі заманғы 

көпмәдениетті қоғаммен толеранттылық және «әр деңгейдегі бірегейлік, бірлік» 

тұрғысынан өзара әрекеттесу қабілеті мен дайындығы қоғамның бейбіт өмір сүруінің 

маңызды шарттарының бірі және оның өкілдерінің ортақ игілік үшін бірлескен қызметі 

болып табылады. 

Көпмәдениетті құзыреттілікке келесі педагогикалық және жалпыадамзаттық 

құндылықтар кіреді: жеке тұлғаға деген құрмет пен ізгіліктік қатынас, білім беру процесінің 

әрбір субъектісінің бірегейлігі мен айрықшалығын мойындау, әр адамның азаматтық және 

адам құқықтарының құндылығы мен мызғымастығын мойындау, қазіргі қоғамның 

мәдениетін құрметтеу және басқа мәдениеттерге деген төзімділік, құрмет пен махаббат 

ұлттық мәдениетке, отансүйгіштікке, азаматтық жауапкершілікке, яғни кез-келген оқу 

орнының білім беру саясаты көпмәдениетті білім беру мақсаттарына дәл сәйкес келуі керек. 

Тілдік құзыреттілік ұғымы ХХ ғасырдың 1960 жылдарында енгізілді. лингвистикада 

нағыз ана тілінің сөйлеу әрекетінің моделін құруға тырысып, «құзыреттілік» 

(компетенттілік) және «пайдалану» (реформация) ұғымдарын қолданған Н. Хомскийдің 

пікірінше, қолдану құзыреттіліктің тікелей көрінісі болып табылатыны өте жақсы [3,б.3]. 

Ожеговтың сөздігінде құзыреттілікке келесі анықтама берілген - бұл біреу жақсы білетін 

мәселелердің ауқымы  Бұл анықтама, алайда, қазіргі кезде өзекті болып табылатын 

құзыреттілік тұжырымдамасын көрсетпейді [4]. Википедия энциклопедиясы айқынырақ 

анықтама береді: құзыреттілік дегеніміз - белгілі бір кең ауқымда, жалпы түрдегі 

мәселелерді шешуде практикалық тәжірибе негізінде білімді, дағдыларды қолдану, 

табысты әрекет ету қабілеті [5] . Өз кезегінде құзыреттілік - бұл құзыреттілік жиынтығы; 

берілген пәндік салада тиімді қызмет үшін қажетті білім мен тәжірибенің болуы. Бұл екі 

ұғым бір-бірінен өзінің мәні бойынша айтарлықтай ерекшеленеді. А.В.Хуторской 

«құзыреттілік дегеніміз - адамның тиісті құзыреттілікке ие болуы, иеленуі, оның өзіне және 

қызмет субъектісіне деген жеке қатынасын» айтады деген болатын [6].  

Бұл ұғымдарды орта мектептердің педагогикалық практикасына енгізу білім берудің 

мазмұны мен әдістерін өзгертуді, білім алу аяқталғанға дейін және жекелеген пәндерді 

оқып үйрену кезінде оқушылардың игеруге тиісті іс-әрекет түрлерін нақтылауды талап 

етеді. Құзыреттілікке ие, яғни не істей алатындығын, қандай қызмет әдісін игергенін, не 

дайын екенін білетін түлектің анықтамасын құзыреттілік тәсілі деп атайды. 

Құзыреттілікке негізделген тәсіл дегеніміз - бұл білім беру парадигмасының 

біртіндеп қайта бағдарлануы, ол бірінші кезекте білімді беру мен дағдыларды 

қалыптастырудан тұрады, қазіргі заманғы көпфакторлы қоғамдық-саяси, нарықтық-

экономикалық, әлеуетін, түлектің өмір сүру және орнықты өмір сүру қабілетін, әлеуетін 

білдіретін құзыреттер жиынтығын игеруге жағдай жасау. ақпараттық-коммуникациялық 

қанық кеңістік [7]. Білім беру мазмұны балалардың білім беру қажеттіліктерін максималды 

түрде дамытып, мәдениетті коммуникативті құзыреттілікті қалыптастыратын, 

қалыптастыратындай болуы керек. Осы тұжырымды түсіндіре отырып, дарынды балаларға 

шет тілін оқыту мазмұнының сапалық сипаттамаларының бірі ондағы мәдениаралық 

коммуникативті құзыреттілікті оқыту мазмұнын таңдау болады деп айта аламыз: 
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• Мәдениетаралық коммуникативті құзыреттілікті ақпарат және мәдени құндылық-

тармен алмасу мақсатында әр түрлі лингвистикалық және этномәдени бірлестіктерге 

жататын қарым-қатынас серіктестерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ететін құзырет 

ретінде қарастырған жөн. 

• Шетелдегі мәдениаралық құзыреттілік ана тіліндегі қарым-қатынастың қалыптас-

қан тәжірибесі негізінде қалыптасады. 

• Мәдениетаралық құзыреттілік компоненттерінің қалыптасуы жетекші қажеттілік-

терге (жеке және когнитивті мотивтер), аударма тілінің мәдениетін біле отырып жұмыс 

істей алу және олардың мінез-құлқын бейімдеу қабілетіне, ана тілділерге жақын және 

мәдениетаралық өзара әрекеттесу дағдылары мен қабілеттеріне байланысты. 

Мәдениетаралық құзыреттілік - бұл «сөйлеушілермен коммуникативті қатынасқа 

түсу мүмкіндігі. Байланыс орнатуға деген ниет қажеттіліктің, мотивтің, болашақ қарым-

қатынас серіктестеріне деген белгілі бір қатынастың болуымен, сондай-ақ өзінің өзін-өзі 

бағалауымен шартталады. Коммуникативті қарым-қатынасқа түсу мүмкіндігі адамнан 

әлеуметтік жағдайды басқара алуды және басқаруды талап етеді» [8]. 

Мәдениетаралық құзыреттілік анықтамасына сүйене отырып: 

• білім саласы (лингвистикалық және әлеуметтік-мәдени); 

• дағдылар саласы (коммуникативті және әлеуметтік-мәдени); 

• қабілеттер мен жеке ерекшеліктер аймағы. 

Шет тіліндегі әлеуметтік-мәдени дағдылар саласына мыналар жатады: 

• байланыс жағдайын бағдарлау; 

• байланыс орнату және байланыста болу; 

• адекватты жағдайларды, вербалды және вербалды емес байланыс құралдарын 

орынды пайдалану; 

• әңгімелесушінің көзқарасын қабылдау; 

• өз көзқарасыңызды орынды түсіндіру; 

• қарым-қатынас кезінде жанжалды жағдайлардың алдын алу және шешу (төзімділік) 

• өзінің әрекеттері мен мәлімдемелеріне сыни тұрғыдан қарау. [3, б. 23-25].  

Сонымен, шет тілінде сөздің нақты мағынасында қарым-қатынас жасауды үйрену 

әлеуметтік-мәдени білім мен дағдыларды игеруді білдіреді. Онсыз тілді практикалық түрде 

меңгеру жоқ және болуы да мүмкін емес. Шетел тілін оқытудың мәдени бағыты жалпы 

білім беру және оқыту мақсаттарын ғана емес, сонымен қатар өте нақты практикалық 

мақсаттарды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Шетел тілін оқыту мазмұнында әлеуметтік-

мәдени компонентті оқыту технологиясын жасау қажеттілігі мұғалімнің маңызды 

міндеттерінің бірі болып табылады. 

Тіл мен мәдениетті оқыту теориясы М.М.Бахтин және В.С.Библер жасаған 

мәдениеттер диалогы тұжырымдамасына негізделуі керек. Психологияда әр қатысушының 

санасында оның жеке қорының болуы, басқаша айтқанда - өзінің мәдениеті (әлемнің жеке 

суреті) болуы және сол немесе басқа жолмен оған қарсы әлем (сананың жат бейнесі) болуы 

диалогтық тұлғаны тудыратындығы анықталды. Нәтижесінде оны мәдениеттер диалогына 

қабілетті ететін тұлғаның диалогтық табиғаты болып табылады. М.М.Бахтин мәдениетті әр 

түрлі мәдениеттегі адамдар арасындағы қарым-қатынас нысаны ретінде түсіндірді. 

Мәдениет шет тілін меңгеру үдерісіндегі зерттеу пәні ретінде бір өлшемді емес, бірақ үш 

өлшемде - өткен, қазіргі, болашақ түрінде болады, олар бір уақытта мәдениетаралық 

коммуникация процесінде жүзеге асырылады [9]. Қарым-қатынас жасай отырып, жеке 

адамдар мәдени құбылыстармен байланысқа түседі және мәдениет арқылы әлемді 

заттардың, адамдардың өзара байланысының байлығымен, философиялық принциптерімен 

танысады. Мәдениет бойынша шетел тілін оқытудың мәдениетаралық компоненті 

тұрғысынан ғалымдар студенттерге мәдениетаралық коммуникацияның адекватты 

қатысушылары болуға мүмкіндік беретін білім мен тәжірибе жиынтығын түсінеді [10, б,16-
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18]. Шетел мәдениетін үйрену тіл үйренуден басталады. Жаңа тілдік форманы оқып 

үйренуші мәдениеттің сол бөлігін, оның артында тұрған әлеуметтік бірлікті ашады. Шетел 

тілі арқылы білім алушы сөйлейтін адамдардың мәдениетін қалыптастырады. Шетел 

мәдениетін зерттеу процесі жеке - лингвистикалық құрылымдардан - мәдениетті жалпы - 

білімге және түсінуге ауысады.  

Қазіргі кезде шетел тілдерін оқытудың отандық және шетелдік әдістемелерінде 

мәдениетті оқытудың әртүрлі тәсілдері қолданылады. Мәдениетаралық құзыреттілікті 

қалыптастыру, оның анықтамасы бойынша оқытудың белсенді формалары мен әдістерін 

қолдануды көздейді. Олардағы жетекші орынды көпмәдени ортадағы өзара әрекеттесу 

ерекшеліктеріне байланысты мәселелерді шешу тәжірибесі жинақталатын және қарым-

қатынас мәдениетін қалыптастыруға бағытталған шығармашылық ізденістер, 

пікірталастар, рөлдік ойындар, драматургия және т.б. алу керек.  Бұл жағдайда білім алушы 

білім беру процесінің субъектісі болып табылады, мұнда оның когнитивтік, эмоционалды 

және еріктік саласы жанданады, ал ақпараттық өріс өзіне жақын және түсінікті және ол үшін 

жеке мәнге ие болатын құндылықтармен толтырылады. Мәдениетаралық құзыреттілікті 

қалыптастырудың технологиялық аспектісін дамыта отырып, біз тұлғаның жұмыс істеуі 

мен дамуы, сондай-ақ тұлғааралық қатынастар әлеуметтік мәні бар іс-әрекеттің мақсаттары, 

мазмұны мен міндеттері арқылы жүзеге асырылады деген идеяға негізделген белсенділік 

тәсілінен бастау қажет. 

Оқыту практикасында көркем мәтіндермен жұмыс ерекше орын алады, өйткені 

тиісті елдің әдеби шығармаларын зерттемей, оның мәдениетімен және ұлттық менталитет 

ерекшеліктерімен танысу, лингво-әлеуметтік-мәдени құзыреттілікті қалыптастыру ойға 

келмейді. Мәдениетаралық қарым-қатынасты оқыту шеңберінде мәдени компоненттің 

мазмұны үлкен маңызға ие. Мұндай оқытудың негізі - бұл өмір салты ретінде мәдениет, 

әсіресе белгілі бір уақытта белгілі бір адамдар тобының әдет-ғұрыптары мен наным-

сенімдері. Осыған байланысты мәдениетаралық коммуникацияларды оқыту мәдениеттер 

диалогы тұжырымдамасына негізделуі керек. Мәдениетаралық құзыреттілікті 

қалыптастыру білім алушының жеке басының дамуына, оның ынтымақтастық, өзара 

сыйластық, мәдени ерекшеліктерге төзімділік және мәдени кедергілерді еңсеру 

принциптеріне негізделген мәдениеттер диалогына қатысуға қабілеттілігі мен 

дайындығына байланысты қарастырылуы керек. Мәдениеттер диалогы жағдайында 

шетелдік мәдениетпен танысу процесінде білім алушы өзінің мәдениетінің танымдық 

құралдарына, шетелдік мәдениеттің құралдарын түсінуге тартылған, оның таным 

процесінде қалыптасқан шетел мәдениеті туралы жаңа білімдерге және шетелдіктерді 

үйрену кезінде жасалған өз мәдениеті туралы жаңа білімдерге сүйенеді.  

Шетел мәдениетін өз мәдениетімен тең дәрежеде қабылдауға дайын болудан басқа, 

білім алушылар зерттеліп жатқан тілдің шындықтарына деген оң көзқарастарын 

қалыптастыруы керек, бұл оларға белгілі бір тәжірибелермен, басқа мәдениеттердің 

өкілдерімен тиімді байланыс орнатуға мүмкіндік береді. Сонымен, шет тілін оқытудың 

заманауи мақсаты - оқушының жеке басын қалыптастыру, оның басқа лингвистикалық 

этносоциация өкілдерімен және олардың әлемнің басқа тілдік бейнесі мәдениетімен мәдени 

қарым-қатынас жағдайында сөйлеу-ойлау қызметінің әр түрлі түрлерін жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін оқушының жеке басын қалыптастырудың «шығуы». Бұл мақсаттың 

интегративтілігі оның үш аспектісінің өзара байланысында көрінеді: прагматикалық, 

когнитивті және педагогикалық. [11, б,13-15]. 

Коммуникативті лингвистика адамдардың сөйлем арқылы емес, мәтін арқылы 

қарым-қатынас жасайтынын анықтады және осы негізде мәтін коммуникативтік бірлік 

болып саналады. Шынында да, коммуникацияның (сөйлеу әрекеті) бірқатар аспектілері бар 

- олардың арасында мәтіннің компоненттері, олар: сөйлеуші, тыңдаушы, уақыты, орны, 

мақсаты және т. б.бар. Сонымен, кез-келген мәтіннің шет тіліндегі қарым-қатынас 



 

 

22 
 

Материалы республиканской научно-практической конференции 

«ЖАНСУГУРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

4 декабря, 2020 г. 

 

 
дағдыларын дамытуға зор әлеуеті бар, және түсіндіру процесі - бұл дағдыларды игерудің 

бір құралы. Бұл идеяны Ю.М.Лотманның сөзімен өрнектей отырып, біз «Мәтін - көркем 

шығарманың құрамдас бөліктерінің бірі, әрине, өте маңызды компонент, онсыз көркем 

шығарманың болуы мүмкін емес» деп айта аламыз [12, 24 б.]. 

Қазіргі ғылымда көркем мәтіндер, соның ішінде драмалық шығарма элементтері -  

тілдік формалардың алуан түрлілігіне енуге, зерттелетін тілдің байлығын түсінуге 

мүмкіндік беретін, жеке қабылдау мен жеке түсіндіруді қалыптастырудың құралы ретінде 

қарастырылады. Көркем мәтін парадигмасы уақыттың сыртында, автономия жағдайында 

болған сияқты, үлгілі көркем классикалық шығармаларға да, мәтіндерді еркін таңдауға, 

олардың динамизміне және оқырман бақылаулары нәтижесінде оларға тән мағынаның көп 

мағыналылығына негізделген. Көркем әдебиеттің ерекше түрі ретінде драма өзінің 

ерекшелігіне сай, кейіпкерлердің сөйлеу тіліне құралады. Драмалық шығарманың тілін 

мәдениаралық қарым-қатынас тілі ретінде талдау дегеніміз – әрекет етуші пьеса 

кейіпкерлерінің ұлттық менталитетін, әдет-ғұрпын, тілін, дінін талдау болып табылады. 

Кейіпкерлер, олардың мінездері мен көзқарастары, сол сияқты өзара қарым-қатынастары, 

қарсылықтары мен қақтығыстары сөйлеу арқылы көрінетін әдебиет жанры – драма сөйлеу 

әдебінің нысаны ретінде мәдениаралық қарым-қатынас құзіреті тұрғысынан талдауға тиімді 

де. Сөз драмада кейіпкердің сөйлесімі сияқты құнды, өйткені сөйлеуші (одан кейін тұратын 

автордың да) интенциясын бейнелеуші болып табылады. Реципиент сөздің/ сөйлесімнің 

арқасында (оқырман – драмада көрермен)  шығарманы дұрыс түсіне алады және сонда ғана 

көркем қатынас туындайды, ол (көркем шығарма) сол үшін де жазылады. Драмада сөздің 

мәдениаралық қызметі – сөйлеу әсері, интеракция – оның жанрлық ерекшеліктеріне сай 

өседі:мұнда әрбір сөз көп қабатты және көп қызметті болып келеді, онда көтерілетін 

сұрақтың қоғамдық маңызы мен сезім шытырмандығы жағынан олар құнды. Мұнда біз 

драмадағы сөз/сөйлесімнің екі жоспарлы болатынын: жақынырақ қарастырсақ, қатыстық 

мақсатқа жетуді білдіретінін, олар бір кейіпкердің басқаға/ басқаларға қатысты әсер ету 

құралы және сонымен қатар автор мен көрермен/оқырманның қатынастары мен әсер ету 

құралдары болатынын ескеруіміз керек. Ауқымды әлеуметтік контекстегі сөйлесімдік 

қатынас мәселесін зерттейтін лингвистикалық прагматика дәстүрлі тілдік құбылысты 

талдаудың жүйелік-құрылымдық тәсіліне қарама-қарсы «әрекеттегі тіл», «жағдаяттағы тіл» 

зерттеу арнасынан өткен ғасырдың соңғы ширегінде тіл білімінің саласы ретінде 

қалыптасты, оның негізгі постулаты іс-әрекет тұрғысынан тіл фактілерін оқып үйрену 

болып отыр Драмалық шығарманың сахналық қойылымға бағытталғандығына байланысты 

онда ауызша әңгімелеу тілі басым орын алады. Әңгімелеу тілі деп мұнда «әдеби», 

нормаланған, кодталған тіл түсінігінің оппозициясы емес, ауызша сөйлеу тілінің барлық 

белгілері бар, «жазбаша форма» түсінігінің оппозициясы түсіндіріледі. Керісінше театрдың 

жазылу тақтасынан «Ең үздік театрлар әдеби норманың сақтаушылары болып табылады» 

деген үлгілі сөз айтылып тұруы керек – деп жазады сөйлеу теориясының зерттеушісі 

М.Львов [13,12]). Әдебиеттің фактісі ретінде драма жазбаша түрде беріледі және көркем 

мәтінді көрсетеді. Сондықтан да драмалық шығарманы талдау  сияқты түсініктерді ажырату 

қажеттілігі туралы мәселе туындайды. Бұдан басқа біздің зерттеуімізде тіл – сөйлеу 

қатынастарын қарастыру өзекті болып отыр.  

Сонымен, қоршаған ортаның сөйлеушінің (жазушының) тұлғасы туралы, түсінігі 

қалыптасатын, тілдік тұлғаны сипаттайтын ерекше түрі болатын сөйлеу обьективті және 

айқын көрсеткіштер болып табылады. Белгілі болғандай, «сөйлеу әдебі тұлғаның негізгі 

сипаттамасын құрайды» [14, 414]. Сөйлеудің мағыналық  жағы, оның формалық құрылымы, 

сол сияқты «қарым-қатынас және хабарлау (әдептен озу, ресми, құрметтеу, немқұрайды 

қарау, тура, жанама және т.б.) – осының барлығы сөйлеуші индивидтің әлеуметтік 

жағдайын, жасын, жынысын білімін, ақыл-ойын, мәдениетін, рухани  құндылығымен  қоса 

оның  мінезін, психологиялық түрін, сол сияқты сөйлеу кезіндегі сабырлы, қуанышты, 
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алаңдаулы, үрейлі, қайғылы және т.б.  психологиялық жағдайын әсерлі сипаттап бере 

алады» [14,414]. Мәдениетаралық құзыреттілік қарым-қатынастағы - өмірлік әдеттер, 

адамгершілік, әдет-ғұрыптар, әлеуметтік қатынастар, мінез-құлық формалары, вербалды 

емес компоненттер (ым мен ишара), ұлттық-мәдени дәстүрлер, құндылықтар жүйесі туралы 

білімді драма элементтері арқылы ұтымды қалыптастыруға әбден болады. Біздің 

ойымызша, драма кейікерлерінің сөйлеу тілі вербалды «виртуалды шындығы» – 

кейіпкердің  фикциональді  дискурсы  болғандықтан, мәдениаралық коммуникациялық 

құзіреттілік жағынан зерттеулік мәнін жоя алмайды, өйткені драмалық сөйлеу тілінде өзінің 

жанрлық ерекшелігіне қарай  лингвомәдени қоғамдастықта айтылған сөйлеу қатынасы, 

оның ережелері мен нормаларының үлгілері бар. Драмадағы сахна тілінің кейіпкерлердің 

болып жатқан оқиғаға өзінің қатынасын, эмоциялық жағдайын, өзінің мүддесін, сол сияқты 

өзін тұлға ретінде көрсететуін білдіретін диалог, монолог пен репликалар арқылы білдіретін 

формалары бар. Көпмәдени ортадағы өзара әрекеттесу ерекшеліктеріне байланысты тілді 

оқыту барысында қарым-қатынас мәдениетін қалыптастыруға бағытталған шығармашылық 

ізденістер, рөлдік ойындар, драматургияның элементтерін және т.б. алу тиімді тәсілдер 

қатарында. Сондықтан  да драмадағы сөйлеу тілі сол арқылы автордың қандай да бір образ 

жасайтын және драматургиялық шығармаға, оның әрекет етуші адамдарына талдау 

жасайтын, оның идеялары олардың сөйлеу тілін қарастырмаусыз мүмкін болмайтын, 

мәдениаралық коммуникативтік құзіретті қалыптастырудың қол жетпейтін құралы болып 

табылады. 
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Тhe article deals with the topic of color designation, its definition, problem and 

actualization. The objective of this article is to show the importance of color designation as part 

of linguistic translation and language culture. On the material of novel “The Great Gatsby” 

written by F. S. Fitzgerald, the article shows how colorism help the author to fully reveal the 

images of the main characters, their internal state, form an idea of the external world surrounding 

his characters, and the role of color in the development of the plot of the novel. 

Keywords: color designation, color perception, nomination, word formation, linguistics, 

Fitzgerald, «The Great Gatsby», color symbolism. 

 

Мақалада түс тақырыбы, оның анықтамасы, проблемасы және актуализациясы 

қарастырылады. Бұл мақаланың мақсаты-лингвистикалық аударма мен тіл мәдениетінің 

бір бөлігі ретінде түс белгілеудің маңыздылығын көрсету. Ф.С. Фицджералдтың "Ұлы 

Гэтсби" романының материалында колоризм авторға басты кейіпкерлердің бейнелерін, 

олардың ішкі күйін толық ашуға, оның кейіпкерлерін қоршап тұрған сыртқы әлем туралы 

идеяны қалыптастыруға және романның сюжетін дамытудағы түстің рөліне қалай 

көмектесетіні көрсетілген. 

Тірек сөздер: түсті белгілеу, түстерді қабылдау, номинация, сөзжасам, 

лингвистика, Фицджералд, "Ұлы Гэтсби", түс символикасы. 

 

В статье рассматривается тема обозначения цвета, его определение, проблема и 

актуализация. Цель данной статьи-показать важность цветового обозначения как части 

лингвистического перевода и языковой культуры. На материале романа Ф. С. 

Фицджеральда “Великий Гэтсби” показано, как колоризм помогает автору в полной мере 

раскрыть образы главных героев, их внутреннее состояние, сформировать представление 

о внешнем мире, окружающем его героев, и о роли цвета в развитии сюжета романа. 

Ключевые слова: цветовое обозначение, цветовосприятие, номинация, 

словообразование, лингвистика, Фицджеральд, «Великий Гэтсби», цветовая символика. 

 

The meaning of the term "color designation" and its role in linguistics 

“Color designation is the process of designating a color in a language, i.e. different ways 

of nominating color shades.” 

D. N. Borisova, 2008 

D. N. Borisova concluded, exploring this term, that "the concept of a name refers either to 

the grammatical section of linguistics (the study of parts of speech), or to the onomasiological 

section (the nomination process) [1, 34].  

However, considered the work of such authors as Stefanov S., Vezhbitskaya A. [3, 412], 

Frumkina R. M. [4, 320], we can see where the relationship between color perception and 

psychological factors of individual nations and the culture of their language is highlighted. 

According to Stefanov's work, "in the system of concepts, a special and fundamental role 

is played by color and color designation as a fragment of natural language and a means of 
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communication between people." [6]. A color determines shape of things and objects, the content 

of events and phenomena, the extent of space and time, human races, fruit ripeness, freshness of 

products, human health and emotions. Even yesterday, today and tomorrow, heat and cold, joy and 

sorrow are painted in the appropriate colors. 

Color perception is determined by language and cultural systems. They can also change, 

changing the color perception of an individual, and the entire nation as a whole. 

For example, a person has to learn a new language, learning another culture, grew up, 

became a specialist, fell in love, became interested in new philosophical system, changed residence 

and were in different habitats – that all is process, in which man changes his perceptions. 

Thus, the definition of D. N. Borisova can be supplemented so that the concept of "color 

designation" is more accessible. 

Therefore, color designation in linguistics is the process of color designation in a language, 

based on the culture and psychological perception of native speakers of this language. 

The problem of color designation and its actualization. 

The global problem of the color picture of the world is the problem of possible color 

categorization. We can only guess how objective the traditional selection of seven colors of the 

spectrum is. When describing color names in linguistics, researchers faced with the problem of 

classifying color adjectives. When trying to describe the relationship between words-color 

meanings, scientists say that it is impossible to build a description based on a model of three-

dimensional psychological space of color perception. 

The problem of subjectivity perception of the world around us is clearly visible in the 

perception of color, in communication between people and nations, in the color designation in any 

language, when translating from language to another language - the name of color. For example: 

cyan and blue. In many languages of the world, blue is defined as pale blue. In English, only one 

word is used – blue. Although in scientific English there are two designations for each color 

separately – blue and cyan [2, 221].  

Language forms include names of colors of natural objects and phenomena. To clarify the 

shades of color, use clarifying words: bright, rich (pure), dull, pale, blackened, with a tint like, 

strong, weak, whitish. 

Nowadays, along with world progress and globalization, languages are also developing, 

which changes the color perception, which undoubtedly affects the color designation in modern 

reality. 

It leads to the actualization of this problem of translating fiction: it is necessary to convey 

the true meaning of the texts and make it clear to the audience, while not deviating from the original 

idea of the author. 

In literature, color designations, in addition to directly naming a color, can perform various 

stylistic functions, in particular, such as coupling, convergence, deceived expectation, and a strong 

position. 

Here are several examples of colorization in novel “The Great Gatsby” written by F. S. 

Fitzgerald:  

The symbolism of color is used throughout the novel and plays an important role in the 

development of the plot, the formation of images and the deepening of the theme. The novel uses 

five main character colors: green, white, yellow, blue, and gray. 

Traditionally, in most cultures, green is the color of spring, which it symbolizes confidence, 

vitality and hope. In the great Gatsby, green and its shades can be found throughout the novel, and 

green is closely intertwined with Gatsby's short life. It turns out that this color symbolizes the 

dreams and hopes of the hero, his incessant pursuit of them and even their subsequent destruction. 

The color green is closely related to the green light appearing in the novel, which is 

connected to Gatsby himself and the theme of the work. The green light that burns relentlessly in 

the night appears three times in the novel. 
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It first appears at the end of the first chapter. Nick saw Gatsby stretch out his hands to the 

dark water and shiver: "Involuntarily I looked in the direction of his gaze, but saw nothing; only 

somewhere far away a green light shone, probably a signal lamp on the edge of the pier"[5, 18]. 

Later, we learn that a green light is burning at the dock next to the house where Daisy lives. In 

Gatsby's eyes, the green light symbolizes Daisy herself, the dream of his life, the one the hero 

dreams of and aspires to. He believes that the reason why Daisy breaks off their engagement and 

marries rich Tom is Gatsby's poverty. 

Therefore, the hero sincerely believes that he can win her back if he earns enough money. 

He is full of hope, and the green light illuminates and feeds them. Despite the fact that the light is 

small and far away, Gatsby is sure that only if he tries his best, he will touch it and realize his 

dream. On the other hand, given that the light of the light is so wavering and far away, we can 

conclude that Gatsby's dream is doomed to failure. 

The second time the green light appears in the fifth chapter. By that time, Gatsby has 

successfully demonstrated the incredible scale of his condition to Daisy and, seeing her tears, tells 

her: "You have a green light on the pier all night"[5, 107]. 

It seems that Gatsby has almost realized his dream, but he overcome by a deep reverie 

because of the big difference between the real Daisy and the heroine of his imagination. Therefore, 

the green light seems to have lost its original importance and charm, which symbolizes the huge 

difference between dream and reality and indicates that the American dream is beautiful in the 

imagination, but fragile in reality [5, 256]. 

The last time the green light is lit at the end of the novel. After Gatsby's death, people who 

believe in his magic light no longer exist, which indicates the collapse of the American dream. 

Therefore, in addition to the collapse of a dream, the green light also represents a new hope 

and an endless struggle for our dreams. The green light that appears throughout the novel makes 

the plot more complete and symbolic and the theme more profound. 

Throughout the novel, it can be noted that most often Gatsby yellow color accompanies it. 

Using this color, the author opaquely hints at what kind of impression the hero intends to make on 

secular society. Yellow is the color of gold, which symbolizes money, material values and high 

social status. In order to win Daisy's heart, Gatsby chooses shades of yellow to decorate his home 

to demonstrate that he is rich: the hero wears a gold tie, drives a yellow car, and even the food and 

musicians at the chic parties he arranges sparkle with gold. Gatsby naively believes that Daisy has 

never loved anyone excepting him; the hero devotes himself to earning capital to regain her favor. 

On the other hand, yellow is the color of autumn foliage, symbolizing decay, death, and 

destructive power. Before Gatsby was shot by Wilson, he has refused the help of the driver and 

disappears among the yellowed trees, which hints at the imminent death of the hero. Moreover, 

his yellow car not only ends Mrs. Wilson's life, but also ultimately leads to his own death. Yellow 

not only gives Gatsby self-confidence, but also destroys his dream and life. 

If yellow helps Gatsby express himself externally, blue, which symbolizes sadness, 

indicates the real inner world of the hero – a lonely, much-experienced and complex person. The 

blue tone shows Gatsby's loneliness and melancholy. He holds lavish parties, but never takes part 

in them. That is why the guests are so actively discussing the reality of the Gatsby figure [5, 118]. 

Thus, the novel "The Great Gatsby" uses five main colors-symbols. The green color 

symbolizes Gatsby's primordial dream and hope and his relentless pursuit of them. The white color 

corresponds to the image of Daisy. Yellow is associated with money, material values, and decay. 

Blue represents the calm, longing, and loneliness of Gatsby. The main color tone is gray, 

symbolizing disappointment and even death. 

Conclusion: The actualization of this topic is also determined by the fact that color 

designations are considered as linguistic and cultural signs that have potential in language and 

culture, on a material great novel of 20th century “The Great Gatsby” by F. S. Fitzgerald. 
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Currently the usage of technology rapidly increasing. These technologies play a crucial 

role in education not just for ordinary people, but also within the lives of individuals with 

disabilities. The most significant problem of inclusive education is the adjoining of students with 

various capabilities in the standard educational system. Assistive technologies provide students 

with vision impairment with an opportunity to study in an inclusive education. Through this article, 

some of the primary concepts of assistive technologies, visual impairment and inclusive education 

are analyzed. 
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environment, visual impairment. 

 

Жыл сайын технологиялар қарқынды дамуда. Бұл технологиялар білім беруде 

қарапайым адамдар үшін ғана емес, мүмкіндігі шектеулі адамдардың өмірінде де үлкен 

және маңызды рөл атқарады. Көмекші технологиялар ерекше қажеттіліктері бар 

адамдардың білім алуындағы үлкен мәселені шешеді. Инклюзивті білім берудің маңызды 

мәселесі - ерекше қажеттіліктері бар студенттерді қалыпты білім беру жүйесіне қосу. 

Көмекші технологиялар көру қабілеті нашар оқушыларға инклюзивті білім беруде білім 

алуға мүмкіндік береді . Осы тұрғыда көмекші технологиялар, көру қабілетінің бұзылуы 

және инклюзивті білім берудің кейбір негізгі тұжырымдамалары талданды. 

Тірек сөздер: Көмекші технология, инклюзивті білім беру, инклюзивті сынып, 

инклюзивті орта, көру қабілетінің бұзылуы. 

 

С каждым годом технологии набирают быстрые обороты. Эти технологии 

играют важную роль в образовании не только для обычных людей, но и в жизни людей с 

ограниченными возможностями. Вспомогательные технологии решают огромную 

проблему в образовании людей с особыми потребностями. Важнейшая проблема 

инклюзивного образования - включение учащихся с различными способностями в обычную 

систему образования. Вспомогательные технологии дают возможность учащимся с 
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нарушениями зрения учиться в рамках инклюзивного образования. В этом контексте были 

также проанализированы некоторые основные концепции вспомогательных технологий, 

нарушений зрения и инклюзивного образования. 

Ключевые слова: Вспомогательные технологии, инклюзивное образование, 

инклюзивный класс, инклюзивная среда, нарушение зрения. 

 

Technology has great potential in delivering access for learners, as well as the capability 

to approach the familiar curriculum. Assistive technology is actually a generic phrase, which 

includes assistive, adaptive, and also rehabilitative products for folks with disabilities and includes 

far more complicated items as hearing aids and glasses, to high tech devices including computers 

with specialized application for assisting dyslexics to comprehend the material [1]. Assistive 

technology refers to the equipment and services, which are actually used to rise, or even enhance 

the skills of a student with a disability. 

Inclusive education might be a broader and a great deal of comprehensive construct of 

mainstreaming as well as integration education. It provides an opportunity for all students, for 

whatever reason, such as physical disability, mental deprivation, financial problems, gender 

biasness, social deprivation etc. Inclusive training is outlined by UNESCO [2] as a method of 

downside determination and meeting the numerous desires of all the learners by improving the 

participation of theirs in studying and reducing exclusion within and from education. Inclusive 

faculties offer a number of students’ regular schoolroom activities, thus ensuring adequate and 

future educational opportunities, appropriate their skills and needs in accordance with the concept 

of inclusion in education as reported in the Salamanca Declaration [3]. 

Voltz, Brazil, and Ford [4] highlights that comprehensive education includes meaningful 

involvement and the interaction between learners with an incapacity and the instructor and non- 

disabled groupmates. The purpose of inclusion is to contribute to the participation of learners with 

capabilities within the overall education syllabus, which incorporates increased interaction 

between students with impairments with lecturers of basic education colleges and students. 

Assistive technology serves as an aid to learners with vision impairment in all academic 

spheres along with elaborated programs [5]. People with visual incapacity has an extensive 

experience of the use of adaptive technology in prehistoric civilizations that used canes for self-

supporting during the independent travels. The chronicle of blindness demonstrates us how the 

integration of objects and technology plays a crucial role in increasing social position and 

humanism [6]. Since then, in order to increase the chances of individuals with visual incapacity to 

access any information, travel autonomously or enter essential experiences a variety of 

technologies have been evolved. The majority of individuals suffering from visual impairment can 

profit from vision rehabilitation which allows them to make the most of the remaining vision or 

make the adaptation process more transitional. According to the fact that the most of the jobs are 

currently performed by people with visual impairment, they are required to use assistive 

technology of any kind, inadequate and untimely training in assistive technology (AT) contributes 

to the perpetuation of social inequality and inequality in employment.  

Assistive technology contraptions were grouped into the following three categories by 

Ganschow and colleagues: 

a) low-tech,  

b) mid-tech,  

c) high-tech [7].  

Low-tech contraptions are widely available with minimal cost and minimal maintenance 

(e.g. customized furniture, pencil pens, marker tapes). They are non-electronic and do not require 

training. Mid-range contraptions are operated electronically, moderately priced and commercially 

available. They require little training and basic maintenance (e.g. digital recorders, electronic 

dictionaries, customized keyboards, tape recorders). High-tech contraptions include more 
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sophisticated electronics and are expensive. They require continuing maintenance and deep 

learning (these include: hearing aids, talking calculators, listening aids, word prediction software). 

Cook and Hussey declared that “yesterday’s high tech is tomorrow’s low tech”. They admitted 

that “as the field advances, there will be new considerations that will further stretch our concepts 

and force new ways of categorizing and describing assistive technology” [8]. 

These technologies can be applied in an inclusive environment with the following steps 

taken into account 

1. complete understanding of these technologies; 

2. identifying students’ needs; 

3. selecting technology to meet their needs; 

4. planning the adequate use of these technologies; 

5. training students to use these technologies. 

Having a basic concept, skills, knowledge in assistive technology is mandatory for every 

teacher who teaches children with disabilities in an inclusive environment. In addition, teachers 

should have an understanding of such issues as 

1. availability of assistive technologies; 

2. technologies for children with visual incapacity; 

3. advances and innovations in assistive technologies for visually impaired students. 

Awareness of all of the above issues is an indicator of understanding assistive technology. 

All the students are unique. So the goal of an educator is to recognize each student’s 

peculiarities to enable the teaching process to be more effective, therefore, teachers should identify 

all students’ peculiarities in the shortest possible time. Undoubtedly, parents should give 

information about their children. Otherwise, the student's needs will be identified after his 

problems become apparent. In this case, the educator should hold a consultation with the parents 

to initiate identification and estimation process. If a pupil needed help in the past, this does not 

surely mean that it will be needed in the future. Therefore, the process of assessment and 

identification should continue within a certain time interval. A suitable technological solution can 

drastically reduce a person's need for aid or eliminate it entirely. 

Currently there is a variety available technologies. However, technology users need a 

simple and effective solution to the problems they encounter. Moreover, the choice of proper 

assistive technology is not effortless as its seems to be. It mainly depends on the abilities and the 

necessities of individual with disabilities. When choosing a suitable assistive technology, several 

aspects should be taken into consideration. There is a list of those  points: 

1. helpfulness in academic achievements; 

2. the presence of restrictions and risks; 

3. applicability; 

4. skills planned to be trained; 

5. availability of training facilities ; 

6. the devices required; 

7. consideration of the service life and guarantee of the devices; 

8. safety precautions. 

In order to achieve goals, a person should act in an organized and efficient manner. 

Consequently, it requires an appropriate plan. Modern technologies with effective planning enable 

people with disabilities to overcome obstacles. Assistive technology is a necessary instrument to 

permit people with disabilities to work or perform various tasks. Without drawing up an effective 

plan for the use of assistive technology, training staff might face difficulties on the way to 

successfully reach the desired aim. It is necessary to make a correct plan step by step for effectual 

use of assistive technology for learners with disabilities  

The use of some assistive technologies are simple, but not for all of them. It is significant 

for the user to be informed in which cases each of assistive technologies are selected, how it works, 
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and how to set off them. Moreover, training staff who works with disabled students must be 

provided with information and training. It might be as well as teachers and mentors, so parents. 

Teaching process recommended to be one-to-one, as hands-on workshops for small or large 

groups, or occupational developmental program for the whole school staff in order to provide the 

users with comprehension of the purpose of assistive technology, managing those technologies in 

accordance to their function. 

In general, assistive technology is weal for everyone, but especially for students with 

special demands. Recent advances in education and technology have changed many innovative 

functions in the growth and appliance of assistive technology; However, in developing countries, 

we still have much work to do to meet those international standards. From the outset, we must 

properly educate students, parents and educators that assistive technology can lead us to an era of 

growth and success, when both normal and people with disabilities can equally contribute for the 

service of benevolence and compassion. 

 

REFERENCES: 

1. WHO (2009): "Assistive devices/technologies", Available at: http://www.who.int 

/isabilities/technology/en/ 

2. UNESCO. (2005). Guidelines for Inclusion: Ensuring access to education for all. 

3. World Conference on Special Needs Education: Access and Quality. The Salamanca 

Statement and Framework for Action on Special Needs Education: United Nations Education, 

Scientific and Cultural Organization and Ministry of Education and Science, Salamanca, Spain; 

1994. 

4. Voltz, D. L., Brazil, N., Ford, A. (2001). What matters most in inclusive education: A 

practical guide for moving forward? Intervention in School and Clinic. 37, 23-30. 

5. Wiazowski, J. 2009. “Assessing Students’ Needs for Assistive Technology.” WATI 

6. Schillmeier, M. 2008. (Visual) “Disability- from exclusive perspectives to inclusive 

differences.” Disability & Society 23(6): 611-623. 

7. Ganschow, H., Philips, L., and Schneider, D. (2001). Closing the gap: Accommodating 

students with language learning disabilities in college. Topics in Language Disorders, 21, 17-37. 

8. Cook, A. M., & Hussey, S. M. (2002). Assistive technologies: Principles and practices. 

(2nded.). Philadelphia, PA: Elsevier Health Sciences. 

 

 

УДК.541.124 

 

ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКИ НА УРОКЕ 

 

Абишева С.М. учитель английского языка 

Назарбаев интеллектуальная школа, г.Талдыкорган 

 

E-mail: Abisheva.S@tk.nis.edu.kz 

 

В этой статье говорится об эффективных методах изучения и обучения лексики на 

уроках английского языка.  

Ключевые слова: изучение, обучение, словарный запас, лексические единицы, 

методы, приемы. 

 

Бұл мақалада ағылшын тілі сабақтарында лексиканы зерттеу мен оқытудың 

тиімді әдістері туралы айтылады. 

Тірек сөздер: Зерттеу, оқыту, сөздік қор, лексикалық бірліктер, әдістер, тәсілдер. 



 

 

31 
 

«ЖАНСҮГІРОВ ТАҒЫЛЫМЫ»  
республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

4 желтоқсан, 2020 ж. 
 

 
Тhis article informs us about the effective methods of teaching and learning  vocabulary at 

the lesson.  
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Словарь - это знание слов и их значений. Как выразился Стивен Шталь (2005), 

«словарное знание - это знание; знание слова не только подразумевает определение, но 

также подразумевает, как это слово вписывается в мир». Знание словарного запаса никогда 

не может быть полностью освоено; это то, что расширяется и углубляется на протяжении 

всей жизни. Обучение лексике включает в себя гораздо больше, чем поиск слов в словаре и 

использование слов в предложении. Согласно Майклу Грейвсу (2000), эффективная 

программа словарного запаса состоит из четырех компонентов: 

1. широкое или обширное самостоятельное чтение для расширения словарного 

запаса 

2. обучение конкретным словам для улучшения понимания текстов, содержащих эти 

слова 

3. Обучение самостоятельным стратегиям изучения слов 

4. Осознание слов и игра слов для мотивации и улучшения обучения  

Для намеренного развития словарного запаса учащихся следует четко обучать как 

словам по заданной теме, так и стратегиям изучения слов. Чтобы углубить знания учащихся 

о значениях слов, следует использовать специальные инструкции для слов. Наблюдение за 

словарным запасом в контексте, обеспечиваемом аутентичными текстами, а не в отдельных 

упражнениях на словарный запас, способствует устойчивому изучению словарного запаса 

(National Reading Panel, 2000). Такие инструкции часто не начинаются с определения, 

поскольку способность дать определение часто является результатом знания того, что 

означает это слово. Обширный и надежный словарный запас выходит за рамки знания 

определений; он побуждает учащихся активно использовать и думать о значениях слов, а 

также создавать связь между словами. 

Обучение стратегиям изучения слов дает учащимся инструменты для 

самостоятельного определения значений незнакомых слов, которые не были представлены 

в классе. Поскольку при чтении учащиеся сталкиваются с таким количеством незнакомых 

слов, любая помощь, предоставляемая такими стратегиями, может быть полезной. 

На уроках мы стараемся реализовывать указанные выше стратегии. Стратегия 

изучения слов включает использование словаря и контекстный анализ. Что мы делаем, так 

это побуждаем учащихся определять часть речи слова (по теме) в контексте. Следующий 

шаг - понять близкое значение слова, давая синонимы или антонимы. Последнее - дать 

определение этому слову.  Следует знать, что слова должны относиться к теме, а не 

абстрактно, не к научной терминологии, которая им не знакома на родном языке, (иногда 

стратегия требует взаимодействия с учителями-предметниками и учебной программой, 

чтобы быть уверенными, что учащиеся знают слова и значения). 

Согласно Грейвса (2000), «если мы сможем заинтересовать учащихся игрой со 

словами и языком, то мы, по крайней мере, на полпути к цели создания тех учащихся, 

которые умеют понимать слова, и которые будут делать слова интересными на всю жизнь». 

В основном, чтобы помочь учащимся развить словарный запас, мы стараемся поощрять 

понимание слов, понимание и интерес к изучению слов. Сознание слов не является 

изолированным компонентом обучения лексике; это нужно принимать во внимание каждый 

день. Мы развиваемся несколькими способами: путем поощрения искусной дикции, через 

игру слов, а иногда и через исследования происхождения слов или истории. 

Еще один принцип эффективного изучения словарного запаса - обеспечить 

многократное раскрытие значения слова. Когда учащиеся часто сталкиваются со словами 

из лексики, наблюдается значительное улучшение словарного запаса Согласно Сталю 
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(2005), учащимся, вероятно, придется видеть слово более одного раза, чтобы прочно его 

вставить в долговременную память. «Это не означает простое повторение или заучивания 

слова», это означает понимание слова в разных и множественных контекстах. Другими 

словами, важно, чтобы обучение лексике давало учащимся возможность встречаться со 

словами неоднократно и в более чем одном контексте. Часто предполагается, что когда 

учащиеся не изучают новые словарные слова, им просто нужно еще немного 

попрактиковаться в словах. 

Хотелось бы выделить следующие методы и приемы изучения лексики: 

1. Использование словаря 
Изучение новых лексических единиц начинается со словаря. Сейчас широко 

распространены электронные словари. Их положительной стороной является не только 

превосходство книжных по объему, но также способность быстрого поиска слова или 

словосочетания (буквально за несколько секунд), большее количество неологизмов, на том 

основании, что язык - отражение реальной жизни людей, их культуры. В "бумажных" 

словарях вся новая лексика не может быть достойно отражена по той простой причине, что 

они слишком долго разрабатываются и быстро устаревают. В них не указаны современные 

значения старых слов, отсутствуют многие новые слова. Для электронных словарей харак-

терна частая смена версий и наличие постоянной обратной связи с тысячами 

пользователями, что является бесспорным преимуществом. Самыми распространёнными 

являются ABBY Lingvo, Мультитран, Мультилекс и Cambridge Dictionaries Online. 

2. Лексические игры 

Такие игры представляют собой ситуативные упражнения, в которых создается 

возможность для многократного повторения речевой модели в условиях, приближенных к 

живому общению с соответствующими ему признаками – эмоциональностью, 

спонтанностью и целенаправленностью воздействия. Лексические игры заостряют 

внимание учащихся на лексическом материале, с целью помочь им проиллюстрировать и 

отработать употребление слов в речевых ситуациях общения и расширить словарный запас. 

Лексически направленные упражнения в форме игры помогают созданию 

благоприятного психологического климата на уроке, способствуют развитию внимания 

учащихся, их познавательного интереса. 

Некоторые примеры лексических игр, которые можно использовать на уроке: 

Memory game (Игры на развитие зрительной памяти и знаний лексики) 

На доске размещаются слова или словосочетания, которые надо закрепить. Учитель 

просит учащихся отвернуться или закрыть глаза и стирает одну из ЛЕ. Ученики должны 

догадаться, какого слова или словосочетания не хватает и как правильно записать его на 

доске. 

Snow ball «Снежный ком» 

Учитель называет слово. Каждый последующий ученик должен назвать все 

предыдущие слова в том порядке, в котором они вводились в игру, и сказать свое новое 

слово. Тот, кто забыл слово или перепутал порядок - выбывает из игры. 

Word Chain "Цепочка слов" 

На уроке начните цепочку, произнеся, например, словосочетание: 'a small ball'. После 

этого, предложите первому ученику заменить в нём прилагательное, например: 'a beautiful 

ball'. Далее попросите второго заменить в новом словосочетании существительное, 

например: 'a beautiful doll' и т.д. Учащийся, не нашедший подходящего слова, выбывает из 

игры, а цепочку продолжает следующий участник. Задание продолжается до тех пор, пока 

в нём не останется один победитель. 

Настольные игры (board game) 

Бросок кубиков вносит в игру элемент удачи и азарта, создавая благоприятный 

эмоциональный фон для изучения нового: никогда не знаешь, какое выпадет число, как 
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быстро удастся пройти игру и обогнать соперников. Фишки наглядно демонстрируют 

прогресс команды на игровой доске и создают динамику: чем быстрее и дальше вы 

продвинулись на игровом поле, тем лучше! Именно поэтому настольные игры с фишками 

и кубиками так любят дети: благодаря им они с головой окунаются в игровой процесс. На 

сайте http://www.eslgamesplus.com/crocodile-games представлены различные игры, в 

которые можно играть в онлайн-режиме и повышать мотивацию учеников с помощью 

технических средств. 

Кроссворд “word search” 

Word search – это головоломка, представленная в виде сетки слов, пересекающих 

друг друга по горизонтали и вертикали. Учащиеся получают слова, которые необходимо 

вписать в сетку, отвечая на вопросы или угадывая определения в кроссворде. Согласно 

правилам, ответами могут быть только существительные в именительном падеже и 

единственном числе. Но также можно встретить разные новшества в этой игре, изменять 

правила согласно потребностям учеников. На сайте http://a4esl.org/ имеются кроссворды 

любой сложности, с подсказками и ответами. 

3. Метод компьютерной техники и сети Интернет 

Современный метод обучения, делающий изучение лексики более красочным и 

увлекательным. Использование компьютера позволяет формировать графический образ 

слова одновременно с его звуковым и моторным образом. 

На уроках английского языка необходимо использовать для более яркой 

наглядности презентации, особенно при введении новой лексической темы. Так же 

целесообразно использование интернет-ресурсов, как для работы на уроке, так и при 

самостоятельной работе учащихся в домашних условиях. Большой интерес у детей 

вызывают небольшие видеоролики, которые можно использовать при знакомстве с новыми 

словами и фразами, повторяя и закрепляя их. 

Говоря об онлайн упражнениях, хотелось бы отметить несколько сайтов, на которых 

представлен отличный материал для отработки различных лексических единиц: 

http://www.english-4kids.com/games.html 

http://a4esl.org/ 

http://juliaapt.blogspot.com/ 

http://englishteststore.net 

http://www.agendaweb.org/vocabulary-exercises 

https://en.islcollective.com/ - перечисленные сайты имеют богатый выбор онлайн-игр 

и printable games, презентаций и тематических материалов. Все это поможет сделать урок 

ярким, интересным, а также повысить мотивацию школьников к изучению иностранного 

языка. 

4. Игры по аудированию 

Основная задача такого типа игр заключается в умении понимать смысл 

услышанного и выделять главную информацию в потоке речи. Игры на аудирование можно 

проводить по-разному. Например, включается запись или учитель читает текст в 

нормальном темпе, ученики слушают. После прослушивания текста, дети должны записать 

слова и фразы, которые каждый из них запомнил. После этого участники восстанавливают 

текст по памяти, используя свои записи. Побеждает тот, кто наиболее точно передаст 

содержание текста. 

Лексика - это центральная часть языка, которая является именующей, формирующей 

и передающей знания о каких-либо объектах, явлениях. Изучение лексики - неотъемлемая 

составляющая обучения иностранному языку, без которой его невозможно изучить. В связи 

с этим, корректная подача лексического материала ведет к успешному овладению 

знаниями, а разнообразие методов обучения позволяет сделать образовательный процесс 

более увлекательным. 
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Бұл мақалада Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласында қоғамның санасын жаңғыртуда білімнің салтанат құруы, 

бәсекеге қабілеттілігі сана ашықтығының алатын орны маңызды екендігін атап өткен 

болатын. 

Тірек сөздер: жаңғырту, бәсекелестік, Ақпараттық-технологиялар. 

 

В этой статье глава государства Н.А.Назарбаев в программной статье «Взгляд в 

будущее: модернизация общественного сознания» отметил, что в модернизации 

общественного сознания важное значение имеет торжество знаний, 

конкурентоспособность, открытость сознания. 

Ключевые слова: модернизация, конкуренция, информационно-технологии. 

 

In this article, the program article of the head of State N. A. Nazarbayev "looking to the 

future: modernization of public consciousness" noted the importance of the triumph of knowledge, 

competitiveness and openness of consciousness in the modernization of public consciousness. 

Key words: modernization, competition, information technology. 

 

Қоғам бар жерде бәсекелестік орта пайда болатыны қалыпты жағдай. Түптің түбінде 

елден ел, адамнан адам білімімен, іскерлік қабілетімен озатыны дәлелдеуді қажет етпейтін 

дүние. Сондықтан, біз қай уақытта да бәсекеге қабілетке сай бола білуіміз керек. Бұл 

жөнінде Елбасымыздың да айтқаны бар. Шындығында, белгілі бір ортада бәсекелестік 

белең алмайынша жаңашылдық, ілгерілеушілік қалыптаспайды. Ал, бәсекелестік жоқ 

жерде алға басу да жоқ. Міне, осы бәсекелестік қабілеттің қазіргі таңда да елімізге берер 

мүмкіндігі аса мол екені белгілі. Бұл жөніне Елбасымыз да айрықша мән бергенін айта кету 

керек. Яғни, тұтас халықтың өзі бәсекелік қабілетті арттыру арқылы табысқа жетуге 

болатындығын айтты. Мемлекет басшысы Н. Ә. Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани 

жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында: 

...Болашақта ұлттың табысты болуы оның табиғи байлығымен емес, адамдарының 

бәсекелік қабілетімен айқындалады. Сондықтан, әрбір қазақстандық, сол арқылы тұтас ұлт 

ХХІ ғасырға лайықты қасиеттерге ие болуы керек. Мысалы,  компьютерлік сауаттылық, 

mailto:sagadat84@mail.ru
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шет тілдерін білу, мәдени ашықтық сияқты факторлар әркімнің алға басуына сөзсіз қажетті 

алғышарттардың санатында. Сол себепті, «Цифрлы Қазақстан», «Үш тілде білім беру», 

«Мәдени және конфессияаралық келісім» сияқты бағдарламалар-ұлтымызды, яғни барша 

қазақстандықтарды ХХІ ғасырдың талаптарына даярлаудың қамы,-деген болатын. Демек 

бүгінгі бәсекелестік қабілет біздің биікке өрлеуіміздің басты баспалдағы болмақ. Біз сол 

арқылы дамушы елдердің санатына еніп, елдіктің озық үлгісін қалыптастырамыз. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламалық 

мақаласында қоғамның санасын жаңғыртуда білімнің салтанат құруы, бәсекеге қабілеттілігі 

сана ашықтығының алатын орны маңызды екендігін атап өткен болатын. Бәсекеге 

қабілеттілік – биікке өрлеудің баспалдағы. Елдің бәсекеге қабілетті болуы, әрбір азаматтың 

дарынды әрі білімді болуы деген сөз. Сауаттылық сананы игеру ғана емес, сонымен қатар, 

өз болмысың мен күшіңді көрсете білу. Әрбір ел дамуы үшін алдымен білім керек. Міне, 

осы тұрғыда әрбіріміздің көңілімізде білімнің салтанат құруы шарт. 

Келесі мәселе – ұлттық сана туралы. Мына өзгермелі заманда сана-сезім мен рухани 

дүниетанымды байытпай, көш басындағы елдермен тереземізді теңеп, иық түйістіру мүмкін 

емес. «Ел боламын десең, бесігіңді түзе!» – дегендей, өскелең ұрпаққа ұлттық сананы дұрыс 

қалыптастыруымыз керек. Ол үшін біз «бала – отбасы – мектеп» үш тұғырында әрбір жеке 

тұлғаны саналы азамат етіп тәрбиелеуіміз қажет. Білім мен тәрбиесі ғажайып түрде 

үндескен ұлттық идеологияның темірқазығына айналған табысты ел болуымыз үшін 

жақсылыққа ұмтылып, саналы түрде барлық қасиеттерімізді ізгілендіріп, рухани жағынан 

үнемі жетіліп, үздіксіз дамып отыруға тиіспіз. Рухани жаңғырудың маңызы мен мақсаты 

санасы сау, тарихын танитын, революциялық емес эволюциялық дамуды қолдайтын, 

прагматизмді сақтайтын заманауи талаптарды жатсынбайтын, әмбебап бола алатын 

жаңалыққа құштар, білімдар қоғам қалыптастыру. «Рухани жаңғыруымыз жаңғырық болып 

қалмас үшін» тұжырымды ойлардан тағылымды тәрбие алып, ісімізден нәтиже 

шығаруымыз керек. 

Елбасымыз біртұтас Ұлт болу үшін болашаққа қалай қадам басу керектігі және 

бұқаралық сананы қалай өзгертуге болатыны жөнінде алысты болжайтын осындай терең 

көзқарастарымен, жақсы ойларымен бөлісті. «Адам ұрпағымен мың жасайды» – дейді 

халқымыз. Ұрпақ жалғастығымен адамзат баласы миллиондаған жылдар жасап келеді. 

Жақсылыққа бастайтын жарық жұлдыз – оқу, білім алу. «Надан жұрттың күні – қараң, 

келешегі – тұман», – деп М.Дулатов айтқандай, егеменді еліміздің тірегі – білімді ұрпақ. 

Ұлттық құндылықтарды бойына сіңірген жеке тұлға – еліміздің ертеңі және қоғамның 

белсенді де саналы азаматы. Жас ұрпақты ұлттық игіліктер мен адамзаттық құндылықтар, 

рухани мұралар сабақтастығын сақтай отырып тәрбиелеу – қазіргі педагогтің алдында 

тұрған үлкен міндеттердің бірі [1]. 

«Жаңа құндылықтар жастардың жүрегіне тезірек жол табады», – деп Мемлекет 

басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, бала дамуының баспалдағы да осы 

тәрбиеден басталады. Елбасымыздың «Рухани жаңғыру» бағдарламасының өзі де 

қоғамымызда ерекше қызығушылық тудырып, өзекті болып отыр. Әлеуметтік маңызы зор 

құндылықтың мән-мағынасын ұғындыру, баланың сана-сезіміне, түйсігіне, мінез-құлқына 

әсер ететіндей дәрежеде жеткізу ұстаздық шеберлікті талап етеді. Заман ағысына сай 

біліммен қаруланған ой-өрісі жоғары, зерделі, жан-жақты дамыған мұғалім болу – уақыт 

талабы. Бүгінде оқушыларды жеке тұлға етіп қалыптастыру мақсатында білім мен тәрбие 

беруде ұлттық құндылықтарымызды дәріптеу міндеті қойылып отыр. Оның себебі оқыту 

ғана емес, оқу-тәрбие процесінде оқушылармен педагогикалық ынтымақтастықта жұмыс 

атқарып, туған өлкесіне деген сүйіспеншілігін арттыру.  

Қазақ халқының қалыптасқан ұлттық өзіндік дәстүрлері мен әдет-ғұрыптардың 

басымдылығы мен өзіндік бейнесін тарихи тұлға ретінде сақтауға тәрбиелеу. Осындай 

ұлттық құндылықтарымызды әлемдік деңгейге көтеру үшін қабілетті тұлға қалыптастыру 
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қажет. Жеке тұлғаның ұлттық сана-сезімін қалыптастыру, туған халқына деген құрмет пен 

сүйіспеншілігін арттыру және өз ана тілі мен дінін, қазақ тарихын, мәдениеті мен салт-

дәстүрін сақтауға тәрбиелесек ғана мақсатқа жетеміз. 

Білімнің негізі мектепте қаланады. Баланың болашақта мықты маман болуы да, 

саналы азамат болып қалыптасуы да тікелей мектеппен байланысты. Бүгінгі заманның 

сұранысына жауап беретін, бәсекеге қабілетті тұлға болып қалыптасуға ықпал ететін 

заманауи мектептер сапалы білім берумен қатар оқушының өзіндік жұмыс жасау дағдысын 

қалыптастырады. Бұл дегеніміз – оқушы үнемі ізденісте бола отырып, нақтылы қайнар 

көздерден алынған мәліметтерді ой елегінен өткізіп, қорытып, тәжірибемен ұштастырады. 

Біздің облыс ұстаздары да білім берудің жаңа әдіс-тәсілдерін қолдана отырып, сабақ 

өткізеді.  

Ұстаз бен шәкірт бірлесе шығармашылық, тәжірибелік, жобалық тапсырмаларды 

орындайды, ғылыми-зерттеу жұмыстарымен айналысып, ғылыми-тәжірибелік 

конференцияларға, зияткерлік байқауларға, олимпиадаларға және біліктіліктерін арттыру 

мақсатында халықаралық, республикалық семинарларға қатысады [2]. 

Бүгінгі күні идеясы тың жан-жақты сауатты, кәсіби мамандардың жоғары жетістікке 

жетуіне ақпараттық-технологиялық сауаттылықтың маңызы зор. Қазіргі ақпараттар дәуірі 

үстемдік алған ашық қоғамда санамыз бен жан дүниемізді рухани жағынан жаңғырту, 

ұлттық болмыс пен бірегейлігімізді сақтап қалу, білімділікке ұмтылу аса маңызды. Уақыт 

өткен сайын техниканың жаңаруы мен дамуы белес алып, «Цифрлы Қазақстан» 

бағдарламасының іске қосылуы да заманауи жаңғырудың бір белгісі болып отыр. 

Тәуелсіздігіміз қолымызға тигелі бері арқарылған ауқамды істер көп. Соның бірі осы 

аталмыш бағыттағы үлкен жобалар деген болатын. 

Барша халыққа осы басымдылықты пайдалануға зор мүмкіндік жасалуда. Қазіргі 

уақытта берілген мүмкіндікті барынша пайдаланып, іс жүзінде көрініп жатқандардың да 

қарасы жыл санап артып келеді. 

Бұл тек өндірістік бағытта ғана емес, мәдениет, білім, технология саларында да белең 

алып келе жатқан даму үдерісі. Санаулы ғана жиырма бес жылдың ішінде адам танымастай 

дәрежеге жеткен біздің мемлекеттің мақсаты айқын, даму жолы ерекше. 

Осы орайда дамудың дербестігімен қатар ұлттық болмыс пен бірегейлікті де 

назардан шығармадық. Үздік елу елдің қатарында Қазақстан еңсесі тік егемен ел ретінде 

танылды. 

Елбасымыздың көреген шешімдері мен сындарлы саясатының арқасында қазақ 

елінің әлі талай асуларды бағындыратынына сенімдіміз. Тәуелсіз қазақ елінің көк туы көкте 

желбіреуіне жұмылған жұдырықтай үн қосу баршамыздың басты борышымыз. 
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Мақалада музыкадағы интонацияның мәні, оның негізгі компоненттері 

қарастырылады 

Тірек сөздер: әуен,қарқын,кідіріс,ырғақ,тембр,дауыс реңі 

 

В статье рассматривается сущность интонации в музыке,основные 

составляющие ее единицы 

Ключевые слова: мелодия,темп,пауза,ритм,тембр,ритм голоса 

 

The article examines the essence of intonation in music, its main constituent units 

Key words: music, folklore, vocals, melody, performing arts 

 

Ән халқымыздың эмоционалдық болмысы, оның әуендік интоноциалдық сыры 

әркімнің жүрегінде жол табады. Ән адамның жарқын адамгершілік қасиеттерін 

тәрбиелейді, арман, еш нәрсемен салыстыруға келмейтін шаттық сыйлайды, рухын 

асқақтатады. Сондықтан, халық мәтелінде «Ақылың болса, ән тыңда» делінген.  

Халық әнді жоғары бағалаған, сондықтан орындаушылардың ел аузында әнші деген 

атаққа ие болу оңайға түспейді. Әннің мазмұнының тереңдігін дұрыс жеткізу әншінің 

көркемдік интеллектімен, оның бейнелерді жасауға қабілетімен, оның орындаушылық 

шеберлігінің дауысының сырларымен тікелей байланыста болады. 

Музыка тілі - басқа өнер саласымен салыстырғанда күрделі тіл.Музыкалық 

интонация көркем бейненің музыкалық дыбыстарға жалғасуы, музыканың жаны, 

музыкалық ойлау мен коммуникативтік қарым-қатынастың негізі болып табылса, оған 

тембрлік ауытқулар, артикуляциялық әдістер, жылдамдық, ырғақтық суреттердің, дыбыс 

күшінің деңгейінің өзгерістері тән демекпіз. Сөз құбылысты тудырса, ал музыкалық 

интонация оны сезіну мен қобалжуға жетелейді.Интонацияны зерттеу тарихы ертеден, көне 

замандардан басталады.Интонацияның логикалық және эмоциялық қасиеттерін зерттеудегі 

ең көне деректер ежелгі Грекия мен Римде кездеседі. Онда әуен, пауза, қарқын, ырғақ 

туралы алғашқы түсініктер берілген.[1,184б.]  

Сөйлемнің ырғақты құрылымының ерекшеліктері мен артықшылықтары туралы 

пікірлерді Аристотельдің, Цицеронның еңбектерінде кездестіруге болады. Сөйлесу 

тәжірибесімен әртүрлі байланысын музыканттар өз туындыларында қолданған. Кезінде 

1581 жылы лютня аспабының шебері, әйгілі астроном Галилео Галилеяның әкесі Винченцо 

Галилей сазгерлерге адамдардың мінез-құлқы мен сезімдерін, әлеуметтік-психологиялық 

қарым-қатынасын сөйлеу интонациясының нақты көрсететіндігіне аса көңіл бөлу қажет 

екендігін ескере отырып, естігенін кейін музыкаға жақындаттыруға әбден болатындығын 

айтқан болатын. Ұсынған ой-пікір бос сөз болмады.  

Оған дәлел: музыканттар мен ақындар үйірмесі "Флоренциялық камерата" мүшесі 

Галилеяға адамзат интонацияның жаңа, өмірлік түрімен опера жанрының пайда болғанына 

міндетті. Ұлы   Әл-Фарабидің өнерді зерттеудегі аса маңызды "Музыкалық ғылымның 

негіздері" еңбегінде музыкалық дыбыстардың физикалық қасиеттері, дыбыстың шығуы 

және оның таралуы,  дауысы, сөздің әуенге, интонацияға бейімделуі, олардың адам сезіміне 
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қатысы жайында маңызы зор ғылыми тұжырымдар жасады.[2,86б.] Интонация мәселесін 

талдау барысында музыкалық білім беруде Б. Асафьев, Е.Ручьевская, В.Медушевский, т.б. 

өнерге қатысты интонацияның бөліктерін жан-жақты ашқан. Жас музыканттар 

энциклопедиясында "Музыкалық интонациякең мағынада: көркем бейненің музыкалық 

дыбыстарға жалғасуы… музыкалық ойлау мен қарым-қатынастың негізі" деп атайды. 

Музыкалық интонация гармонияның, ладтың, өлшемнің ерекше әдістеріне негізделінеді. 

Тағы да оның бір негізі - қозғалыс, қол қимылдары, әйгілі музыка ағартушысы Б.Асафьевтің 

айтуынша, "дененің мылқау интонациясы", Оның "Речевая интонация" еңбегі музыка 

мүғалімінің іс-тәжірибесінде маңызы зор деп саналады, Мұнда ғалым Б. Асафьев көптеген 

жеке анықтамалар береді:интонация - мазмунды анықтау, орындау, онсыз ол әлеуметтік 

факторға ие бола алмайды. [1,184б.] 

Ол дегеніміз - ноталық мәтінді механикалық тұрғыда ойнау емес, оны терең меңгеру; 

интонация - форма; қарама-қарсы көркем драматургияның интонациялық формасы; - 

интонация - гармония, автоматты функциялық реттіліктегі гармонияны меңгеруде пайда 

болатын қарама-қайшылық; 

интонация- тембр, үстіртін «оркестірленген» бейнелі, мәндік рөлге тембрлік қарама-

қайшылық; 

интонация - ырғақ, автоматтандырылған "жанды" ырғақтың қарама-қарсылығы; 

интонация-жанр, мәселен, вальстік интонация, марштық интонация, т.т.; 

интонация- әуен, сөздің, музыканың сазды әуені. 

Музыкадағы сөздер интонацияның жанды түрі дей келе, "музыкалық интонация" 

ұғымының жалпы мағынасын Б. Асафьев 

дыбысталу сапасы, ол ең бірінші кезекте, әлеуметтік жағдайдағы жеке бастың 

қасиеттерімен: эмоцияға, логикаға тікелей қатысты дей тұра, сөйлеу интонациясымен 

тығыз байланысты екендігін атап өтеді, болмаса қорытындылау  мен қарым-қатынас және 

ойлау бірлігі деп таниды. Оған бірнеше мысалдар келтіруге болады: С.Прокофьевтің "Петя 

және қасқыр"симфониялық ертегідегі мысықтың үрлаңқы жай жүрісі, үйректің орнықсыз, 

ауытқып жүруі, болмаса, "Ромео және Джульетта" балетіндегі Лоренцоның -естілмейтін  

жүзгендей жүрісі, өлім аузындағы Меркуционың сүрінтіп жүру қимылдары, т.б. Кейде 

"интонация" ұғымы жай мағынада да түсіндіріледі. Мәселен, таза, фальшті, яғни таза емес 

интонация. Мұнда орындау үрдісінде пайда болатын жоғарылылық көрсеткіші, градациясы 

қарастырылады.  

 Б.Асафьев музыкалық шығарманың формасы мен мазмүн категорияларына 

байланысты интонацияны фонема, конструкция, интонема, морфема деп келтіреді. 

Интонеманы сөздерді бір-бірінен ажыратуда қызмет атқаратын, бірақ өзі ешқандай 

мазмұнға ие болмайтын фонемамен салыстырып қарауға болады деп көрсетеді. Өзін бөліп 

алғанда мазмұны жоқ, фонемадан интонеманың айырмашылығы- оның өзіне тән болмысы 

ғана емес, сондай-ақ мағынасы мен қызметі де бар.[3,117б.] 

Оның мағынасы да, қызметі де сөйлемнің барлық түрлерінде орын алады. 

Интонацияның негізгі бөліктеріне - әуен (мелодика), үдемелік, қарқын (темп), кідіріс 

(пауза), ырғақ (ритм), екпін дауыс реңі, бояуы(тембр) жатады. Осы интонацияның бөліктері 

тілдердің бәрінде қолданылатын әмбебап, просодикалық тәсіл болып табылады. Сөйлеу 

тіліндегі және музыкадағы интонацияның аталған бөліктері бірімен-бірі тығыз байланысты 

болады. Музыкалық интонация көркемдігінің көптеген қайнар көздері бар. Оның ең бай әрі 

музыкамен қатар жүретін түрі сөйлеу интонациясы. Интонация мен сөйлеу  бірін-бірі 

толықтырып отыратын ажырамас бөлік, яғни интонациясыз сөйлей алмаймыз, сөйлеу 

арқылы ғана интонация жүзеге асады. Сол себепті сөйлеу барысында пайда болып, 

сәйлеумен бірге қатар өмір суретін интонацияның орны ерекше. Өйткені интонация 

сөйлесу, пікір алысу барысында пайда болып, бірін-бірі толықтырады. Яғни интонация 

сөйлеу, сөйлесу арқылы туындап, қатар қызмет атқаратын құбылыс.     
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Барлық интонацияның ең басты әрі әмбебап бөлігі әуен. Себебі, қай тілдің болса да 

басқа тілдерден айырмашылығын білдіруде әуеннің рөлі ерекше және ол тілдің бірден-бір 

өзгешелік белгісі бола алады. "Ырғақ пен әуен, Аристотельдің жазуынша, қайраттылық пен 

бірізділікке жақын шынайы шындық". Ешбір өнер өз беті дамымайды. Шығармадағы сөз 

бен музыка, Б.Асафьевтің пайымдауынша, "пікір айту,сөз сөйлеудің ырғақтық өнері" 

әрдайым өзіндік ырғақтық жаңалығымен ауысып отырады. Ырғақ дегеніміз қимылдың, 

құбылыстың, үннің жүйелі,мерзімді, мөлшерлі қайталануы. Ырғақ - жасанды емес, табиғи 

нәрсе,өнерге ғана емес, өмірдің өзіне де тән нәрсе. Өнердегі ұлы қасиет:үндестік- гармония. 

Ал сөз бен дыбысты үндестікке әкелетін күш- ырғақ. Музыка әз баламасын таба отырып 

сөздің ырғақтық өзгерісіне орай әрекет етеді, өз кезегінде поэзия әрдайым сөздің ырғақтық 

өзгерісіне жауап береді. Тілдің әуені жеке сөйлеу ерекшеліктеріне қарай құрылуы мүмкін. 

Бірақ та мұндай жағдайда ол құбылу сол тілдің әуенінің негізгі формаларынан тыс өзгеше 

ауытқи алмайды, Өйткені ондайда сөйлемнің негізгі мазмұны өзгеріп, тыңдаушыға 

түсініксіз болып қалуы мүмкін. Акустикалық жағынан қарағанда, әуен сипаты әр уақытта 

өзгеріп тұратын негізгі тон жиілігіне сәйкес. 

Сөйлеу тілінің негізгі тон жиілігінің сөйлеу үрдісінде ұдайы өзгеріп тұруы оның бір 

өзгешелігі болып табылады. Тілдегі негізгі тонның мазмұны сөйлеушінің дауысының 

жоғары не төмен болуымен байланысты. Бірақ дауыс аппаратының ерекшеліктерімен 

байланысты еркектердің жуан, яғни төмен дауысының немесе әйелдердің жіңішке, ягни 

жоғары дауысының интонациялық мазмұнының өзара лингвистикалық айырмашылығы 

жоқ екені анық. Үндестік заңына бағынатынашық, жуан дауыстылар мен қысаң, жіңішке 

дауыстылардың негізгі тон жиілігі арасындағы айырмашылығының елеусіз болуы мұндай 

интонациялық және лингвистикалық мазмұны шамалы факторлардың тағы бірі ретінде 

қаралады.Интонацияның тоналды интервалы болымды және болымсыз болып екіге 

бөлінеді. Егерде салыстырмалы өлшемнің біріншісінің интервалы оның екіншісінің 

интервалынан кем болса, онда тоналды интервал болымды болып есептеледі. Егер 

керісінше болса, онда болымсыз болады. Синтаксистік ең маңызды шағын өлшемдер, яғни 

синтагмалар және сөйлемдер өзіне тән тоналды интервалдармен сипатталады. Тоналды 

диапазон негізгі тон жиілігінің ең үлкен және ең кішкентай мөлшерінің арасындағы 

айырмашылығы арқылы белгіленеді.Олардың үш түрі бар: көлемді (кең), көлемсіз (тар), 

орташа.  

Эмоциялық мағыналы сөйлемдердің тоналды диапазоны, көбінесе, көлемді 

мәндермен сипатталады.Ұзақтылық - интонацияның уақытқа байланысты сипаты. 

Сөйлемнің не музыка тіліндегі басқа да сегменттердің іске асуы үшін олардың уақытпен 

байланысты болуы ақиқат, яғни олардың музыкада орын алуы және тыңдаушының 

құлағына жетіп, оған түсінікті болуы үшін біршама уақыт қажет. Осы айтылу - тыңдау - 

түсіну үрдісіне керек уақытты интонацияға байланысты уақыт ұзақтылығы дейді. Әрине, 

сөйлемнің әртүрлі сегменттердің өзіне ғана тән уақыт ұзақтылығы болуы және оның неше 

түрлі факторлармен байланысты екені анық. Синтаксистік сегменттің физикалық 

ұзақтылығы оның құрамына кіретін дыбыстардың артикуляциялық ерекшеліктерімен 

байланысты екені дәлелденген. Мысалы, жақтың төмен түсуі арқылы жасалатын ашық 

дауыстылардың өзіне тән ұзақтылығы мол болады да, тілдің жоғары көтерілуінен пайда 

болатын қысаң дауыстылардың ұзақтылығы одан кем болатыны белгілі. 

Сол сияқты дауыссыздардың, әсіресе ызың дауыссыздардың қатаң дауыссыздармен 

салыстырғанда орындау барысында ұзақтылығы көбірек болады.[4,38б.] Бұл жоғарыда 

келтірілген дауысты, дауыссыз дыбыстар өз ұзақтылық ерекшеліктерімен музыкалық 

сегменттерде көрінеді де, солардың интонациялық ұзақтылығын бейнелеуге 

қатысады.Интонация бөліктерінің бірі болып саналатын жоғарыда келтірілген 

ұзақтылығына әсер ететін, дәлірек айтқанда, оны молайтатын факторлардың бірі: ашық 
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дауыстылардың ашық буында орындалуы болып табылады. Ал егер ол дауысты дыбыс 

жабық буында айтса, оның ұзақтылығы шұғыл кемиді. Сонымен қатар сөздегі 

дауыстылардың ұзақтылығы сол сөздегі буынның санына кері пропорциялы болады, яғни 

неғұрлым буынның саны көп болса, соғұрлым олардың ұзақтылығы кемиді. Музыкадағы 

ұзақтылықтардың бәрі жиналып келіп жалпы музыка тілінің қарқынын бейнелеуге 

қатысады. Музыка тілінің қарқынын қарап, ондағы мазмұнның қандай екенін, яғни 

мағынасы зор ма немесе шамалы ма, соны анықтауға болады. Интонацияның маңызды 

белгілі бөлігінің бірі пауза. Музыка ағысында болатын кідірісті пауза дейді. Паузаның 

мөлшері музыка тілінің қарқынымен байланысты. Әдетте оның мөлшері сөйлеу 

қарқынымен тура пропорциялы болады. Фраза мен синтагманың паузалары сөздердің 

арасындағы паузалардан көлемдірек болады.    

 Музыка тілінде интонацияның нағыз паузасы мен алдамшы паузасынан да басқа 

вокалданған кідірістер кездеседі, Олар сөйлеушінің алдыңғы фразадан кейін келетін 

фразаны ойлауы үшін немесе ол фразаның нәтижесін байқауы үшін қажет. Тембр адамның 

әртүрлі көңіл күйін, эмоциясын білдіретін интонациялық тәсіл. Тембр арқылы қуаныш пен 

реніш, ашу мен ирония, көңілдену мен мейірлену, сықақ пен мысқыл, т.б. сезімдер беріледі. 

Интонацияның басқа бөліктерімен салыстырғанда жалпы музыкалық білімде тембрді 

акустикалық деңгейде алып қарасақ, спектрге сәйкес келеді. Дауыстың жоғарылылығы, 

биіктігі, ұзақтығы, бояуы немесе тембрі, күші тәрізді қасиеттері болады.   

  Осынау қасиет-белгілерді құбылтып қолдану, музыка мүғалімінің өнерпаздық 

дарынына, тәжірибесіне, көркемдік танымына, көңіл күйіне, табиғи-рухани болмысына 

байланысты. Мазмұнды орындау мәдениеті интонацияға тікелей байланысты. Интонацияға 

арналған зерттеулердің басым көбінде оның адамдар қарым-қатынасындағы рөлі 

мойындалып, барлық тілдерге тән әмбебап категория екені айтылады. Дегенмен, интонация 

арқылы өзге елдің музыкалық шығармасы екенін анықтауға болады. Олардың сөздерін 

түсінбегенмен, оның мәнеріне, ырғағына, екпін, болмаса интонациясына қарап, қай 

халықтың музыкасы, әні екенін айыруға болады. [5,164б.]Бұл жайт интонацияның барлық 

тілдерге тән әмбебап категория екенін дәлелдеп қана қоймай, оның әр тілдегі орны мен 

көріністерінің өзгешеліктері де бар екенін дәлелдейді.Музыка өнерінің ерекшелігі: 

адамның жан дүниесіндегі құбылыстарды, сезімді дыбыстардың интонациясы арқылы 

беруге мүмкіндік тудыруында. Демек, музыка адам өмірінің әртүрлі сәттерде бастан кешкен 

күйлерін интонацияның ғажап мүмкіндігімен түсіндіреді деуге болады.  

 Сонымен, интонация музыка мағынасын ажарландырады, орындау кезіндегі 

дауыстың сан түрлі құбылуы адамның сол өзі орындап тұрған музыкаға қатысын, 

эмоциясын, сезімін білдіреді, ондағы әрбір ым-ишарат пен дене қимылы белгілі бір 

интонациялық тұтастықты табады. Шын мәнісінде, музыка мұғалімінің орындау үрдісіндегі 

интонациялық және кинетикалық құралдар бірін-бірі нығайтып толықтырады, 

аудиторияның түсінуі мен қабылдауын жеңілдетеді, оған тегеурінді ықпалын 

тигізеді.Сөйтіп, музыканың толыққанды өмір сүруі мен оның толыққанды қабылдануы 

үшін, эстетикалық-эмоциялық ләззат пен әсері қуатты болуы үшін интонациялық бөліктері 

арқылы музыка мен сөздің біртұтас бірлікте сақталуы, бірлікте орындалуы шарт. 

Музыканың көркемдік сипаты мен ондағы өмір көрінісіне арналған интонациялық белгілер 

бір мазмұн құрғанда ғана, тек осы бөліктер бірлігінде ғана ол оқу пәні ретіндегі толымдыққа 

ие болады. 
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Бұл мақалада І. Жансүгіров Абай шығармашылығына кең көлемде жан-жақты 

талдау жасайды. Ілияс Абайдың ақындық ауданының кеңдігін, не жазса да, әлеумет 

өміріне тірейтіндігін, өлеңінің көбі үгіт-насихат, мінез-құлық түзеуге арналғандығын 

басты назарға алады. Абай - біздің көркем әдебиетімізге үлкен еңбек сіңірген, көп жаңалық 

кіргізген ақын екендігін айшықтап көрсетеді. 

Тірек сөздер: еңбек, өлеңдер, талдау, ақын, шығармалары,мақала, 

шығармашылығы, әдебиет. 

 

В этой статье И. Жансугуров дает обширный всесторонний анализ творчества 

Абая. Он подчеркнул, что поэтическая площадь Абая просторен, что бы он ни писал, он 

живет в социуме, его стихи посвящены пропаганде, поведенческой коррекции. Абай-поэт, 

внесший большой вклад в нашу художественную литературу. 

Ключевые слова: труд, стихи, анализ, поэт, произведения, статья, творчество, 

литература. 

 

In this article, I. Zhansugurov gives an extensive comprehensive analysis of Abay's work. 

He stressed that Abay's poetic square is spacious, no matter what he writes, he lives in society, his 

poems are dedicated to propaganda and behavioral correction. Abay is a poet who has made a 

great contribution to our fiction. 

Key words: work, poems, analysis, poet, works, article, creativity, literature.  

 

Ілияс Жансүгіровтің жеке қорында сақтаулы 1928 жылы баспа беттерінде 

жарияланған «Қысқаша өмірбаяным»  атты еңбегінде: «Абайдың кітабы қолыма 1916 

жылдың күзінде түсті.  Қатты әсер етті.  Оған шейінгі көрген, оқыған әдебиетімнің бәрін 

Абай кітабы жоққа шығарғандай болды. Ойым  ояна бастады. Қанбай, қайта - қайта  оқи 

беретін болдым. 

Өзімде  бір түрлі сергектік, сілкініс, жүрегімде жаңалық сезгендей болдым. Жазуға 

талабым оянды. Келсе де, келмесе де  шұқылап, өмірді өлең қыла бастадым. Бірақ сарыны 

жылау, айналадан наразылық, торығу, өзіңді өзгеден бөлектенген адам санау сияқты 

бірдемелер жазылып қалып жүрді. 

Тақырыпта да, түрде де Абай торында қалдым.  Сол қыста  бірталай өлеңдер жаздым. 

Оның атын «Балдырған» қойдым. Бірақ бұл өлеңдерімнің көпке берерлік жаңалығы жоқ еді. 

Тіпті  Абайдың орыстан аударған мысалдарын да өлең қылып әуреленіппін. Мәселен, 

«Бұлбұл мен Есек»  деген өлеңімнің бір жері әлі есім де: 

Жан - жануар таңырқап, 

Салды бұлбұл енді әнге, 

Құйқылжытқан келді әнге; 

Тау менен тас мұнданып, 

Арғы  мен салды бергі әнге. 

Ағаш, тоғай қуанып, 

mailto:ds.ansabaev@gmail.com
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Әп кетті ертіп жерді әнге; 

Қоян, қозы, қой, қасқыр, 

Тоқтап тұрды жел де әнге. 

Тамсандырды елді әнге; 

Тоқсан  толғап қайырып, 

Тоқтады барып әреңге... 

Міне,  Абаймен алғаш танысқаным,  Абайдың маған еткен әсері. Менің қаламға 

жарма -суыма  Абай кітабы итермеші болды». Кейіннен өзінің поэзия әлеміне  қанат 

қағуына жол ашқан Абайдың  шығармашылығы туралы жазылған  І.Жансүгіровтың  

«Абайдың сөз өр -негі» атты мақаласы 1934 жылы «Әдебиет майданында»  (№11-12,45-52 

беттер), сондай - ақ «Абай тағлымы » атты жинақта («Жазушы»,1986,196-202 беттер) жарық 

көрген. 

 Бұл мақаласында Ілияс: «Абайдан бұрынғы заман әдебиеті - сол ескі  

жұртшылықтың заман бетінен торыққандығынан туған әдебиет еді. Абай негізінде, осы 

жұртшылықпен қайнасып,осы әдебиетпен аяқтасып жатқан ақын. Бірақ  Абайдың басына 

біткен қайшылық Абайды ескі заманға күйіндіре отырып, жаңаның бағытына 

жырлаттырады» - дей келе, ақынның өмірі мен шығармашылығына талдау жасайды.  

Ілияс Абайдың ақындық ауданының кеңдігін, не жазса да, әлеумет өміріне 

тірейтіндігін, өлеңінің көбі үгіт-насихат, мінез-құлық түзеуге арналғандығын басты назарға 

алады. Ақынның «Адасқанның алды жөн»,«Болыс болдым мінеки» - деген өлеңдеріндегі 

сатираны көрсетеді. Абайдың  лирикалық өлеңдеріне талдау барысында Ілияс «Көлеңке 

басын ұзартып», «Қарашада өмір тұр», «Адамның кейбір кездері», «Көңіл-күйі тағы 

да»,«Келдік талай жерге енді», «Қуатты ойдан бас құрап», Жүрегім менің қырық жамау» 

деген сияқты өлеңдері- Абайдың ішіндегі шынайы шерін толғайтындығына, ақынның 

Лермонтовтан аударған «Ой», «Жартас» өлеңдерінің көркемдік ерекшеліктеріне, «Аттың 

сыны», «Қансонарда», «Аңшылық», «Жаз», «Күз», «Қыс» тектес өлеңдеріндегі «ақын 

салған суреттердің мінсіз тұрманына» ерекше тоқталады. 

«Өлеңді өнер деп бағалаған Абай - сол өлеңді кестелеп, халыққа қызмет етті. 

Өлеңнің өнер екендігін көрсетті. Қазақта да мынадай  сөз өнерінің үлгілері болады деп өнер 

белгісін қалдырды. «Абайды жазба әдебиеттің, сырлы әдебиеттің басы дейтініміздің бір 

жағы осында» - деп  оның ақындық дарынына, тілдік шеберлігіне ден қояды. 

Абайдың:  

Өлеңге әркімнің - ақ бар таласы, 

Сонда да солардың бар  таңдамасы, 

Іші алтын, сырты күміс, сөз жақсысын, 

Қазақтың  келістірер қай баласы, - деген өлең жолдарындағы ақын сөзінің іші - өз 

мазмұнынында алтын болып шыққандығын, аз сөзбен көп мазмұнды, көп мағынаны беріп 

тастайтындығын айта келіп, «Болыс болдым» деген өлеңінде болыстың кейіптерін түгел 

беретіндігін, сол сияқты  «Желсіз түнде жарық айда» ұзақ әңгіменің желісін аз сөзбен 

қайырып тастайтындығын  «Абайдың ақындық қуатының күштілігінің дәлелі» - деп баға 

береді.  

Ілияс «Абайдың әдебиет түріндегі кестесі қалай?» - деген сұраққа: «Абайдың 

әдебиет түрі негізінде өлең. Абай бұрынғы қазақтағы ел өлең- жырларының өлшеуін,парсы, 

шағатай, орыс өлеңдерінің үлгісін кіргізіп, үлгілерін кеңітудің үстіне, араб, қазақ әдебиетін 

жаңалаған адам. Сол түрлерге қазақша тәтті тілмен қызықты мазмұн салып, тыңнан тартқан 

өз үлгісімен де қазақ өлеңін байытқан ақын. Абайда ескілі - жаңалы он бір түрлі өлең  

өлшеуі бар.  

  Мұның ішінде Абайдың соңғы ақындар әлі қолданып, үлгі қып жаймаған: «Сен 

мені не етесің», Ақылбайға», «Қатыны мен Масақбай» деген сияқты түрлері, өлшеулері бар. 

Жырдың  бірінші, үшінші, екінші, төртінші жолы да ұйқасып отыратын көркемдікті қазақ 
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әдебиетіне бастап кіргізген де Абай. Бұл - Европа, араб үлгісі. Сөйтіп, қазақтың әдебиетіне 

бірсыпыра жаңа өлең өлшемдері Абаймен келіп кіреді. Бізге өзге түрік елдерінің, Батыс 

елдерінің өлең үлгісін Абай тастап кетті. Абайдың қара сөздері ақыл, нақыл, үгіт сөздері, 

сындар. Абай сырлы әдебиеттің күйсіз түріне, драма түріне еңбек еткен болса, Абайдың 

қалам қызметі бұдан да мол болатын еді. 

Әйтсе де, Абайдың қара сөздерін, әлеуметтік пікірінің ортаға түсетін қара сөзінің де 

(публицистика) алғашқысы деп ұғынуымыз керек. Өйткені Абайдан бұрын қазақтың таза 

тілімен мақала, нақыл, үгіттер жазған адам, сірә, бола қойды ма екен? Тіпті таза қазақ 

тілімен  хат жазуға да болды ма екен?» - деп ақын даналығына тәнті болады. «Абайдың 

өлеңдерінің  қай-қайсысын алсақ та,  өлеңнің тақырыбы алдыңыздан жанды тұлғасымен 

тұтас көрінеді:  

Шоқпардай кекілі бар, қамыс құлақ, 

Қой мойынды, қоян жақ, бөкен  қабақты» оқыған адам Абайдың  ұлт өнерін ғана 

өнер деп танығанын, өлең, ән-күй-өнер деп бағалау керектігін оның өз өлеңінен айқын 

аңғарады:  

Өлең-сөздің патшасы, сөз сарасы, 

Қиыннан қиыстырар ер данасы... 

Өткірдің жүзі, 

Кестенің бізі, 

Өрнегін сендей сала  алмас, 

Білгенге маржан, 

Білмеске арзан, 

Надандар бәһра ала алмас. 

Қиналма бекер, тіл мен жақ, 

Көңілсіз құлақ- ойға олақ. 

Абайдың осы секілді «Білімдіден шыққан сөз», Біреудің кісісі өлсе қаралы ол», 

Құлақтан кіріп  бойды алар» деген сияқты өлеңдеріндегі ой-пікірлердің барлығы да 

ақынның өлең, ән-күйге, сөзге қандай баға бергендігін көрсететін өлеңдері» - деп Ілияс осы 

мақаласында ерекше бөліп айтады. 

Сонымен қатар Абай жырларының ырғақ, музыка, дыбыс құрылысы жағынан төгіліп 

кететіндігіне мысал келтіре отырып:  

Жазды күн шілде болғанда, 

Көкорай шалғын  бәйшешек 

Ұзарып, өсіп толғанда, 

Күркіреп жатқан өзенге, 

Көшіп ауыл  қонғанда... 

«Абай өлеңіндегі бір ерекшелік, өзгешіліктің - өлең ұйқасындағы етістіктердің 

«сайдың тасындай, ірі қимылды, қозғалысты көрсетуде жандылығы» - деген пікірін 

білдіреді. Өлеңнің синтаксистік құрылымы да талдаудан тыс қалмаған. Ақын өлеңдерінің 

іші алтын болса, сыртының күміс болуына   І. Жансүгіров төмендегідей өлең жолдарын 

келтіреді: 

Қарашада өмір тұр, 

Тоқтасаң, тоқсан көнер ме? 

Арттағы майда көңіл жүр, 

Жалынсаң қайтып келер ме? 

Майдағы жұрттың іші қара, 

Бәйшешек қарға өнер ме? 

Ішінде кімнің оты бар, 

Қар жауса да, сөнер ме? 

Бұл өлең  жолдарында Ілияс сөзімен айтқанда, «қыл  сыймайды». Сол сияқты «Абай 
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өлеңдерінің көркем болуына дыбыс сәйкестігі, дыбыс ұйқастығы өлеңнің көркемдігінің бір 

тұлғасы екендігіне ереше көңіл бөлгендігін, әсіресе мына өлең айқындайды - деп автор  

Абайдың інісі Оспан қайтыс болғанда жазған өлеңіне талдау жасайды: 

Жайнаған туың жығылмай, 

Жасқанып жаудан тығылмай, 

Жасаулы жаудан бұрылмай, 

Жау жүрек жомарт құбылмай, 

Жақсы өмірің бұзылмай, 

Жас қуатың тозылмай, 

Жалын жүрек суынбай... 

Жақсы өліпсің, япырмай! 

Ақынның кілең «ж»-дыбысынан бастап жасаған жырындағы көркемдігі - оның осы 

өлеңінің дыбыс құрғандағы білінбей еркін шығуы аллитерацияға жататындығын 

І.Жансүгіров айта келіп, тағы да Абай өлеңдерінен мысалдар келтіреді: 

Самородный сары алтын, 

Саудасыз берсең, алмайды. 

Саудыраған жезіне 

Саудырсыз сары қамқаны 

Садаға кеткір сұрайды 

Самарқанның бөзіне, - деген сияқты «жыр жолдарының жыртылмай, 

жосылып»(Ілияс) жататындығын  Абайдай дара ақынның өзіне тән шеберлік үлгісі ретінде 

бағалайды. 

Тоты құс түсті көбелек, 

Жаз сайларда гумелек. 

Бәйшешек солмақ, күйремек, 

Көбелек өлмек - сиремек, - деген жолдардың ерекше  ұйқаспен 

философиялық тереңдікпен, көркемдік байлықпен, ақындық қуатымен жазылғандығына 

сүйсінеді. 

Абайдың қара сөздерінде де түрлер бар екендігін, оның бірсыпырасында бұрынғы 

ескі мақалдардың өзегі жататындығына автор талдау жасайды: 

«Күншілдіктің күні қараң, еңбексіздің дәмі арам», «Жаман дос көлеңке, басыңды күн 

шалса, қашып құтыла алмайсың, басыңды бұлт алса, іздеп таба алмайсың» дегендері сияқты 

мақал сөздері – Абайдың ақындығының қара сөз түрін жасауға қызмет еткендігі. Тегінде 

мақалды да Абай сияқты кісілер шығарған емес пе? Абайдың шығарған мақалдары,- әрине, 

көпке таралып, сіңісіп кеткен мақалдар - деп өзіндік баға береді. 

«Абайдың сөз өрнегі» атты мақаласының соңын: «Сонымен Абайдың сөз үлгісі 

туралы айтқан аз пікірімізді қорыта келгенде, айтарымыз: Абай - біздің көркем 

әдебиетімізге үлкен еңбек сіңірген, көп жаңалық кіргізген ақын. Ол бұрынғы қазақ өлеңінің 

арнасына тыңнан табыстар тауып, үлгілер қосты. Терең ойдың толғауы, мұңның, 

махаббаттың лирикасы, кестелі көркем суреттер, алдыңғы елдің ақындарының үлгілері, 

мысал, сықақ түрлері бізге  Абаймен кірді. Сонымен бірге Абай бұрынғы ескі сөз үлгісін де 

өлшеп, өз дүкенінен жаңалап шығарды. Абайдың өзінен кейін көп ақынға үлгінің ұстасы 

болғаны содан» - деп  дана ақынның өміршең өнегесіне бас иеді. 

Ілияс өзі айтып өткендей: Өз елі өз ерлерін ескермесе, ел тегі қайдан алсын 

кемеңгерді» - деп «қазақтың бас ақыны» ( Ахмет Байтұрсынов) Абайды ақындық тұрғыда 

айрықша бағалайды. «Қазақ поэзиясының Құлагері атанған  ақынның Абай 

шығармашылығы туралы айтқан құнды пікірі қазақ әдебиетінің әр кезеңдегі жазылған 

ғылыми  -  зерттеу еңбектерінде,  ақындардың арнау өлеңдерінде жарасымды жалғасын 

табуда. 
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Бұл бағытта: Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Абай және ХХІ 

ғасырдағы Қазақстан» атты мақаласында: «Біз елді, ұлтты Абайша сүюді үйренуіміз 

керек. Ұлы ақын ұлтының кемшілігін қатты сынаса да, тек бір ғана ойды - қазағын, халқын 

төрге жетелеуді мақсат тұтты. Абайдың мол мұрасы қазақ ұлтының жаңа сапасын 

қалыптастыруға қызмет етеді. Оның шығармаларындағы ой-тұжырымдар әрбір жастың 

бойында халқына, елі мен жеріне деген патриоттық сезімді орнықтырады. Сондықтан хакім 

Абай еңбектерінің нәрін өскелең ұрпақтың санасына сіңіру және өмірлік азығына 

айналдыру - ұлтты жаңғыртуға жол ашатын маңызды қадамның бірі» - деп басты назар 

аударып бағалауы - осының айқын дәлелі. 
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БАҒДАРЛАМАЛАРДЫ ҚОЛДАНА ОТЫРЫП ЖАНУ ФИЗИКАСЫН 
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Ұсынылған мақалада «Жану және жарылыс физикасы» курсы бойынша 

зертханалық жұмыстар ішінен «Цилиндрлік жану камерасындағы жану процесіне сұйық 

отынның инжекциялық массасының әсерін сандық зерттеу» тақырыбындағы жобалық 

жұмысы қарастырылды. Мақаланың мақсаты – зертханалық жұмысты жобалық тәсілді 

қолдану арқылы компьютерлік бағдарлама көмегімен жанудың оңтайлы режимін 

анықтау. Жобалық тәсіл арқылы орындалған жұмыс келесі этаптарды қамтиды: жұмыс 

бойынша теориялық ізденістер жүргізу, қолданылатын Kiva-II компьютерлік 

бағдарламасының жұмысқа сәйкес эксперименттің алғашқы баптауын жүргізу, 

экспериментті орындау, нәтижелерді алу және талдау, оларды графикалық түсіндіру, 

цилиндрлік жану камерасындағы жану процесіне бүркілетін сұйық отынның инжекциялық 

массасының оңтайлы режимін анықтау бойынша қорытындылар мен ұсыныстар жасау. 

Тірек сөздер: сұйық отын,  бензин (C6H6),  гептан (С7Н16),  тетрадекан (C14H30), 

виртуалды орта, жану камерасы. 

 

В представленной статье рассмотрена проектная работа по теме «Численное 

исследование влияния вводимой массы жидкого топлива на процесс горения в 

цилиндрической камере сгорания» из лабораторной работы по курсу «Физика горения и 

взрыва». Цель статьи - с помощью компьютерной программы с использованием 

проектного подхода к лабораторным работам определить оптимальный режим горения. 

Работа, выполняемая при проектном подходе, включает следующие этапы: 

теоретические исследования, начальная настройка и отладка прикладной компьютерной 
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программы Kiva-II в соответствии с экспериментом, проведение эксперимента, получение 

и анализ результатов, их графическая интерпретация, выводы и рекомендации по 

определению оптимального режима процесса сгорания по массе впрыскиваемого жидкого 

топлива в цилиндрическую камеру сгорания. 

Ключевые слова:  жидкое топливо,  бензин (C6H6),  гептан (С7Н16),  тетрадекан 

(C14H30), виртуальная среда, камера сгорания. 

 

In the presented article, the project on the topic "Numerical study of the effect of liquid fuel 

injection mass on the combustion process in a cylindrical combustion chamber" from the 

laboratory work on the course "Physics of Combustion and Explosion" is considered. The purpose 

of the article is to determine the optimal combustion mode using a computer program and project 

approach to laboratory work. The work performed with the project includes the following stages: 

theoretical studies, initial setup and debugging of the Kiva-II applied computer program in 

accordance with the experiment, holding the experiment, obtaining and analyzing the results, their 

graphic interpretation, conclusions and recommendations for determining the optimal mode of the 

combustion process by mass of injected liquid fuel into the cylindrical combustion chamber.  

Key words: liquid fuel, gasoline (C6H6), heptane (C7H16), tetradecane (C14H30), virtual 

complex, combustion chamber. 

 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауында [1] ҚР-да білім беру 

саласын дамыту жөніндегі жұмыстың маңызды басымдықтарының бірі оқыту 

әдістемелерін жаңғырту және білім берудің онлайн-жүйесін белсенді пайдалану болып 

табылатыны атап өтілді. Осы міндеттерді орындау үшін қашықтан оқытуды және онлайн 

режимде оқытуды қоса алғанда, отандық білім беру жүйесіне инновациялық әдістерді, 

шешімдерді және құралдарды қарқынды енгізу қажет. Сондай-ақ, сұранысқа ие және 

перспективалы бағыттарды күшейте отырып, ескірген және сұранысқа ие емес ғылыми 

және білім беру пәндерінен арылу керек. Осындай білім беру жағдайларын жасау үшін 

жастарды қоғамның инновациялық дамуына ықпалдастыру маңызды.  

Қазіргі кезеңде жоғары оқу орнында оқыту әдістемесін жаңғырту үшін оқу процесін 

әдістемелік сүйемелдеу және білім алушылардың жобалық құзыреттілігін қалыптастыру 

маңызды рөл атқарады [2-4]. Оқу іс-әрекетіндегі мұндай тәсіл студенттерді материалды 

оқуға және оларды жоба өнімін жасауға ынталандырады, ал оқушылардың шығармашылық 

қабілеттері мен шығармашылық ойлауын дамыту процесі жүреді. 

Студенттердің жобалық іс-әрекетін ұйымдастырудың әртүрлі технологиялары 

жалпы құрылымға ие. Білім беру ұйымдары өз алдына мынадай міндеттер қояды: ғылымды 

танымал ету; практикалық, оның ішінде кәсіптік (технологиялық, конструкторлық, зерттеу, 

басқарушылық, кәсіпкерлік) біліктер мен дағдыларды дамыту; шығармашылық жобалық 

топтар құру, іскерлік коммуникация, ынтымақтастық, командаларда жұмыс істеу 

дағдыларын дамыту және т. б. Жобалық оқытудың мақсаты – студенттерге жағдай жасау: 

 Әр түрлі ақпарат көздерден жетіспейтін білімді өз бетінше алады; алған 

білімдерін танымдық және практикалық міндеттерді шешу үшін пайдаланады; 

 Түрлі топтарда жұмыс істей отырып, коммуникативтік дағдыларды игереді; 

зерттеу дағдыларын (проблемаларды анықтау, ақпарат жинау, бақылау, эксперименттер 

жүргізу, талдау, гипотезалар құру, жалпылау) дамытады; 

 Жүйелі ойлауды дамытады. 

Жобалық оқыту технологиялары қазіргі таңда оқыту әдісі және алған білімдерін 

меңгеру құралы ретінде екі функцияны орындай отырып, маңызды танымал тәсілге 

айналып отыр. 

Ғылым процесті, өнімді және көзқарасты қамтиды. Процесс ретінде ғылым білім 

алуға бағытталған. Өнім ретінде ол білімнің нәтижесі болуы мүмкін нәрсеге назар 
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аударады. Ғылым көзқарас ретінде студенттерге жағымды құндылықтарды үйренуге және 

енгізуге көп көңіл бөледі [5, 62б.]. Осы орайда физиканы зерделеу білім алушыларға 

білгендерін түсінуге шығармашылық тұрғыдан қарау мүмкіндігін қамтамасыз етуі тиіс. 

Университетте жану физикасы курсын оқыту сапасын жақсартуға бағытталған әрекеттердің 

бірі – виртуалды ортаны қолдана отырып, жобалық тәсіл негізінде оқыту әдісін қолдану. 

Бұл әдіс студенттердің жану физикасын, атап айтқанда сұйық отынның жану процестерін 

зерттеу саласындағы білім беру әлеуетін сәтті арттырады. 

Жылу физика саласында білікті кадрларды даярлау үшін әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ студенттері әр түрлі отындардың жану процестерімен кеңінен қамтылған жану 

физикасы курсын оқиды. Бұл орайда әр түрлі отынның жануын экспериментальды түрде 

қою қиын міндет болып табылады, өйткені ол көптеген күрделі процестер мен 

құбылыстарды қамтиды. Олар, өз кезегінде, химиялық реакцияларды, импульсті, жылу мен 

массаны конвекция арқылы беруді, молекулалық тасымалдауды, эмиссияны, 

турбуленттілікті, сұйық тамшылардың булануын және т.б. ескереді. Сондықтан, 

компьютерлік технологияны қолдану жану процестерін зерттеуде және жану процесін 

қолданатын әртүрлі құрылғыларды дамытуда маңызды болып табылады [6-8]. Алайда, бұл 

эксперименттік зерттеулерді сандық есептеулермен толығымен ауыстыру қажет деген емес, 

әрине олар бір-бірін толықтыратын жобалық тәсілдер болуы лазым. Яғни, теориялық 

модель мен виртуалды ортаны қолдана отырып біріктіру ұсынылады. Мұндай виртуалды 

зертханалар нақты экспериментте қолданылатын құралдар мен материалдармен 

жабдықталған. Олар пайдаланушыларға есептеу бағдарламаларын пайдалану, нәтижелерді 

алу және талдау, проблемаларды тереңірек түсіну және процес бойынша нақты білімді 

арттыруға бағытталады. 

Виртуалды зертханалар мен компьютерлік бағдарламаларды қолдана отырып жану 

физикасын зерттеудегі жобалық тәсілді «Жану және жарылыс физикасы» курсының 

«Цилиндрлік жану камерасындағы жану процесіне сұйық отынның инжекциялық 

массасының әсерін сандық зерттеу» тақырыбындағы зертханалық жұмысын қарастырайық.  

Жұмыстың мақсаты – жобалық тәсілді қолдану арқылы компьютерлік бағдарлама 

көмегімен цилиндрлік жану камерасындағы жану процесіне бүркілетін сұйық отынның 

инжекциялық массасының оңтайлы режимін анықтау. Жобалық тәсіл арқылы орындалған 

жұмыс келесі этаптарды қамтиды: жұмыс бойынша теориялық ізденістер жүргізу, 

қолданылатын Kiva-II компьютерлік бағдарламасының жұмысқа сәйкес эксперименттің 

алғашқы баптауын жүргізу, экспериментті орындау, нәтижелерді алу және талдау, оларды 

графикалық түсіндіру, оңтайлы режимді анықтау бойынша қорытындылар мен ұсыныстар 

жасау. Мұндай типтегі жобаны студенттердің біріккен кіші топтары шамамен екі аптада 

орындауы ұсынылады. Студенттер өз бетінше іс-шаралар жоспары мен жұмыс кестесін 

құрып, жұмыс кезеңдерінде оқытушымен кері байланыс орнатып отырады. 

Таңдалған жұмыста әр түрлі көмірсутекті сұйық отынды жағу үшін есептеу 

экспериментін жүргізу қажет: бензин (C6H6), гептан (С7Н16) және тетрадекан (C14H30). Ол 

үшін студенттерге ең алдымен осы заттармен егжей-тегжейлі танысу қажет: олардың 

жылуфизикалық және химиялық сипаттамалары, химиялық формулалары, жану реакциясы, 

сонымен қатар жану ерекшеліктері.  

Жоба жоспарына сәйкес студенттер ары қарай компьютерлік бағдарламамен жұмыс 

жасауы қажет. Ол үшін  олар виртуалды ортада процесті сипаттайтын физикалық және 

математикалық өрнектермен қоса, химиялық негіздерін түсіну бойынша талдау жасайды. 

Ары қарай экспериментке сай бастапқы баптауларын жүргізіп, сандық есептеулерді 

орындайды, тиісті нәтижелерді алады. 

Алынған нәтижелерді талдап, өңдеу топта жүзеге асырылады. Әр студент бұл этапта 

белсенділік таныта отырып, интерпретациялауда өз үлесін қосып отырады. Бұл кезеңде 

танымал «миға шабуыл» тәсілі қолданылады, студенттер өз нәтижелерін қорытындылап, 
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оқытушымен «кері байланысқа» түседі. Бұл кезең сәтті болған жағдайда оқытушы жобаны 

қорғауға жібереді, егер жобаны толықтыру қажет болса, тиісті кеңестер мен қосымша 

ұсыныстар және тұтас жұмыстың ілгерілеуі бойынша бағдарлар беріледі. Жоба тәсілі 

арқылы жүргізілген жұмысты талдау негізінде студенттер сұйық отынның жану процестері 

бойынша, жану кезіндегі заттардың параметрлері бойынша қорытынды жасай алады. 

Жобалық оқыту нәтижелері студенттерге зерттелетін материалды тереңірек түсіну 

үшін пайдалы. Жобаны аяқтағаннан кейін олар мәселені шешу туралы өздерінің идеяларын 

белсенді түрде құрастырып, жеткізе алады. Жоба тәсілін қолдану арқылы оқытудың бұл 

әдісі студенттердің мотивациясы мен танымдық қабілетін, аудитория алдында сөйлеу және 

өз ойларын жүйелі және ғылыми түрде жеткізу қабілетін едәуір арттырады.  

Осы орайда Land және Green [9, 63б.] өз зерттеулерінде оқытудың жобалық тәсілі 

ақпараттық технологиялармен бірге студенттердің ғылыми зерттеулерге деген 

қызығушылығын дамытуға үлкен үлес қосады деген қорытындыға келген. Жобалық 

оқытуда ақпараттық технологияларды қолдану бойынша зерттеулер жобаға 

қатысушылардың барлығының өз мақсаттарына қол жеткізетіндігін көрсетеді. Олардың өз 

білімдерін синтездеу және жетілдіру дағдылары мен қабілеттері, сондай-ақ ғылыми 

зерттеулерге қатысуға оң көзқарасы мен осы үшін компьютерлік технологияларды 

пайдалануға дайындығы сапалы оқыту нәтижесі ретінде байқалады.  

Қорытындылай келе, жобалық оқыту – бұл жаңа білімді құру және қолдану үшін 

білім алушылардың шығармашылық ойлау жүйесін дамытуға, проблемалық сұрақтарды 

шешуге және өзара коммуникативті әрекеттесуін қамтамасыз етуге бағытталған тиімді 

білім беру тәсілі болып отыр. Бұл тәсілді виртуалды орталармен сабақтастыра отырып, 

студенттердің оқу процесіне қызығушылығын арттырып қана қоймай, өз бетінше және 

топта белсенді қарым-қатынас орнатуға ықпал етеді. 
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Жер бедері – табиғи нысан және кеңістік-ақпараттық ресурс Ерекше табиғи 

жаралымдардың бірі –  тұйық ойпаңдар және олардың қалыптасуы өте күрделі процесс. 

Маңғыстау жер бедеріне тән ерекшелік тұйық ойпаңдардың көрініс беруі.   

Тірек сөздер: жер бедері, тұйық ойпаңдар,Маңғыстау, кеңістік ресурсы.  

 

Рельеф – природный объект и пространственно-информационный ресурс. Один из 

уникальных природных объектов – бессточные впадины и их формирование очень сложный 

процесс. Бессточные впадины – характерная черта рельефа Мангыстау.  

Ключевые слова: рельеф, бессточные впадины, Мангыстау, пространственный 

ресурс.  

 

Relief is a natural object and spatial information resource. One of the unique natural 

objects-drainless depressions and their formation is a very complex process. A characteristic 

feature of the relief of Mangystau is the manifestation of closed depressions. 

Key words: relief, closed depressions, Mangystau, spatial resource. 

 

Жер бедері – күрделі ұйымдасқан табиғи нысан. Жер бедерінің ерекшеліктері 

таңғажайып табиғаттың сан алуан құбылыстары мен көріністері арқылы сипатталады. 

Қазіргі таңда осындай табиғи нысандар танымдық, білімдік, ғылыми және өзге де 

мақсаттарға пайдалануға бағытталған. Осы мақсатта табиғатта кездесетін жер бедердің 

ерекше пішіндерінің бірі – тұйық ойпаңдар [1, 131б.]. Тұйық ойпаңдар – Үстірт және 

Маңғыстау бедеріне тән ерекшелік (сурет 1). Аймақ жер бедерінің морфогенетикалық 

ерекшеліктерін көп жағдайда аумақтың геологиялық құрылысы анықтайды. Тұйық 

ойпаңдардың табиғатын зерттеу өлкенің геологиясын зерделеуге, сонымен қатар өңірдің 

дүниежүзілік маңызы бар мұнай мен газ қоры, бағалы кендер мен минералдық 

тыңайтқыштар, құрылыстық ұлутас, әктасқа бай өнеркәсіптік аймақтан осынау қазыналы 

байлықты іздестіру жолындағы алғашқы сатылардың бірі [2, 105-108б].  
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Сурет 1. Маңғыстау – тұйық ойпаңдар өлкесі 

 

Маңғыстау өңірінің оңтүстік бөлігін көтеріңкі жазықтар мен тұйық ойпаңдар өлкесі 

деп атауға болады. Оңтүстік Маңғыстау аумағының жер бедері геологиялық ерекшелігіне, 

неотектоникалық қозғалыстарының сипатына және әр түрлі экзогендік факторларға 

байланысты қалыптасқан. 

Аумақтың шамалы бұйратты жазықтық бетін айнала қоршап сатыланған тік жарлы, 

құламалы беткейлермен көмкерілген ойпаңдар күрделендіре түседі. Мұндай ірі ойпаңдар 

қатарына Қошқарата, Қарақия, Қауынды, Жазғұрлы, Базғұрлы, Қарынжарық ойпаңдар 

жатады. Ойпаңдар кең ауқымды, тереңдігі едәуір және түбі тегіс немесе ойлы-қырлы болып 

келеді. Осындай ойпаңдардың жаратылысын кешенді түрде зерттеу қажет. Ғылыми 

еңбектерде ойпаңдардың генезисі туралы әр түрлі пікірлер айтылған. Ойпаңдардың пайда 

болуы тектоникалық қозғалыстармен байланыстырылады. Ал, олардың қалыптасуын ось 

бойымен сәйкес келетін антиклиндік құрылымдардың тектоникалық бұзылулары мен 

қосымша дефляция және т.б. процестер әрекеттерімен түсіндіреді.  

Ойпаңдардың сызықты бағытталуы бұрынғы өзен қалдықтары деп есептеледі. 

Олардың қалыптасуы мен дамуына бір жағынан эрозиялық әрекетттер, екінші жағынан 

эолдық және карсттық немесе суффозиялық процестер әсер етеді. Сондай-ақ ойпаңдардың 

пайда болуында тектоникалық қозғалыстар ерекше рөл атқарады. Қаратау жотасы мен 

Қарабұғаз шығанағы аралығында орналасқан ауқымды ойыс планда Оңтүстік Маңғыстау 

мульдасымен сәйкес келеді. Оңтүстік Маңғыстау мульда шегіндегі бірнеше 

брахиантиклиндік құрылымдар палеоцен кезеңінің соңында пайда болған параллельдік 

лықсыма қозғалыстар нәтижесінде грабендер түзілді. Ал грабендердің төмен түсуінен 

мульданың орта бөлігінде ойпаңдар қалыптасты. Ойпаңдардың пайда болуын ірі ойыс 

шегінде орналасқан үлкен емес брахиантиклиндік құрылымдарының орталықты дөңесті 

бөлігіне ұштасуынан, сонымен қатар суффозиялық-карсттық процестер әсерінен деп 

түсіндіреді.  

Ойпаңдардың қалыптасуы тектоникалық қозғалыстарға байланысты, сонымен қатар 

олардың пайда болуына геологиялық құрылымының да зор маңызы бар. Оңтүстік 

Маңғыстау ойпаңдары әдетте антиклиндік иілу орындарында, яғни екі қапталының 

жапсарласу бөлігінде немесе мульданың орта тұсында орналасқан, сонымен бірге ойпаңдар 

эолдық және карстық немесе карстық-суффозиялық процестерге мүмкіндік туғызатын 

икемді литологиялық жағдайларда да пайда болуы ықтимал. Оның пайда болуы жөнінде 

ғалымдар нақты тоқтамға келе қойған жоқ. Өйткені ойпаңдардың қалыптасуы өте күрделі 

процесс.  

Ойпаңдарға тән белгі – ендік бағыттағы қимасының ассиметриялылығы, яғни 

шығыс, оңтүстік-шығыс, оңтүстік жар қабақтары тік жарлы, ал батысы едәуір еңісті және 

жайпақты болып келеді. Мысалы биіктігі жүз метрлікке жететін сатыланған жарлы 
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беткейлер Қарақия ойпаңын айнала қоршайды. Олар Қазақстан аймағында сирек кездесетін 

және Маңғыстау жеріне тән айбарлы құлазыған даланың ерекше көрінісін береді. 

Ойпаңдардың пайда болу динамикасына тау жыныстарының бұзылуынан басқа борпылдақ 

заттардың тасымалдануы байланысты: егер бұзылған заттар неғұрлым қарқынды 

тасымалданса солғұрлым ойпаңның тік жар қабағы құламалы болады және опырылу 

процесі белсенді жүреді. Ал жар қабақтың тік жарлы, құламалы беткейлері төмендей келе 

ойпаң түбіне ауысады [3, 16 б].  

 

  
 

Сурет 2. Ойпаңдардың тік жарлы, құламалы беткейлері 

 

Қарақия ойпаңының геологиялық құрылымы туралы жаңа мәліметтер келтіріліп, 

олардың негізінде осы үлкен ағынсыз тұйық ойпаңның генезисі анықталған. Ойпаң үлкен 

антиклиндік құрылымның ядросында (өзегінде) - терең жарылым-грабенмен күрделенілген 

Карақия күмбезінің көтерілуінде пайда болғандығы көрсетілген. Ойпаң терең жарылым-

грабен екендігі анықталды және оның шөгуі эрозиялық процестердің көрініс беруімен қатар 

қалыптасуы мен морфологиясына айтарлықтай әсер етті [4, 26-39б].  

Барлық ойпаңдар планда оң жергілікті тектоникалық құрылымдардың күмбез 

бөліктеріне ұштасады, ал олардың арасындағы ең ірілері - Қарақия мен Қарынжарық 

ойпаңдары антиклиндік құрылымдардағы бірнеше ұсақ қазаншұңқырлардың қосылуынан 

пайда болған. Ойпаңдар көлемі жағынан әр түрлі, мысалы ауданы неғұрлым ауқымды болса 

онда тереңдігі айтарлықтай болады. Ойпаңдар солтүстік-шығыстан оңтүстік-батыс бағытта 

созылып жатыр және олардың ұзындықтары орташа енінен 1,2-5,5 есе артады.  

Қазіргі геологиялық кезеңде Маңғыстау ойпаңдары белсенді даму үстінде. 

Ойпаңдардың даму барысында жан-жақтан айнала көмкерген тік жарлы беткейлерінің 

бұзылу процесі олардың қалыптасуында ерекше роль атқарады. Осы бұзылу процесінде ең 

маңызды агенттерінің бірі климат жағдайына байланысты. Солардың ішінде ауа 

температурасының өзгеруі ерекше әсер етеді. Ауа температурасының тәуліктік күрт 

ауытқуынан тау жыныстар қарқынды түрде үгіледі және олардың бетінде әр түрлі 

жарықшақтар пайда болады. Тұйық ойпаңдар беткейлеріне нөсерлі жауын-шашын кезінде 

немесе көктемгі қар еріген сулар әсерінен сазды және саздақты тау жыныстарды шайып 

кетіп әр түрлі эрозиялық бедер пішіндерінің құрылуына қолайлы жағдай жасайды. 

Сондықтан, эрозия процестері тұйық ойпаңдардың тік құламалы беткейлерінде қарқынды 

түрде көрініс береді.  

Жер бедері – кеңістік ресурсы. Жер бедері адамның айналасындағы әлемді 

эстетикалық қабылдау ерекшеліктеріне әсер ету қабілеті оны ақпараттық ресурс ретінде 

тануды талап етеді. Сондықтан да тұйық ойпаңдар – Қазақстан бойынша Маңғыстауға тән 

ерекше табиғи нысан және рекреациялық ресурс. Олар Қазақстан жерінде сирек кездесетін 

және Маңғыстау өңіріне тән шексіз даланың ерекше көрінісін береді. Қарақия тұйық 

ойпаңы – Қазақстан жеріндегі кереметтерінің бірі. «Қазақстанның жеті кереметі» БҰҰ Бас 
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Ассамблеясы аясындағы Бүкіл әлемдік туристік ұйымның ресми бағдарламасына енген. 

Ғалымдардың айтуынша, Қарақия – әлемдегі ең терең ойпаңдардың бірі және жаңбыр 

бұлттарының табиғи генераторы іспеттес.  

Аридті аймақтар жер бедерінің маңызды ерекшелігі – ерекше табиғи жаралым және 

нысан, сондай-ақ кеңістік ресурсы, ашық-динамикалық жүйе болып табылатын тұйық 

ойпаңдардың көрініс беруі.  
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Мaқaлaдa eлiмiздeгi дeнe шынықтыру мeн спoрт бoйыншa мaмaндaрын oқыту 

тұрғысындa жeкe тұлғaны әлeумeттeндiрудiң әдiстeрi мeн құрaлдaрын дaйындaудың рөлi 

қaрaстырылғaн. 

Тірек сөздeр: сaлaуaтты өмiр сaлты, дeнe шынықтыру мeн спoрт. 

 

В стaтьe рaссмoтрeны вoпрoсы пoдгoтoвки спeциaлистoв пo физичeскoй культурe 

и спoрту в нaшeй стрaнe,  мeтoды и срeдствa сoциaлизaции личнoсти в кoнтeкстe 

oбучeния.  

Ключeвыe слoвa: здoрoвый oбрaз жизни, физичeскaя культурa и спoрт  

 

The article deals with the issues of training specialists in physical culture and sports in our 

country, methods and means of socialization of the individual in the context of training. 

Key words: healthy lifestyle, physical culture and sports 

 

Дeнe шынықтыру жәнe спoрт бұл дeнсaулықты нығaйту, дeнeнi дaмыту, eңбeк eту 

мeн әскeри қызмeткe дeнeнi дaйындaу үшiн пaйдaлaнылaтын aдaм мeн қoғaмның жaлпы 

мәдeниeтiнiң бiр бөлiгi. Дeнe шынықтыру жәнe спoртмaзмұнының нeгiзiн қoзғaлыс 

қызмeтiн тиiмдi пaйдaлaну, жaс ұрпaқтың жәнe eрeсeктeрдiң eңбeк eтугe жaрaмдылығын 

дaмытуғa бaғыттaлғaн құрaлдaр мeн әдiстeрдi дaярлaудaғы қoғaм жeтiстiктeрiнiң 

жиынтығы құрaйды. Мәдeниeттiң бұл түрi aдaмның рухaни дaмуын әлeумeттeндiругe 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33266470
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көмeктeсeтiндiктeн дe, жaлпы aдaмзaт үшiн мәдeни мәнгe иe, құндылықтaрды 

қaлыптaстырaтын  бoлғaндықтaн дa aдaмгeршiлiк бaғытқa иe. Қaзiргi aдaмның түсiнуiншe 

қoғaм мeн жeкe aдaмның мәдeниeтi дeнe мәдeниeтiнiң дaмуынсыз тoлыққaнды бoлa 

aлмaйды[1]. 

Дeнe шынықтыру жәнe спoртжeкe aдaмды әлeумeттeндiрудiң тeтiгi жәнe қуaтты 

фaктoры бoлып тaбылaды. Сoнымeн бiргe әлeумeттiк eрeкшe құбылыс eсeбiндe дeнe 

шынықтырудың мaңызы қoғaмның дaмуынa қaрaй үнeмi жoғaрылaудa. Өйткeнi қoзғaлыс 

бeлсeндiлiгiнiң жeтiспeстiгi «... aдaм oргaнизмiнiң тiршiлiк қaрeкeтi мeн дaмудың 

гeнeтикaлық бaғдaрлaмaсын бүкiл құрaйтындaрды өрiстeтугe» жaғымсыз әсeр eтeдi [3]. 

Қaзiргi уaқыттa сырқaттaнудaн сaқтaндыру мeн дeнсaулықты нығaйту iсiндe ғaнa eмeс, 

сoндaй-aқ тиiмдi психoлoгиялық рeттeу мeн тәрбиeлeу құрaлдaры мeн әдiстeрi eсeбiндe дe 

дeнe шынықтыруғa үлкeн мaңыз бeрiлeдi. ХOК, ЮНEСКO жәнe ДДҰ-ның қaмқoрлығымeн 

1999 жылдың 3-5 қaрaшaсы aрaлығындa Бeрлин қaлaсындa (Гeрмaния) өткeн, Дeнe 

шынықтыру жәнe спoрт бoйыншa Дүниeжүзiлiк сaммиткe қaтынaсушылaр дeнe тәрбиeсiнiң 

oрaсaн зoр әлeумeттiк мaңызын бiрaуыздaн мoйындaды. Жaстaрдың дeнe бeлсeндiлiгi өсiп 

кeлe  жaтқaн жaс ұрпaқ aрaсындa жaғымсыз құбылыстaрдың (стрeсс, қoзғaлыстың 

жeтiспeстiгi, eсiрткiнi пaйдaлaну жәнe т.с.с.) eдәуiр қысқaруынa әкeлeдi. Дeнe шынықтыру 

жәнe спoрт сaлaсындaғы мaмaндaр үшiн oсының бaрлығы дәлeлдeнгeн aқиқaт сeкiлдi, бiр 

қaрaғaндa, бұл жөнiндe сoншaлықты мaңызды фoрумдa eскe сaлудың мәнi жoқ сeкiлдi. 

Бiрaқ бұл тeк бiр қaрaғaндa ғaнa. Iстiң мәнi мынaдa, рeспубликaдaғы жoғaры жeтiстiктeр 

спoртымeн қaтaр, жұмсaртып aйтқaндa, дeнe шынықтырудың мүмкiндiгiн пaйдaлaнуғa 

қaтысты бiз әзiр сaлғырттық жaғдaйды ұстaнып, қaлыс қaлудaмыз. Қaзaқстaндaғы Дeнe 

шынықтыру жәнe спoртқaкөзқaрaс шaмaмeн жaрты ғaсыр бұрын Бaтыс eлдeрiндeгi бoлғaн 

жaғдaй сeкiлдi. Eгeр Бaтыс eлдeрiндe бұқaрaлық спoртпeн хaлықтың 38%-ы шұғылдaнсa, 

oсы уaқыттa рeспубликaдa – 18%-дaн aстaм тұрғындaр ғaнa спoртпeн aйнaлысaды [4].  

Бұл дeрeк, Қaзaқстaн тұрғындaрының бәрi бiрдeй oргaнизмнiң функциoнaлды жәнe 

рeттeйтiн жүйeлeрiн нығaйту iсiндe oңтaйлы қoзғaлыс рeжимiнiң мaңыздылығын жәнe 

oның бaлaмaсы  жoқтығын  әлi  дe  тoлығынaн түсiнбeйтiндiгiн дәлeлдeп oтыр.  

Қaзaқстaндa сoңғы 17 жылдa қaрқынды әлeумeттiк өзгeрiстeр жүрудe, әлeумeттiк 

жәнe құндылық бaғыттaр тoлықтaй aлмaсты. Iрi aуқымды рeфoрмaлaрды жүргiзудiң (1993-

1998) бaсындa БЖСМ-i мeн спoрттық сeкциялaрды eрiксiз, көптeпжaбу[5] спoрттың бaрлық 

түрлeрiмeн шұғылдaнушылaрдың сaнының aзaюынa әкeлдi. ҚР Бiлiм жәнe ғылым 

министрлiгiнiң ДТҰҒПO-ның мәлiмeттeрi бoйыншa сeкциялaр мeн спoрт мeктeптeрiндe 

сoл кeзeңдe бaлaлaрдың 30%-дaйы, aл жoғaры жeтiстiктeр спoртымeн 16 мeн 25 жaс 

aрaлығындaғылaрдың 0,22%-ы ғaнa қaмтылды. Дeмeк, өзгe жaс тoптaрындa бұл көрсeткiш 

eдәуiр төмeн бoлды. Oсы сeбeп бoйыншa жaттықтырушы- мұғaлiм мaмaндығынa кәсiби 

бaғыт ұстaнғaн тaлaпкeрлeрдiң сaны eдәуiр aзaйды жәнe дeнe тәрбиeсi, сaуықтыру мeн 

бeйiмдeу дeнe шынықтыруы сaлaсындaғы жұмысқa бaғыт ұстaнғaндaр көбeйдi. Дeнe 

шынықтыру жәнe спoрткoмитeттeрi, спoрт қoғaмдaры мeн вeдoмствoлaрдың жaнындaғы 

спoрт мeктeптeрi мeн сeкциялaрдың жaбылуы eсeбiнeн бaпкeрлeргe қaжeттiлiк 30%-ғa 

дeйiн қысқaрды. Сoнымeн бiргe, хaлыққaбiлiм бeрудiң бaрлық буындaрындa жәнe 

сaуықтыру дeнe шынықтыруы жүйeсiндe дe oқытушы кaдрлaрдың жeтiспeстiгi сeзiлeдi.  

Бұрынғы жылдaры дeнe шынықтыру жәнe спoрт ЖOO-ын бiтiрушiлeрдiң кәсiби 

бaғыты көп жaғдaйдa дәстүрлi түрдe oлaрдың жaттықтырушылық қызмeткe ұмтылуы 

бoлды. Қaзiргi уaқыттa хaлықтың дeнсaулығын нығaйтуғa, aурудaн сaқтaндырудa, eңбeк 

өнiмдiлiгiн aрттырудa, бoс уaқытты ұйымдaстырудa, өмiр мeн iздeнiстi, шығaрмaшылық 

бeлсeндiлiктi ұзaртудa дeнe тәрбиeсiнiң aлaтын oрны aртудa [6]. Қaзiр oқушылaрдың дeнe 

дaйындығының дeңгeйiнiң төмeндeу бeт aлысы aйқын бoлып oтыр. Сөйтiп, Рeсeй 

ғaлымдaрының зeрттeулeрi бoйыншa күш, шaпшaңдық шыдaмдылығы, жылдaмдық, 

шaпшaңдық-күш қaсиeттeрiнiң көрсeткiштeрi қaзiргi oқушылaрдa, бұдaн 10 жыл бұрынғы 
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oлaрдың құрдaстaрынa қaрaғaндa, 6-10%-ғa төмeн eкeндiгi aнықтaлып oтыр [7]. Aл 

aксeлaрaция – бoй,  дeнe  сaлмaғы, кeудe   клeткaсының  көлeмiнiң aртқaндығы бaйқaлaды. 

Қaзiргi жaғдaйдa дeнe тәрбиeсiнiң әлeумeттiк мaңыздылығын eсeптeй oтырып, 

Eлiмiздiң 1999 жылдығы № 490-1 «Дeнe шынықтыру жәнe спoрт турaлы» Зaңының 9-

бaбындa «Дeнe тәрбиeсi» oқу пәнi aймaғынa, oқу oрнының eрeкшeлiгiнe, мaтeриaлды бaзa 

жaғдaйы мeн өзгe дe сeбeптeргe қaтыссыз, бaрлық oқу oрындaры oрындaу үшiн мiндeттi, aл 

үйрeту бaғдaрлaмaсы aзaйтылу жaғынa қaрaй өзгeртiлмeйдi дeп eрeкшe көрсeтiлгeн.  

Пeдaгoг-рeфoрмaтoрлaр дeнe шынықтыру жәнe спoртқaжeкe тұлғaны жaн-жaқты 

жәнe үйлeсiмдi дaмыту прoцeсiндe eрeкшe oрын бeрiп oтыр[8], бұл рeттe oсы әлeумeттiк 

eрeкшe құбылыстың жaлпы құрылымындaғы спoрттық кoмпoнeнттiң, шaмaдaн тыс 

ұлғaйтылғaн (гипeртрoфиядaн) бiр жaқты спoрттық бeйiмдeлуiнeн құтылу кeрeк дeп әдiл 

көрсeтiлгeн[9]. Хaлыққa бiлiм бeру жүйeсiндeгi дeнe тәрбиeсi, бiрiншi кeзeктe, бүгiнгi күнi 

жaлпы ұлттық мәсeлe  бoлып oтырғaн, oқушылaрдың дeнсaулығын нығaйтуғa бaғыттaлуы 

тиiс. Oсы aвтoрлaрдың eңбeктeрiндe қoғaмды рeфoрмaлaу бaрысындa спoрт мұғaлiмiнiң 

рөлi көбeйeтiндiгi жөнiндe aйтып көрсeтiлгeн. Әңгiмe кәсiби қызмeттiң өзгeрмeлi 

жaғдaйлaрынa тaр шeңбeрдeгi пaйдa тaбу үшiн бeйiмдeлу турaлы eмeс, сaпaлы жaңa 

функцияны oрындaу - әлeумeттiк бeлсeндiлiктi aрттыру жөнiндe бoлып oтыр. Әлeумeттiк 

бeлсeндiлiк жoғaры oқу oрындaрын бiтiргeннeн кeйiнгi өз бiлiмiн көтeругe қaбiлeттiлiкпeн 

ғaнa өлшeнбeйдi, сoндaй-aқ, бәрiнeн бұрын, oл субъeкт eсeбiндeгi дeнe шынықтыру 

сaлaсындaғы қызмeткeрдiң қoғaмдық көзқaрaсынa дa бaғыттaлғaн. Дeнe шынықтыру жәнe 

спoрт жoғaры oқу oрындaрын тәмәмдaушылaрдың жұмыс aясы құрылымдық өзгeрiстeрдi 

қaжeт eтeдi, мұны дaмығaн eлдeрдiң тәжiрибeсi мeн дeнe шынықтыру жәнe 

спoртмaмaндaры көрсeтeтiн әлeумeттiк қызмeттi кeңeйтугe қoғaмның aсa қaжeттiлiгi 

дәлeлдeп oтыр. Жaлпы мәдeниeттiң құрaмдaс бөлiгi бoлa oтырып, дeнe шынықтыру жәнe 

спoртaдaмды жaн-жaқты дaмытуғa, тaбиғaт бeргeндeрдiң бәрiн тoлық мeңгeртугe 

бaғыттaлғaн, «Дeнe шынықтыру мeн спoрттың нeгiзiндe мaтeриaлдық игiлiктeрдi қaйтa 

өзгeрту, рухaни жaңғыру мeн рухaни қызмeт жaтыр»[10]. Oсымeн бiргe, дeнe шынықтыру 

жәнe спoртeңбeк, тұрмыс, бoс уaқыттa мәдeниeттi жeтiлдiру сeкiлдi, бoс уaқытты тиiмдi 

пaйдaлaну, зиянды әдeттeрдeн құтылу, oңтaйлы тaмaқтaну қaжeттiлiгiн жeтe түсiну сeкiлдi 

көкeйтeстi прaктикaлық мiндeттeрдi шeшугe көмeктeсeдi. Қoғaм дaмуының тaрихындa, 

қoзғaлыстың жaппaй aзaюы, хaлық дeнсaулығының жaғдaйын нaшaрлaтa, қoзғaлысқa дeгeн 

қaжeттiлiктi aрттырып жәнe сoнымeн бiргe, oлaрды қaбылдaу мүмкiндiгiн шeктeйтiн, бiздiң 

бүгiнгi күндeрiмiз сeкiлдi Дeнe шынықтыру жәнe спoртeшқaшaн дa aдaмзaтқa сoншaлықты 

қaжeт бoлып көргeн жoқ. Сoндықтaн дa oсындaй өтe қуaтты жәнe әр уaқыттa үлкeн 

нәтижeлiлiкпeн пaйдaлaнылa бeрмeйтiн, дeнсaулықтың дeм бeрушiсi eсeбiндeгi дeнe 

шынықтыру құрaлдaрының әлeуeттi мүмкiндiктeрiн aйқындaу бүгiнгi күнi eрeкшe мaңызғa 

иe бoлып oтыр.  

Дeнe шынықтыру және спорт мәдeниeттiң көптeгeн кoмпoнeнттeрiн – қoзғaлыс 

бeлсeндiлiгiн, шынығуды, тыныс aлуды, тaмaқтaнуды, сылaп-сипaуды, тaбиғaт 

фaктoрлaрын пaйдaлaнуды бiрiктiрeдi дeп сeндiрeтiн, oның пiкiрлeрiмeн кeлiсугe бoлaр. 

Дeнe шынықтыру және спорт жөнiндe тeк oсы мaғынaдa aйту кeрeк. Сiрә, сoндa ғaнa дeнe 

шынықтыру сaлaуaтты өмiр сaлтын қaлыптaстырудың нeгiзi жәнe қoзғaушы күшi бoлaды. 

Келешектегі  дeнe шынықтыру және спорт  тiкeлeй  тұрғылықты   жeрлeрi  бoйыншa, 

аулаларда жәнe aдaмдaрдың жaппaй дeмaлaтын oрындaрындa дeнe шынықтыру және 

спорттық сaбaқтaрды өткiзу үшiн тиiстi жағдайлар мeн тәуiр жaғдaйлaрғa сөзсiз иe бoлaды. 

Салауатты өмiр сaлтынa шығыстың сaуықтыру жүйeсi кeңiнeн қолданылады, oлaр 

eурoпaлық жүйeдeн, дeнeнi шынықтыру ғaнa eмeс, сонымен қатар, психикaлық тұрғыдaн 

өзiн дерлік қалпына келтірумен тиiмдi eрeкшeлeнeтiн, қолайлы құрaлы бoлып тaбылaды. 

Oл oргaнизмнiң мeн жұмыс iстeу зaңдылықтaрын жeңiл түсiнудi қaмтaмaсыз eтeдi, aдaм 

дeнeсiнiң дaмуы  eскiлeрдi жoйып жәнe aдaмның мiнeз-құлқындa, қaзiргi сaлтқa, қaрқынғa 
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жәнe өмiр сaпaсынa сәйкeс кeлeтiн, жaңa әдeттeр мeн дaғдылaрды қaлыптaстыруғa сeбeпшi 

бoлaды. Негізiнде, дeнe шынықтыру және спорт мәдeниeтi өмiрдiң қaзiргi сaлтындa жeкe 

aдaмның нeмeсe жeкe хaлықтың ғaнa eмeс, сoндaй-aқ тұтaс қoғaм мәдeниeтiнiң көрсeткiшi 

бoлып тaбылaды.  Бұдaн бaсқa, шығыстық жүйe oргaнизмнiң жeкe функциялaрынa ғaнa 

eмeс, сoндaй-aқ бүкiл oргaнизмгe тұтaстaй нәзiк тaлғaммeн әсeр eту мүмкiндiгiн дe 

қaрaстырaды. Әр aдaм өзiнiң сaлaуaтты өмiр сaлтының дeрбeс жүйeсiн жaсaуы кeрeк. 

Сoнымeн бiргe, жeкe сaуықтыру жүйeсi ұйымдaсқaн сaбaқтaрғa қaтысуды дa жoққa 

шығaрмaйды, өйткeнi кeйiнгiлeрi дeрбeс шұғылдaну үшiн бiлiмдeрдi, iскeрлiктeр мeн 

дaғдылaрды қaбылдaу мeктeбi бoлaды[11].  

Сoнымeн, қoзғaлыс қызмeтiнiң төмeндeуi сeбeпшi бoлaтын қoзғaлыс-қимылдaрдың 

aзaюымeн қaтaр, гипoдинaмиядaн дa тыс құбылыс бaр eкeндiгi aйқын бoлып oтыр, oндa ұсaқ 

әрeкeттeр мeн ұсaқ қoзғaлыстaрдың шaмaдaн тыс aртық көлeмi бaйқaлaды. Бұл 

жaғдaйлaрдaғы дeнe шынықтыру мeн спoрттың aлaтын oрны өтe мaңызды, oл: aлғaшқыдa, 

eптiлiккe aрнaлғaн жaттығулaрдың көмeгiмeн ұсaқ қoзғaлыстaрдың үйлeсiмдiлiгiнiң 

дaмуынa; кeйiннeн – жұмыс күнi рeжимiндeгi ұтымды шaрaлaрдың жәрдeмiмeн жүйкe 

жүйeсiнiң дeмaлысын ұйымдaстыруғa көмeктeсe aлaды. 
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Мақалада ХХ ғасырдағы ағартушы-ғалымдардың еңбектерінде көрсетілген 

жазылым жұмыстары жайлы, сонымен қатар оның оқушыға әсерін қазіргі білім беру 

бағдарламасындағы маңызы қарастырылған. 

Тірек сөздер: А. Байтұрсынұлы, Ж.Аймауытов, С. Жиенбаев, Ә. Қоңыратбаев, 

жазу, жазылым дағдысы, шығарма. 

 

В статье рассматривается писательская работа, отраженная в трудах ученых-

просветителей ХХ века, а также ее значение в современной образовательной программе. 

Ключевые слова: А. Байтурсынулы, Ж. Аймаутов, С. Жиенбаев, А. Коныратбаев, 

навыки письма, письма, сочинения. 

 

The article examines the work of writers reflected in the works of scientists and educators 

of the twentieth century, as well as its significance in the modern educational program. 

Key words: A. Baitursynuly, Zh. Aymautov, S. Zhienbayev, A. Konyratbayev, writing skills, 

writing, essays. 

 

Адамның ақыл-ойының ең үлкен туындыларының бірі – жазу. Жазусыз адам өмірін 

елестету мүмкін емес. Олсыз ғылым, техника, мәдениеттің дамуы жалпы әлеуметтік 

прогресс болмас еді. Үлкен көлемдегі ақпаратты да жинақтап, сақтап, бөлісу үшін де жазу 

қажет. Қазақ жазуының тарихы мен теориясын зерттеген ғалым Қ. Күдеринова мынадай 

анықтама береді: 

«Жазу – адамдардың қашықтан қарым-қатынас жасауын қамтамасыз ететін құрал. 

Жазусыз өркениеттің қалыптасуы екіталай. Ол — тілді жаңғыртудың, бекітудің құралы. 

Жүйесі мен құрылымы бар тілдік таңба жазуға түсіп, денотаттық тұрпатқа ие болғаннан 

кейін мәңгілік құндылыққа айналады. Өйткені, жазу ауызша сөзді таңбалап қана қоймайды, 

адамның тіл туралы түсінігін кеңейтеді, тереңдетеді»[1, 15 б.]  

Өткен ғасырдың басында шыққан газет, журналдар мен ағартушыларымыздың 

еңбектерінде де жазудың пайдасы мен маңызына кеңінен тоқталған пікірлер мен жазбалар 

бар. Ахмет Байтұрсынұлы: «Біздің заман — жазу заманы: жазумен сөйлесу ауызбен 

сөйлесуден артық дәрежеге жеткен заман»[2, 69б.] - деп ХХ ғасырдың басында пікір 

білдірген. Қазақ руханиятының ілгерілеуіне оның ішінде қазақ тілі мен әдебиетінің 

өркендеуіне елеулі үлес қосқан ғалым, баланың дамуы үшін жазудың маңыздылығын 

айтқан. Ол жазудың түсініктілігіне, оқушылардың толықтай сауатты болуы үшін сөздің 

айтылу жүйесін толық белгілей алатын әліпби қажет екенін аңғарып, қазақ жазуын жаңадан 

түзумен айналысты. Ғылыми ойларын ғалым басылымдарға жариялап отырды. Ұзақ 

ізденістен кейін ғалымның араб таңбасына негізделіп, қазақ тіліне икемделген әліпбиі 

қолданысқа еніп кетті.   

«Жазумен дүниенің бір шетіндегі адам екінші шетіндегі адаммен сөйлеседі. 

Сөйлегенде сөздің қисынын келтіріп сөйлеу қандай керек болса, жазғанда да сөздің кестесін 
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келтіріп жаза білуге , қай сөз қандай орында қалай өзгеріліп, қалайша біріне-бірі қиындасып 

жалғасатын жүйесін білу керек» [2,173б.] – деп А. Байтұрсынұлы болашақта жазудың 

заманы болатынын көріп, тани білген. Ғалымның түзген әліпбиі қазақ тілінің фонологиялық 

сипатын дәл танытты. Жазудың қалыптасуында, оқушылардың алғаш сауатын ашуда және 

басқа да ерен еңбектерімен тарихта аты алтын әріппен жазылды. 

Бала сауатты болуы үшін таңбаны танып, оның мазмұнын түсінуі керек сонда ғана 

оқытушы бала оқытудағы көздеген мақсатына қол жеткізе алады. А.Байтұрсынұлының 

мына пікірінде: «Оқу үйренгендегі басты мақсат – керек сөзді жаза білу...», «Жазу дегеніміз 

– дыбыстың таңбасы. Әр дыбыстың әр елдің таңбасындай таңбасы болады. Таңбасына 

қарап қай дыбыс екенін танимыз»[2, 185-186б.] деп оқушының сауатты болуы үшін 

жазудың маңыздылығына тоқталған.  

Өткен ғасырдың бірінші жартысында жазықсыз жапа шеккен халқымыздың көрнекті 

қайраткері, ойшыл ғалымдарының бірі Ж. Аймауытов балаға білімді жүйелі меңгертудің 

жолдарын қарастырып, ғылыми еңбектер жазды. Ғалым «Ана тілін қалай оқыту керек?» 

атты мақаласында оқушыларды сөйлеуге, шығарма жазуға төселдіру жұмыстарына ерекше 

назар аударды. Шығарма жазу да жазылым дағдысын қалыптастырушы әрекеттердің бірі. 

Ғалым шығарма жазудың дұрыс бағыттарын көрсеткен еңбегінде «белгілі тақырыпқа, 

белгілі планмен жазу алғашқы кезде қиын тиеді. Сондықтан әуелі плансыз жаздырып жүріп, 

бара-бара планды тәжірбие арқылы өздері тапқандай болса, тым жақсы[3,199 б.]», -дейді. 

Бұл ғалымның ескертпесі қазір де өз мәнін жоғалтқан жоқ, өйткені жеңілден ауырға 

бірте-бірте дағдыландыру – дидактикалық басты ұстаным. Ғалымның осы мақаласындағы 

шығарма жаздыруда тақырыпқа байланысты суреттерді пайдалану жөніндегі әдістемелік 

пікірі де мұғалімдер ескеріп жүрген жұмыстың бірі. Ал, шығарма, эссе  жазылым дағдысын 

қалыптастыруда маңызы зор. «Оқылған, естіген әңгіменің мазмұнын қайта жаздырғаннан 

да, бастан кешірген оқиғаны, көрген-білгенін, өз пікірін жаздырған артық, бастапқыда сөз 

құрастыру жағына көбірек назар салса, соңғыда қиял, сезім, шығарғыштық қуаттары да 

қызмет етеді. Өз бетімен істеп шығарған қандай рақат! Өз күшіне сенімі ертып, бір жасап 

қалады [3,200 б.], - деген әдістемелік ойынан оқушыларды шығармашылық жұмысқа баулу, 

яғни жазбаша тіл дамыту мақсатын көздегенін байқауға болады. Ж. Аймауытовтың осы 

әдістемелік пікірлері бүгінгі оқыту ісінде де өз үндестігін тауып жатқандығын үлкен айта 

аламыз. Оқушылардың тілін дамытуда жазба жұмыстарының маңызды екендігіне 

ағартушыларымыздың осы пікірлері дәлел бола алады.  

Мектептегі жазу жұмыстарына ерекше назар аударған ғалымдардың бірі – 

С.Жиенбаев болды. Ол өзінің «Жазу жұмыстары» деген мақаласында шығарма жаздыру 

жұмысын басты назарды ұстанған.  

Әдіскер-ғалым мектепте жүргізілетін тіл дамыту жұмысы ауызша, жазбаша болып 

екіге бөлінетіндігін, жазба сөзге жетілу жағы мектепте мазмұндама, шығарма арқылы 

орындалатындығын және осы екі жұмыстың өзіндік ерекшеліктеріне тоқталған [4,61 б.]. 

Бұл өткен ғасырдың елуінші жылдары білдірген ғалымның пікірі еді. Қазір мектептегі 

жазылым жұмыстарының формасы өзгергенімен, мазмұны бір. Бастысы бұл дағды баланың 

ойлауы мен тілін дамытады. Әдіскер шығарма жазу процесінде баланың әрі тілі жаттығып, 

әрі логикалық ойы жетілетіндігін айта келіп, шығарманың мазмұндамадан өзгешелігі – 

шығарма жазғанда оқушы фактілерді өз беттерімен реттестіріп алып, айтқан сөздеріне 

тиісті дәлелдер келтіре отыруды, жақсылап ойлау қажеттігін ескертеді. Кез-келген 

ығарманы жазуда сөйлемдерді дұрыс құра білуге үйретуге келіп саяды, яғни «жазба сөзде, 

тегі, қысқа-қысқа сөйлемдерден жазуға көбірек дағдыландыру керек. Жазба сөздің 

техникасына жетілмеген бала ауызша айтқандағы үлгісімен (сөйлем шекараларын елемей) 

шұбатылып айта береді [4,65б.], -дейді. 

С. Жиенбаевтың пікірінше  «мектеп баласына жазуға берілетін тақырыптар негізінде 

сабақта тексеріліп, әңгімеленген мәселелердің көлемінен алыс кетпеуі тиіс... оқушы 
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мектепте оқыған сабақтарына сүйене тұрса да, сонымен қатар материалды өзінше 

жоспарлап, өз білгендерінше мазмұндайды». Әдіскердің өткен ғасырдың елуінші жылдары 

айтқан бұл пікірлері қазіргі мектеп тәжірбиесінде де кеңінен қолдау табуда. 

Ғалым Ә. Қоңыратбаев та оқушыларға шығарма жаздырудың маңызына тоқталып, 

оны бастауыш сыныптан бастау қажеттігін ескертеді. Автор 5-6 сыныптардағы әңгімелеу-

суреттеу түріндегі шығармалар жаздыртуға болатындығын және ол жұмыстардың 

ерекшеліктерін сөз еткен. Бұл шығармаларда баяндаумен бірге, суреттеу, мінездеу, 

пайымдау элеметтері болатындығын және олардың әрбәр түрін әр сыныпта нақтылап 

үйреткен тиімді екенін ескертеді. Себебі, автордың көрсетуінше, 5 сынып оқушыларының 

қайсының болсын өз жолдастарына мінездеме беруге, өзі тұрған жердің, өзі оқитын 

мектептің көрінісін сипаттауға шамасы келеді, тек қана оларды шығарма жаза білуге үйрету 

керек. Автор әңгімелеу түріндегі шығарманы 1) істің оқиғаға дейінгі жайы, 2)оқиғаның өзі, 

3) оқиғадан соңғы жағдай деп үш бөлшекке бөліп, мұндай шығарманың мақсаты – баланы 

өз ойын жүйелеп айтып беруге, сол оқиғаларға аздап баға беруге үйрету деп көрсеткен [5, 

6б.]. Жазылым тапсырмаларының маңызына кеңінен тоқталып, баланың ойлау жүйесіне 

тигізетін әсерін саралаған. 

Жаңартылған білім мазмұнына сәйкес қазіргі білім жүйесінде де оқушылардың 

қарым-қабілетін көрсетуде жазудың орны ерекше.  Жазылым дағдысын дамытудың маңызы 

жайлы НЗМ-нің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Максутова Жансауле Артурқызы 

мынадай пікір білдіріпті: «Жазылым 4 дағдының ішінде оқушының нәтиже көрсететін, 

мұғалімнің өнім алатын дағдысы. Кейбір оқушылар табиғатынан шапшаң болады да, тілді 

игеруде сөйлеуден, тыңдаудан ерекше қабілеттілік танытады. Ал, біреулері қабілеттері бола 

тұра  бетпе-бет сөйлесу мен тыңдауға келгенде қиындықтарға кездесіп жатады, яғни тым 

жай қабылдайды. Көптеген дерек көздеріне сүйенсек, жазылым дағдысы дәл осындай 

асықпай ойлап, баяу қимылдайтын оқушыларға лайықты дағды екендігі көрсетілген. Олар 

әр сөйлеміне баса мән беріп, ерекше идеяларын жинақтап баяндауға тырысады және бұл 

істе керемет шеберлік танытады. Алайда, бұл шапшаң оқушылардың жазылымды игеріп 

алды деген сөз емес. Ең басты нәрсе, оқушының осы дағдыны өмірде қолдана алуы, сол 

қажеттілікті мұғалімнің оқушы санасына жеткізе білуі»[6, http://zkoipk.kz]. Яғни, қазіргі 

білім беру бағдарламасында да  баяу қимылдайтын оқушының оқу жетістігін бағалауда, 

ойын дамытуда басты, өнімді дағды – жазу. Бұл туралы ағартушы ғалымдарымыз өз 

тұжырымдарын дәлелді түрде жеткізген. Қазіргі білім беру жүйесінде де олардың айтқан 

ойлары өз мәнісін жоғалтқан жоқ. 

«Жазу -адам ойындағы құбылыстардың жарыққа шығуының, дәлірек айтқанда 

шығармашылық әрекетінің құралы. Жазудың арқасында сөз екінші өмірге, дербес өмірге ие 

болады. Демек, жазу карым-қатынас құралы емес, тілдік жағдаят болмаса да адам өз ойын 

монологті түрде жарыққа шығаратын сананың материалдану құралы болады. Жазу – мәтін 

мазмұнын тез түсінуге, бірден кабылдауға, оңай меңгеруге ауызша тілге қарағанда 

қолайлы»1,65 б.], - деп Қ. Күдеринова айтқандай оқушының бойында да шығармашылық 

қабілетін шыңдау үшін, жазудың атқарар қызметі маңызды екенін көре аламыз. Жазылым 

белсенді іс-әрекетті қажет етпей шығармашылықты дамытуда жүзеге асатын дағды екені 

белгілі. Ендеше, оқушы бойындағы жазылым дағдысын қалыптастыруда жазудың пайдасы 

мен маңызын  зерттеуші-ғалымдарымыздың еңбектерінен көре аламыз. Шығарма мен 

мазмұндама жұмыстарын қалай дұрыс жазу қажеттігіне тоқталған ғалымдардың әдістерін 

мектепте қолданып, оқыту керек. Олардың солл уақыттағы жазуға байланысты айтқан ой-

пікірлері бүгінгі күні де өз мәнін жоғалтқан жоқ. Қазіргі зерттеуші ғалымдардың 

еңбектерінде де жазылымды дамытатын тапсырмалар жеңілден ауырға бағытталады. Бұл 

бір ғасырдай уақыт өтсе де алғашқы әдіскер-педагогтар тұжырымдарының формасы 

өзгергенімен мәнісі сол қалыпта қалғанының тағы бір дәлелі.  
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Мақалада І.Жансүгіровтің ағартушылық идеялары және «Жетісудағы оқу 

мәселелері» мақаласындағы көтерілген мәселелердің  өзектілігі, бүгінгі қоғам дамуымен 

байланысты тұстары сөз болды.    

Тірек сөздер: ағартушылық, мақала, мәселе, өміршеңдік, өзектілік, идеялар 

 

Статья посвящена просветительским идеям И. Жансугурова – казахского 

таланта, одаренного поэта, выдающегося писателя, общественного деятеля, 

журналиста, просветителя, а также актуальности и живучести вопросов, поднятых в 

статье «Проблемы обучения в Жетысу». 

Ключевые слова: просвещение, статья, проблема, жизнеспособность, 

актуальность, идеи 

 

The article is devoted to the Enlightenment ideas of the Kazakh native talent, a gifted poet, 

mature writer, public figure, journalist, educator – I. Zhansugurov, as well as the relevance and 

viability of the issues raised in the article " Problems of learning in Zhetysu". 

Key words: enlightenment, article, problem, viability, relevance, ideas 

 

І.Жансүгіров – жұртын өнер-білім көгінде самғатуды көксеген тұлғаның бірі. 

Алайда, ақынның ағартушылық қыры күні бүгінге дейін толық зерделенбеген. 

І.Жансүгіровті ағартушы тұлғасында қарастыруды өз мақаласында  Ғ.Тұрсынбай атап өтеді: 

«Осыдан 26 жыл бұрын, яғни, 1994 жылы Талдықорған қаласында І.Жансүгіров (тің)100 

жылдық мерейтойы қарсаңында ғылыми конференция өтіп, республиканың газет-

журналдары ақын жайлы жарыса естеліктер жазды. Өкінішке қарай, бүкіл мақала Ілекеңнің 

тек қана ақындық, жазушылық, журналистік өнерінің төңірегінде ғана болды. Ұстаздық-

ағартушылық еңбегі, тәрбиелік көзқарасы жайлы бірлі-жарым мақалалар болмаса, тақырып 

толық ашылмай қалды. 

Сол кезде «Ана тілі» газетінде Бақыт Сарыбалаұлының «Алты Алаштың ардағы» 

айдарымен «Ілияс» атты мақаласы жарық көрді. Сол мақалада: «Ол – қазақ жырының 

Құлагері. Ол – парасатты прозашы. Ол – жалынды баспасөзші – жорналшы. Ол – сындарлы 

http://zkoipk.kz/
mailto:saule79_kz@mail.ru
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сықақшы. Ол – білікті әдебиет сыншысы. Ол – талғампаз тәржімеші. Ол – тегеурінді 

драмашы» деген екен. Мен ол сөзді қолдап, қуаттап отырып, «Ол – ағартушы – ұстаз» деген 

сөзді ұсынған едім», - дейді [3]. 

Ілияс Жансүгіровтың басты мұратының бірі ағартушылық болуының тағы бір дәлелі, 

1920 жылы ауылдан білім іздеп Алматыға келіп, үш айлық мұғалімдер курсын бітіреді. 

Кейін Ташкент қаласындағы Қырғыз Халық ағарту институтының жанындағы қысқа 

мерзімді курста 5-6 ай оқығаннан кейін денсаулығының  нашарлауына байланысты аулына 

келіп, туған ауылындағы мектепте 1922 жылдың соңына дейін қызмет атқарады. Ондағы 

мақсаты ауыл жастарының жүйелі білім алуына өз үлесін қосу болады.  

Құсайын Шөкенов – балалық шағын, өмірінің алғашқы белестерін І.Жансүгіровпен 

бірге өткізген. Ол өзінің «Біздің Ілияс» (Алматы қаласындағы «Жазушы» баспасынан 1969 

жылы) атты естелік кітабында: «Қарағаштағы мектепті тамамдағаннан кейін Ілияс 1915-

1919 жылдары ел арасында белгілі мектеп болмаса да, өз ынтасымен киіз үй, көшеде қона 

жүріп, бала оқытты. Текке жүруді өзіне мін көретін. Жаңа өмірге жету үшін білім, мәдениет, 

еңбек қажет екенін сезініп, дүниетанымын кеңейте бастаған кезі осы еді». 

«...Өзінің туып-өскен мекені, Ойтоған мектебінде жұмыс істеуі -  Ілияс өміріндегі 

елеулі кезең. Күн сайын ересектерге сабақ оқытып, Қосшы ұйымының еңбек жөніндегі 

істеріне көмектесетін. Ілиястың бұл мектепте сабақ берген кезі – 1920-1922 жылдар», - 

дейді [4, 260]. 

Ақын замандасының, әдебиет зерттеушілерінің  айтқандарына сүйене отырып 

шығаратын түйініміз, Ілияс Жансүгіров, ең алдымен, ұстаз және шығармашыл тұлғаның 

көркем туындыларында ғана емес, мақалаларында да ағартушылық идея орын алды. Ол 

заман қиындығына қарамастан, қазақ жастарының білім алуына өз үлесін қосты. «Қазақтың 

даму көзі – ауыл» екенін сол заманның өзінде-ақ нақты біліп, білім беруді ауылдан бастау 

керек деген қағиданы ұсынды.   

 «Жетісуда халық санында көпшілігін алатын қазақ-қырғыз. Патшашыл өкіметтен 

өте қысымшылық көрген һәм Кеңес өкіметіне қарсы шыққан ақтардың тұсында да түрлі 

үркін, қорқынға ұшырап шаруасын күйзелткен де қазақ – қырғыз.  

Тұрмыс тартысында, тіршілік алпарысында әлсіздердің аяныш дауыстарын, жұрт 

қатарлы жүрісінен жүре алмай қалып бара жатқандардың анық жүрек тілегін көзімен көріп, 

құлағын салып танысқан кісі ғана анық абайлайды. Сондықтан неше түрлі қиыншылық 

жетімдіктеріміз еріксіз ауызға түседі. 

Біздегі қиыншылықтың үлкені оқу-оқыту мәселесі болып отыр» [1,286], - деп өзінің 

«Жетісуда оқу мәселесі» мақаласында туған өлкесіндегі оқу-оқытуда қиыншылықтар бар 

екенін айқын көрсеткен. ХХ ғасыр басындағы түрлі соғыстар, әлеуметтік тартыстар 

қарапайым халықты күйзеліске ұшыратып, олардың тығырыққа тірелгенін айта отырып, 

ұлтын бұл тығырықтан алып шығудың жолы оқу-білім деп санаған. Оқу-білім берудегі 

олқылықтарды жою арқылы халқының өзге озық елдермен теңесетінін анық білген. 

Сондықтан ұлтжанды ағартушы шындықты боямасыз жеткізген. 

Мысалы, осы мақалада оқу-оқытудың  басты мәселесінің бірі ретінде кәсіби 

мұғалімдерді даярлау туралы айтылады. 

«Бастан кешкен бесжылдық төңкеріс дәуірінде істелген жұмыстың бәрі де аттың 

жалы, түйенің құмы дегендей асығыс, негізсіз істелді. Оқыту-оқу мәселесінде де салдыр-

салақ қылып, қысқа мезгілді курстар ашылды. Көрінген құлағынан ұсталып мұғалім 

қылынды. Шын айтқанда, бұрынғы қазақтың қой серкештік хатын білетіндерден 

мұғалімнің білімін арттыра алмадық» [1,286],   - дей отырып, білім кілті ұстаздың қолында 

екендігін, ал олардың дайындығына баса мән беру үшін толыққанды мұғалімдер 

даярлайтын оқу орындарын ашу керектігі жөнінде де өз көзқарасын білдірген. Бұл мәселе 

арада бір ғасырдай уақыт өтсе де, әлі толық шешімін таппай отыр. Әлі күнге дейін ауыл 

мектептерінде «бұрынғы қазақтың қой серкештік хатын білетіндерден» мұғалімдік қызмет 
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істеп жүргендер қаншама? Немесе биыл ғана министр А.Қ.Аймағамбетовтың 

бастамасының негізінде сапасыз білім беру нәтижесі анықталып жабылған ЖОО қаншама? 

Мектептерде бұл мәселе қазір пандемия жағдайына байланысты қашықтан оқыту кезінде 

тіпті ушыға түсті. «Қой серкештік» білімі ғана бар мұғалімдер қашықтан оқыту 

технологияларын толық меңгермей ауыл балаларының ғана емес,  бүкіл еліміздің білімі 

ақсап отырғанына барлығымыз куә болып отырмыз. І.Жансүгіровтың осы мақаласы өз 

заманында лайықты деңгейде талданып, өз бағасын алғанда, білім жүйесіндегі ХХІ ғасырда 

жасалған өзгерістер ертерек іске асса, қазір біз әлем елдерімен терезесі тең білім жүйесінің 

иегері емес, озық білім жүйесінің иегері болар ма едік!?. Әр жыл сайын білім жүйесі үздіксіз 

реформаға ұшырамас па еді!? 

Мақаладағы бүгінгі күнмен байланысты тағы бір өзекті мәселе – мектептердің жай-

күйі, жабдықталуы. «Ауыл арасынан мектептердің саны көбейтілді. 

Мектептің көбі қамыс заполат, шым-шеңгел,салқоралардан болды. Оған жоғары 

оқытушыларымыз тартылды...» [1,286],  - деп жазады ағартушы өз мақаласында, біздің 

заманда түр-түрімен сапасыз салынған  немесе ХХ ғасырдың 50-80 жылдары салынған әлі 

күнге күрделі жөндеу көрмеген, қираудың сәл алдында тұрған мектептер бар. Сондай 

мектептің бірі    Ілияс Жансүгіров шыққан Ақсу ауданында әлі де бар. (Сілтемені басыңыз 

[https://youtu.be/]) 

Мақаланың әрбір сөзін, әрбір мәселесін бүгінгі күнмен тікелей байланыстыруға 

болады.  

«Бір жағынан қарағанда, бұл асығыс істелген жұмыстың зияны да болды. Оқу деп 

ынтасы құрып ауырған түсінігі аз халықтың жоғарғыдай, мектеп пен мұғалімнен соқтасы 

суыды, ынтасы қайтты. Ел арасында мұғалімдеріміздің, мектептердің мұндай халдары оқу-

оқыту жұмысының базарын төмендетіп, бағасы арзанданды» [1,286],   - дейді ағартушы өз 

мақаласында. Тура осы қиындықтар біздің заманымызда, осыдан бірнеше уақыт бұрын, 

дәлірек айтсақ, 2019-2020 оқу жылындағы сәуір-мамыр айында, қашықтан білім беру 

жүйесі енгізілгенде орын алған еді. Қашықтан оқытуға дайындау барысында тез арада түрлі 

білім беру платформалары енгізіліп, мұғалімдерді ат үсті дайындықтан өткізіп, ол аз болса 

ғаламтор байланысы тұрақсыз болып, ата-ана да, бала да, мұғалім де онлайн оқытуға наразы 

болған болатын. Бұдан шығаратын қорытындымыз, білім жүйесіндегі қандайда бір 

мәселені шешер алдында барлық жағдайды бағдарлап алуға тиіспіз.  

Қазіргі қашықтан оқыту жағдайындағы халықтың жай-күйін сонау 1923-жылы дөп 

басып айтқан екен: « Мұның себебінің бір жағы шаруа күйзеулігінен болса, екінші жағы 

жоғары да айтылған түрдегі мектеп-мұғалімдерімізден халықтың ықыласы қайтқандығы» 

[1,286]. Не деген көрегендік, шынымен заман қанша дамыса да кейбір мәселелер 

өміршеңдігін жоймайды екен. Қазір пандемияға байланысты халық күйзелісте және 

қашықтан оқу жүйесіне басым бөлігі риза болмай отыр. Әлеуметтік желілерді ашып қалсаң, 

осы үзіндіде айтылған мәселелер туралы халық пікірі толып тұр.  

«Адамшылықтың, тіршіліктің негізгі тұтқасы – білім-өнер. Жалпы, тіршілік 

жарианында «Мәдениет – теңдік» деген қарақшыларға жеткізетін көтерме дөңгелек оқу-

оқыту екендігі талассыз [1,286], – деген пікірі Қазақстан Республикасының Елбасы 

Н.Назарбаевтың «Мәңгілік Ел» ұлттық идеясы жолдауында айтылған оқу-білім туралы 

сындарлы ойлармен де астасып жатыр.  

Ағартушымыздың оқу-оқыту жұмысындағы атап көрсеткен мәселерінің 

өміршеңдігі, атаған проблемаларының дәлме-дәлдігі кез-келген оқырманды таң қалдырады.  

Мысалы, ағартушы Жетісудағы сапалы білімді жүзеге асыруда туындап отырған 10 

сымбалды былай тізбектейді: 

«Менің ойымша, Жетісуда оқу-оқыту жұмысына төмендегі сымбалдарды керекті 

деп табамын:  

 

https://youtu.be/bTRnnkR4ih4
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1) Осы күндегі саналып келген мектептің көбі іске жарамайды, солардың бәрін де 

қалдыру.  

2)  Жарақсыз мұғалімнің бәрін де қалдыру.  

3) Жерге жайласу жұмысында отырықшылыққа кесілген жерден һәм бұрынғы қала 

болған жерлерден туралы үгіттеу жұмысын жүргізу.  

5) Салынатын мектеп жабдықтары туралы өкіметтен түрлі шаралар көру.  

6) Халықтан әр мектептің өзіне ыңғайлап қор (астық, мал басқалар) жасау.  

7) Жетісуда жалпы оқу жұмысына қор жасау.  

8) Мүмкін болса бұрынғы шала мұғалімдерге арнап пысықтау курсын ашу.  

9) Жетісудан басқа жақтың үлкен мектептеріне оқушылар жіберу.  

10) Жетісудағы оқу жұмысында істелген жалғыз негізді жұмыстың өзі қазақ-қырғыз 

институты. Мұның да халі осы күні аяныш. Күштің көбін институтқа салу. Қазіргі Жетісуда 

оқу мәселесі туралы негізгі жұмыс істейміз дегенде керек болатын сымбалдар осы. Мұны 

Жетісу өкіметінің, азаматтардың, халқының алдына тартамыз. Қалай да болса Жетісуда 

оқу-оқыту жұмысы туралы сөз қозғау, жаңа жол іздеу керек-ақ болды. (І.Жансүгіров, 

Матай, «Тілші» газеті. №17, 18, 18 ақпан, 1923 жыл) [1,287]».  

Енді осы аталған 10 мәселенің ішінде біздің заманымызда қайсысы өміршең деген 

сауалды қойсаң да, жауабы бірауыздан барлығы болатыны шүбәсіз. Мектептерді жаңалау, 

жөндеуден өткізу, олардың материалдық-техникалық базасын жаңарту, жаңа мектептер 

салу, олардың салыну сапасына назар аудару, мұғалім мәртебесін көтеру, мұғалімдерді 

қашықтықтан оқытуға машықтандыратын курстардың сапасына назар аудару, мектептердің 

үш ауысымдылығын жою, Жетісудан басқа аймақтардың үлкен мектептеріне оқушылар 

жіберу («Серпін» бағдарламасы),  ЖОО педагогикалық мамандар дайындаудың жұмысын 

жетілдіру мәселелері бір ғасырдай уақыт өтсе де, әлі де өзекті екеніне көзің жетеді. 

І. Жансүгіровтің әдеби мұрасы арқылы талай майталман, талай өркен, талай қоғам 

өнер-білімге, оқу-ғылымға, адамгершілікке, адалдыққа және тағы да басқа сансыз ізгі 

қасиеттерге тәрбиеленді және бұл үрдіс жалғаса береді. Тек осы шығармалардың 

ағартушылық идеяларын олардың басқа қырларымен астастырып оқытсақ, нұр үстіне нұр 

болары сөзсіз. Қорытындылай келгенде, Ілияс Жансүгіровтің ағартушылық қырын, зерттеу 

мақалаларындағы ағартушылық идеяларын зерттеп, зерделеу арқылы ондағы мәселелердің 

бүгінгі заман талабымен өзектестігін анық байқаймыз.  
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Мақалада «Абай жолы» романында кездесетін киім-кешек атауларының 

этнолингвистикалық сипаты қарастырылады. Этнолингвистика – ұлттық сипаты бар 

деп танылатын әлеуметтік, танымдық, эстетикалық, адамгершілік, руханилық, 

тұрмыстық қағидалар мен заңдылықтарды тілдік құралдар арқылы жеткізуді 

зерттейтін тіл білімінің бағыты. 

Тірек сөздер: этнолингвистика, этнография, этнос, лингвокогнитивтік. 

 

В статье рассматривается этнолингвистическая природа названий одежды в 

романе «Путь Абая». Этнолингвистика – это отрасль лингвистики, которая исследует 

национально выраженные социальные, когнитивные, эстетические, моральные, духовные, 

бытовые принципы и закономерности посредством языковых инструментов. 

Ключевые слова: этнолингвистика, этнография, этнос, лингвокогнитивный. 

 

The article discusses the ethnolinguistic nature of clothing names in the novel «The way of 

Abai». Ethnolinguistics is a branch of linguistics that explores nationally expressed social, 

cognitive, aesthetic, moral, spiritual, domestic principles and laws through language tools. 

Key words: ethnolinguistics, ethnography, ethnicity, linguistic and cognitive. 

 

 Егемендігіміз бен елбасының халыққа жолдаған «Болашаққа бағдар:рухани 

жаңғыру» атты мақаласының арқасында халқымыздың жадынан ұмыт бола жаздаған ата-

мұраға – этнографиялық атауларымызға, яғни, өнеріміз бен әдебиетіміздің асыл 

қазыналарына қайта үңілуге мол мүмкіндіктер туып отыр. Ғаламның тілдегі бейнесін жан-

жақты қарастыруда көркем мәтіндегі этнографиялық атауларды этнолингвистикалық, 

лингвокогнитивтік тұрғыдан талдаудың мәні ерекше.  

Этнолингвистика – латын тілінен аударғанда халықтың тіл білімі, яғни халық пен 

тілдің бір-бірімен байланысы деген мағынаны білдіреді екен. Тіл білімінің бұл бағыты 

ғылым ретінде өз бастауын Америка Құрама Штаттарынан алады. Оның негізін қалауға 

үлес қосқан ғалымдар ретінде Э.Сепир, Ф.Буаз, Б.Уорффты атасақ болады. Олар 

үндістердің тұрмысын, салт-дәстүрін, мәдениетін зерттеп, тіл білімінің жаңа бір саласына 

жол ашты.  

Этнолингвистика терминіне қазақ тіл білімінде ғалым Ә.Қайдар «Этнолингвистика 

– этнос болмысын оның тілі арқылы танып білу мақсатынан туындаған лингвистиканың 

(тіл білімінің) жаңа да дербес саласы» [1, 480] деп анықтама береді. Осы анықтамадан 

халқымыздың материалдық өндірістік деңгейі мен рухани өрісін бейнелейтін ана тіліміздің 

шексіз байлығын, ұрпақтан-ұрпаққа мұра болып келе жатқан асыл қазынасын барынша 

толық жинап көрсетіп, қыр-сырын анықтау – этнолингвистиканың міндеті екенін көреміз. 

«Этнолингвистика – халықтың этногенезін, тұрмыс-салты мен әдет-ғұрпын, мекен-

жайын, басқа да халықтармен тарихи-мәдени байланысын, күнделікті тұрмысын, 

материалдық және рухани мәдениетін зерттейтін тіл білімінің жаңа саласы» [2, 239], яғни 

белгілі бір көркем шығарманың этнографиялық қырын  сөз еткенде біз міндетті түрде 
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рухани және материалдық мәдениетке тоқталамыз. Атап айтар болсақ, дәстүрлі музыкалық 

ұлттық аспаптар, қару-жарақ атаулары, зергерлік атаулар, күнделікті тұрмыста 

қолданылатын қолөнер атаулары, тағам атаулары, киім-кешек атаулары және т.б. Соның 

ішінде төменде тоқталатынымыз – киім-кешек атаулары. 

Ұлттық материалдық мәдениеттің ерекше бір көрінісі – киім-кешекке қатысты 

атаулар. Киім адам баласының өмір сүруі үшін аса қажетті құралдардың бірі болып 

саналады. Бұл туралы ғалым С.Кенжеахметұлы өз еңбегінде ұлттық киімнің бай тарихи 

мұра, ал оны зерттеу дегеніміз – өткен ғасырлардағы әдет-ғұрып пен салт-дәстүрден бөлек 

сол кезеңдегі халықтың хал-ахуалынан да хабар беретінін айтады. Сонымен қоса, ғалым 

қазақ халқының ұлттық киімдерінің басқа ұлттардан, тіпті түбі бір түркі халықтарынан да 

өзгеше болуын – қазақтың көшпелі тұрмысы мен кең байтақ далада еркін ғұмыр кешуімен 

байланыстырады. 

М.Әуезовтың «Абай жолы» роман-эпопеясы нақты, тарихи кезеңдегі қазақ 

қоғамының тыныс-тіршілігінен хабар беретін энциклопедия ретінде сан алуан мәдени, 

саяси, тарихи т.б. ақпараттарға бай шығарма. Біз шығармада кездесетін киім-кешек 

атауларын мынадай лексикалық топтарға жіктеп қарастырдық: 

 

 

                                             

                                                       
 

 

 

 

                                                  
 

                               
 

Жасалу материалына байланысты жоғарыда берілген киім-кешек атаулары 

шығармада әр түрлі аталған. Мысалы:  

 «Тымақ – ер адамның бас киімі. Қазақ тілінің түсіндірме сөздігінде бұл лексемаға 

төмендегідей мысал берілген: Тымақ – аң терісінен жасалып, суықта киетін бас киім» [3, 

837]. Яғни, түрлі аңдардың терісінен жасалуына қарай романда тымақтың мынадай түрлері: 

түлкі тымақ, үкі тағылған ұзын төбе тымақ, пұшпақ тымақ, қара елтірі тымақ, сеңсең 

тымақ айтылса, ал кейде тымақтың түсі мен сыртқы көрінісіне қарай: сұрғылт тымақ, 

Бас киім атаулары: 

шәлі, орамал, шаршы, ақ жаулық, 

бөрік, тымақ, тақия және т.б. 

Киім-кешек атаулары 

Сырт киім атаулары: 

шапан, шекпен, ішік, тон 

және т.б. 

Үстінен киетін киім 

атаулары: бешпент, 

камзол, көйлек т.б. 

Аяқ киім атаулары: 

мәсі, етік, кебіс, калош, 

саптама т.б. 

Киімнің құрамдас 

бөліктері: белдік, белбеу, 

сырға, шолпы т.б. 

Киім тігетін материал: шыт, барқыт, 

елтірі, кәмшат, жүн, мақпал, манат, дүрия, 

шағи, атлас, батсайы, биқасап және т.б. 
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қызыл күрең тымақ, көк тымақ, қара тымақ және шошақ тымақ т.б. түрлері кездеседі. 

Шығарманың кей тұстарында тымақтың жұқа не қалың немесе маусымдық ерекшелігіне 

орай қалың тымақ, жұқа тымақ деген түрі де ұшырасады. Жоғарыда айтылған тымақтың 

түрлері де шығарманың өн бойында кезігеді. 

Үлкендер пұшпақ тымақ кисе, соңғы жылдарда бозбаланың көбі осындай түлкі 

тымаққа ауысқан еді. («Абай жолы», 97 б.) 

Алдыңғы келген сеңсең тымақ, көне тонды, ұзын бойлы жолаушының кірпігіне 

шейін қырау тұрып қапты. («Абай жолы», 283 б.) 

Қара мақпалмен тыстаған жұқа қара елтірі тымақтары бар. (Абай жолы, 186 б.) 

Абай бұл кеште өзінің өзгеше халына үйрене алмай, қатты қысылумен болды. Ұзын 

тымақ та көзіне түсіп, терлетіп мазасын кетіріп отыр. (Абай жолы, 235 б.) 

Қазақтың киім-кешек үлгілерінде кейбір жергілікті ру-тайпаға байланысты да 

ерекшеліктер болған. Мысалға жоғарыда айтқан тымақтың өзінің әр руға байланысты 

түрлері көп. Проф. Е.Жанпейісов М.Әуезов шығармаларының материалы негізінде 

тымақтың мынадай түрлерін атап көрсеткен: төрт сай аласа төбелі тобықты тымағы, 

сегіз сай уақ тымағы, жекей тымақ, қаракесек тымақ, сырмаланған алты сай найман 

тымақ, жіңішке ұзын төбелі керей тымағы т.б. [2, 318]. 

Романда тобықты мен Қарқаралы елінің қазақтарының тымақтарын жазушы 

былайша сипаттайды: 

 Олардың жағасы да Тобықты үлгісінен басқаша, Тобықты тымағы 

Қарқаралынікіндей төрт сай емес, алты сай болатын. Абайдың кигені сондай өз елінің 

тымағы. Белінде кісе белдік емес, жасыл түсті кәріс белбеу.  (Абай жолы, 97 б.) 

 – Қой, шырағым! Тобықты тымағын аулыңда киерсің. Біздің аулымызда күйеу 

тымағымен жүр! - деп бұйрық берді. (Абай жолы, 234 б.) 

Жоғарыдағы пікірден түсінетініміз, әр рудың өзіндік көшіп-қонатын маусымдық 

жерлерінен бөлек олардың бас киімдерінде де өзгешеліктің бар болғандығы. Ертеде 

халқымыз кездескен бейтаныс жолаушының үстіндегі киімі мен бас киіміне қарап-ақ ол 

адамның қай рудың қазағы екенін бірден аңғаратын болған. 

Бас киім атауларының тағы бір түрі – бөрік. «Қазақ халқының салт-дәстүрлері мен 

әдет-ғұрыптары» аты еңбекте бөрікке төмендегідей анықтама берілген. 

«Бөрік – қазаққа жарасатын бас киімнің бірі. Бөріктің сырты мақпал, пүліш, барқыт 

сияқты қымбат маталардан тігіледі. Оның жазғы, қысқы түрлері де болады. Жиегіне қымбат 

бағалы аң және мал терілері ұсталады. Көмкерілген тері түрлеріне қарай кәмшат бөрік, 

құндыз бөрік, жанат бөрік, сусар бөрік, түлкі бөрік, күзен бөрік деп аталады. Бөрік үш, төрт 

немесе алты қиықтан құрылады да, оны тиісінше үш сай, төрт сай, алты сай деп атайды. 

Бөрікті ерлер де, қыздар да киеді. Қыздар киетін бөрік дөңгелек төбелі немесе конус тәрізді 

биіктеу болып келеді. Сәндік үшін төбесіне үкі, жиегіне моншақ, шашақ, түрлі асыл тастар, 

түйме, оқа, зер, күміс тағылады» [4, 344]. 

«Абай жолы» романында аталған бөрік түрлерінен жиі ұшырасатыны – кәмшат 

бөрік. Мысалға: 

Кәмшат бөрік, мақпал шапан, жібек шапан киген қыздар көп. (Абай жолы, 224 б.) 

«Ішік – іш жағы аңның терісінен тігіліп, сыртын матамен тыстаған жылы сырт киім» 

[3, 955]. Романда ішіктің тігілетін терісіне қарай: бота ішігі, тиін ішік, пұшпақ ішік, елтірі 

ішік, бешпент ішік секілді түрлері кездеседі. Оған мысал ретінде шығармадан мынадай 

үзінділер келтірсек болады: 

Иығына бота ішігін жамылып, шалқия отырып сөйлеген Құнанбай, осы үйде 

әркімге қарамайды. (Абай жолы, 18 б.) 

Саптама мен тиін ішікті әлі тастамаған Абай бұл үйде тоңазитын емес. (Абай 

жолы, 140 б.) 
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 Толық дөңгелек денелі, қызыл жүз, ақ сақалды Алшынбай, тірсекжең қара 

қамзолдың сыртынан пұшпақ ішігін желбегей жамылып отыр екен. (Абай жолы, 101 б.) 

 Суық түн, лайсаң күнге арнап, саптама, қалын шекпен, елтірі ішіктер киюмен 

бірге, меншікті, мінгіш аттарын да ауыстырып келе жатқан. (Абай жолы, 196 б.) 

 Жеңіл бешпент ішік киіп, білегін сыбаныңқырап алған Ызғұтты аңшыдай 

шапшаң, ықшам. (Абай жолы, 120 б.) 

Сырт киім атауларының тағы бір түрі – шапан. Шапанның да жасалу материалы мен 

түсіне байланысты түрлері өте көп. Шапанның өзге сырт киімдерден өзгешелігі туралы 

С.Кенжеахметұлының еңбегінде қысқаша баяндалған. 

«Шапан – қазақтың ежелгі әрі кәделі киімі. Ол – арасына жүн немесе мақта 

салынып, сыртын шұға, барқыт сияқты әдемі әрі мықты матамен қапталып, ішін астарлап 

тігетін жылы киім. Шапан тік немесе қайырма жағалы болады. Жағасы, өңірі, жеңі әсем 

ұлттық өрнектермен безендіріліп тігіледі. Әдемі болу үшін кейде жиегіне бағалы аң 

терілерінен, басқа матадан зер, бұлық немесе жұрын салынады. Шапанға түйме, 

әйелдердікіне ілгек, қапсырма қадайды немесе сыртынан белбеу буынады. Шапан үлгісіне 

қарай қаптал шапан, сырмалы шапан, қималы шапан болады [4, 347]. 

Жас жігіттің үстінде желбегей киген жеңіл сұрғылт шапан бар. (Абай жолы,    

178 б.) 

Қарғыс атқыр! -деп, Бөжей айғай салып еді, осы кезде оны жығып салып, тоны мен 

шапанын түріп тастап, Қамысбай қамшыны қайқайта көтеріп алды. (Абай жолы, 87 б.) 

Қазақ әйелдерінің ұлттық киім-кешектерінің бірі – орамал. Орамалдың да бірнеше 

түрлері бар. Олар: біртартар, түрме, шаршы, байлама және т.б. Соның бірі – шаршы.  

«Шаршы – әйелдердің басқа салатын төрт бұрышты, кішкене орамалы» [3, 906]. 

Мұнда орамалдың аты аты атап тұрғандай математикадағы төрт бұрышты шаршыға ұқсату 

негізінде аталғанын көреміз. Ал пішіні үшкіл, кішігірім бас ормалды қазақта біртартар деп 

атайды. 

Бұл кезде Бөжейдің өз үйінің ішінде қара сұр бәйбіше шаршысын шорт байлаған. 

Қара шашын тарқатып, екі иініне жайып салған. (Абай жолы, 179 б.) 

Ақ шаршы, кестелі кимешектерін әсем ғып салған күлкіші келіншектер де көп. 

(Абай жолы, 224 б.) 

Қазақ әйелінің бас киімдерінің тағы бір түрі – жаулық. Жаулыққа «Қазақтың салт-

дәстүрлері мен әдет-ғұрыптары» атты еңбекте мынадай анықтама берілген: 

«Жаулық – ақ матадан жасалған әйелдердің ең негізгі бас киімі. Әз әжелерді, асыл 

аналарды ардақтап, ақ жаулықты деп атайды. Жаулық – қазақ әйелдерінің ары, ажары, 

беделі мен көркі. Арқа жерінде ардақты әжелер жоғары және төмен деп аталатын қос 

жаулық тартқан. Мұндай жаулықтар биік әрі көрнекті болғандықтан, әжелер мәртебесі мен 

ажарын көтере түседі. Ертеде мұндай жаулықтарды көбінесе бәйбішелер киген» [4, 347].  

Ақ жаулықты келіншектер, үкілі кәмшат бөрікті қыздар көрінеді. (Абай жолы, 

233 б.) 

Қазақ халқының ұлттық киімдерінің ішінде аяқ киімнің алар орны ерекше. Соның 

бірі – етік. 

«Етік – былғарыдан, құрымнан тігілетін ерлер мен әйелдердің аяқ киімі. Түрлері: 

жым етік, қисық табан етік, жай табан етік, шоңқайма етік. Мұны қыста да, жазда да киеді. 

Ерлерге арналған, қонышы тізеден асып қара санға дейін жететін етік – жырым етік, ішіне 

байпақ салатын етікті – байпақты (саптама етік) етік дейді. Соңғы екі түрін еркектер қыста 

ғана киген. Етікшілер мұндай етіктерді тарамыспен көктеп, қайың немесе емен шегемен 

шегелеп тігеді. Кейбір шеберлер сықырлап жүрсін деп етік ұлтанына тоз салады. Мұндай 

етікті сал, серілер мен бозбалалар киген [4, 348]. 

«Абай жолы» романында аталған етіктердің бірнеше түрлері кездеседі. Атап айтсақ: 

 



 

 

67 
 

«ЖАНСҮГІРОВ ТАҒЫЛЫМЫ»  
республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

4 желтоқсан, 2020 ж. 
 

 
Етік тартар дейтін бір алым тағы бар. Күйеудің етігін жеңге шешеді де, тағы 

ақы алады. (Абай жолы, 241 б.) 

Саптама мен тиін ішікті әлі тастамаған Абай бұл үйде тоңазитын емес. (Абай 

жолы, 140 б.) 

Киім тігілетін материалдың түрлеріне тек аңның терісі ғана емес, сонымен қатар 

мата аттары да қатар айтылған. Ұлжан Алшынбайдікіне көп қазына әкелді. Келген жылқы, 

түйеден басқа, жыртыстың бұл-матасының өзі екі үлкен атанға артылып келіп еді. Оның 

ішінде келінге жасау тігілетін батсайы, мақпал, манат, дүрия, шағи бөлек салынған. 

Бірер сандық осы қымбаттарға толы болса, өзге теңдері құда-құдағилардың сыбағасы 

(Абай жолы, 231 б.) - делінген романның «Өрде» тарауында.  

Шығармада матаның жоғарыда берілгеннен бөлек басқа да түрлері кездеседі. 

Мысалы: шыт, барқыт, кәмшат, жүн, атлас, биқасап және т.б. 

Үстінде тиін ішіктің сыртынан киілген, жағасы қайырма қара барқыт қаптал 

шапаны бар. (Абай жолы, 187 б.) 

Судыраған қара жібек биқасаптан әдемі жеңіл шапан киген. (Абай жолы, 178 б.) 

Абай қасындағы аққұба қыз атып тұрып, атлас шымылдықты сусылдатып 

түсіріп жіберді. (Абай жолы, 235 б.) 

Орталарына үлкен сырғалы, кәмшат бөрікті кекселеу қыздар араласып отырысқан 

екен. (Абай жолы, 230 б.) 

Тойда, әр түрлі ұлттық мерекелерде біркиер киім атауларын ғалымдарымыз ер 

адамның және әйел адамның салтанатты киімдері деп жеке қарастырып жүр. Мысалы 

ғалым К.Күркебаев өз еңбегінде бұл киім атауларын төмендегідей бөліп қарастырған:  

а) ер адамдар киімінің атаулары: бешпент, кең шалбар, шапан, шекпен, ақ киіз 

қалпақ, айыр қалпақ, дөңгелек тақия, қайқы тұмсық етік.  

ә) әйелдердің салтанатты киімдерінің атаулары: қос етек көйлек, жеңсіз қынама бел 

қамзол, кемер белдік, үкілі тақия, қарқара (төбесі биік, шошақтау келген, жайлауға 

көшкенде бай қыздары киетін қауырсын қадаған сәнді бас киім; оны жас әйелдер де киген), 

сәукеле [5, 151].   

«Абай жолы» романында біркиер салтанатты киім атаулары ұшырасады. Оған мысал 

ретінде Абайдың қайнына баратын тұсын айтсақ болады.  

 Басқа үкі тағу – бар күйеудің әдеті. Ол ғана емес, қызыл манат шапан мен биік 

өкше етік киіп, елден ерекше ұзын төбе тымаққа үкі тағып алу бұл өңірдің бар күйеуіне 

жол болатын. («Абай жолы, 232 б.) 

Романдағы бұдан өзге киім атаулары мынадай: 

1. Шекпен. Өңшең тон, шекпен киген сұрғылт топтың пішіні де, қазіргі күздің 

сұрғылт, жабырқау аспаны сияқты күңгірт, салбыраңқы. (Абай жолы, 64 б.) 

2. Күпі. Үйіне беттесек, есігінен тон-күпіміз сыймайды. (Абай жолы, 358 б.) 

3. Бешпент. Тоғжан есікке қарай қозғалғанда, Абай қадалып, телміре қарап қалып, 

бешпентін екі иығынан шеше беріп еді. (Абай жолы, 149 б.) 

4. Көйлек. Бешпенті екі иығынан түсіңкірепті де, аппақ көйлегі ашылып тұр. (Абай 

жолы, 149 б.) 

Қорыта айтқанда, этнолингвистика – тілді мәдениетпен, этномәдени факторлармен 

байланыстыра қарастыратын тіл білімінің бір саласы. Бізге жеткен көркем шығармалардың 

халықтың сол кезеңдегі тұрмыс-тіршілігінен, салт-дәстүрінен, кәсібінен, ұлттық сана мен 

талғам негізінде қалыптасқан мәдениетінен мол ақпарат беретін құнды дүние екеніне 

көзіміз жетті. Адамзат баласы үшін ең қажетті осындай материалдық дүниенің бір саласы – 

киім-кешек атаулары. Қазақ халқының киімдері көне заман тарихымен бірге дамып, біте 

қайнасып келе жатқан бай қазына. Ұлттық материалдық лексиканың мол қабатын құрайтын  

қазыналы байлығымыз романда кеңінен көрініс тапқан. 
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Мақалада «Қобыланды батыр» жырын орта мектепте оқыту арқылы 

патриотизм, гуманизм және ұлттық құндылықтарды оқушы бойына дарытудағы тиімді 

жолдары көрсетілді.  

Тірек сөздер: эпос, батырлар жыры, патриотизм, этномәдени лексика, ұлттық 

құндылық, Қобыланды батыр. 
 

В статье показаны наиболее эффективные способы привить ученикам 

патриотизм, гуманизм и национальные ценности через преподавание эпоса «Кобыланды 

батыр» в средней школе. 

Ключевые слова: эпос, героический эпос, патриотизм, этнокультурная лексика, 

национальные ценности, Кобыланды батыр. 
 

The article shows the most effective ways to instill in pupils patriotism, humanism and 

national values through teaching the epic "Kobylandy Batyr" in secondary school. 

Key words: epic, heroic epic, patriotism, ethnocultural vocabulary, national values, 

Kobylandy batyr. 
 

Біздің қоғамды кеңінен демократияландырудың қазіргі жағдайында халықтың өз 

тарихына, мәдениетіне деген қызығушылығы жандана түседі, зор идеялық-эстетикалық 

және адамгершілік құндылығы бар рухани мұра ретінде туған фольклордың маңызы арта 

түседі. Қазақ халқы өзінің көпғасырлық тарихында терең мазмұнымен, жоғары 

көркемдігімен және жанрлық сан алуандығымен ерекшеленетін, халықтың дәстүрін, 

тарихын, тұрмысын, оның мұраттарын, ұлттық сипаты мен тілдік ерекшеліктерін зерделеу 

үшін бай танымдық материал ұсынатын бірегей фольклор жасады. Қазіргі жаңартылған 

білім беру мазмұнына көшкен қазақ мектебінде туған әдебиетті оқыту күрделі және қиын 

процесс. Бұл процесте ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып, көркем шығармаларды 

зерттеудің мақсатты, ғылыми негізделген тәсілі неғұрлым көп болса, оқыту нәтижелері 

соғұрлым сәтті болады. Мәдени аспект ұлттық мәдениеттің жандануы жағдайында ең 
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маңызды болып табылады. Көркем әдебиеттің оқушыға әсер етуінің өзіндік ерекшелігі, ол 

әдебиетті өнер түрі ретінде эстетикалық қабылдау қабілетін ғана емес, сонымен қатар 

шығармада көрініс тапқан барлық өмірлік құбылыстарға эстетикалық тұрғыда әсер ету 

қабілетін қалыптастырады. 

Өмірлік түйіндер, автордың сенімдері, оның сезімдері - мұның бәрі көркем 

шығарманың бітіміне, оқырманның ақыл-ойына, сезіміне, ерік-жігеріне әсер ететін өмірдің 

белгілі бір катинасына енеді. Бұл әсер -  ол көркем шығармадағы оқиғаны өз басынан 

кешіргендей сезімде болғанда  белгілі бір көзқарастарды қалыптастыру, адамның 

азаматтық және адамгершілік қасиеттері процесінде жүзеге асырылады, көркем 

шығармадан туындаған эстетикалық сезімнің тереңдігімен тікелей байланысты болады. 

Қазақ мектебінде өз ана тілінде білім алған оқушының әрине, мәдени - тарихи және ұлттық 

дәстүрлерге негізделген өмірлік тәжірибесі ерекше. Әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер бізге 

ұлттық тәрбие берудің таптырмас мектебін жеткізді. Қазақ халқы өзінің даму барысында 

адамның белгілі бір идеалын жасады. Бұл идеал ең жоғары моральдық қасиеттерді бойына 

сіңірді: адалдық, шыншылдық, өз халқына деген сүйіспеншілік, ата-бабаларының жеріне 

адалдық, үлкендерге құрметпен қарау. Көркем әдебиет идеялық-адамгершілік және 

эстетикалық тәрбие беретін тиімді құрал болды, ол көркем шығарманы қабылдаудың 

ұлттық ерекшеліктерін ескере отырып, өнердің ерекше түрлерінің бірі ретінде 

қарастырылады.  

Қазақтың рухани мәдениетінің бірегей ескерткіші «Қобыланды батыр» эпосы [1] 

ұлтымыздың қазақ ауыз әдебиетіндегі биік шыңы болып табылады. Фольклорлық 

туындыларды оқытуға байланысты арнайы әдістемелік зерттеулердің болмауына 

байланысты қазақ әдебиеті сабағында эпостық шығармалардағы этномәдени лексиканы 

меңгертуге тиісті көңіл бөлінбейді. Нәтижесінде туған фольклорымыздың бай идеялық-

адамгершілік және гуманистік құндылығына оқушы өз бетімен бойлай алмайды, олардың 

ауызша халық шығармашылығы туралы білімі үстірт күйінде қалады.  

Жаңа мыңжылдықтың маңызды міндеттерінің бірі - жаңа адамды тәрбиелеу, үшінші 

мыңжылдықта өмір сүретін болашақ тұлғаны қалыптастыру. Қазақ халқында ұлттық 

тәрбиенің жүйесі біртұтас, ол жеке тұлға мен оның ұлттық сана-сезімін, адамның 

шындыққа адамгершілік-эстетикалық көзқарасын қалыптастыруға бағытталған. Ұлттық 

тіліміз көп қырлы халық шығармашылы: фольклор, мифология, өнер – осының барлығы 

өскелең ұрпақтың бойында патриотизм және адами құндылықтарды қалыптастыруда 

үшінші мыңжылдықтың болашақ азаматын тәрбиелеудің пәрменді құралы болып 

табылады. Қазіргі заманғы мектептің оқу-тәрбие процесін құруда үш қағидаттың бірлігі 

болуы керек: ұлттық, ұлтаралық және жаһандық, бұл оқушыға өзінің туған еліне деген 

махаббатын, сүйіспеншілігін сезінуге, өзін халқының азаматы, әлемдік өркениеттің 

субъектісі ретінде сезінуге мүмкіндік береді. Гуманистік идеялардың қалыптасуы 

жалпыадамзаттық құндылықтардың қалыптасуының негізгі шарты, іс-әрекетке басшылық 

гуманизмнің, сұлулықтың, шындықтың моральдық категориялары тұрғысынан ұлттық 

ерекшеліктерді қарастыру болады деп болжайды. Қазіргі уақытта адамның, қоғамның 

басым жалпыадамзаттық құндылықтарды білуі ерекше маңызды. Жоғарыда 

айтылғандардың бәрі біздің зерттеуіміздің өзектілігі қазақ әдебиеті сабақтарында, 

факультатив сабақтарда және сыныптан тыс жұмыстарда «Қобыланды батыр» эпосын 

зерттеудің ғылыми негізделген әдістемелік жүйесін құрудың әлеуметтік маңыздылығы мен 

практикалық қажеттілігімен анықталатынын көрсетеді. 

Қазақ әдебиеті сабағында қазақтың батырлық эпосы «Қобыландыны» оқыту 

барысында оқушылардың гуманистік дамуы бойынша жүйелі және мақсатты жұмысты 

төмендегідей жіктеп көрстеуге болады:  

- оқушыларды қазақ халқының рухани құндылықтарына тарту; 

- халық шығармашылығының адамгершілік-эстетикалық құндылығын неғұрлым 
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мағыналы түсіну; 

- адамдар арасындағы гуманистік қатынастарды қалыптастыру; 

- жалпыадамзаттық құндылықтарға, өз халқының, ұлтының өткеніне деген 

сүйіспеншілік пен құрметке тәрбиелеу. 

Зерттеудің мақсаты мен гипотезасына сәйкес біз келесі негізгі міндеттерді алға 

қойдық: 

- қазақ мектебіндегі әдеби білім мен тәрбие жүйесіндегі қазақ халық 

шығармашылығының көрнекті ескерткішінің орны мен рөлін анықтау;  

- оқушылардың гуманистік мұраттарын қалыптастыру аспектісінде «Қобыланды 

батыр» эпосын зерттеудің әдістемелік жүйесін құру; 

- оқушылардың гуманистік дүниетанымын қалыптастыру аспектісінде «Қобыланды 

батыр» эпосын зерттеу бойынша түрлі оқу құралдарын жасау үшін әдістемелік және әдеби 

алғышарттар әзірлеу; 

- «Қобыланды батыр» эпосын зерттеу барысында гуманистік идеалдарды 

қалыптастырудың оңтайлы әдістері мен тәсілдерін теориялық негіздеу және оқытудың 

тиімді әдістемелік кешенін жасау. 

Зерттеуімізде мынадай мәселелерге назар аудардық:  

1. Қазақ халқының батырлық эпосы қазақ оқушыларын әдеби білім мен тәрбиелеудің 

жалпы жүйесіндегі жетекші компоненттердің бірі болып табылады . 

2. Қазақ эпосын қазақ әдебиеті, тарих, бейнелеу өнері, музыка сабақтарымен өзара 

байланыста зерделеу оқушылардың адамгершілік-эстетикалық, гуманистік түсініктерін 

қалыптастырудың маңызды шарты болып табылады . 

3. Халықтық қазақ эпосын зерттеудегі мәдени көзқарас мектеп оқушыларын тек 

туған мәдениетімен ғана емес, әлемдік эпос мәдениетімен де таныстырады, эпостың 

көркемдік байлығын қабылдау қабілеті мен дағдыларын дамытады . 

4. «Қобыланды батыр» эпосын зерделеу процесінде гуманистік мұраттарды 

тәрбиелеу сабақтардағы, факультативтік сабақтардағы, сыныптан тыс оқу сабақтарындағы 

және сыныптан тыс жұмыстардың әртүрлі түрлеріндегі әртүрлі қызмет түрлерін 

үйлестірген жағдайда мүмкін болады.  

 Эпоста оның көп қырлы аспектілерін зерттеуге өзек ететін құнды 

материалдар бар. Сондықтан да әдебиеттанушылардың, лингвистердің, тарихшылардың, 

психологтардың, философтардың, этнографтардың осы ежелгі ескерткішке ерекше назар 

аударуы - заңды құбылыс. Олардың әлеуметтік-этникалық, дәстүрлі-болмыстық және 

ұлттық-мәдени өмірдің жекелеген мәселелеріне қатысты көзқарастары қаншалықты әртүрлі 

болса да, олардың ғылыми тұжырымдамалары әртүрлі болса да, олардың барлығы қазақ 

эпосын әлемдік өркениеттің көрнекті ескерткіші ретінде бағалауы біртұтас. 

Материалдық мәдениет атаулары әр халықтың саналы еңбегінің жетістігін көрсете 

алады. Осы орайда Р.Г.Ахметьянов: «Материалдық мәдениет атаулары адам қызметінің 

басты материалды игілікті өндіру жағын белгілейді, яғни баспана, тамақ, киім т.б., оларды 

талдау халықтың тарихын оқу үшін аса маңызды көңіл аударарлық жай болып саналады» 

[2, 170-б.], – деп жазады. 

Материалдық мәдениет атаулары көне тұрмыс пен бүгінгіні байланыстыратын әр 

дәуірдің тарихын сипаттайтын тілдің тарихи  категориясының негізін құрайды. Бұл 

жайында ғалым Ө.Жәнібек: «Қазақ қоғамы «қарға тамырлы» қазаққа тән бет-пішін мен 

тұрпаттың үш мың жыл бойы желісі үзілмей, жалғасып келе жатқанынан, ұлан-ғайыр 

кеңістікте қалыптасқан заттық  мәдениеттен, дәстүрлі өнердің кәсіпшіліктен көрінетін 

белгілермен де  қызықтырады» [3, 65-б.], – дейді. Заттық мәдениет атауларын сан ұрпаққа 

мұра болып жалғасатын байлықтың көзі екендігін А.Сейдімбек: «Материалдық мәдениет – 

жер бетінде тіршілік еткен адамдардың өзі өмір сүруі үшін жасаған түрлі еңбек 

құралдарымен қоса, мекен-жайы, киген киімі, жүрген көлігі, тұрмыста қолданған дүние 
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атауларының өзінен кейінгі ұрпағына қалдырған заттық байлығы» [4, 24-б.], – деп 

танытады. 

Жырдағы тұрмыстық атауға байланысты этнографизмдер халықтың материалдық 

мәдениетін танытатын деректер көзі әрі ұлт тілінің байлығын танытатын маңызды 

көрсеткіш болып табылады. Ертедегі ата-бабамыздың ата кәсіпті игерген шаруашылығы 

өмірінің негізінде қалыптасып, халық жадында сақталған осы атаулардың сырында тіл 

тарихы мен халық мәдениетін танудың ізі жатыр деп ойлаймыз.  

Әр халықтың ұлттық киімі өзінің шаруашылығын, тұрмыстық өмірін, ұлттық 

дәстүрін, мәдени ерекшелігін, ұлттық мінезін т.б. танытады. Киім-кешек адамдарға 

әлеуметтік және этикалық қызмет атқарады. Бабамыздың өнегелі өсиетін, дархан мінезін, 

дарынды даналығын танытқан көне жыр-аңыздар ұлттық мәдениетті паш ететін тілдік 

деректерге бай. Сондай тілдік деректердің бір шоғыры адамзат тұрмысында материалдық 

қажеттілікті өтейтін, өзіндік талғаммен дараланатын киім атаулары «Қобыланды батыр» 

жыры лексикасында да көрініс тапқан. Мысалы, сауыт, жалаңқат, қаттау, кебене, берен 

тон, қамқа тон, жейде, телпек, дулыға, жалбағай, кебіс т.б. киім-кешек атаулары, бояқ, 

бөз, мақпал, барқыт, торғын, масаты, патсайы т.б. мата атаулары кездеседі.  

Елін, жерін қорғау үшін қазақ батырлары шоқпар, сүңгі, сойыл, құрық т.б. тәрізді 

қарулармен ата жауына қарсы күрескені тарихтан белгілі. Олай болса, тілімізде қару-жарақ 

атауларының жиі кездесуі осы көне дәуірдің жемісі деп білеміз. «Қобыланды батыр» 

жырының лексикасы – халық тілінен, ел тарихынан, материалдық және рухани 

мәдениетінен, дүниетанымынан аса мол дерек беретін қайнар көздердің бірі. Аталған жыр 

лексикасының құрамында қазір көбіне тарихи реликт ретінде сақталған көнерген сөздер мен  

араб, парсы, түркі, монғол және ортақ сөздер қолданылған. Көріктеу тәсілінің ең басты 

амалының бірі саналатын фразеологизмдер жыршының стиль құраудағы тілдік арқауының 

бастысы болып табылады. Демек, жырдың халық үлгісімен шендесуі – халықтың ғасырлар 

бойы атадан балаға мұра болып келе жатқан сөйлеу тілі дәстүріндегі сөз саптау үлгілерін 

мол пайдаланумен тығыз ұштасып жатады. Халық қазынасына айналған жырдағы осындай 

фразеологизмдер талай заманды басынан кешіріп, өңделе, ажарлана отырып, халық 

санасында сақталып, тұрақты ұғыммен шыңдалып, халық даналығына суарылған. 

Әр халықтың болмысы тілінде сақталады, тілдік деректерді жан-жақты зерттеу 

арқылы халқымыздың өткені мен бүгінгісін байланыстырып, оның рухани жан-дүниесін 

түсінеміз. Тілдің дәл осындай өткен өмірдің тәжірибесі мен өнегесін жадына сақтау қасиеті 

мен мұрагерлік қызметі негізінде халықтың шын мәніндегі даналығы, дүниетанымы, сол 

дәуірдегі өмірге қажетті болған құрал-сайманы, қару-жарағы, киер киімі, ішер асы, 

тұрмыстық т.б. заттары, салт-сана, әдет-ғұрыпқа байланысты ұғымдардың сыр-сипатының 

біразы «Қобыланды батыр» жырының тілдік деректері арқылы дәйектелгені нақты 

анықталды. Осы орайда этнос пен оның тілі бірге туып, бірге өсіп, біте қайнасқан құбылыс 

екенін көреміз. «Қобыланды батыр» жырынан алынған тілдік деректер негізінде сол 

заманда өмір сүрген ата-бабамыздың көне мен бүгінді жаңғыртушы, ұжым жадында, өмір-

тәжірибесінде өзекті орны бар этностың мәңгілік құндылықтарының бірі рухани 

мәдениетін және тұрмыс ерекшелігі, ежелгі кәсібі мен еңбегі, киімі мен тамағы, қару-

жарағы, ер-тұрманы, әртүрлі әдет-ғұрып пен салт-дәстүрге байланысты қолданған заттары 

т.б. арқылы материалдық мәдени мұраларын көреміз. 

Жырдың халық үлгісімен шендескен ғасырлар бойы атадан балаға мұра болып келе 

жатқан сөйлеу тілі дәстүріндегі сөз саптау үлгілерімен қатар бай көркем тілі «Қобыланды 

батыр» жырында қолданылған айшықты теңеулер, қиюласқан эпитеттер, метафоралар, 

метонимия мен синекдоха арқылы сипатталады. «Қобыланды батыр»  жырының лексикасы 

төл тіліміздің асыл қасиетін, көркем сөздің маржаны мен мәнін таныта отырып, ата-

бабамыздың тұрмысын, салт-дәстүрі мен тарихын да ақиқаттайтын керемет сөз өрнектері 

деп білеміз. 
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Эффективное определение достижений учащихся в рамках модели комплексного 

критериального оценивания в Назарбаев Интеллектуальной школе в Казахстане 

Ключевые слова: развитие учителей, успеваемость учащихся, эффективное 

оценивание. 

 

Қазақстандағы Назарбаев зияткерлік мектебінде оқушының оқу үдерісін 

критериалды бағалау моделі негізіндегі тиімділігін анықтау 

Тірек сөздер: мұғалімдердің дамуы, оқушылар үлгерімі, тиімді бағалау. 

 

Effective identification of student achievement as a part of the Integrated Criteria-Based 

Assessment Model at a Nazarbayev Intellectual School in Kazakhstan 

Keywords: teacher development, student achievement, effective assessment 

 

Введение 

В рамках текущей реформы системы образования в Казахстане (Bridges, 2014) была 

создана сеть из двадцати совершенно новых Назарбаев Интеллектуальных школ (НИС) с 

целью модернизации системы среднего образования в Казахстане (SPED, 2010). Эти школы 

представляют собой очень отборные и «элитные» учреждения с точки зрения 

академических способностей, которые выступают в качестве экспериментальных площадок 

инновационных образовательных инициатив в стране. Контекст исследования - одна из 

этих школ СНГ. 

Интегрированная модель оценки на основе критериев (ICBAM) определяет основу 

текущей практики оценки учебных достижений учащихся в Назарбаев Интеллектуальных 

школах (NIS, 2016) и позволяет учителям обеспечивать процедуры оценки качества и 

обеспечивать их соответствие международным стандартам и всем учебные потребности 

студента. Эта система внедрена в каждой из двадцати школ СНГ с 8 по 12 классы. 

Термин «оценка на основе критериев» был впервые использован Юджином 

Робертом Глейзером (1963), который описал процесс, способствующий определению 

набора общих моделей поведения и соответствия между достигнутыми и потенциальными 
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уровнями образовательных достижений учащихся. Это означает, что деятельность студента 

оценивается с помощью фиксированного набора требований. Глейзер отмечает, что оценка 

критериев по стандартам устраняет зависимость от сравнения достижений с другими 

студентами и направлена на определение уровня компетентности каждого студента. 

Система критериального оценивания достижений студентов основана на том, что 

методы обучения, обучение и оценивание взаимосвязаны и обеспечивают единый подход к 

учебно-пробному процессу (Boyle, Charles, 2010). Это подразумевает теоретическую 

основу и установление взаимосвязи между всеми элементами оценки (цели обучения, типы, 

инструменты, результаты оценки). 

Система критериального оценивания достижений студентов. 

- Основан на единстве обучения и оценивания 

- Направлен на формирование целостного подхода к успеваемости и успеваемости 

учеников. 

- Обеспечивает реализацию целей обучения и сбор доказательств обучения и 

развития навыков в соответствии с программами обучения. 

- Включает в себя различные способы и формы оценки на основе содержания 

обучения (NIS, 2016). 

Хотя ICBAM улучшается каждый год, кажется, что есть некоторые проблемы, в 

рамках которых учителя должны обеспечить эффективный процесс преподавания и 

обучения. Эта система оценивания предполагает два типа оценивания в течение семестра: 

формирующее оценивание и итоговое оценивание. Интересно, что общеевропейское 

понимание термина «формирующая оценка» отличается от концепции в ICBAM, где тип 

формирующей оценки, вероятно, представляет собой формальную контрольную работу, 

которая способствует окончательной оценке. Кроме того, в течение семестра студентам 

разрешается «заново сдавать» учебные цели, которых они не достигли до итоговой 

итоговой оценки. Другими словами, формирующее оценивание становится постоянно 

повторяемым процессом, который ставит перед учителями вопросы об эффективности. В 

этом и заключается мой интерес. Поэтому мои исследовательские вопросы таковы: 

- Как провести эффективную формирующую оценку во время «повторной сдачи» 

учебных целей студентов? 

- Насколько субъективность учителей может повлиять на процесс оценивания? 

Основная цель этого исследования критериального оценивания - предоставить 

конструктивную информацию. Это использование результатов обучения студентов на 

основе конкретных целей оценивания и представление их всем преподавателям с 

потенциалом дальнейшего улучшения образовательного процесса. 

Методология или методы / используемые инструменты или источники 

исследований 

Это исследование имеет довольно инструментальную и практическую 

направленность, направленную на предоставление конструктивной информации по 

вопросам, с которыми учителя, по-видимому, сталкиваются в процессе преподавания и 

обучения. Тем не менее, в нем также рассматриваются более теоретические и философские 

вопросы, связанные с постоянным противоречивым взаимодействием между 

«субъективностью» и «объективностью» в процессе оценивания в школе. 

Методологически я приняла парадигму исследования действий (Kemmis and 

McTaggart, 1988). Дизайн исследования состоит из трехэтапного цикла. Во-первых, я взяла 

интервью у четырех учителей математики, заведующего кафедрой математики и двух 

членов административного руководства, чтобы проанализировать различные точки зрения 

на практику учителей. Во-вторых, подкрепляя эти данные наблюдениями за уроками 

учителей, согласно моему анализу и размышлениям, я осуществила действие в рамках 

процесса «повторной сдачи» как части формирующего оценивания в 8 и 12 классах. В-
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третьих, мое размышление и Анализ этого действия была основана на сборе данных, таких 

как мои полевые заметки как учителя-практика, групповые интервью со студентами и 

количественные результаты итоговой оценки. Поэтому в моем исследовании был 

использован смешанный метод, включающий качественные и количественные данные. 

Размышляя о моей позиции в этом проекте, стоит упомянуть, что это исследование 

основано на опросе практикующего специалиста и построено на моем профессиональном 

опыте. На момент исследования я преподовала математику в 7, 8 и 11 классах, работала и 

продолжаюработать в рамках критериального оценивания для 8 и 11 классов. В процессе 

оценивания / обучения я сталкивалась с такими проблемами, как подготовка учебных 

материалов, выбор математических задач по выбранным задачам. и предоставление 

студентам возможности «повторно сдать» формирующее оценивание для достижения 

своих целей. 

С этической точки зрения я не выявил каких-либо потенциальных рисков для 

участников (или для себя), применяя этот методологический подход. Тема исследования не 

вызывает споров, но было уделено деликатное внимание относительно вероятного 

воздействия на всех участников. Чтобы заняться этическими проблемами, я обратилась к 

профессиональным этическим принципам исследований в области образования (BERA, 

2011). В целях конфиденциальности участников исследования для обычных читателей их 

настоящие имена не используются. Поскольку исследовательская деятельность 

проводилась в рамках формальной школьной программы, школа действовала вместо 

родителей по отношению к ученикам. 

Ожидаемые результаты или выводы 

Следует сказать, что это исследование не является оценочным и непредвзятым в 

отношении ICBAM. Тем не менее, это исследование даст учителю точку зрения на текущие 

проблемы и трудности, с которыми они сталкиваются в процессе оценивания. Я надеюсь, 

что этот документ может способствовать лучшему пониманию процесса реформы 

образования в Казахстане, относящегося к реализации ICBAM. Также это могло бы 

способствовать развитию моего стиля работы в ICBAM, чтобы обеспечить прогресс 

студентов. 

На этом этапе моего исследования у меня есть некоторые предварительные 

«выводы», основанные на интервью с моими коллегами. Согласно собранным данным, 

похоже, что некоторые учителя математики применяют оценку учеников субъективно, в то 

время как другие добавили, что действуют с точки зрения ICBAM. Интересно, что это 

похоже на идею Бойла и Чарльза (2010) о том, что существует ряд определений процесса 

оценивания, и из этого следует, что есть такое же количество учителей, которые имеют 

другое понимание внутришкольного оценивания и несколько интерпретации его 

применения и практики. 

В конце третьего семестра, когда этап «действия» завершился, я дала информацию 

по своему исследованию, сравнив количественные результаты формирующего и итогового 

оценивания учащихся. После реализации проекта дополнила отчет исследования анализом. 

Это могло бы показать более эффективный подход к оцениванию для учителей, 

работающих в школах СНГ. 
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Мaқaлaдa тaбыcты eл бoлyдың мaңызды фaктopлapы: бәceкeгe қaбiлeттiлiк, 

пpaгмaтизм, үштiлдiлiк идeяcы қapacтыpылғaн. 

Тipeк cөздep: Ұлттық caнa, ұлттық кoд, pyхaни жaңғыpy, ұлттық бipeгeйлiлiк, ұлт 

дaмyы 

 

В дaннoй нayчнoй cтaтьe paccмaтpивaeтcя вaжныe фaктopы для ycпeшнoй 

cтpaны: кoнкypeнтocпocoбнocть, пpaгмaтизм, идeя тpeхъязычия. 

Ключeвыe cлoвa: Нaциoнaльнoe coзнaниe, нaциoнaльный кoд, дyхoвнoe 

вoзpoждeниe, нaциoнaльнaя идeнтичнocть, paзвитиe нaции 

 

Тhis scientific article examines important factors for a successful country: competitiveness, 

pragmatism, the idea of trilingualism. 

Key words: National consciousness, national code, spiritual revival, national identity, 

development of the nation 

 

Pyхaни жaңғыpy – қaзaқcтaндықтapдың caлт-caнacы мeн дүниeтaнымын өзгepтeтiн 

қoзғayшы күш. Eлбacы Нұpcұлтaн Нaзapбaeвтың мaқaлacын oқып шығып, ocындaй oй 

түйдiм. Oның aйтyыншa, бұл ұлттық құндылықтapымызды ұмытпaй, жaһaндық 

жaңaшылдыққa жeтeлeйтiн жoл. Қaзipгi қoғaм көзқapacы қaлыптacқaн зepдeлi дe, зepeк 

тұлғa тәpбиeлeyi тиic. Oл үшiн iлiм-бiлiмгe ұмтылып, жaн-жaқты жeтiлгeн жөн. 

Eлбacы Нұpcұлтaн Әбiшұлы Нaзapбaeвтың «Бoлaшaққa бaғдap: pyхaни жaңғыpy» 

бaғдapлaмaлық мaқaлacы eл дaмyының жapқын үлгici мeн нaқты қaдaмдapын көpceтeтiн 

кeлeлi oй, caлиқaлы пiкip, бaтыл шeшiмдepгe құpылғaн мaңызды құжaт. Бұл мaқaлaдa 

caнaны жaңғыpтy, ұлттық бoлмыcтaн, ұлттық кoдтaн aйыpылып қaлмaй, oны әлeмдiк 
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құндылықтapмeн үйлecтipiп, Қaзaқcтaнның игiлiгiнe жapaтy жoлындaғы мaқcaт-мүддeлep 

мeн бәceкeгe қaбiлeттiлiк тypaлы өзeктi мәceлe көтepiлiп oтыp. 

Тaбыcты eл бoлyымыз үшiн бәceкeгe қaбiлeттi бoлyымыз кepeк. Бәceкeлiк қaбiлeт - 

ұлттың aймaқтық нeмece жaһaндық нapықтa бaғacы, я бoлмaca caпacы жөнiнeн өзгeлepдeн 

ұтымды дүниe ұcынa aлyы. Яғни, кoмпьютepлiк cayaттылық, шeт тiлдepiн бiлy, мәдeни 

aшықтық cияқты фaктopлap әpкiмнiң aлғa бacyынa ceптiгiн тигiзeтiнi cөзciз. Coл ceбeптi, 

«Цифpлы Қaзaқcтaн», «Үш тiлдe бiлiм бepy», «Мәдeни жәнe кoнфeccияapaлық кeлiciм» 

cияқты бaғдapлaмaлap - ұлтымызды, яғни бapшa қaзaқcтaндықтapды ХХI ғacыpдың 

тaлaптapынa caй дaяpлayдың қaмы. Жaһaндaнy зaмaны бәceкeлecтiктiң жoғapы 

caтылapының бipi бoлып тaбылaтыны бәpiмiзгe бeлгiлi. Бұл caтыдa бәceкeлecтiктiң шeшyшi 

шaйқacтapы бoлyы тиic. Coндықтaн, қaй caлaны aлaтын бoлcaқ тa бiздiң бaлaлapымыздың 

жәнe ұpпaқтapымыздың aлдындa өтe қaтaл, қaтты бәceкe тұpaтын бoлaды. Бәceкe eшкiмдi 

дe, eшқaшaн aяғaн eмec, aямaйды дa. Мaмaндapымыздың бәceкeлecтiккe икeмдi бoлмayы 

нeмece eлiмiздeгi тiл caяcaтынa мән бepмeyi, әcipece мeмлeкeттiк тiлдi үйpeнбeyi oлapды 

көп нәpceдeн құp қaлдыpып, «жaһaндaнy көшiнiң» құpбaндығы eтyi мүмкiн. Ocыны бiздiң 

қaзipгi жacтapымыз, мaмaндapымыз жәнe зaмaндacтыpымыз жaқcы бiлyi тиic. 

Ceбeбi eлiмiздiң тiл caяcaты – Қaзaқcтaнның әлeмдiк қayымдacтыққa интeгpaциялық 

жoлы. 

Қaзaқcтaн тәyeлciздiк aлғaн кeздeн бacтaп, яғни 1991 жылы Қaзaқcтaндa мeмлeкeттiк 

тiлдiң мәpтeбeciн aнықтay пiкipтaлacтapы қызy өттi, coлapдың нәтижeciндe 1995 жылы 

қaбылдaнғaн Кoнcтитyцияның 7-бaбындa қaзaқ тiлiнiң жoғapғы мeмлeкeттiк тiл мәpтeбeci 

aнықтaлды. 

Қaзaқcтaндa бipiншi peт үштiлдiлiк тypaлы Eлбacымeн 2004 жылы aйтылғaн 

бoлaтын, aл 2006 жылдың қaзaнындa Қaзaқcтaн хaлқы Accaмблeяcының ХII ceccияcындa 

Мeмлeкeт бacшыcы «Кeм дeгeндe үш тiлдi бiлy бiздiң бoлaшaқ бyынымыз үшiн мaңызды», 

дeп aтaп өттi. 

2007 жылғы «Жaңa әлeмдeгi жaңa Қaзaқcтaн» aтты Жoлдayындa Нұpcұлтaн 

Әбiшұлы «Тiлдepдiң үшбipлiгi» мәдeни жoбacын icкe acыpyды ұcынды. 

«Қaзaқcтaн бүкiл әлeмдe үш тiлдi қoлдaнaтын жoғapы бiлiмдi мeмлeкeт peтiндe 

қaбылдaнyы тиic. Бұл: қaзaқ тiлi – мeмлeкeттiк тiл, opыc тiлi – ұлтapaлық қapым-қaтынac 

тiлi жәнe aғылшын тiлi – ғaлaмдық экoнoмикaғa интeгpaция тiлi», дeп aтaп өттi Пpeзидeнт. 

Бacқaшa aйтқaндa, үштiлдiлiк идeяcы жaй ғaнa жәнe түciнiктi фopмyлaмeн 

aнықтaлaды: мeмлeкeттiк тiлдi дaмытaмыз, opыc тiлiн қoлдaймыз жәнe aғылшын тiлiн 

oқимыз. 

Ocығaн opaй, Eлбacы қoйғaн мiндeттepдiң мaңыздылығын ecкepe oтыpып, Құқық 

қopғay opгaндapы aкaдeмияcындa oлapды icкe acыpy мaқcaтындa бipқaтap шapaлap 

қaбылдaнyдa.  

Eлбacы тaпcыpмacын icкe acыpy aяcындa, coнымeн қaтap Мeмлeкeт бacшыcының 

2017 жылғы 31 қaңтapдaғы «Қaзaқcтaнның үшiншi жaңғыpyы: жaһaндық бәceкeлecтiк 

қaбiлeттiлiк» aтты Қaзaқcтaн хaлқынa жoлдayын қoca aлғaндa, бipқaтap иннoвaциялық 

жoбaлap мeн әдicтep apқылы құқық қopғay opгaндapындa мeмлeкeттiк тiлдi дaмытy жәнe 

үштiлдiлiктi eнгiзy жoғapыдa aтaлғaн бacылымдapдa жapық көpдi. 

Жaһaндaнy зaмaнындa кeз кeлгeн caлaдa бәceкeнiң өтe қaтaл бoлaтынын бoлжaй 

oтыpып, oғaн жaн-жaқты дaйындық жүpгiзyi дe зaңды құбылыc. 

Тaбыcты eл бoлyымыз үшiн тaғы бip қaдaм oл пpaгмaтизм. Пpaгмaтизм – өзiңнiң 

ұлттық жәнe жeкe бaйлығыңды нaқты бiлy, oны үнeмдi пaйдaлaнып, coғaн cәйкec 

бoлaшaғыңды жocпapлaй aлy, ыcыpaпшылдық пeн acтaмшылыққa, дaңғoйлық пeн 

кepдeңдiккe жoл бepмey дeгeн cөз. Қaзipгi қoғaмдa шынaйы мәдeниeттiң бeлгici – opынcыз 

cән-caлтaнaт eмec. Кepiciншe, ұcтaмдылық, қaнaғaтшылдық пeн қapaпaйымдылық, 

үнeмшiлдiк пeн opынды пaйдaлaнy көpгeндiлiктi көpceтeдi [1]. 
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Caнaны өзгepтyдiң бip жoлы – бұл пpaгмaтикaлық oйлay жүзiндe ic жacay. Яғни, кeз 

кeлгeн icтe бeлгiлi бip мaқcaтқa жeтyдi көздey әpi мaқcaтқa жeтy жoлындa бapлық 

мүмкiндiктepдi пaйдaлa oтыpып, қaндaй дa бip пaйдaлы нәтижe шығapy. Шынaйы 

пpaгмaтикa acып тacпaйды. Қoлдa бapын oңды-coлды құp шaшып, күн көpмeйдi. Кepciншe, 

қoлындa бap қapжыcы мeн мүмкiндiгiн пaйдaлы icтepгe жұмcaйды. Мәceлeн, жacтapдың 

apacындa шeктeн тыc мaқтaнқұмapлықты, кepдeң мiнeз, кeлicciз icтepдi бaйқaймыз. 

Қapaпaйым ғaнa, қaзaқтың тoйының өзiндe ыcыpaпшылдыққa caлып, oның құт-бepeкeciн 

қaшыpaмыз. Өзiн пpaгмaтик caнaйтын тұлғa мұндaй шeктeн тыc әyecқoйлыққa бapмaйды. 

Дәcтүpдiң дe, caнaның дa тoзығы ocы eмec пe?!  

Eypoпaлық тaным бoйыншa қoлдa бap pecypc жaңa бacтaмaлapды мeн идeялapды 

жүзeгe acыpyшы құpaл бoлaтын бoлca, бiздiң ТМД-лық caнaдa бұл өз мәpтeбeci мeн 

мүмкiндiктepiн көpceтyдiң қapaбaйыp, дүpciн тәciлi бoлып кeттi. Бұдaн apылaтын cәт кeлдi.  

Кeз кeлгeн бacтaмaның қaлaй жacaлaтындығынa eмec, нәтижeciнe көп мән бepeдi. 

Мұны Eлбacы cөзiмeн былaй жeткiзyгe бoлaды: «Қaзipгi қoғaмдa шынaйы мәдeниeттiң 

бeлгici – opынcыз cән-caлтaнaт eмec. Кepiciншe, ұcтaмдылық, қaнaғaтшылдық пeн 

қapaпaйымдылық, үнeмшiлдiк пeн opынды пaйдaлaнy көpгeндiлiктi көpceтeдi».  

Пpaгмaтик тұлғa үйpeнyдeн жaлықпaйды, зeйiн-түйciгiн тәpбиeлeyмeн бoлaды. Кeз 

кeлгeн icтi aқылғa caлып, ұтымды жoлын oйлacтыpaды. Қoлдa бap pecypcты жұмcayдa 

минимaлизм мeн тaбыc тayып жeтicтiккe жeтyдe мaкcимaлизм қaтap көpiнic тaбaтын тұлғa 

шынaйы пpaгмaтик дeceк бoлaды.  

Пpaгмaтизмнiң жeтicпeyшiлiгi, нaқты eceптey мeн бapлық жaғдaйлapды жocпapлay 

apқылы жeкe aдaмдap дa, тұтac aлғaндa дa ұлт көздeгeн мaқcaттapынa жeтe aлмaйды. 

Нәтижe – үмiтciздiк, қapыздap мeн pecypcтapдың бeкepгe жұмcaлyы. Aл нeгiзi бәpiн 

бacқaшa жacayғa дa бoлap eдi... «Ұлт нeмece жeкe aдaм нaқты бip мeжeгe бeт түзeп, coғaн 

мaқcaтты түpдe ұмтылмaca, epтeң icкe acпaқ түгiлi, eлдi құpдымғa бacтaйтын пoпyлиcтiк 

идeoлoгиялap пaйдa бoлaды. Өкiнiшкe қapaй, тapихтa тұтac ұлттapдың eшқaшaн 

opындaлмaйтын eлec идeoлoгиялapғa шыpмaлып, aқыpы cy түбiнe кeткeнi тypaлы мыcaлдap 

aз eмec», - дeйдi Мeмлeкeт бacшыcы. Пpeзидeнт paдикaлды идeoлoгиялapдың ғacыpы 

өткeндiгiн жәнe бapлық aдaмдapғa жocпapдaн тыc күтпeгeн қayiп төндipгeндiгiн aтaп өттi. 

Бiздiң eлiмiзгe нaқты жocпapлap мeн бәceкeгe қaбiлeттiлiк қaжeт. «Aдaмның дa, тұтac 

ұлттың дa нaқты мaқcaтқa жeтyiн көздeйтiн ocындaй бaғдapлap ғaнa дaмyдың көгiнe 

тeмipқaзық бoлa aлaды», - дeп түйiндeдi Нұpcұлтaн Нaзapбaeв. Eң бacтыcы, oлap eлдiң 

мүмкiндiктepi мeн шaмa-шapқын мұқият ecкepyгe тиic. Яғни, peaлизм мeн пpaгмaтизм ғaнa 

тaяy oнжылдықтapдың ұpaны бoлyғa жapaйды». 

Тaбыcты бoлyдың тaғы бip  ipгeлi, бacты фaктopы бiлiм eкeнiн әpкiм тepeң түciнyi 

кepeк. Pyхaни жaңғыpyдың бipнeшe бaғыттapының бipi бiлiмнiң caлтaнaт құpyын aтaп 

өтceк: 

Бiздiң қaнымыздa бap қacиeт - бiлiмдi бoлyғa ұмтылy. Тaбыcты бoлyдың бacты 

фaктopы - бiлiм. Жыл өткeн caйын, бiз жүpici жылдaм дaмығaн дәyipгe aяқ бacып кeлeмiз. 

Coндықтaн, құндылықтap жүйeciндe бiлiмдi бәpiнeн биiк қoятын ұлт биiк тaбыcтapғa 

жeтeдi. 

Eлдiң жapқын бoлaшaғы бiлiмдi жacтapдың қoлындa. Ocы тұpғыдa ұcтaздapғa 

қoйылaтын тaлaп тa жoғapылaды. Бүгiнгi ұcтaз шәкipтiнe ғылым нeгiздepiнeн мәлiмeт бepiп 

қaнa қoймaй, aлғaн бiлiмiн шынaйы өмipмeн ұштacтыpып, oны дүниeжүзiлiк бiлiм, aқпapaт, 

экoнoмикa кeңicтiгiнe шығyғa, яғни қaтaң бәceкe жaғдaйындa өмip cүpyгe тәpбиeлeyi кepeк. 

Oл нaғыз ұcтaздың ғaнa қoлынaн кeлeдi. 

Бoлaшaқ бeлгiлi мaмaн иeci бoлaмын дeгeн жacтapғa кәciптiк-бaғдap жұмыcын 

мeктeп қaбыpғacынaн дұpыc жүpгiзy қaжeт. Яғни мaмaндық мeн бизнecтi aйыpa бiлy қaжeт. 

Ceбeбi көп жacтapымыз, мынay нapық зaмaнындa бизнecтi тaңдacaқ дұpыc бoлyы мүмкiн 

дeп жaңылыcyы мүмкiн. Coл ceбeптi мaмaндық пeн бизнecтiң aтayынa тoқтaлa өтeйiн. 
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Мaмaндық - қызмeткepдiң кәciп шeгiндeгi қызмeтiнiң нaқты caлacы, aдaмнaн 

apнayлы бiлiм, eңбeк дaғдылapы мeн icкepлiктi тaлaп eтeтiн eңбeк ic-әpeкeтiнiң түpi. 

Бизнec – бұл тaбыc тaбyғa бaғыттaлғaн кәciпкepлiк қызмeт. «Тaбыcты бoлyдың eң 

ipгeлi, бacты фaктopы бiлiм eкeнiн әpкiм тepeң түciнyi кepeк. Жacтapымыз бacымдық 

бepeтiн мeжeлepдiң қaтapындa бiлiм әpдaйым бipiншi opындa тұpyы шapт. Ceбeбi, 

құндылықтap жүйeciндe бiлiмдi бәpiнeн биiк қoятын ұлт қaнa тaбыcқa жeтeдi» - дeп 

eлбacымыз Н. Ә. Нaзapбaeв  «Бoлaшaққa бaғдap: pyхaни жaңғыpy» aтты жoлдayындaдa 

aйтып өткeн. Coл ceбeптi бoлaшaқ мaмaндықты тaңдaғaндa, coл мaмaндығыңыз бизнecпeн 

ұштacып жaтca нұp үcтiнe нұp. Кiшiгipiм кәciбiңiз үлкeн кopпapaцияғa aйнaлy үшiндe бiлiм 

қaжeт, яғни мaмaндық қaжeт [2]. 

Қaзaқcтaн Pecпyбликacының Пpeзидeнтi Н.Ә.Нaзapбaeвтың «Бoлaшaққa бaғдap: 

pyхaни жaңғыpy» aтты хaлқымыз үшiн cтpaтeгиялық мәнi зop бaғдapлaмaлық eңбeгiндe 

бipқaтap мaңызды мiндeттepгe, Қaзaқ eлiнiң бoлaшaғын кeмeлдeндipyгe қaтыcты өзeктi 

мәceлeлepгe бaca нaзap ayдapылғaны мәлiм. Мұндa Eлбacы бiлiмдi, көзi aшық, көкipeгi oяy 

бoлyғa ұмтылy хaлқымыздың қaнындa бap игi қacиeт eкeнiн aйтa кeлiп, Тәyeлciздiк 

жылдapындa қыpyap жұмыcтap aтқapылғaнынa, aтaп aйтқaндa: «Бoлaшaқ» мeмлeкeттiк 

бaғдapлaмacынa cәйкec oн мыңдaғaн жacтapды әлeмнiң мaңдaйaлды жoғapы oқy 

opындapындa oқытып дaяpлaғaнымызды, eлiмiздe хaлықapaлық дeңгeйдeгi бipқaтap 

yнивepcитeттep aшылғaнын, жaлпы opтa бiлiм бepeтiн зияткepлiк мeктeптep жүйeciн 

қaлыптacтыpғaнымызды тiлгe тиeк eттi. 

Ocы peттe Eлбacының «Pyхaни жaңғыpy» бaғдapлaмacынaн кeлiп тyындaғaн 

«Пpeзидeнттiң бec әлeyмeттiк бacтaмacындa» бүгiнгi тaңдaғы жoғapы бiлiм aлyдың 

қoлжeтiмдiлiгi мeн oндaғы бiлiм caпacын apттыpy, cтyдeнт-жacтapдың жaтaқхaнaлық 

жaғдaйын жaқcapтy жөнiндeгi ұcыныcтapы дa eл iшiндe тың cepпiн тyғызғaнын aтaп өтyiмiз 

кepeк. Бұл нaғыз дep шaғындa көтepiлiп oтыpғaн, көптeн aйтылмaй кeлe жaтқaн eң өзeктi 

мәceлe eкeнi cөзciз. Өйткeнi жыл өткeн caйын жacтapымыздың жoғapы бiлiм aлyғa дeгeн 

ынтa ықылacы apтып кeлeдi. Oның үcтiнe eлдiң дeмoгpaфиялық өciмi дe жoғapылaй түcyдe. 

Coндықтaн дa Eлбacының жoғapы бiлiмiнiң қoлжeтiмдiлiгiн apттыpy үшiн жыл caйын 

бөлiнiп жүpгeн 54 мың гpaнтқa қocымшa ocы oқy жылындa тaғы дa 20 мың мeмлeкeттiк 

гpaнт бөлy тypaлы ұcыныcы өтe opынды бoлды. Мұны aтa-aнaлap қayымы, cтyдeнттep 

жұpтшылығы, қaлың көпшiлiк pизaлықпeн қaбыл aлды. Aл cтyдeнттepдi жaтaқхaнaмeн 

қaмтaмacыз eтy мaқcaтындa 2022 жылдың coңынa дeйiн eлiмiздe cтyдeнттep үшiн кeмiндe 

75 мың opындық жaңa жaтaқхaнaлap caлy жұмыcы aтқapyшы билiк өкiлдepi мeн caлa 

бacшылapынa мiндeттeлдi. Coндықтaн aтaлғaн қиындықтaн шығy үшiн қaзipгi кeзeңдe әpбip 

жoғapы oқy opны жәнe apнayлы кәciптiк oқy opындapы cтyдeнттiк жaтaқхaнaлap caлyды 

oйлacтыpып жaтқaн жaйы бap. Бұл шapaлap қaлың eлдiң, жaлпы жұpттың көңiлiнe қyaныш 

ұялaтты. 

Мұны «Бip жылдығын oйлaғaн дән eгeдi, oн жылдығын oйлaғaн тaл eгeдi, мың 

жылдығын oйлaғaн ұpпaғынa бiлiм нәp eгeдi», дeп eжeлдeн тәмciлдeгeн дaнa хaлқымыз 

«Oқy – бiлiм aзығы, бiлiм – ыpыc қaзығы» дeгeн ceкiлдi тaлaй ұлaғaтты oй қopытқaн. 

Coндықтaн бүгiнгi тaңдaғы кeз кeлгeн көзi қapaқты aтa-aнa ұл-қызының бiлiм aлып, 

қaтapынaн кeм бoлмaғaнын oйлaйтыны бeлгiлi. Мұндaй көзқapac бұpынғы өткeн 

зaмaндapдa дa, қaзipгi кeзeңдe дe, aлдaғы yaқыттa дa қaйтaлaнып oтыpaтын игiлiктi 

құбылыc, өмipдiң зaңдылығы [3, 102б.].  

Мaқaлaның aлғaшқы тapayлapындa aйтылaтын ұлттық, қoғaмдық caнaны жaңapтy 

тypaлы мәceлeлep тaяy жылдapы aтқapылaтын нaқтылы жoбaлapды жүзeгe acыpyды тaлaп 

eтeтiнi, ocығaн opaй aлдaғы жылдapдa қaзaқ тiлiн бipтiндeп лaтын әлiпбиiнe көшipy 

мәceлeciн cөз eтeдi. Бұл жayaпты ic-шapa дa oқy-бiлiм iciмeн тiкeлeй бaйлaныcтa 

opындaлaтыны eш дәлeлдeyдi қaжeт eтпeйдi. Мұны яғни лaтын жaзyынa көшy жaйын 

Eлбacы coнay 2006 жылы Қaзaқcтaн хaлқы Accaмблeяcының мәжiлiciнe қaтыcып, cөйлeгeн 
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cөзiндe pecми түpдe aлғaш әңгiмe eткeн бoлaтын. Coндa oл: «Лaтын әлiпбиiн қapaйтын кeз 

кeлдi. Бұл мәceлeнi кeзiндe кeйiнгe қaлдыpғaн eдiк. Қaлaй бoлғaндa дa, лaтын әлiпбиi 

бүгiндe тeлeкoммyникaциялық caлaлapдa бacымдыққa иe бoлып oтыp. Coндықтaн дa 

бұpынғы кeңecтiк eлдepдiң көпшiлiгiнiң лaтын әлiпбиiнe көшyi дe кeздeйcoқ eмec. 

Мaмaндap ocы мәceлeнi зepттeп, нaқты ұcыныcтap жacayы тиic», дeгeн eдi. Aл apaдa aлты 

жыл өткeн coң 2012 жылғы жeлтoқcaн aйындa жapық көpгeн «Қaзaқcтaн-2050» 

cтpaтeгияcындa Мeмлeкeт бacшыcы бұл тaқыpыпқa қaйтa opaлып, «2025 жылы Қaзaқcтaн 

лaтын әлiпбиiнe көшeдi», дeп нaқтылaп aйтқaны жұpтшылық нaзapындa. Пpeзидeнт 

Н.Ә.Нaзapбaeв бұл мәceлeгe oдaн бepi дe бipнeшe peт opaлып, eл бoлaшaғы үшiн өзeктi 

мәceлeгe aйpықшa көңiл бөлiп кeлeдi. 

Pyхaни жaңғыpy жәнe бiлiм бepy ici дeгeндe eңбeктiң eкiншi тapayындaғы «Жaңa 

гyмaнитapлық бiлiм: Қaзaқ тiлiндeгi 100 oқyлық» aтты жoбaны aтaмaй кeтyгe бoлмaйды. 

Бұл игiлiктi ic тe қaзipгi кeзeңдe өз шeшiмiн тayып, жaңa құpылғaн Ұлттық ayдapмa бюpocы 

тapaпынaн ayдapылғaн әлeмдeгi үлгiлi oқyлықтapдың aлғaшқы лeгi биылғы жaңa oқy 

жылындa cтyдeнттepмeн тaбыcты. 

Қopытa aйтқaндa, «Бoлaшaққa бaғдap: pyхaни жaңғыpy» бaғдapлaмacының ic-

шapaлapын жүзeгe acыpy жұмыcы oқy-бiлiммeн, ғылыммeн тығыз бaйлaныcтa aтқapылaтын 

жүйeлi үдepic. Мұны күндeлiктi өмip тәжipибeci көpceтiп кeлeдi. 
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Қоқыс газы жаңартылатын энергияның сенімді жергілікті көзі болып табылады, 

себебі көптеген басқа балама энергия көздерінен айырмашылығы, ол күніне 24 сағат және 

аптасына 7 күн полигондарға үнемі жеткізілетін тұрмыстық және өндірістік 

қалдықтардан өндіріледі. Энергия өндіру үшін қоқыс газын пайдалану полигондардан 

метан шығарындыларын едәуір азайтуға және қазбалы отыннан алынатын энергияға 

қажеттілікті азайтуға мүмкіндік береді, осылайша СО2, күкірт диоксиді, азот оксиді 

және оны жағу кезінде пайда болатын басқа да ластаушы заттардың шығарындыларын 

азайтады. 

Тірек сөздер: қоқыс газы, метан, СО2, азот, қайта өңдеу, энергия.  

 

Мусорный газ является надежным местным источником возобновляемой энергии, 

поскольку, в отличие от многих других альтернативных источников энергии, он 

производится из бытовых и промышленных отходов, которые регулярно поставляются на 

полигоны 24 часа в день и 7 дней в неделю. Использование мусорного газа для производства 

энергии позволяет значительно сократить выбросы метана с полигонов и снизить 
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потребность в энергии, получаемой из ископаемого топлива, тем самым уменьшая 

выбросы СО2, диоксида серы, оксида азота и других загрязняющих веществ, образующихся 

при его сжигании. 

Ключевые слова: мусорный газ, метан, СО2, азот, переработка, энергия. 

 

Waste gas is a reliable local source of renewable energy because, unlike many other 

alternative energy sources, it is produced from household and industrial waste that is regularly 

delivered to landfills 24 hours a day and 7 days a week. The use of waste gas for energy production 

can significantly reduce methane emissions from landfills and reduce the need for energy derived 

from fossil fuels, thereby reducing the emissions of CO2, sulfur dioxide, nitrogen oxide and other 

pollutants generated by its combustion. 

Key words: waste gas, methane, CO2, nitrogen, recycling, energy.  

 

Кіріспе 

Бүгінгі таңда қоршаған ортаны қорғаудың басты мәселелерінің бірі – экожүйенің 

тұрмыстық және өндірістік қалдықтармен ластануы. Техногендік сипаттағы төтенше 

жағдайлар тек өнеркәсіптік кәсіпорындарда ғана емес, сонымен қатар өнеркәсіптік 

қалдықтарды сақтауды ұйымдастыру және орналастыру саласында да орын алады. 

Әлеуметтік инфрақұрылымда қатты тұрмыстық қалдықтар полигондарының 

жағдайы төмен. Көптеген аймақтарда рұқсат етілмеген полигондарға қатысты сыни жағдай 

қалыптасты. Мұндай нысандар көбірек қажет, қалалық және ауыл шаруашылығындағы 

өндіріс пен тұтыну қалдықтарымен жұмыс істеудің сауатты және тиімді жүйесін дамыту 

қажет, ал өнеркәсіп өсуде. Экологиялық қауіпсіздік мәселелері елдің өнеркәсіптік 

кәсіпорындары үшін, қалалық және муниципалды органдар үшін басымдыққа айналуда. 

Полигондардың өзгермейтін серіктері болып табылатын көмірқышқыл газы мен 

метан тұрмыстық қалдықтардың химиялық ыдырауы нәтижесінде пайда болады. 

Зерттеулерге сәйкес, бірнеше жылдан кейін полигонда биогаздың жеткілікті мөлшері пайда 

болады, бұл коммерциялық тиімді өндірісті бастауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, егер 

оған атмосфераға еркін кіруге мүмкіндік берілсе – газ парниктік әсердің артуына ықпал 

етеді. 

Global Methane Initiative халықаралық ұйымының деректеріне сәйкес, бүкіл әлемде 

метанның антропогендік шығарындыларының жалпы көлемі он жыл бұрынғы 

көрсеткішпен салыстырғанда 2021 жылға қарай 15%-ға өседі және СО2 эквиваленті 7904 

млн тоннаны [1] құрайды. Айта кету керек, атмосфераға шығатын метан 

шығарындыларының он пайызға жуығы қоқыс полигондарына тиесілі, олардың негізгі 

көлемі жай ғана кәдеге жаратылып қана қоймай, ІЖҚ (Іштен Жану Қозғалтқышы) 

генераторлары негізінде электр станцияларына отын ретінде қолданылуы мүмкін. 

Қатты тұрмыстық қалдықтардың кез келген полигоны үлкен биохимиялық реактор 

болып табылады, оның жер қойнауында пайдалану процесінде, сондай-ақ жабылғаннан 

кейін 2 ондаған жылдар ішінде өсімдік және жануар тектес қалдықтардың анаэробты 

ыдырауы нәтижесінде биогаз немесе оны кейде қоқыс газы деп те атайды [2] . 

Қоқыс газы (биогаз, кәріз немесе батпақты газ, газ-метан) - муниципалды 

қалдықтардың органикалық заттарының анаэробты ыдырауының жанама өнімі. Қоқыс 

шірігі бактериялардың әсерінен болады. Олар оның бастапқы ыдырауын ұшпа май 

қышқылдарына шығарады және оларды өңдейді [3]. Қоқыс газының макро компоненттері 

метан (CH4) және көмірқышқыл газы (CO2) болып табылады, олардың қатынасы сәйкесінше 

40-70%-дан 30-60%-ға дейін өзгеруі мүмкін. Азот (N2), оттегі (O2), сутегі (H2) айтарлықтай 

төмен концентрацияда болады. Полигон газының құрамына микро қоспалар ретінде 

ондаған түрлі органикалық қосылыстар кіруі мүмкін. Белгілі бір концентрацияда қоқыс 

газы улы болып табылады. Уыттылық көрсеткіштері бірқатар микроқоспалардың болуымен 
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анықталады, мысалы, күкіртті сутегі (H2S), қоқыс газына өткір жағымсыз иіс береді. Қоқыс 

газының жану жылуы 21-ден 27,2 МДж/м3-ге дейін. Жану жылуы бойынша 1 м3 биогаз 

эквивалентті: 0,8 м3 табиғи газ, 0,7 кг мазут немесе 1,5 кг отынға [2] тең. 

Биогаздың еркін таралуы көрші аумақтардың атмосферасының улы және жағымсыз 

иісті қосылыстардың ластануына әкеледі. Қоқыс газы-бұл парниктік газ, ол жалпы Жер 

климатының өзгеру әсерін күшейтеді. Биогаздың жаһандық эмиссиясы климаттың 

өзгеруінің болжамды модельдерін есептеу үшін маңызды параметр болып табылады, 

өйткені биогаз табиғи ортаға түскен кезде жергілікті және жаһандық сипаттағы жағымсыз 

әсерлер қалыптасады. Осы себепті әлемнің көптеген дамыған елдерінде қоқыс газының 

шығарылуын азайту бойынша арнайы шаралар жүзеге асырылуда [4]. 

Қоқыс газы өсімдік жамылғысына зиянды әсер етеді, өйткені оның топырақ 

жамылғысының кеуек кеңістігінде жиналуы тамыр жүйесінің асфиксиясын тудырады, 

сонымен қатар өрт қауіпті және жарылғыш болып табылады. 

Қоқыс шығаратын газдарда адамдардың денсаулығы мен өміріне өте қауіпті улы 

және зиянды заттар көп. Полигонда биогазды өндіру және кәдеге жарату атмосфераға 

метанның шығарылуын болдырмау арқылы экологиялық мәселелерді шеше алады [5]. 

Метан (парниктік газ) және көмірқышқыл газы жаһандық жылынуға және парниктік 

әсердің өсуіне ықпал ететін негізгі факторлар болып табылады. Метанның қоршаған ортаға 

зиянды әсері көмірқышқыл газының теріс әсерінен 21 есе көп. Сондықтан метанды алу-

жаһандық жылынудың алдын алудың ең жақсы қысқа мерзімді тәсілі [3]. Бақылаусыз 

ерекшеленіп, жағымсыз иісті таратып, полигон аумағын жүйелі түрде қалпына келтіруді 

қиындатады немесе мүмкін емес етеді. Жинақтала отырып, ол энергия көзі бола алады [6]. 

Биогазды жылына 1 млн. м3 көлемінде кәдеге жарату (оның ішінде оны жағу) парниктік 

газдар шығарындыларын СО2 эквивалентінде 8,3 мың тоннаға (33,000 т/г дейін) 

төмендетуге мүмкіндік береді және көмір тұтынуды 20%-ға қысқартады [5]. 

Қоқыс метанының ағынын алғашқы жаһандық бағалау өткен онжылдықта басталды. 

1987 жылғы алғашқы жұмыстардың бірінде қоқыс метанының Ғаламдық эмиссиясы 

жылына 30-70 млн. т немесе оның жалпы планетарлық ағымының 6-18% құрайтыны 

көрсетілді [7]. Калифорнияда (АҚШ) 1937 жылы арнайы инженерлік құрылыстарды 

қолдана отырып, алғашқы заманауи қоқыс полигоны ашылды. АҚШ-та полигон газын 

зерттеу және қолдану 1965 жылы қатты қалдықтарды жою туралы заң қабылданғаннан 

кейін басталды ("қатты суық Диспосал акт"). 

Ағылшын тіліндегі "landfill" термині (орыс. полигон) тек 50-ші жылдары орнатылды. 

Қоқыс газын кәдеге жарату жұмыстары 70-ші жылдардағы мұнай дағдарысы кезінде 

жеделдеді. 1980 жылдан бастап АҚШ үкіметі полигон газ өндірушілеріне салық 

жеңілдіктерін бере бастады. 1984 жылдың соңына қарай АҚШ-та 41 

жылуэлектростанциясы жұмыс істеді. 

"Технолоджи биогазы" - бұл мүмкіндіктерді 2000 жылдардың басында қолдана 

бастаған әлемдегі алғашқы компаниялардың бірі. Қазіргі уақытта түрлі елдерде қоқыс 

газын жинау және кәдеге жарату бойынша 20 жоба орындалды. 

Қоқыс газының Ғаламдық өндірісі жылына шамамен 1,2 млрд.м3 құрайды, бұл 429 

мың тонна метанға немесе оның әлемдік эмиссиясының 1%-на тең. 2002 жылдары әлемде 

қоқыс газын алу бойынша 1152 объект жұмыс істеді, энергия өндірісінің жалпы қуаты - 

3929 МВт, өңделетін қалдықтардың көлемінен - 4548 млн.т. Еуропада мұндай объектілер 

саны 750 болды. ҚТҚ-ның 5 полигонынан жылдық газ өндіру көлемі бойынша 

көшбасшылар: АҚШ – 500 млн.м3/жыл, Германия – 400 және Ұлыбритания – 200 [8]. 

 Қоқыс газын пайдалану мүмкіндіктері мен перспективалары өте көп. Органикалық 

қалдықтардан биогазды алудың кейбір ерекшеліктері бар, мысалы, метанды ашыту кезінде 

органикалық заттардың энергиясын биогазға айналдырудың жоғары тиімділігі (80-90%). 

Экологиялық және экономикалық себептерге байланысты жоғары тиімді биогаз 
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жылу және электр энергиясын, автомобиль отынын алу үшін қолданылады, табиғи газға 

балама болып табылады, жалпы мақсаттағы газ жүйелеріне байытылады және енгізіледі, 

сонымен қатар жай ғана алауларда жағылады. Ең жақсы жағдайда, бір текше метр газдан 

1,5 кВт/сағ электр энергиясын және шамамен 3 кВт/сағ жылу энергиясын алуға болады. 

Қалдықтарды көмуге арналған ірі полигонда өндірілген газбен мыңдаған коттедждерді 

жылытуға болады [2]. 

Жобаларды табысты іске асыру шарттары жинақталған қалдықтардың көлеміне (1 

млн.тоннадан астам), олардың орналасу тереңдігіне (10 м-ден астам), сондай-ақ үйіндінің 

өзін рекультивациялауға (қуаты кемінде 30-40 см топырақ қабаттарының жабылуына) 

байланысты.  

Құрылыстың бірінші кезеңіндегі Ha 10-20 жыл пайдалануға арналған қабылдағыш 

сыйымдылықты (шұңқыр) жасайды. Ластанған сулардың топыраққа енуіне жол бермеу 

үшін шұңқырдың түбіне қалыңдығы 1 метр саз қабаты (немесе пластикалық пленка) 

төселеді. Құрылыс процесінде қоқыс шұңқырларға оның қоқысқа түсуінің тәуліктік 

нормасына сәйкес келетін арнайы ұяшықтарға порциялармен енгізіледі. Биіктігі 2-ден 4 

метрге дейінгі әрбір осындай ұяшық алдыңғы және кейінгі ұяшықтардан сазбен 

оқшауланады. 

Шұңқырды қоқыспен толтырғаннан кейін ол саз, пленка, топырақпен жабылған, 

үстіне шөп отырғызылған "шатырмен" жабылады. Қазаншұңқыр қоқысты ыдырататын 

сұйық және газ тәрізді өнімдерді шығаруға арналған инженерлік құрылыстармен 

жабдықталады. Қазаншұңқырдың корпусына ұңғымалар, құбырлар салынады, сорғы 

жабдығы орнатылады. Алынған газ электр станцияларына, қазандықтарға, пештерге, 

микротурбиналарға және т. б. құбырлар арқылы беріледі. 

Алғашқы 2-3 айда қоқыспен жабылған шұңқырдан негізінен CO2 шығады. Содан 

кейін толық қоқыс газын шығару басталады, ол 30-70 жылға дейін созылады. 25 жылдан 

кейін метан өндірісі баяу төмендей бастайды. Газ өндірісі тоқтатылғаннан кейін, шұңқыр 

орналасқан аумақты коммуналдық қоқысты қайта пайдалану және қайта өңдеу үшін қайта 

пайдалануға болады. 

Полигонды пайдаланудың 9-10 жылында биогазды кәдеге жаратудың энергетикалық 

әлеуеті жылыжай шаруашылығын құруды бастау үшін жеткілікті болып, қазандық отыны 

ретінде 90-92%-ды құрайды, ал биогазды алауға лақтыру жиналған өнімнің 33,8%-ын 

құрайды [4]. 

Жылу энергиясын тек адамдар мен жануарларды жылыту үшін ғана емес, сонымен 

қатар оны қолданудың көптеген қызықты мүмкіндіктері бар. Жазда жылуды суыққа 

айналдырып, оны бөлмелерді салқындату үшін пайдалануға болады. Артық жылуды электр 

энергиясына айналдыруға болады. Сондай-ақ жақын маңдағы тұтынушыларды жылыту 

және бумен кептіру үшін қолдануға болады. Когенерациялық қондырғыны салқындатудан 

алынған жылуды кәсіпорынды жылыту, технологиялық мақсаттар үшін, бу шығару, тұқым 

немесе отын кептіру, малды ұстаған кезде қайнаған су алу үшін пайдалануға болады. Биогаз 

қондырғыларының жанында 2 гектарға дейін жылыжайларды жандандыруға немесе салуға 

болады, олар тек когенерациялық қондырғының салқындауынан жылытылады.  

Әлемдегі қолданыстағы газ-энергетикалық қондырғыларда артық энергияны 

сатудың ең көп таралған тәсілі-электр энергиясын жалпы электр желілеріне жеткізу. Бірақ 

бұл әдісті қолдану үшін желілік компанияларды осындай электр энергиясын сатып алуға 

міндеттейтін нормативтік актілер (қоршаған ортаны қорғау және энергия үнемдеу туралы 

заңнама аясында) болуы керек. Екінші қарсылық-тек электр энергиясын өндіретін биогазды 

кәдеге жаратудың төмен тиімділігі. Электр энергиясы ретінде сатылатын энергияның 

бірдей мөлшері артық жылу түрінде жоғалады [4]. 

Қорытынды 

Қалдықтарды қайта өңдеу кәсіпорындары кәдеге жарату тарифі бойынша және 
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қоқыстардан алынатын заттар бойынша ақша табады. Биогаз - бұл пластиктен, әйнектен, 

металлдан және қағаздан басқа қоқыстардан алуға болатын нәрсе. 

Сонымен қатар, биогаз станциясы қоқыс көлемін азайтуға және полигонға қоқысты 

көму ақысын үнемдеуге мүмкіндік береді [9]. 

Жүргізілген зерттеулерге сүйене отырып, біз осындай газ өңдеу полигондары 

Республика үшін тиімді шешім деп ойлаймыз. Себебі, бөлінетін метанның атмосфераға 

келтіретін қауіптілігі өте жоғары. Ал ол қоқыстан бөлінген газды энергия көзі ретінде 

қолдану ең дұрыс әрі тиімді. Бұндай полигонның ашылуы қаланың экологиялық және 

экономикалық жағынан көркейуіне үлкен үлес қосады.  

Баламалы энергия өндіру-перспективалы бағыт. Қоқыс газының әлеуеті шексіз-зат 

күн батареялары мен жел генераторларынан алда келеді. Егер сіз метанды желге 

шығармасаңыз, оны полигондардан сорып алып, энергияның жаңа түрі ретінде 

қолдансаңыз, газдың қоршаған ортаға, адам денсаулығына зиянды әсерін едәуір азайтып, 

айтарлықтай пайда көруге болады. 

Қоқыс газының бір текше метрінің энергетикалық баламасы 4-тен 5 квт/сағ-қа дейін, 

бұл шамамен 0,5 литр отын мазутына сәйкес келеді. Егер 1 тонна тұрмыстық қалдықтардың 

15-20 жыл ішінде 180-250 м³ газ өндіру әлеуеті бар деп болжасақ, онда санитарлық қоқыс 

полигондарында жасырылған энергетикалық әлеует айқын болады! 

Қоршаған ортаны қорғау мамандары бактериялардың әсерінен қоқыс 

полигондарында пайда болған газдардың зиянды әсерін бағалайды, көбінесе өнеркәсіптік 

кәсіпорындардың қоршаған ортаға зиянды әсерінен асып түседі. Бұл адамдар тұратын 

жерге жақын жерде осындай полигондардың болу қаупін ескерместен ғана. Сонымен қатар, 

қоқыс үйінділерінен табиғи газды бөлу сияқты технологияларды пайдалану одан 

өндірілетін электр энергиясының орасан зор экономикалық әсерін және Киото 

хаттамасының нормалары мен талаптарын қолдану кезінде есептеуге болатын қоршаған 

ортаға зиянды шығарындыларды азайтудың одан да үлкен әсерін береді. 

Қоқыс үйінділерінен табиғи газды алу, ең алдымен, қала әкімшілігінің өкілдерін 

қызықтыруы керек, өйткені бұл сізге осы технологиядан айтарлықтай қаражат алуға, 

аймақтың экологиясын жақсартуға мүмкіндік береді.  
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Мақалада І.Жансүгіровтің өмірі мен шығармашылығын зерттеген басқа 

ғалымдардың еңбектері басшылыққа алынып, ақынның эпикалық жанрға келуінің негізгі 

себептері анықталған. Сонымен қатар оның поэмаларының жазылған жылдары ғылыми 

негізде көрсетіліп, ақындық шеберлігінің өсуі бірнеше топқа бөліп қарастырылған. 

Тірек сөздер: жанр, эпикалық жанр, поэма. 

 

В статье использованы работы других ученых, изучавших жизнь и творчество И. 

Жансугурова, и определены основные причины вхождения поэта в эпический жанр. Кроме 

того, на научной основе представлены годы написания его поэм, а рост поэтического 

мастерства разделен на несколько групп. 

Ключевые слова: жанр, эпический жанр, поэма. 

 

The article uses the works of other scientists who studied the life and work of I. 

Zhansugurov and identified the main reasons for the poet's entry into the epic genre. In addition, 

the years of writing of his poems are presented on a scientific basis, and the growth of poetic skill 

is divided into several groups. 

Key words: genre, epic works, epos, poem. 

 

ХХ ғасырда қазақ халқы ұлы өзгерістерді, күрес пен көтерілістерді, сұрапыл 

соғыстарды және ұлы төңкерістерді бастан өткізді. Осындай қиын кездің салдарына 

қарамастан, біздің ұлттық әдебиетімізде оң өзгерістер пайда болып, қазақ әдебиеті 

жанрларының дамуы үлкен белестерді бағындырды. Негізгі әдеби жанрлардан поэзия, 

проза, драматургия жаңа сатыға көтеріліп, одан кейін әдеби сын пайда болды. Аударма 

саласы да қарқынды дамыды. «Әдебиет – замананың көзі, құлағы», - деп М.Горький 

айтпақшы, оң өзгерістерді сол кезеңде өмір сүрген қаламгерлердің еңбектері дәлелдейді. Ең 

бастысы, ұлттық әдебиеттің дамуына үлес қосқан біршама қайраткерлер жаңа 

тақырыптарда халықтың шынайы өмірін бейнеледі. Солардың бірі – Ілияс Жансүгіров. 

Әдебиеттің барлық жанрларында қалам тартқан Ілияс, әсіресе поэзия саласында зор 

жетістіктерге жетті. Бұл жөнінде М.Қаратаев: «Ұлы Октябрь социалистік революциясынан 

кейін туған жас қазақ совет әдебиетінің іргесін қаласып, қабырғасын көтеріскен ірі 

ақынның бірі – Ілияс Жансүгіров» [1, 3б] ,- десе, Т.Ақшолақов оның поэзиясына жоғары 

http://www.glesllc.com/
http://zorgbiogas.ru/o-kompanii/novosti-kompanii/article_20_27-1_3
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бағасын береді: «Қазақ совет поэзиясында Ілияс Жансүгіровтің алатын орны ерекше. Ол – 

бүгінгі әдебиетіміздің іргетасын қаласқан алғашқы жыл құстарының бірі, үздік дарынды 

ақын, қазақ совет поэзиясының жүйрігі. Оның поэзиясында өзіндік үні, өрнегі және 

қолтаңбасы бар» [2, 129б] ,- дейді. Дегенмен де Ілиястың революция қарсаңында жазған 

өлеңдері өз уақытында жарыққа шықпады. Мәселен осы кезде С.Сейфулиннің «Өткен 

күндер» өлеңдер жинағы, Б.Майлиннің «Шұғаның белгісі» повесі басылып шықты. Ал біз 

Ілиястың өлеңдерімен кейінірек қауышқанымызды академик М.Қаратаев дәлел келтірген 

болатын. 

Ілиястың өлеңдерімен де, тіпті кейбір поэмаларымен де кейін танысып-

табысқанымыз рас. Тіпті бүгінгі күнге дейін кейбір туындыларының толық нұсқалары 

табылмай отыр. Ол бөлек тақырып. Өлең жазуда шеберлік танытып жүрген Ілияс поэма 

жазуға, соның ішінде әрбір кезеңдегі халықтың  қиюласқан өмірін тұтас бейнелейтін 

эпикалық жанрға қалай келді және оның осы жанрда қалам тербеген алғашқы поэмалары 

қандай деген сұрақтар алдымызда бірінші тұр. 

Әдебиеттің барлық жанрларында табысты еңбек еткен қаламгер өлеңдері мен 

поэмаларында ауқымды тақырыптарды қамтып, шынайы өмірді туындыларында көрсете 

білді. Оның шығармашылығындағы осы маңызды кезеңді Ілиястың өмірі мен 

шығармашылығын жіті зерттеген М.Қаратаевтың мына сөздері растайды: «Ілияс – 

қалыптасқан қалам өнері совет өкіметінің алғашқы жылдарында көзге түсіп, совет дәуірінде 

ғана гүлдеп жетілген жазушы. Басқа да совет жазушылары секілді, Ілияс та революция 

оятқан еңбекші халық ортасынан шығып, әдебиетке совет өкіметі ашқан даңғыл жолмен 

келген жас талапкер болатын» [1, 3-4б]. Яғни бұл жолдардан біз Ілияс өз шығармаларында 

халықтың сол тұстағы қарапайым көрінісін суреттеуіне негізінен кеңес үкіметінің саяси 

жағдайлары тікелей әсер еткенін анық байқаймыз. Бірақ Ілияс тек осы уақыттан бастап қана 

ел басындағы шынайы көріністі бейнеледі деп айта алмаймыз. Оның тарихы тереңде жатыр. 

Ілияс Жансүгіровтің ұзын-сарынды эпикалық поэмалары қазақ тарихындағы елеулі 

кезеңдерді, ел басынан өткен қуаныш пен ауыр күндерді, әр заманда өмір сүрген адамдар 

өмірін жырлауға арнаған [3, 40б]. Ілиястың шығармашылығы – тұнып тұрған эпика. Ол 

халықтың тарихи өмірін бейнелеуге өте ерте келген. От туралы профессор М.Иманғазинов: 

«...Ілияс жас, албырт кезінде оған табиғаттың сұлу көрінісі ерекше әсер еткен. Табиғатқа 

іңкәрліктен туған балғын жырлары айналадағы тылсым сәт пен жарқыл қаққан өмір 

көріністерінен туса, кейінірек эпикалық шығармаларға батыл ауыз салады» [3, 30б]. Енді 

біз Ілияс қашан және қалай эпикалық жанрға аяқ басқанын зерделейік. 

Ілиястың өмір шындығын мейлінше қамтып, кеңінен суреттеуге бейімдігі, 

біріншіден, балалық шағында басталған. Төрт жасында анасы қайтыс болғаннан кейін әкесі 

Жансүгір Ілиясты өзі тәрбиелейді. Балаға қатал болған әкесі ерте хат танытып, ел ішіндегі 

белгілі ақындар мен жыраулардың шығармаларымен, ауыз әдебиетінің үлгілерімен ерте 

табыстырады. Ол туралы «Табиғатынан дарынды жаратылған зерек бала (Ілияс) Біржан мен 

Сараның, Әсет пен Рысжанның, Жанақ пен Түбектің, Шөже мен Кемпірбайдың айтыстарын 

жаттап алып, «Қыз Жібек», «Зарқұм», «Рүстем-Зораб» қисса-дастандарын майын ағыза 

оқитын дәрежеге жетеді» [3, 3б] деген мәлімет бар. Ауыз әдебиетінің қазынасы мен жыр-

дастандардың шұрайлысын жаттап өскен бала болашақта кең құлашты эпикаға «батыл ауыз 

салмауы» мүмкін емес еді. 

Ілиястың 1922 жылы Алматыға келіп, «Тілші» газетінде әдеби қызметкер болып 

орналасатыны белгілі. Газетте істеп жүрген уақытында экспедицияға шығады. Сол кезде 

халық ауыз әдебиеті үлгілерін жинауы оның болашақта эпикалық жанрда поэмалар 

жазуына екінші себеп болады деп есептейміз. Тіптен эпикалық туындыларының 

көркемдігіне қазақтың халық ауыз әдебиетінің үлгілерінің әсер еткенін М.Қаратаевтың 

жазбасында бар: «Ілияс Жансүгіровтің творчествосы бастан-аяқ қазақтың халық әдебиеті 

мен халық тілінен нәр алып дамыған творчество десек, артық айтылған болмайды. Ілияс 
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поэзиясының ерекше күші, әсерлілігі, оның әсем әуезділігі осы халық қазынасын 

творчестволық жолмен мол және өзінше пайдалана білуінде және оның жалпы 

халықтығында, ұлттық байырлығында. Қазақ халқының ғасырлар бойы санасында қорып, 

шыңдалған, елегінен өтіп сұрыпталған асыл ұғымдар мен образдар, қазақтың шаруашылық 

тұрмысына байланысты сезік бейнелері Ілияс поэзиясының қаны, ажары, көркі дейміз» [1, 

55б]. 

Үшіншісі – орыстың атақты жазушы-публицисі М.Горькиймен кездесуі. 

М.Горькиймен кездесуі және екеуінің өзара тілдесуі Ілиястың біз айтып отырған халық 

өмірін бейнелейтін шығармаларды жаңа қырынан жазуына әсер еткен. Оны Ілиястың жары 

Ф.Ғабитованың мына естелігінен байқаймыз: «...1934 жылы августтың 20-сында Москваға 

жолға шықтық. Менің әсіресе есімде қалғаны – Горький бізді аса кішіпейілділікпен қарсы 

алды. Ілиястың творчестволық жоспары жайлы сұрасқанда, Ілияс «Челюскиншілер» жайлы 

поэма жазып жүргенін айтты. Алексей Максимович біраз ойланып тұрып: «Халық әлі де 

сіздің өз халқыңыздың әдет-ғұрпын, сыр-мінездерімен жете таныс емес. Сізге, меніңше, 

алдымен өз халқыңыздың әдебиетін жұртқа таныстыруыңыз қажет. Асылы, ең алдымен өз 

төңірегіңізден іздеу лазым сияқты», - деп ақыл-кеңесін берді. Алексей Максимовичтің осы 

пікірі Ілияс творчествосының арнасын мүлдем өзгертті» [3, 85б] ,- деген. 

М.Горькиймен кездесу тарихи сәтін М.Иманғазинов пен Н.Өтеулинова «Ілияс» атты 

тарихи драмада да Ілиястың сөзінде ашық көрсетеді: «Мен шаршадым. Уақыт өтті. Қазір 

отыз жетінші жыл. Ол кезде М.Горький тірі болатын. Ол маған жаңа қазақ әдебиетін жасау 

керек деді. Өйткені, біз тарихымызды білмей, әдебиетімізді жасай алмаймыз...» [3, 26б]. 

Ілияс Жансүгіровтің эпикалық шығармаларға келуіне осы негізгі үш себеп әсер етті 

деп айта аламыз. Бала кезінде ауыз әдебиетінің үлгілерін жаттап өскені оның болашақта 

эпикалық жанрда қалам сілтеуіне баспалдақ болса, қазақ ауыз әдебиетінің үлгілерін жинау 

үшін экспедицияға шығуы оның эпиканың қайнаған ортасына түскен кезі деп санаймыз. Ал 

М.Горькиймен кездесуі Ілиястың кездесуге дейінгі жазған туындыларына басқаша 

көзқараспен қарауына әсер етті. Бұдан кейін Ілияс халық өмірін, тұрмысын көрсету үшін 

жаңадан еңбектенді. 

Ілияс поэмаларының барлығы эпикалық жанрға жатады дедік. Олардың 

әрқайсысында ел басында өткен шынайы өмірдің шындығы бейнеленеді. Жоғарыда 

Ілиястың алғаш эпикалық туындыларға келу жолын қарастырғандықтан, оның алғаш 

жазған поэмаларын анықтайық. Ілиястың алғашқы поэмалары дегенде зерттеуші-ғалымдар 

хронологиялық тәртіп бойынша бірнеше нұсқаларды көрсеткен. 

Мысалы, публицист Қанапия Бекетаев: «Мақпал» поэмасы 20 жылдың басында 

жазылған... 20 жылдары жазылған «Мәйек», «Жаңа туған», «Кәмпеске» атты поэмалары сол 

кездегі халықтың тұрмысын бейнелейтін шығармалар» [2, 373б] ,- дейді. Бұл шығармаларда 

халықтың тұрмысы көрсетілгеніне күмән келтірмейміз. Алайда аталған шығармалардың 

барлығын Ілиястың алғашқы туындыларының қатарына қосу дұрыс емес деп білеміз. 

Зерттеу барысында Ілиястың тырнақалды туындыларына 1919 жылдан бастап 1929 жылға 

(қоса алғанда) дейінгі поэмаларын жатқызуды жөн көрдік. 

Қ.Бекетаевтың 20-жылдары жазылған шығармаларының қатарындағы «Исатай» мен 

«Көбік шашқан» поэмалары туралы Ілияс Жансүгіровтің 125 жылдық мерейтойына 

арналған 20 томдық шығармаларының «Энциклопедия» кітабында мынандай деректер бар: 

«Ілияс Еділ бойындағы Астрахань, Самара, Саратов қалаларын аралай жүріп, ауылдардағы 

«Исатайға жүйрік» көнекөз қариялардың және ақын-жыраулардың аузынан, күйшілердің 

мұрасынан «Көбік шашқан» поэмасына материалдар жинайды. Соның негізінде 1937 жылы 

«Көбік шашқан» және «Исатай» поэмаларын жазады» [4, 262б]. 

Ал Ілиястың 1937 жылы ұсталып, келесі жылы жазықсыз жала құрбаны 

болатынынан хабардармыз. Сондықтан бұл екі поэма 1920 жылдары жазылды деген пікірге 

қосыла алмаймыз. 
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Сонымен қатар Ілиястың алғашқы поэмасы деп көрсетілген тағы бір туындысы 

«Жаңа туған» поэмасы жайлы мына дерек оның кейіннен жазылғандығын растайды: 

«Ілиястың «Жаңа туған» поэмасы 1933 жылы жазылып, 15 қарашада соңғы нүктесі 

қойылған» [4, 264б]. Ал публицистің алғашқы поэмасы деп көрсетілген «Мақпал» поэмасы, 

шынымен де 20 жылы жазылған: «Мақпал» поэмасы 1920 жылдың басында жазылды» [4, 

262б]. 

Бұл тізімде көрсетілген «Кәмпеске» мен «Мәйек» поэмалары жайлы деректі дәл осы 

еңбектен аламыз: «Ілияс 1928 жылы Қазақстанда ірі байлардың мал-мүліктерінің 

тәркіленіп, жер аударылғандығы оқиғасына арнап бір топ өлеңін және «Кәнпеске» атты 

поэмасын жазып, оны 1928 жылы «Еңбекші қазақ» газетінде жариялады» [4, 263б]. Одан 

кейінгі «Мәйек» поэмасы да осы қатарға жатады: «Ақынның 1929 жылы жазылып, 1931 

жылы жеке кітапша болып басылып шығады. «Мәйек» поэмасында ауыл өміріндегі 

жаңалық пен адам санасындағы өзгеріс жайлы әңгімеленеді» [4, 266б] деп көрсетіледі. 

Бұлар да жоғарыда 1920 жылдары деп көрсетілгені дұрыс, тек нақтырақ айтсақ 1930 жылға 

дейін жазылған екен. 

Бұл жерде біздің міндетіміз журналист Қ.Бекетаевтың зерттеуін жоққа шығару емес, 

тек Ілиястың ең алғаш қалам тартқан поэмаларын ғылыми негізде анықтап алу болатын. 

Барлық зерттеулерді қарастыра отырып, Ілиястың тырнақалды туындыларына 1919 

жылы жазылған «Құсбегінің айналасында», 1920 жылдың басында жазылған «Мақпал», 

жазылған жылы белгісіз, бірақ ғалымдардың айтуынша алғашқы туындыларының бірі 

екенін растайтын «Қолбала» поэмаларын жатқызамыз. 1927 жылы Қызылорда қаласында 

«Әйел теңдігі» журналының қосымшасы ретінде жарық көрген «Беташар» поэмасын (өлең 

деп көрсетілген, бірақ көлемі поэмаға ұқсайды) алғашқы туындыларының біріне 

жатқызуымызға болады. Одан кейін 1926 жылы жазылған «Рүстем қырғыны», жоғарыда 

жылдарын көрсеткенде жазған «Кәнпеске» (1928), «Мәйек» (1929) және 1929 жылы жарық 

көрген «Күй» поэмаларын Ілиястың алғашқы жазған поэмалары деп қарастырамыз. 

Ә.Тәжібаев өзінің зерттеуінде Ілиястың поэзиясын, дәлірек айтқанда, лирикасын 

төмендегідей топтастырады: «Біздің байқауымызша, І.Жансүгіров лирикалары үш 

басқышқа бөлінеді. Бірінші басқыш: Ілиястың әлі өзін таппаған, өзгелерге көбірек ұқсаған 

тұсы. Екінші басқыш – Ілиястың өзін-өзі таба бастаған, бірақ ақындық мәдениеті 

жетіспегендіктен өлеңдерінің әрі шұбарлаң, әрі шұбар тұсы. Үшінші басқыш – Ілиястың 

жас жағынан да, өнерлік жағынан да толыққан, өлеңінің түрі мен мазмұнын келістіре тауып, 

лирикалық жырларына эпикалық қуат берген тұсы» [3, 34б]. 

Негізінен Ілиястың эпикасының өніп-өсуін осы сияқты үш басқышта 

қарастыруымызға болады. Біздің жоғарыда көрсеткен алғашқы туындыларымыздың 1919-

1925 жылдары жазылған поэмаларынан Ілиястың әдебиеттің поэзия, оның ішінде эпикалық 

жанрға табан тірегенін көреміз. Эпикада туындыларының көркемдігі біліне бастаған, 

ақынның өзін-өзі таба бастаған шығармаларына 1926-1932 жылдар аралығында жазылған 

«Рүстем қырғыны», «Кәнпеске», «Күй», «Мәйек», «Дала», «Қуат» «Мұз қала» жатады деп 

есептейік. Эпикалық қуаты аса қарқынмен өрістеген шығармаларына 1933-тен 1937 жылдар 

аралығында жарық көрген мына шығармалары жатады деп топтастырсақ болады: «Жаңа 

туған», «Күйші», «Жорық», «Кеңес», «Құлагер», «Көбік шашқан», «Исатай», «Байкал» 

поэмалары. 

Қазақ өлеңінің ірі шеберлерінің бірі Ілияс қалдырған ақындық мұраның көлем 

жағынан аса мол, салмақ жағынан анағұрлым басым саласы – поэмалар. Ол поэманы көп 

жазған. Өзінің жарқын ақындық мәдениетін, талантының күшін, көркем сөздің көрнекті 

ұстасы екендігін поэмаларында талассыз таныта білді. Дау жоқ, оның таңдаулы поэмалары 

біздің ұлттық поэзиямызға өзгеше бір жаңа сапа, мәдениет әкелді [5, 375б]. 
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Көне дәуір кезеңіндегі мысал жанрының тууы мен оның қалыптасу кезеңдері, 

негізігі өкілдерінің мұралары туралы ғылыми ой-топшылау беріледі.  

Тірек сөздер: Эсоп. Федр. Бабрий. Лаоокон. Абай. Байтұрсын 

 

Научные представления основных представителей древних баснописцев  и их связь 

с казахской литературой позднего времени и этапах ее становления. 

Ключевые слова: Эсоп. Федр. Бабрий. Лаоокон. Абай. Байтұрсын 

 

Scientific representations of the main representatives of the ancient fabulists and their 

connection with Kazakh literature of late times and the stages of its formation. 

Key words: Esop. Phaedrus. Babry. Laoocon. Abai. Baytursyn 

 

Мысал жанрындағы дидактика мен эстетикалық бейне өте ертеден, әріден келе 

жатқан, эпостың шағын да өткір жанры. Ал ондағы мысал жанры көне дәуірден біздің 

заманымызға дейінгі әлемнің іргелі ақын-жазушыларының назарында болған, кейін мол 

ғылыми еңбектердің шығуына себепкер әдеби туынды. Бұл жанр қазақ әдебиетіндегі ірі 

жанрлардың бірі бола тұра оның бүгінгі күнге дейін толыққанды зерттелемегені өкінішті 

жайт.  

Антропоморфизм (гректің anthropos адам, тогрһе - форма, пішін) — адамзаттық, 

халықтық дүниетанымдағы жаратылыс иелерін (құдайды, періштелерді, мал-жан иелерін), 

табиғаттағы нәрселерді (ғарыштық, географиялық объектілерді, жан-жануарларды, 

өсімдіктерді, т.б.) адамға ұқсату құбылысы, өнердегі көркемдік әдіс. Антропоморфизм 

ежелгі дүниетаным мен ілкі санадан бастау алатын құбылысқа жатады.  

Ол байырғы мифологиялық және діни аңыздардан айқын байқалады. Антропо-

морфизм қазақ халқының арасында да кеңінен таралған. Адам кейпіндегі киік, жын, пері, 

дию, жезтырнақ, албасты, т.б. ұғымдар осының айғағы. Көшпелі қауым өздеріне бағыт-

бағдар сілтеуші жұлдыздар (Темірқазық, Жетіқарақшы, Ақбозат пен Көкбозат, т.б.), желеп-

жебеуші табиғат күштері (Жер Ана, Көк Тәңірі, Ай, Күн, т.б.), төрт түліктің иелері мен 

киелері (Қамбар ата, Шопан ата, Зеңгі баба, Ойсылқара) туралы түрлі аңыз-әңгімелер 

шығарған.  
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"Жеке батыр", "Толағай", "Балқаш", "Қаратал" секілді атақоныс, мекенжай 

атауларына байланысты, байғыз, көкек, сауысқан, қарға, тасбақа, т.б. аң-құс, жан-

жануарлар туралы аңыздар халықтың дүниетанымындағы антропоморфизмге айқын 

мысалдар болып табылады. Қазіргі санада ол тілдік метафоралар мен көркем бейнелер 

арқылы сақталған (жарық дүние, мүлгіген табиғат, қатаң қыс, қу түлкі, 

т.б.). Поэзияда антропоморфтандырылған бейнелер басты көркемдік құралдардың біріне 

айналды.  

Антропоморфтандыру (гректің antropos — адам және mоrphe — форма, пішім) — 

адамзаттық, халықтық дүниетанымдағы жаратылыс иелерін (құдайды, періштелерді, мал-

жан иелерін), табиғаттағы нәрселерді (ғарыштық, географиялық объектілерді, жан-

жануарларды, өсімдіктерді т.б.) адамға ұқсату құбылысы; өнердегі көркемдік әдіс. 

Антропоморф ежелгі дүниетаным мен ілкі санадан бастау алатын құбылысқа жатады. Ол 

байырғы мифологиялық және діни аңыздардан айқын байқалады. Антропоморф қазақ 

халқының арасында да кеңінен таралған. Адам кейпіндегі кісі киік, жын пері, дию, 

жезтырнақ, албасты т.б. ұғымдар осының айғағы. Көшпенді қауым өздеріне бағыт-бағдар 

сілтеуші жұлдыздар (Темір қазық, Жеті қарақшы, Ақбозат пен Көкбозат т.б.), желеп-

жебеуші табиғат күштері (Жер ана, Көк тәңір, Ай, Күн т.б.) төрт түліктің иелері мен киелері 

(Қамбар ата, Шопан ата, Зеңгі-баба, Ойсыл қара) туралы түрлі аңыз-әңгімелер шығарған. 

“Жеке батыр”, “Толағай”, “Балқаш”, “Қаратал” секілді ата қоныс, мекен-жай атауларына 

байланысты, байғыз, көкек, сауысқан, қарға, тасбақа т.б. аң-құс, жан-жануарлар туралы 

аңыздар халықтың дүниетанымдағы антропоморф айқын мысалдар болып табылады.  

Қазіргі санада ол тілдік метафоралар мен көркем бейнелер арқылы да сақталған 

(жарық дүние, мүлгіген табиғат, қатал қыс, қу түлкі т.т.). Поэзияда 

антропоморфтандырылған бейнелер басты көркемдік құралдардың біріне айналды. 

Антропоморф тек архаистік сананың қалдығы деп қарастырған дұрыс емес. Ол ғылым мен 

техниканың озық салаларында да жиі көрініс табады (ойлайтын машина, есептеу 

техникасы, ақылды робот т.т.). 

“Осы жанрды теориялық жағынан түсіндіруге онша көп мән берілмеген. Көне 

дәуірдің ғалымдарының еңбектерінен “Аристотель, Булан еңбектерінен кездестіре аламыз” 

[1, 172 б.] деген пікірді Г.В. Москвичева айтса, қазақ ғалымы Т. Шаңбаев “Аристотель 

заманынан бастау алған, негізінен философтар да көңіл аударған, кейіннен Г.Э. Лессинг, В. 

Перри, А. Потебня, М.Н. Гаспаров еңбектерінен көрініс тапқан» [2, 16-19 бб.], - дейді.  

Бұдан шығатын қорытынды мифография және ондағы антропоморфизмдік мысал 

жанрына ең алғаш тұжырымды пікір білдірген Аристотель болса, оның айтқаны мынаған 

келіп саяды. Негізінен, ғалым бұл жанрды арналы үш теориялық бағытқа апарып тірейді.  

“Біріншісі - өзге жанрдан өзгешелендіріп тұруы, айтар ойы ғибрат, тәрбие, яғни 

мораль болғандықтан, оның философиялық – дидактикалық сарынына қарағанда 

рационалды бағыт болып шығады. 

Екіншісі – негізінен әңгімелеу барысы романтикалық бағыт алуы, типологиялық 

жағынан мысалдардың шығу тегі ертегілерден бастау алатындығынан. 

Үшіншісі – мысал жанрының психологиялық-эстетикалық әсер ету қасиеттеріне 

қарай, оны психологиялық бағыт” [1, 16 б.]деп ой түюге болады.  

Осы үш бағыт бір-бірімен тығыз байланыста болып, бір-бірімен сабақтасып 

жатқанын аңғару да қиын емес. Мифография және ондағы антропоморфизмдегі мысал 

жанры жоғарыдағы айтылған жануарлар туралы ертегілермен жақындығы, біріншіден, жас 

буынға жануар бойындағы жақсы – жаман қасиеттерді көрсете отырып, тәрбие беру болса, 

ертегінің де өзіндік атқарар ролі ой жүйесін арттыруға өз үлесін қосуы талассыз. Бұған тағы 

қосылар ой – грек мысалының басында тұрған Эзопқа байланысты мына жайтты айту 

орынды. Мифография және ондағы антропоморфизмдегі мысал ертегі сарындас болып, 

оның ішіндегі кейіпкерлердің аң, құс, жан-жануар, жәндіктердің болуы - Эзоптың шығу 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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тегінің құл, жалшы болуынан да іздестіру керек секілді. Эзоп басы байлы қожайынына 

тәуелділігінен, иесіне “беті мен жүзіне қарамастан”, оның кемшілік-айыбын, озбырлық, 

қатігездігін, қараулығын бетіне басатын мүмкіндігі мен қауқары болмаған. Сондықтан 

болар, еріксіз халық арасында кең тарайтын қарапайым ауызекі айтылатын әңгіме, анекдот, 

қысқа түрде жазылған ертегіге көңіл қойып, негізгі кейіпкерлер - аң, құс, жан-жануар, 

жәндіктерді мысал түрінде алып, өз туындыларын дүниеге әкелгенге ұқсайды. Осы әрекеті 

арқылы, өзінің айтып кеткен немесе ел арасында таралған жан-жануар, аң-құс, жан-жәндік  

кейіпіндегі мысқыл әңгімелері, иронияға толы туындылары кең тарағанда қожайнынан 

кегін алып, айызы қанады. Халық арасында кеңінен тараған мысалдары арқылы танымал 

болған Эзоп кейіннен өз иесінен мәңгілік бостандық алып, өз еркімен өмір сүрген деседі.  

2005 жылы Алматыдағы “Балауса” баспасынан ақын Оразақын Асқар құрастырған 

“Эзоп мысалдары” деген еңбектегі алғы сөзде Эзоп турасында: “Мысал жанрының ең 

байырғы негізін салушы Эзоп” екендігін айта отыра, ол туралы Геродоттың, Плутрахтың 

жазбаларына кездесетіндігі айтылған. 

“Ол ертедегі грек халқының перзенті, Эзоп о баста Самосц Иадмон дегеннің 

басыбайлы құлы болған (бір деректе Ксанф делінген, Ксанф – кейінгі қожайыны болуы да 

мүмкін). Кейінірек басына бостандық алған соң, Лидия патшасы Крезаның сарайында 

қызмет еткен. Патша оны Дельфияда тұратын бір сәуегей абызға түрлі сый-сияпаттар беріп 

елшілікке жібереді. 

Осы өміріндегі кездердің бәрінде, тумысынан ерекше талантқа  ие Эзоп, құл 

иеленушілердің, патшалардың, олардың сарайларындағы жағымпаз, жемқор, алдамшы, 

жауыз, сұм-сұрқиялардың өзі күә болып жүрген қылмысты қылықтарын төте әшкерелеп, 

жазудан, өз басына төнетін қауіптен қорқып, астарлап, әр түрлі хайуанаттар бейнесінде 

суреттеп жазып та, көпшілік қарапайым халық арасында айтып та жүреді. Көкірегі ояу, 

көңіл көзі көреген жұрт ішіндегі ақылмандар Эзоптың бейнелеп жүргендерінің шын 

мәнінде кімдер екенін іштей сезіп, әжуа, ащы күлкіге айналдырып, оларға деген өшпенділік 

ыза-кегі оянып, зығырданы қайнайды. Ақыры билеуші, бай-манаптардың да санасына 

жетіп, Эзоптың мысалдарының мәніне үңіле бастайды. Сөйтіп ол мысалдардан өздерінің 

озбырлыққа  құрылған түп негізіне балта шабатын тегеуірінді күшті сезінеді. Ендігі жерде 

Эзоптың көзін қалай тезірек жоюдың амалын ойластырып, оны “құдайдан безген, дін бұзар” 

деген жаламен айыптап, нәтижесінде биік жартастан құлатып өлтіреді” [15, 5 б.].  

Билеуші таптар мен бай-манаптардың, опасыз, сатқындар мен оңбағандардың, 

кержалқаулар мен жағымсыз қылықты адамдардың мінез-құлқын әшкерелеуде, мазақ етуге 

бағытталған шығармалардың негізін қалаған Эзоптың өмірі осылай қайғылы аяқталса да, 

оның өлмес туындылары талай ғасырлар бойы халықтың ой-көкейінен шықпай, көптеген 

елдің әдебиетінен берік орын алғанын кәрі тарих жоққа шығармайды.  

Осы тұрғыдан келгенде, Эзоптың шығармашылығына тоқталмас бұрын, оның 

қазақтың арғы ата-бабаларының бірі, Эзоптың замандасы болған – Анақарыспен 

кездескенін айта кеткен жөн. Эзоптың есімі алғашқы рет қазақтың ежелгі дәуірінде өмір 

кешкен Анақарыстың есімімен байланысты айтылады. Анақарыс Скифский есімі ежелгі 

грек әдебиеті мен әдебиетіне етене таныс болғандығын жоғарыда айтқан едік. Ертеде өмір 

кешкен дана бабамыз өз уақтысында гректің жерінде болып, өз елінің қандай екендігін 

ойлы да, шешен тілі, болмыс-бітімі арқылы танытып, мойындатып кеткен. Сол сапарында 

Эзоппен кездескендігі жөнінде дерек сақталған. Эзоп қағытпа, кез-келген адамның мінін 

бетіне айтатын қасиеті болса, оның бір ұшы Анақарысқа да тиген. Сол қағытпаға Анақарыс 

та тұщымды жауап беріп, сол ортада қатысып отырған талай даналарды тамсантқан. 

Зерттеуші – ғалым Қосымова Гүлбанудың “Қазақ шешендік өнерінің негіздері” 

деген еңбегінде бұл кездесу жайы төмендегідей өрбиді: “Анақарыс қандай тақырыпта сөз 

таласына түссе де, өзінің халқына оралмай кетпейді. Ол өз халқының шексіз сүйген және 

соны мақтаныш еткен адал перзенті еді. Анақарыстың байыпты да ұтқыр жауабы оның 
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философиялық таным деңгейінің тереңдігінен туындап жататын.Осындай пайымдаудың 

бірі Плутархтың “Жеті ғұламаның серуені” атты еңбегінде келтірілген деректе көрінеді. 

“Эллада ойшылдары білім жарыстырып, қоғамдық ойды өрбіту үшін, бақ ішінде сейілдеп 

жүріп пікір таластыратын болған. Сондай кезекті серуенді Периандр ғұлама 

ұйымдастырған. Оған Фалес, Солон, Питтак, Биант, Хилон, Клеобул және Анақарыс 

қатысады. Әңгіме Амасис патшаға кеңес ретінде өрбиді”(Т. Жұртбаевтың “Дулыға” 

еңбегінің бірінші томындағы 154 бетінде). Патша қандай болу керек деген ой-пікір 

төңірегінде сөз жарыстырғаннан кейін “патша болу кез-келгеннің еншісіне тимейді, ал 

отбасы әркімде бар, сондықтан үй ішін қалай басқару туралы ой толғасақ”, - деп Диокль 

ұсыныс жасайды. Сонда Эзоп: 

- Егерде барлығы да солай болса, онда сен Анақарысты есепке алмағаның ғой. Оның 

баспанасы жоқ және сонысын мақтаныш етеді, ол арбаның үстінде өмір сүреді, біресе 

аспанның сол жағынан көрінетін, өзінің шеңберін шыр айналған Күн сияқты, - деп 

мысқылдайды. 

- Сондықтан да, - дейді іле Анақарыс, - Күн – ең азат құдай немесе құдайдың ішіндегі 

ең азаты сол Күн. Ол өзінің қозғалыс заңымен өмір сүреді. Әлемнің бар заңына бағынады 

әрі дербес, өзі патша және өз билігі өз қолында. Ал оның шеңбері әрі ғажап, әрі құдіретті. 

Сен ғой, Эзоп, байқауымша, мына жер кепені, ағаш пен саз қабырғаны үй деп түсінесің. Бұл 

ұлудың қабығынан ұлу деп ұққанмен бірдей, ал оның ішінде кімдердің тұратынымен 

жұмысың жоқ. Сондықтан да, жылтыраған жиһазды көргенде, Солонды мазақ еттің. 

Крездің сарайы бір күнде тұрғызылмаған. Сырты жылтырағанына сүйінбе, ішіндегі ұялаған 

бақытқа сүйін. Зады, сен барыстың шұбарлығымен өзінің терісін салыстырған түлкі 

бикешіңді ұмытып кеттің ғой деймін. Тас қашаушы мен ағаш шеберінің салған затына 

қарап, оны үй деп ұғасың, ал оның ішінде жылытып тұратын балалардың, зайыбының, 

досының қызметшілерінің жан жылуын сезінбейсің. Оның барлығы ынтымақпен, 

парасатпен, ақылмен үйлестірілгенде ғана үйелменге  айналады. Тіпті, құмырысқаның 

илеуі де, құстың ұясы да жақсы да жайлы үй бола алады. Бұл арқылы мн Эзопқа жауап 

беріп, ал Диокльге емеурін білдірдім, қалғандары өз пікірін айтсын,-деп сөзін аяқтайды. (Т. 

Жұртбаевтың “Дулыға” еңбегінің бірінші томындағы 185 бетінде). 

Эзоптың скифтерді Күнге теңегеніне Анақарыс үлкен астар беріп, Күннің қозғалысы 

жайлы философиялық топшылау жасайды” [13, 31-32 бб.]. Күн – скифтердің ең құдіретті де 

ең белгілі Тәңірі екендігі талассыз. 

Осы бас қосуда Эзоп сөзге тосылып қалса да, оның әлем әдебиетіндегі мысал 

жанрының атасы екені де анық. Эзоп тек мысал жанрының ғана негізін қалап қойған жоқ, 

ол сонымен бірге қысқа да нұсқа сөйлеп, көп ретте ұтымды жағдайда көрінеді. 

Анақарыспен кездесуі, онымен сөз қағыстыруы былай тұрсын, Эзоптың айтып кеткен, 

немесе кезі келгенде, табан астында жауап таба қоятын қасиеті жөнінде халық аузында жиі 

көрініс табады. Осы әдеби мұралардың бірсыпырасы қазақтың баспасөз беттерінде 

жарияланған да. Эзоп туралы “Қазақ әдебиеті” газетінде Ұлықбек Есдәулет мынадай дерек 

келтірілген: “Алпысыншы жылдары орақ тілді Оспанхан Әубәкіров “Лениншіл жас” 

газетіне қазақ сатирасының жай-күйі туралы мақала жазып, “Эзоптан Ислам Шұғаевқа 

дейінгі сатириктер” деген тіркес қолданыпты. Сөйтсе, мұны оқыған И. Шұғаев “Эзоп деген 

кім ? Өзі қайда істейді?” деп сұраған көрінеді. Осы сұрақ қазір де көлденеңдеп қоятыны 

бар. 

Тарихта екі Эзоп болған. Біріншісі – біздің дәуірімізге дейінгі VІ ғасырда өмір сүрген 

ежелгі грек сықақшысы, мысал жанрының негізін салушы. Аңыз бойынша ол жас кезінде 

өзінің усойқы тілінен тартыпты, оның әжуасына ызаланған біреулер оны жартастан 

лақтырып жібереді де, аяғы сынып, өмір бойы ақсақ болып қалыпты деген дерек те бар. Бұл 

Эзоп өзі бас терісі келіспеген, кейіп-кеспірден жұрдай, басында билігі жоқ құл болған. 

Сөйте тұра ол өз заманының қияли данышпаны ретінде халықтың құрметіне бөленеді. 
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Эзоптың атақты мысалдары ежелгі Римнің мысалшысы Федр (б.д.дейінгі І ғасыр) мен көне 

гректің мысалшысы Бабрийден (б.д. І-ІІ ғасыр) бастап, бергі Лафонтен мен Крыловқа, Абай 

мен Байтұрсыновқа дейінгі талай мықтылардың өңдеуінен өтіп, бүгінгі күнге жетті. 

Ал римдік трагик-әртіс болған екінші Эзоп Клодий  (б.д.дейінгі І ғасыр) туралы 

мәлімет мардымсыз” [12, 11 б.] -дейді де, Эзоптың айтып кеткен мысалдары мен даналық 

сөздерін, афоризмдерін, қысқа әңгімелерін келтірген. Зерттеушілердің шамалауынша, 

Эзоптың мысалдар саны – 650 болса, ал қазақ тіліне аударылғандардың саны – 73 екен. Сол 

шығармаларда қазақтың әфсаналары мен афоризмдік қысқа қайырымды, дидактика 

тұрғысында жазылған әңгімелерінің ішінде формасы мен жанрлық жағы ұқсас, тіпті 

сюжеттік желелері дәл келетін мұралар ара-тұра кездесетінін айта кеткен абзал. 

Айталық, шамамен 1320 мен 1436 жылдары өмір сүрген Сайф Сараийдың “Гүлстан 

би-т–турки” (“Гүл бағы”) туындысындағы 178 - хиқаяттан тұратын дидактикалық сарында 

жазылған шығармасында және шамамен ХІІІ ғасырда өмір сүрген Насыретдин Рабғұзидің 

“Рабғұзи қиссалары” деген еңбегінде мол кездеседі.  

Мысалы, Эзоптың “Өгей шеше” атты мысалында: “Бірде Ксанф қасына Эзопты 

ертіп, дастарханға шөп-шалам алуға бақшашыға барыпты. 

Ксанф өзіне керек көкөністерін таңдап алып, енді ақшасын төлейін деп тұрған кезде 

бақшашы оған:     

- Егер сен маған мынаны түсіндірсең осы алғандарыңның бәрін тегін берер едім: мен 

қанша баптасам да жерге еккен жемістерімнен гөрі арам шөптер басып шығады, неге 

бұлай?-депті. 

Ксанф бұған жауап бере алмай аңтарылып қалады. Сонда Эзоп: 

- Егер екінші рет күйеуге шыққан әйелдің үйде өз балалары және күйеуінің бұрынғы 

әйелінен қалған балалары да болса, өзінен туған балаларына ол – ана, күйеуінің балаларына 

- өгей шеше болады. Сонда ол, сеніңше, кімнің баласын жақсы көріп, көбірек 

тамақтандырар еді? – дейді. 

- Әрине, өз баласын, - деп жауап беріпті бақшашы. Міне, жер де сондай. Өзінен туған 

өсімдіктерге ол ана да, сенің еккендеріңе өгей шеше емес пе? – депті [14, 11 б.] сонда Эзоп. 

Рабғұзи мысалындағы төмендегі хиқаят сюжеті дәл Эзоптың шығармасындағы 

мазмұнды қайталамаса да, адамды ойлантар, тәрбиелік жағы басым, сонымен бірге 

шешендік өнердің үлгісі афоризм тұрғысындағы жазылған, қысқа болса да нұсқа шығарма 

екендігін көрсетеді. 

“Хазірет Лұқпанға қожасы бидай ек деп бұйырады. Бұл кісі арпа екті. Қожасы айтты: 

“Мен бидай ек десем, арпа егіпсің”. Хазірет Лұқпан айтты: “Олай болса, не үшін жамандық 

жасап жақсылықтан үміт етесіз?”. Бұл әңгімеден кейін қожасы жаман істен тыйылды [15, 

278 б.]. 

Сайф Сараийдың “Гүлстан би-т–турки” (“Гүл бағы”) туындысында: “Бір уәзірдің бір 

біліксіз ұлы бар еді. Оны алып ғалымның қолына береді: “Баламды тәрбиеле, тәрбие алса 

ақылы кірер”, - деді. Ғалым біраз тәрбиелеп көрді, оған тәрбие қонбады. Сонда ғалым 

айтты: “Бұл баланы әкесіне апарып салыңдар. Сәлем айтыңдар: “Балаңды қанша 

тәрбиелесем де, ақылды болатын емес, оның есесіне мен ақымақ болуға айналдым”- деген 

екен.  

Тағы бір әңгімесінде: “Бір кісінің үйіне ұры кірді. Іздеп, алатын ештеңе таппады. 

Үйден ренжіп шықты. Үй иесінің бір кілемі бар еді, ол кілемнің үстінде жатқан. Ұрының 

ренжіп бара жатқанын көріп, бос кетпесін деп кілемін оған берді” – деп [15, 278 б.] келетін 

қысқа әңгіме Эзопта да жоқ емес. 

Мәселен, Эзоптың айтып кеткен деген тағы бір мысалында: “Бір жолы көшеде 

Эзопқа қала әкімі жолығып қалып, қайда бара жатқанын сұрайды. 

- Қайда бара жатқанымды білмеймін! – деп қисық жауап береді Эзоп. Қаланың 

бастығы ол өзін мазақ қылып тұр деп ойлап, шамданып қалады да, сақшыларды шақыртып, 
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Эзопты түрмеге жабуды бұйырады. Олар қолын қайырып әкете бергенде Эзоп: 

- Мен саған айттым ғой! Көшеде кетіп бара жатып түрмеге түсетінімді  мен қайдан 

білейін? – деп ышқына айқайлапты.    

Эзоптың тапқырлығына таңқалған әкім оны табанда босаттырып жіберген екен” [12, 

11 б.]. 

Яғни, мысалдағы сөзтапқыштық, ойы терең мысалашылар ерте кезеңде өмірде 

болып, артына осындай мұра қалдырғаны сүйсінтерлік. 
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Бұл мақала рухани-адамгершілік құндылықтармен білім жүйесін дамыту 

проблемаларына арналады; сонымен қатар, жаңа қоғамның дамуындағы бала тәрбиесінің 

маңыздылығын қамтиды. 

Тірек сөздер: рухани тәрбие, ұлттық құндылықтар, қазақ отбасы, ата-ана, білім 

беру, адамгершілік. 

 

Данная статья посвящена формированию духовно-нравственных ценностей в 

системе образования, а также значению воспитания детей в развитии современного 

общества. 

Ключевые слова : духовные ценности, воспитание, казахская семья, родители, 

образование, нравственность. 

 

This article is devoted to the formation of spiritual and moral values in the system of 
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education development, as well as to the importance of raising, children, in the development of 

modern society.  

Key words: spiritual values, education, Kazakh family, parents, education, morality. 

 

Білім беру саласындағы бүгінгі басты міндеттердің бірі – жас ұрпаққа адамгершілік-

рухани тәрбие беру. Құнды қасиеттерге ие болу, рухани бай адамды қалыптастыру оның 

туылған  кезінен басталуы керек. 

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. Рухани 

- адамгершілік құндылықтармен білім жүйесін дамытып қалыптастыру жаңа қоғамның 

дамуындағы мәні зор, маңызды бағыт. Оқушыларды рухани - адамгершілікке тәрбиелеу, 

болашағына жол сілтеу – бүгінгі қажетті, кезек күттірмес мәселе. Рухани-адамгершілікке 

тәрбиелеу білім берумен ғана шектелмейді. Баланың сезіміне әсер ету арқылы ішкі жан 

дүниесін ояту нәтижесінде оның рухани - адамгершілік қасиеттері қалыптасады. 

Рухани-адамгершілік тәрбие – екі жақты процесс.  Бір жағынан ол үлкендердің, ата- 

аналардың, педагогтардың балаларға белсенді ықпалын, екінші жағынан- 

тәрбиеленушілердің белсенділігін қамтитын қылықтарынан, сезімдері мен қарым-

қатынастарынан көрінеді. Сондықтан белгілі бір мазмұнды іске асыра, адамгершілік ық-

палдың әртүрлі әдістерін пайдалана отырып, педагог істелген жұмыстардың нәтижелерін, 

тәрбиелеушілерінің жетіктістерін зер салып талдау керек. 

Адамгершіліктің негізі – мінез-құлық нормалары мен ережелерінен тұрады. Олар 

адамдардың іс-әрекеттерінен, мінездерінен көрінеді, моральдық өзара қарым-қатынастары 

басқарады. Отанға деген сүйіспеншілік, қоғам игілігі үшін адам еңбек ету, өзара көмек, 

сондай - ақ қоғамға тән адамгершіліктің өзге де формалары, бұл - сананың, сезімдердің, 

мінез - құлық пен өзара қарым - қатынастың бөлінбес элементтері, олардың негізінде 

қоғамымыздың қоғамдық - экономикалық құндылықтары жатады. Баланың өмірге белсенді 

көзқарасының бағыты үлкендер арқылы тәрбиеленеді. Тәрбиелеу, білім беру жұмысының 

мазмұны мен формалары балалардың мүмкіндігін ескеру арқылы нақтыланады. 

Адамгершілікке, еңбекке тәрбиелеу күнделікті өмірде, үлкендердің қолдан келетін 

жұмысты ұйымдастыру процесінде, ойын және оқу ісінде жоспарлы түрде іске асады. 

Тәрбиешінің ең бастапқы формалары педагогтың балалармен мазмұнды 

қатынасында, жан-жақты іс әрекетінде, қоғамдық өмірдің құбылыстарымен танысу кезінде, 

балаларға арналған шығармаларымен, суретшілер туындыларымен танысу негізінде іске 

асады. 

Мұндай мақсатқа бағытталған педагогтық жұмыс еңбек сүйгіштікке, ізгілікке, 

ұжымдық пен патриотизм бастамасына тәрбиелеуге, көп дүнеині өз қолымен жасай алуды 

және жасалған дүниеге қуана білуді дамытуға, үлкендер еңбегінің нәтижесін 

бағалауға тәрбиелеуге мүмкіндік жасайды. 

Балаларда ортақ пайдалы жұмысты істеуге тырысу, бірге ойнау, бір нәрсемен 

шұғылдану, ортақ мақсат қою және оны жүзеге асыру ісіне өздері қатысуға талпыныс пайда 

болады. Мұның бәрі де баланың жеке басының қоғамдық бағытын анықтайды, оның өмірге 

белсенді ұстанымын бірте-бірте қалыптастырады. 

Әр баланың жеке басы – оның моральдық дамуы үшін қамқорлық жасау – бүгінгі 

күннің және алдағы күндердің талабы, оған педагогтың күнделікті көңіл бөлуі талап 

етіледі.[1,105б.] 

Атақты педагог В.А. Сухомлинский; «Бала кезде үш жастан он екі жасқа дейінгі 

аралықта әр адам өзінің рухани дамуына қажетті нәрсенің бәрін де ертегіден алады. 

Тәрбиенің негізгі мақсаты – дені сау, ұлттық сана сезімі оянған, рухани ойлау 

дәрежесі биік, мәдениетті, парасатты, ар-ожданы мол, еңбекқор, іскер, бойында басқа да игі 
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қасиеттер қалыптасқан ұрпақ тәрбиелеу. Ертегінің рухани тәрбиелік мәні зор. 

Ол балаға рухани ляззат беріп, қиялға қанат бітіретін, жас баланың рухының өсіп жетілуіне 

қажетті нәрсенің мол қоры бар рухани азық», - деп атап көрсеткен.[2, 141б.] 

Руханилық жеке тұлғаның негізгі сапалық көрсеткші. Руханилықтың негізінде 

адамның мінез-құлқы қалыптасады, ар-ұят, өзін-өзі бағалау және адамгершілік сапалары 

дамиды. Мұның өзі мейірімділікке, ізгілікке шақырады. 

Рухани-адамгершілік тәрбие — бұл дұрыс дағдылар мен өзін-өзі ұстау 

дағдыларының нормалары, ұйымдағы қарым-қатынас мәдениетінің тұрақтылы-

ғын қалыптастырады. Жеке адамның адамгершілік санасының дәрежесі оның мінез-

құлқы мен іс әрекетін анықтайды. 

 Адамгершілік тәрбиенің нәтижесі адамдық тәрбие болып табылады. 

Ол тұлғаның қоғамдық бағалы қасиеттерімен сапалары, қарым-қатынастарында 

қалыптасады. Адамгершілік қоғамдық сананың ең басты белгілерінің бірі болғандықтан, 

адамдардың мінез-құлқы, іс-әрекеті, қарым-қатынасы, көзқарасымен сипатталады. 

Олар адамды құрметтеу, оған сену, әдептілік, кішіпейілдік, қайырымдылық, 

жанашарлық, ізеттілік, инабаттылық, қарапайымдылық т. б. Адамгершілік-ең жоғары 

құндылық деп қарайтын жеке адамның қасиеті, адамгершілік және психологиялық 

қасиеттерінің жиынтығы. 

Адамгершілік тақырыбы - мәңгілік. Ол ешқашан ескірмек емес. Жас ұрпақтың 

бойына адамгершілік қасиеттерді сіңіру – ата-ана мен ұстаздардың басты міндеті. 

Адамгершілік әр адамға тән асыл қасиеттер. Адамгершіліктің қайнар бұлағы- халқында, 

отбасында, олардың өнерлерінде, әдет-ғұрпында. Әр адам адамгершілікті күнделікті 

тұрмыс — тіршілігінен, өзін қоршаған табиғаттан бойына сіңіреді. 

Ұрпақ тәрбиесі — келешек қоғам тәрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін жан-

жақты жетілген, ақыл-парасаты мол, мәдени-ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу — біздің 

де қоғам алдындағы борышымыз. 

Бала тәрбиесінің негізі — бұл оның отбасы. Осы шағын әлеуметтік топ — бала үшін 

өмір мектебі. Отбасындағы ата-ана баланың өмірлік ұстазы және тәрбиешісі. Баланың 

болашағы, білімі, мәдениеті отбасындағы ата-ананың сіңірген еңбегіне, тәлім-тәрбиесіне 

байланысты. Ұлттық тәрбие – жалпы адамзаттықты ұлттық пен бірлікте ұштастыратын 

азаматтарды, ұлт мүшелерін қалыптастыру; мәдениет, тілді білуімен қатар ол қазіргі білімді 

де меңгеруі тиіс. [3, 121-122б.] 

Жанұя – тұрмыстық ортақытығымен, өзара адамгершілік жауапкершілікпен және 

өзара көмегімен байланысқан адамдардың некеге немесе туыстыққа негізделген бірлестігі. 

Отбасылық өмір айсбергті (мұзды шыңды) елестетеді. Адамдардың көпшілігі оның 

тек қана үстіңгі бөлігін көреді де, оны тұтас көріп тұрмыз, барлық мән-жайды түсінеміз деп 

ойлайды.  Отбасылық өмірдің барлық әлсіздігін білмей тұрып, оны қауіпті бағдармен 

бағыттап жіберуге болады.  Отбасылық өмір құру өнері, барлық өнерлердің ішіндегі, біздің 

ойымызша, ең күрделісі болып табылады. Біздің бұл салада білмейтініміз өте көп, бұл 

білмейтін ақпаратымыздың көлемінде өлшеп біле алмаймыз. Осындай күрделі де, қызықты 

өмір жолында қателіктеріміз аз болып, жасалған қателігіміздің салдары өзіміздің 

ұрпағымызға рухани, әрі физикалық ауыртпалық түсірмесе, біз өз өмірімізді толыққанды 

өткіздік деуге болады. Бұл өнердің  қыр-сырын көпшілігіміз білмей жатамыз.  

Отбасы өмірінде қиын кезеңдер де кездеседі. Ажырасулар мен жалғыздықтың 

жоғарылауы, бақытсыздықтар мен арам қасиеттердің артуы – адамзаттың тарихында 

болмаған отбасылық дағдарыс. Бұл дағдарыс салдары өмірде қарапайым 

қайшылықтарының себебінен болады.  

Отбасы жеке тұлғаның, бүкіл қоғамның өміріндегі сияқты үлкен роль атқарады. 

Отбасының маңызды сипаттамасы оның қызметі, тұрақтылығы мен өсуі болып табылады. 

Отбасының әсерлік қызметі – оның мүшелерін жақсы көруі, құрметі мен мойындауы, 
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әсерлік қолдауын, психологиялық қорғалуын қанағаттандырып, қоғам  мүшелерінің 

психологиялық денсаулығының сақталуына әсер ете отырып, қоғам мүшелерінің әсерлі 

тұрақтылығын қамтамасыз етеді. 

Отбасында ата-ана арқылы берілетін тәрбиенің басты мақсаты — баланың жасын, 

жеке ерекшелігін, психикалық процестерін ескере отырып, өз тегін жалғастыратын 

лайықты ұрпақ тәрбиелеу. Қазақ отбасындағы тәрбиенің міндеті — балалардың жеке 

даралық қасиеттерін қалыптастыруға бағытталған, саналы да парасатты істерге негізделген 

үздіксіз тәрбиелеу процесі. 

Әуелден дұрыс тәрбиеленген бала өмір тіршілігіне жақсы дайындықпен 

қосылатынын ескеру керек. Әке-шешесінің бір-бірімен, ағайын-туғандарымен, көрші 

қолаңмен және жолдастарымен сыйластығы баланың, жасөспірімнің парасатты азамат 

болып өсуіне тікелей қатысы бар. Баланың жан-дүниесін дұрыс түсініп, балалықпен не 

жастықпен істеген ағат істеген қателерін аяқсыз қалдырмай, жөн-жосығын өзіне айтып, 

сақтандырып, дұрыс жол көрсетуі – ең алдымен ата-ана борышы. Баланың әке-шешесінен 

өз ойын, сырын жасырмауын қадағалау қажет. Ол үшін мектептегі  өмірін, бірге ойнайтын 

достарымен қарым-қатынасын жақсы білу, оларды үйге ертіп келгенде жылы жүзбен қарсы 

алу да – тәрбиенің бір бөлігі.[4,201б.] 

Ұрпақ тәрбиесі барлық уақытта әр қоғамның өзекті мәселесі болып келеді. Осы жас 

ұрпақты болашаққа жетелейтін білім мен тәрбие жолы екендігі сөзсіз. Тәрбие мен білім – 

ажырамас бір бүтін ұғым. Тәрбиенің басты құралы – іс пен сөз және екеуі өзара байланысын 

үзбеуі шарт. 

Ойлы ұрпақ тәрбиелегіміз келсе, ата-ана, мектеп пен бала ынтымақтастықта отырып, 

білім ордасындағы тәрбие отбасында жалғасын табатындай етіп ұштастыра білгеніміз жөн. 

Қазақ зиялыларының бірі М. Жұмабаевтың: «Тәрбиедегі мақсат баланы тәрбиешінің дәл 

өзіндей етіп шығару емес, келешек өз заманына лайық қылып шығару» деп айтуы бала 

тәрбиесіндегі ата-ана, мектеп, қоғам алдында үлкен жауапкершіліктің тұрғандығын 

дәлелдейді. Әрине, отбасы өзінің дербес әрекеті арқылы тәрбие саласында ауқымды 

мәселелерді шешуде әлсіздік танытады. Ол үшін отбасы мен мектептің өзара 

ынтымақтастығын нығайту өте маңызды. Ал, тәрбие қоғамдық құбылыс болғандықтан, оны 

қоғам талаптарынан тыс ұйымдастыру мүмкін емес. Бұл тұста үштік одақ: мектеп, отбасы 

және қоғамдық мекемелер жұмысындағы өзара сабақтастық және ынтымақтастық өз 

үйлесімін табуы тиіс. 

Біздің елімізде ата-ана мен мектептің алдына қойылған мақсат бір – жас ұрпаққа 

берілетін тәрбиені адамгершілік қасиетпен ұштастыра білу. Бұл міндетті жүзеге асыру үшін 

ата-ана көп оқып, жан-жақты ізденуі қажет, өздері балаға үлкен үлгі-өнеге боларлықтай 

дәрежеге көтерілуі шарт. Тек қана әдепті, адамгершілігі мол және тәрбиелі адам ғана жақсы 

тәрбиеші бола алатынын барлығымыз да білеміз. 

Отбасы – бұл мектеп, ақпарат көзі де қоғамдық ұйымдар да, еңбек ұжымы да, жос-

жарандары да, сонымен қатар – отбасы бұл әдеп пен өнер кілті де. Тұлғаның қалыптасу 

нәтижелілігі ең алдымен отбасына тәуелді. «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» 

дегендей, отбасы қандай болса, онда өсіп, ер жеткен адам да сондай болады.[5,126 б.] 

Сондықтан бүгінгі жастарымыздың сана-сезімін өркениетті елдің үлгілі тәрбиесін 

пайдалана отырып, ұлттық дәстүрді қалыптастыру үшін тәрбие жұмысын жаңа талаптарға 

сай бағыттау керек. 
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ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКА ДАМУЫНЫҢ ЗАМАНАУИ ҮРДІСТЕРІ 
 

Касенкызы А. 

Рымбек Байсейтов ат. Семей қаржы экономикалық колледжі, Семей қ. 
 

Мақалада  «Әлемдік экономика дамуының заманауи үрдістерінің» дамуы арқылы 

әлем болашақта көпполюсті және өзара тығыз байланысты болмақ, әлемдік нарықтар 

қарқынды экономикалық прогресске мүмкіндіктер ашады. Бұл потенциалды жүзеге асыру 

халықаралық ынтымақтастық, туынды әсерлерді ескеріп, елдердің макроэкономикалық 

саясаттарын қаншалықты тиімді ете алатындығына және экономикалық өсу 

табыстарын бөлу теңгерімділігі мен әділдігіне жетуді қаншалықты дәрежеде 

ынталандыра алатындығына байланысты. 

Тірек сөздер: экономика, тепе-теңсіздік, Жаһандану, Әлеуметтік-экономикалық 

жүйелер, әлемдік экономика, сапа. 

   

В статье говорится, что с развитием «современных тенденций развития мировой 

экономики " мир в будущем станет более многолюдным и тесно взаимосвязанным, 

мировые рынки откроют возможности для интенсивного экономического прогресса. 

Реализация этого потенциала зависит от того, насколько эффективно международное 

сотрудничество, учитывая производные эффекты, может сделать макроэкономические 

политики стран более эффективными и в какой степени стимулировать достижение 

сбалансированности и справедливости распределения доходов экономического роста. 

Ключевые слова: экономика, неравновесие, глобализация, социально-экономические 

системы, мировая экономика, качество. 

 

The article says that with the development of "current trends in the development of the 

world economy" , the world will become more crowded and closely interconnected in the future, 

and global markets will open up opportunities for intensive economic progress. The realization of 

this potential depends on how effectively international cooperation, taking into account the 

derivative effects, can make countries ' macroeconomic policies more effective and to what extent 

it can promote a balanced and equitable distribution of income for economic growth. 

Key words: economy, disequilibrium, globalization, socio-economic systems, world 

economy, quality. 

 

Соңғы жылдары әлемдік экономика өте тез жылдамдықпен өзгерді. Әлем елдері 

дамуының біркелкі болмауынан әлемдік экономикада түбегейлі өзгерістер орын алды. 

Соның арқасында әлемдік экономика, бір жағынан, өзінің симметриялық қалпын өзгертіп, 

көпполярлы болды, келесі жағынан, ол тепе-теңсіздік жағдайына түсті. 

Жаһандану үдерісі елдерге экономикалық дамуына мүмкіндіктер берумен қатар, 

көптеген қиыншылықтар туындатты. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Назарбаев 

осы мәселе бойынша айтқан идеясын еске түсіре кетсек: «жаһандану қазіргі әлемге әлсіздік 

әкелді. Лаңкестік, ақпараттық соғыстар, экологиялық апаттар да шекарадан өтіп, бүкіл 

адамзатқа жаһандық қауіп төндірді. Әлемде әлеуметтік-экономикалық даму тепе-теңсіздігі 

күшейді. Жаһанданудың жағымды әсерлерін әлемнің өте дамыған елдерінің азғантай 
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топтары ғана сезінді» [1]. 

Сондықтан, алдыңғы қатарлы елдердің құрамына кіру немесе периферия рөлін ойнау 

проблемасы Қазақстан үшін өзекті болып табылады. 

Экономикалық әдебиетте осы проблемаға қатысты көптеген ғылыми еңбектер 

зерттелді. Дегенмен, оның ауқымының кең болуынан, ол әлі де болса түрлі талдауларды 

қажет етеді. ХХ ғасырдың 60-80 жылдары бұл проблеманы көптеген халықаралық ұйымдар, 

социал-демократиялық партиялар мен олардың теоретиктері, дамушы елдердің ғалымдары 

зерттеді. Ал қазіргі уақытта оның жеке аспектілерін жаһандану үдерісімен және оның 

салдарымен байланыстырады. Әсіресе, осы бағытта антиглобалистердің зерттеулері ерекше 

көңіл аудартады. 

Қазіргі әлемдік экономика асимметриялық, тепе-тең емес дамумен сипатталады. 

Тепе-теңсіздік диахрондық және синхроникалық аспектілерде қарастырылады. Ол барлық 

әлеуметтік-экономикалық жүйелерден тұратын өндірістің кезеңдік дағдарыстары мен 

құлдырауларында көрініс тауып, тарихи үдерістің өте маңызды ерекшелігі болып 

табылады. Әлеуметтік-экономикалық жүйелердің арасындағы экономикалық тепетеңсіздік 

тауарлар, еңбек, капитал және ақпарат нарықтарының даму дәрежесіне, еңбек бөлінісінің 

тереңдігіне және әлемдік экономикаға араласуына, халықты әлеуметтік қорғау деңгейі мен 

нысандарына байланысты [2]. 

Жалпы айтқанда, әлем елдерінің, сонымен қатар жеке мемлекеттердің даму тепе-

теңсізді-  гі әлемдік экономиканың бір ерекшелігі болып табылады. Халықаралық 

экономикалық қатынастар жүйесіндегі тепе-теңсіздік экономикалық мүмкіндіктері мен 

әлемдік аренадағы орындарының әртүрлі болуынан туындайды. 

Солардың ішінде экономикалық теориядағы ең көрнекті тұжырымдамаларды 

қарастырайық. 

Канадалық ғалым А. Бэттлер қазіргі жаһанданушы әлемді экономикалық даму 

деңгейі бойынша үш «әлемге» бөледі [3]. Ол әрбір үш әлемге келесідей сипаттамалар береді 

(1-кесте).Дегенмен, жаһандану жағдайында экономикалық даму тепе-теңсіздігі 

салыстырмалы түрде қарапайым сызбаларда көрсетуге  келмейтін күрделі нысандарға ие 

болды. Халықаралық жүйелердің даму динамикасын тек жан-жақты зерттеулермен ғана 

сипаттауға болады. Мұндай мүмкіндікті геоэкономикалық әдіс ұсынады. Оның маңызды 

аспектілерінің бірі поляризация түсінігі болып табылады. Поляризация экономикалық даму 

тепе-теңсіздігінің экономикалық және кеңістіктік түсінігіндегі жаңа жағдайын көрсетеді. 

Бұл түсінік экономикалық әдебиеттерде кеңінен қолданылып жүр. 

Поляризация  көрнекі  түрде  экономика-  лық   полюстердің   қалыптасуынан   көрі

неді. А. Бэттлер полюске келесідей анықтама  береді: 

«Геоэкономикалық кеңістікте жаһандық  немесе аумақтық полюс – бұл артынан келе 

жатқан басқа субъектінің экономикалық потенциалынан минимум 2 есе басым болатын 

экономикалық қуаты бар субъект. Осыдан экономикалық потенциал қуаттың синонимі 

болып табылмайтындығы анықталады. Дәл осы қуаттың болуы полюсті туындатады» [3]. 

Оның пікірі бойынша, аумақтық полюстер келесідей: 

Латын Америкасында Бразилия (артында келе жатқан Мексиканы 2 есеге басып 

озады); 

Африкада ОАР (одан кейін нигерия келе жатыр); 

Таяу және Орталық Шығыста Түркия (одан кейін Иран); 

Шығыс Азияда Жапония (оның артында ҚХР); 

Шығыс Еуропада Ресей (оның артында Польша) [3]. 

Жаһандық полюс болып артынан келе жатқан Жапонияны басып озатын АҚШ 

есептеледі. Осылайша, Бэттлер күш орталығы және полюс түсініктерін ажыратады. Осы 

күш орталықтарын және полюсті қолдану белгілі бір мемлекеттің әлемдегі орнын немесе 

рөлін, оның сыртқы саясатының мүмкін болатын  нәтижелерін анықтауға мүмкіндік береді. 
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Жалпы айтқанда, экономикалық даму тепетеңсіздігі проблемасы жаңа бағытта, яғни 

периферия, экономикалық қуат, полюс түсініктері тұрғысынан талданды. Жоғарыда 

аталғандар ғалымдардан басқа, экономикалық даму тепе-теңсіздігі проблемасын зерттеуге 

қазіргі антиглобалистер де өз үлестерін  қосты.  Олардың  экономикалық даму тепе-

теңсіздігін жаһанданудың салдары ретінде қарастыруы көңіл аударуға тұрарлық, өйткені 

олар жаһандану табиғатын жан-жақты талдай келе, бұл баламасы жоқ үдеріс екендігін 

көрсетеді. Олардың қимылдардың негізгі мақсаты: жаһанданудың салдарына қарсы күрес 

және әлемді құрудың балама тұжырымдамасын ұсыну болып табылады. 

Қазіргі әлемдік экономикада экономикалық дамудың капиталдан басқа тепе-

теңсіздікпен Ресейлік саясаттанушы Н. Косолаповтың айтуы бойынша, «мұндай бағыт 

бастапқыда әлемдік шаруашылық шеңберінде де, жеке елдер шеңберінде де индустриалды 

даму орталықтары мен артқа қалушы перифериялардың пайда болуына және әлемдік 

шаруашылықтың иерархиялық құрылымына әкелді. Бір елдер мен аумақтар 

индустриализация жарысында артықшылыққа ие болса, ал басқалар, мұндай 

артықшылыққа  ие болмай, минералды және аграрлы өнімдердің тасымалдаушылары 

болды. Әлемдік дамудың техногендік моделінде периферия бағынышты орынды алады. 

Периферия бұл жағдайды капитализмнің барлық алдыңғы эволюциясының ең жоғарғы 

материалды нәтижесі ретінде техносфера дамуының индустриалды түріне қосылу арқылы 

ғана өзгерте алмақ» [4]. 

Көптеген елдер үшін табыстарды  теңесті-  ру емес, олардың поляризациясы 

маңызды. Бұл үдерісте тез дамыған елдер бай мемлекеттер құрамына кіреді, ал кедей елдер, 

керісінше, одан сайын артта қала береді.Егер жаһандану артықшылықтарын бөлу тепе-

теңсіздігі проблемасын салалық аспектіде қарасақ, онда қысқа мерзімді келешекте өңдеуші 

өнеркәсіптегі, қызметтер саласындағы өзгерістер сыртқы саудадан пайда алатын және 

экспортпен байланысты салалар капиталдың үлкен ағынына және білікті жұмыс күшіне ие 

болатындығын көрсетті, ал басқа салалар болса, нарықтың тым ашықтығынан өздерінің 

бәсекелестік артықшылықтарын жоғалтып, жаһандық үдерісте жеңіліске ұшырайды. 

Осылайша, жаһандану – өздігінен әлемдік экономика және оны құраушы ұлттық 

шаруашылықтар үшін қауіпті болып табылмайтын халықаралық экономикалық 

өмірдің  объективті үдерісі. Бұдан басқа, мұнда жеке мемлекет шеше алмайтын жаһандық 

проблемалар шешілуі мүмкін. 

Біз мұнда жаһандануды теріске шығаруға емес, оның қазіргі нысанының 

қаншалықты әділ екендігін анықтауға ұмтылдық. Жаһанданудың қазіргі кезеңінің негізінде, 

түптеп келгенде, экономикалық мүдделер жатыр. Батыс қауымдастығы әлі де өзінің ұлттық 

мүдделерін қорғау позициясы тұрғысынан ғана әрекет етуде.Сондықтан, көпполярлы 

әлемнің баламалы тұжырымдамасы қажет. Бұл жағдайда барлық ұлттық шаруашылықтар 

дамуының негізгі көзі шикізат пен отынды, т.б. алу мақсатында нашар дамыған елдермен 

эквивалентті емес айырбас жасамай, ақпараттық технологияларға негізделген тауарлар мен 

қызметтер өндіру қажет.Осылайша, барлық ғалымдар жаһандануды әртүрлі аспектіде 

қарастыра отырып, жаһанданумен байланысты қайшылықтардан және экономикалық 

жаһандануға бағытталған объективті үрдістен де қашып құтыла алмайтынымызды 

мойындайды. 

Әлемдік аренада белгілі бір интеграциялық топқа бірікпеген бірде-бір мемлекетті 

кездестіру мүмкін емес. Сонымен қатар, қазіргі кезде мемлекет жеке өзі емес, белгілі бір 

топтың құрамында болып араласуы көптеп белең алуда. Бірақ, интеграция үрдісінің сипаты 

қандай екені пікір-талас туындатады. Соған байланысты қазіргі әлемдік экономиканы 

келесідей 3 негізгі үрдіспен сипаттауға болады. 

Жаңа конвергенция әлемдік экономика дамуының бірінші үрдісі болып табылады. 

Нобель сыйлығының лауреаты, даму мәселелерімен айналысқан Артур Льюис: «Соңғы жүз 

жылда дамушы елдердегі өндіріс көлемінің өсу қарқыны әлемнің дамыған елдеріндегі 
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өндіріс көлемінің өсу қарқындарына байланысты болды. Дамыған елдерде өсу қарқыны 

жоғарғы болған жағдайда, дамушы елдердің өсу қарқыны да жоғары болды, ал дамыған 

елдерде өсу қарқыны төмендегенде, сәйкесінше, дамушы елдерде де төмендеді. Бұл 

байланыстан құтыла аламыз да?», – 1979 жылы өзінің лекциясында айтқан болатын. 

Әлемдік экономикада конвергенцияның жаңа дәуірі шамамен 1990 ж. экономикасы 

дамыған елдердің өсу қарқындарына қарағанда нарығы қалыптасып келе жатқан елдер мен 

дамушы елдердің жан басына шаққандағы табыстарының өсу қарқындары тез артып келе 

жатқан кезде басталды.Көптеген елдерінде ең жоғарғы табысқа ие 1% халық және басқа 

халықтар болып бөліну жаңа көрінісі болып табылды. Ең жоғарғы табысқа ие 1% халық 

үлесінің артуы АҚШ пен ағылшын тілді елдерде және аз дәрежеде Қытай мен Үндістанда 

анық байқалады. 

Әлемдік экономиканың болашағы, көбінесе ел бойынша орта табыстардың 

конвергенциясы арасында өзара әрекеттесуіне, түрлі елдердің өзара байланыстылығының 

артуына және ел ішінде де, жалпы әлем халықтары үшін де табысты бөлудің ең жоғарғы 

және ең төменгі деңгейлері алшақтығының ұлғаюына байланысты. Бұл үрдістер саяси, 

әлеуметтік және геостратегиялық салдарды туындатады [8]. 

«Қазіргі уақытта экономикалық белсенділіктің орталығы батыстан шығысқа қарай 

ауысуда, ал Қазақстанның әлемдік экономикадағы рөлі қалыптасқан тәртіпті бұзатын және 

ел үкіметі мен компания басшыларының өзіндік дүниетанымын өзгертетін, жаңа қызмет 

әдістерін енгізетін үрдістердің әсер етуі нәтижесінде өзгеретіні сөзсіз», – деп «Нерядовой 

прорыв: четыре глобальных фактора, меняющих все тенденции» атты MGI кітабының 

шығуына арналған прессконференцияда MCKinsey аға серіктесі және MCKinsey Жаһандық 

институтының (MGI) директоры Ричард Доббс айтқан болатын. 

MCKinsey Жаһандық институтының сарапшысының пікірі бойынша, 2050 ж. қарай 

Қазақстан әлемдік экономиканың «ауырлық орталығы» болады [9]. 

Осылайша, әлем болашақта көпполюсті және өзара тығыз байланысты болмақ, 

әлемдік нарықтар қарқынды экономикалық прогресске мүмкіндіктер ашады. Бұл 

потенциалды жүзеге асыру халықаралық ынтымақтастық, туынды әсерлерді ескеріп, 

елдердің макроэкономикалық саясаттарын қаншалықты тиімді ете алатындығына және 

экономикалық өсу табыстарын бөлу теңгерімділігі мен әділдігіне жетуді қаншалықты 

дәрежеде ынталандыра алатындығына байланысты. 
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Мақалада мүлiктiк сипаттағы қылмыстарды алдын-ала анықтайтын негiзгi 

фактoрлар қарастырылады, мүлiктiк қылмыстылық деңгейiне сипаттама берiлген. 

Тiрек сөздер: меншiк қылмыстылығы, ұрлық, тoнаy, алаяқтық, қарақшылық  

 

В статье рассматриваются oснoвный фактoры, предoпределяющие престyпления 

в имyщественнoм плане, Дается характеристика yрoвней имyщественнoгo престyпления 

Ключевые слoва: имyщественная престyпнoсть, кража, грабеж, мoшенничествo, 

разбoй 

 

The article considers the main factors that determine crimes in the property plan, and 

describes the levels of property crime 

Key words: property crime, theft, robbery, fraud, robbery 

 

Меншiк қылмыстылығы дегенiмiз - белгiлi бiр аyмақта белгiлi бiр yақыт iшiнде 

жасалған (oларды жасаған адамдар) кiнәлi адамның немесе басқа адамдардың мүлiктiк 

қажеттiлiктерiн өтеyсiз қанағаттандырyдың негiзгi мақсатымен жасалған қылмыстардың 

жиынтығы. Мүлiкке қарсы қылмыстарға ҚР-ның Қылмыстық кoдекстiң 6-тараyын 

(Меншiкке қарсы қылмыстық құқық бұзyшылықтар) жатқызyға бoлады. Oсы 

қылмыстардың криминoлoгиялық сипаттамасы құрылымы  бoйынша бөлiнедi: 

 1. Жеке адамға күш қoлданyмен байланысты емес пайдакүнемдiкпен қoл 

сұғyшылық: 

- ҚР Қылмыстық кoдексiнiң 188- бабы. Ұрлық;  

- ҚР Қылмыстық кoдексiнiң 190- бабы. Алаяқтық;  

- ҚР Қылмыстық кoдексiнiң 194-бабы. Қoрқытып алy  (негiзгi, сараланбаған бөлiгi);  

- ҚР Қылмыстық кoдексiнiң 191-бабы. Тoнаy (негiзгi, сараланбаған бөлiгi) 1- бөлiгi;  

2. Жеке адамға күш қoлданyмен байланысты пайдакүнемдiкпен қoл сұғyшылық: 

- ҚР Қылмыстық кoдексiнiң 182-бабы. Қарақшылық;  

- ҚР Қылмыстық кoдексiнiң 194-бабы. Қoрқытып алy  (сараланған) 2-, 3- бөлiктерi;  

- ҚР Қылмыстық кoдексiнiң 191-бабы. Тoнаy (сараланған) 2-, 3- бөлiктерi;  

3. Пайдакүнемдiк мақсатын көздемейтiн жеке меншiкке қарсы зoрлық-зoмбылық 

қылмыстары: 

- Бөтеннiң мүлкiн қасақана жoю немесе бүлдiрy. ҚР Қылмыстық кoдексiнiң 202-

бабы. 

- Бөтеннiң мүлкiн абайсызда жoю немесе бүлдiрy. ҚР Қылмыстық кoдексiнiң 204-

бабы [1]. 

Меншiкке қарсы қылмыстар келесiдей белгiлерi бoйынша бiрiктiрiледi: 

- меншiк иесiнiң құқығының бұзылyына байланысты заңсыз баю. 

- бiреyдiң мүлкiн заңсыз пайдаланy немесе oған билiк етy. 

Пайдакүнемдiк және пайдакүнемдiк ниетпен күш қoлданy қылмысының үлесi қазiргi 

yақытта тiркелген барлық қылмыстардың iшiнде шамамен 3/5 бөлiгiн құрайды.  
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Қазiргi yақытта пайдакүнемдiк қылмыстардың iшiнде кең тарағаны ұрлық,  ал  

пайдакүнемдiк ниетпен күш қoлданy қылмысының iшiнде жиi кездесетiнi –тoнаy. Тoнаy 

қылмысының өсy қарқыны жoғары бoлып oтыр. 

Меншiк қылмыстарының iшiнде ұрлық қылмысы шамамен 80% құрайды. Бiреyдiң 

мүлкiн ұрлаy  қылмысының шамамен 70%-ы қалалар мен қалалық елдi мекендерде 

жасалады. 

Таралy дәрежесi бoйынша ұрлық келесi түрлерге бөлiнедi : 

-  тұрғын үйге кiре oтырып жасалатын пәтер ұрлықтары; 

- көшеде жасалатын ұрлықтар; 

- автoкөлiк құралдарын ұрлаy; 

- көлiктегi ұрлықтар; 

- қалта ұрлықтары; 

- жатақханаларда, қoнақ үйлерде тұратын адамдардың мүлкiне қатысты ұрлықтар. 

Ұрлықтың үйге енy тәсiлдерi: 

- терезе, фoртoчка арқылы енyi, кiрyi; 

- құлыптарды бұзып кiрy; 

- кiлттер жасаy немесе кiлттердi таңдаy; 

- қабырғаның немесе төбенiң бұзып кiрy. 

Автoкөлiк ұрлығының саны артып келедi. Көбiнесе жеке көлiк құралдарын (79%) 

жымқырады не  айдап кетедi. Бұл автoкөлiк иелерi oны (кейде) ұзақ yақыт көшелерде 

немесе аyлаларда бақылаyсыз қалдырады, кейде тұтандырy кiлтiн ұмытып кетедi.  

Тoнаy мен қарақшылық, әдетте, қалалар мен қалалық елдi мекендерде жасалады 

(80%).  

Әрбiр екiншi тoнаy және әрбiр үшiншi қарақшылық азаматтардың жеке мүлкiн 

иеленy мақсатында көбiне кешкi yақыттардарда немесе oдан да жай yақыттарда көшелерде, 

алаңдарда, саябақтарда oрын алады.  

Әдетте, күш қoлданyмен байланысты емес көше тoнаyлары кенеттен жасалады, ал 

сoл yақытта мүлкi ұрланған адамның қoрғаныс шараларын қoлданып үлгермейдi. 

Мұндай тoнаyдың тәсiлдерi: 

- бас киiмдердi жұлып тастаy; 

- бағалы металдардан жасалған зергерлiк бұйымдар, сөмкелер, пoртфельдер, 

чемoдандар, ақша; 

- заттарды басқа адамдардың көзiнше иемденy бoлып табылады. 

Күш қoлданyмен байланысты көшеде oрын алатын тoнаy қазiргi yақытта 

қарақшылықпен қатар тез өсy қарқынында тұр.  

Алаяқтық шабyыл тақырыбына мыналар кiредi : 

1. Материалдық құндылықтар (ақша, багаж, багаждың мазмұны). 

2.  Меншiк құқығын бiлдiретiн немесе кyәландыратын заттар (лoтерея билетiн ұтып 

алған шкафқа тапсырылған заттың нөмiрi). 

Алаяқтық түрлерi: 

- бал ашy, жoрамалдаy, карта oйынында айлашылдық және т.б.; 

- мүлiктi, автoкөлiктердi  сатy-сатып алy қызметiн көрсетемiн деген сылтаyмен  сoл 

мүлiктi иеленiп алy; 

- жалған құжаттар арқылы материалдық құндылықтарды алy; 

- қyыршақтарды пайдаланy,  яғни қағаз бyманы ақша бyма түрiнде көрсетy; 

- келiсiлген заттардың oрнына сапасы төмен затты (алтын сағаттардың oрнына - 

алтын жалатылған)  немесе келiсiлгеннен аз мөлшерде берy және т.б.  

Алаяқтық алдаy немесе сенiмдi терiс пайдаланy жoлдары арқылы жасалады. 

Алаяқтық қoлсұғyшылықтың жасалy oрындары: адамдар тoлы жүрген жерлер 

(әyежайлар, автo, темiржoл станциялары және басқа да вoкзалдар, кейбiр iрi дүкендер, т.б.) 
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[2, 102б.]. 

Қoрқытып алyда құқық бұзyшы төмендегiлердi табыс етyдi талап етедi 

(мәжбүрлейдi): 

а) жәбiрленyшiнiң жеке меншiгiн; 

б) меншiк құқығын, мысалы, нoтариyспен сыйға тартy шартын жасасy тyралы талап; 

в) мүлiктiк сипаттағы белгiлi бiр әрекеттердi oрындаy, мысалы, қарызды немесе 

өсиеттi жoю. 

Мәжбүрлi табыстаy жүзеге асады: 

а) жәбiрленyшiнiң жеке басына қатысты күш қoлданy қаyпi төнгенде; 

б) oның тyыстарына қатысты; 

в) oлар тyралы масқаралайтын мәлiметтердi жариялаyмен (бoпсалаy); 

г) oлардың мүлкiн жoямын; 

д) адамға, сoның iшiнде жәбiрленyшiнiң өмiрi мен денсаyлығына қаyiптi күш 

қoлданy арқылы. 

Қoрқытып алyдың кең тараған түрлерi мыналар: қандай да бiр қызметтердi енгiзy 

(күзет қызметiн ұсынy); қoрқытып алy физикалық түрде күш көрсетемiн немесе күш көрсетi 

қаyпiн төндiрyмен қoрқытy (рэкет). 

Пайдакүнемдiк қылмыстарын жасайтын тұлғаның криминoлoгиялық кескiнi 

(пoртретi) төрт белгiмен сипатталады: 1) демoграфиялық, 2) әлеyметтiк-рөлдiк, 3) 

психoлoгиялық 4) қылмыстық-құқықтық. 

Oсы белгiлердiң iшiндегi ең маңыздылары - сoңғы екi тoбы пайдакүнемдiк қылмыс 

жасаған адамның ерекшелiгiн анықтайтын агрегаттар. 

Пайдакүнемдiк қылмыс жасаған адамның психoлoгиялық белгiлерiне мыналар 

жатады: 1) пайдакүнемдiк көзқарастың (бағдарланyдың) тұрақтылығы; 2) күш қoлданy 

тәсiлдерiн пайдаланyға дайын бoлy деңгейi, қылмысты пайдакүнемдiк ниетпен iске 

асырyы; 3) пайдакүнемдiк ниеттiң пайда бoлyын немесе oны жүзеге асырyды 

ынталандырyға қажет ниеттiң  сипаттамасы; 4) пайдакүнемдiк қылмыс жасағаны үшiн 

қылмыстық-құқықтықпен тыйым салынған, сoнымен қатар мүлiктiк таyарлардың 

айналымы саласындағы мoральдық-құқықтық нoрмаларға қатынасы. 

Пайдакүнемдiк қылмыс жасағандардың жеке басының психoлoгиялық белгiнiң 

ерекшелiгi ретiнде бiрiншiден, пайдакүнемдiк көзқарастың тұрақтылығын айтyға бoлады, 

яғни, заңсыз баюмен байланысты қылмыстар жасаyға психoлoгиялық дайындығының 

тұрақтылық деңгейi. Пайдакүнемдiк ниеттiң табандылығының өлшемi ретiнде қылмыстық-

құқықтық құндылыққа ие адамның мiнез-құлқы дәстүрлi түрде қарастырылады. Oсы 

белгiге сәйкес пайдакүнем қылмыскерлердiң төрт түрiн бөлyге бoлады: 1) ситyациялық 

(жағдайлық) – алғаш рет oнша аyыр емес немесе аyырлығы oрташа пайдакүнемдiк қылмыс 

жасаған, бұрын мән-жайлардың кездейсoқ тoғысyы салдарынан бұрын басқа қылмыстық 

құқық бұзyшылық пен қoғамға жат қылықтар жасамаған,  мүлiктi заңды түрде бөлyден бас 

тартyға байланысты адамгершiлiкке жат қылықтар жасаyмен байланысты қылмыстарды 

жасаy; 2) тұрақсыз - алғаш рет oнша аyыр емес немесе аyырлығы oрташа пайдакүнемдiк 

қылмыс жасаған, бiрақ бұрын мүлiктiк құқықтарды, қызметтердi немесе игiлiктердi  

бөлyдiң заңды тәртiбiнен бас тартyмен байланысты құқық бұзyшылықтар жасаған; 3) 

қатыгездiкпен – аyырлығы oрташа немесе аyыр пайдакүнемдiк қылмыстарды бiрнеше рет 

жасаған, сoл үшiн қылмыстық жаyаптылыққа тартылатын; 4) аса қатыгездiкпен - бiрнеше 

рет аса аyыр пайдакүнемдiк қылмыс жасап, сoл қылмысы үшiн бас бoстандығынан айырy 

түрiндегi жаза қoлданылған. 

 Күш қoлданyмен жасалатын пайдакүнемдiк ниеттегi  қылмыстарды жасаyға 

дайындалy деңгейiне сәйкес пайдакүнем қылмыскерлердiң алты түрi ерекшеленедi: 1) 

ықтимал қаyiптi емес - денсаyлыққа қаyiптi емес күш қoлданy қаyпiн төндiрген oнша аyыр 

емес немесе аyырлығы oрта пайдакүнемдiк қылмысты алғаш рет рет жасаған; 2) ықтимал 
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қаyiптi - денсаyлыққа қаyiптi күш қoлданy қаyпiмен алғаш рет пайдакүнемдiк қылмыс 

жасаy; 3) ықтимал аса қаyiптi - өмiрге қаyiптi күш қoлданy қаyпi бар пайдакүнемдiк 

қылмысты бiрiншi рет жасаy; 4) қаyiптi емес - денсаyлыққа қаyiптi емес күш қoлданy 

арқылы қылмыс жасаған; 5) қаyiптi - денсаyлыққа қаyiптi күш қoлданy арқылы 

пайдакүнемдiк қылмыс жасаy; 6) аса қаyiптi - өмiрге қаyiп төндiретiн күш қoлдана oтырып, 

өздiгiнен жасалған қылмыстар. 

Аталған тoптардың сипаттамаларына кiрмейтiн пайдакүнемдiк қылмыстар жасаған 

адамдарды аралық (өтпелi) түрiне жатқызy керек. 

Сoндай-ақ, тoппен жасалатын қарақшылық қылмысының жoғары пайызы шамамен 

- 36%. Қылмыстың бұл түрiне көбiнесе ақша, зергерлiк бұйымдар, киiм және т.б. жатады. 

Тoнаyдың 38%-ы мас күйiнде жасалады. 

Сoңғы yақытта iрi магистральдарда жасалған күш қoлданyмен жасалатын тoнаy мен 

қарақшылықтың саны едәyiр артты. 

Меншiкке қарсы қылмыстарды көбiне ер адамдар жасайды. Ұрлық, алаяқтық, 

қарақшылық, айдап кетy, қoрқытып алy қылмыстарын жасаyда әйелдердiң үлесi 

салыстырмалы түрде аз. Oсы аталған қылмыстардың iшiнде ең көп пайызын бiреyдiң 

мүлкiн ұрлаyдың (12%), ал ең төменгiсi - тoнаy (6,5%) құрайды. Ұрлық пен алаяқтықтың 

барлық түрлерiнде әйелдер қылмыстық тiкелей oрындаyшысы бoлып табыла бермейдi.  

Сoнымен қатар, сoңғы жылдары oсы санатындағы қылмыскерлердiң  iшiнде 

әйелдердiң үлесiнiң артyының тұрақты тенденциясы байқалады. Сoңғы жылдары әйелдер 

қылмысының өсyi әйелдердiң әлеyметтiк рөлiнiң өзгерyiмен, қoғамның өзгерyiмен 

байланысты бoлып oтыр. Инфляция деңгейiне аналардың рөлi азайып, ал тyy деңгейi 

төмендегенi. Әйелдiң үй шарyасындағы қoжайыны, үй oшағының қамқoршысы ретiндегi 

рөлi де төмендедi, өйткенi төмен жалақыға байланысты oл бiрнеше жерде жұмыс iстеyге 

мәжбүр бoлады. Сoнымен қатар, oның үй шарyасына yақыты да, күшi де 

жетпейдi. Дағдарыс жалпы өсiп келе жатқан алаңдаyшылықпен қатар oтбасылық 

қатынастарда да кездеседi. Сoнымен қатар, әйелдiң әлеyметтiк жағдайы iскерлiк және 

қoғамдық өмiрге қатысyын кеңейтyде, жаңа кәсiптердi игерyде, бизнес пен саясатпен 

айналысyда oң жағынан өзгерiп oтырады. Гиперемансипация прoцесi бiртiндеп әлеyметтiк 

oртада  жағымды және жағымсыз мiнез-құлық түрлерiн ала oтырып, әйел ер жынысты 

әлеyметтiк рөлдi қабылдаyға жақын. 

Тoнаy және қарақшылық қылмыстарына қатысyшылардың сипаттамаларының 

бiрi – қoғамға қарсы, зиянды өмiр салтын тұрақты ұстаy, қандай да бiр мамандық иесiнiң 

бoлмаyы, тұрақты жұмыс, тұрғылықты oрнының жoқтығы бoлып oтыр. Бұл адамдар 

негiзiнен еш жерде жұмыс iстемейтiн, кездейсoқ немесе yақытша жұмыста жүрген адамдар.  

Iрiктелген зерттеyлер көрсеткендей, мүлiктiк қылмыс жасағандардың арасында 

oтбасы құрмағандар мен  ажырасқандардың үлесi көп. Сoңғы жағдай oлардың арасында 

бiрнешерет сoтталған адамдардың, сoндай-ақ тұрақты қoғамға қарсы, зиянды өмiр салтын 

ұстанyшылардың бoлyымен байланысты деп бoлжаyға бoлады. 

Жалпы алғанда, мүлiктiк қылмыс жасаyшы адамдарға материалдық таyарлардың 

рөлi тyралы өрескел oй, қoғамның және жеке азаматтардың мүдделерiне терiс көзқарас, 

әлеyметтiк oртаға нашар бейiмделy және көптеген құндылықтар 
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Мақалада автор қазақтың көне музыкалық аспаптардың мүмкіндіктерін және 

музыкалық фольклорын қазіргі өмір талаптарына сай қолдану мақсатында пайдалану 

қажеттілігін қарастырылған. Көне музыкалық аспаптардың шеңберінде халық ән-

күйлерінің құрылымдық, ладтық, интонациялық, ырғақтық ерекшеліктері де баяндалған.  

Көне дәуірлерден келе жеткен музыкалық мәдениеттің қазақ халқының тыныс-тіршілігі 

этнографиясымен байланысы да айқын. Автор мақалада көне музыкалық аспаптардың 

тікелей халқымыздың тұрмыс-салт ерекшеліктерінен туындайтын туралы жазған.  

Тірек сөздер: ежелгі қазақ музыкалық аспаптары, музыкалық фольклор, музыкалық 

мәдениет, халық әндері. 

 

В статье автором рассмотрены возможности древних казахских музыкальных 

инструментов и необходимость использования музыкального фольклора в соответствии 

с требованиями современной жизни. В рамках древних музыкальных инструментов также 

изложены структурные, ладовые, интонационные, ритмические особенности народных 

песен. Прослеживается связь музыкальной культуры с этнографией быта казахского 

народа. Автор в статье писал о том, что древние музыкальные инструменты напрямую 

вытекают из особенностей быта нашего народа. 

Ключевые слова: древние казахские музыкальные инструменты, музыкальный 

фольклор, музыкальная культура, народные песни. 

 

In the article, the author considers the possibilities of ancient Kazakh musical instruments 

and the need to use musical folklore in accordance with the requirements of modern life. Within 

the framework of ancient musical instruments, the structural, modal, intonation, and rhythmic 

features of folk songs are also described. The connection of musical culture with the Ethnography 

of the life of the Kazakh people is traced. The author wrote in the article that ancient musical 

instruments directly follow from the peculiarities of the life of our people. 

Key words: ancient Kazakh musical instruments, musical folklore, musical culture, folk 

songs. 

 

Елімізде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық жағдайлар білім беру және тәлім-

тәрбие саласында жаңа талаптар қоюда. Болашақ азаматтардың білім деңгейі және 

тәрбиелік сипаты әлемдік мәдениетке сәйкес келуі қажет. 

Қазақстан Руспубликасының 2030-ға дейінгі стратегиясында еліміздің азаматтарын 

белгіленген басылымдықтарды орындап шығу даярлау бүгінгі күннің өзекті мәселесі болып 

отыр. Бұл ретте кейінгі кезде білім берудің жаңа тұжырымдамалары қабылданып, 

тәрбиелеудің бағдарламаы белгіленеді. Осыларды негізге ала отырып, мектеп және басқа 

да оқу-тәрбие мекемелерінде оқытуды ұйымдастырудың интенсивті тәсілдерін қолдау, 

тәрбиелеу технологиясын модернизациялау қолға алынады. Оқушыларға өз ұлтының 

мәдениетін меңгеру қазақ халық көне музыкалық аспаптарды: ертегілер, әндер, аңыздар 

және тағы басқа сыныптан тыс жұмысты қолдану жүзеге алады. Оқушыларды сыныптан 

тыс жұмысты қазақтың көне музыкалық аспаптарды қарапайым да тұжырымды етіп 
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өткізуде оқушы түсінігіне құнарлы қазынаны көне музыкалық аспаптардан табуға болады. 

Фольклордың тәлім-тәрбиелік маңызы туралы зерттеу дәстүрі ертеде қалыптасқаны белгілі. 

Кезінде қазақ даласындағы ұлы ғұламалар (Әл-Фараби, Жүсіп Баласағұн, Қожа Ахмет 

Йассауи, Махмұт Қашқари т.б) күміс көмей, жез таңдай ақын-жыраулар (Шалкиіз, 

Досмағамбет, Бұхар т.б) ұлы ағартушылар (Шоқан, Ыбырау, Абай) болашақ ұрпақты 

имандылық, адалдық, шындық сияқты қасиеттерге тәрбиелеуге талпынған және халық 

даналығын жоғары бағалаған [1]. 

Қазақ этнопедагогикасының тәлімдік тағылымдары, құнды идеялары, әдіс-тәсілдері, 

амал-жолдары, құрамдағы Қ.Жарықтаевтың, С.Қалиевтің, С.А.Ұзақбаеваның, 

Х.Қожахметованың, Р.Қ.Дүйсетбінованың және т.б. еңбектеріне жатады. 

Қазақ революциясына дейін қазақ халқының мәдениетін зерттеген А. Алектров, И. 

Анрев, А. Бимбос, С. Рыбаков, Г. Потанин, Н. Савичев сияқты толып жатқан, шетел, орыс 

ориенталистері, кеңес дәуіріндегі А.Затаевич, В. Успенский, А. Жұбановтан бастап бүгінгі 

таңдағы Г. Бисенова, А. Темірбеков, З. Қоспанов, Б. Қарақулов, С. Елеманов, Қ. Жүзбасов, 

К. Төлеутаев (балалар фольклоры арқылы дүниетаным қалыптастыру). Алма Құнанбаева 

тағы да басқа көптеген музыка тарихшыларының қолжеткен табыстары аз емес. 

Қазақтың көне музыкалық аспаптардың мүмкіндіктері мен оларды сыныптан тыс 

жұмыста қолдану мақсатында жүйелі пайдаланбау арасындағы қазақтың музыкалық 

фольклорын қазіргі өмір талаптарына сай қолдану мақсатында пайдалану қажеттілігі мен 

педагогика ғылымында бұл мәселенің белгілі деңгейде зерттелмеуді арасындағы қазақтың 

музыкалық көне аспаптары арқылы қолдаудың тиімді әдістемемен қамтамасыз ету 

қажеттілігі мен оның практика жүзінде іске асырылмауы арасындағы қайшылықтар айқын 

байқалады. Қазақ халқының ежелден келе жатқан рухани мәдениетеінің бірі - көне 

музыкалық аспаптар. Осы кезге дейінгі ғылыми әдебиеттерде көне музыкалық аспаптар сөз 

өнері, халық даналығы ретінде көрсетілген көне музыкалық аспаптар - ауыз әдебиеті мен 

музыка өнерінің біртұтастылығына  негізделген ерекше бір сала [2]. 

Музыка – өнер, көркем ойлаудың бір көрінісі. Оның өзіне ғана тән образдау тәсілдері 

болады. Құрылымы, тілі, мақамдық ырғақтық жүйесі тағы бар. Осыған әрбір музыкалық 

аспаптың орындалу ерекшеліктерін де қосамыз. Сонда музыка-өнері әлемдегі күрделі 

құбылыстардың бірі болып шығады. Кеңес дәуірінде көне музыкалық асапаптардың көбіне 

сол өнері ретінде танылып келгені белгілі. Ол халық шығармашылығы, ауыз әдебиеті 

мағынасында ғана қолданылып, негізінен тұрмыс-салт жырларын, ертегі, аңыз, әпсана, 

көне, батырлық, романдық, тарихи жырдарды қамтыды. Бері келе қазақ көне музыкалық 

аспаптарының музыкалық әуеннен тыс дамитын мақал-мәтел, шешендік сөздер, жұмбакқ 

секілді шағын үлгілері де зерттеле бастады. 

Музыкалық көне аспаптардың осы аталған жанрлардың басым көпшілігімен 

сабақтас. Бірақ оны бір ғана сөз емес, саз өнері деген жөн. Себебі белгілі бір музыкалық-

эпикалық дәстүр аясында жеткен көне музыкалық аспаптар шығармаларының барлығы 

дерлік саз өнеріне тығыз байланысты. 

Көне музыкалық аспаптардың шеңберінде халық ән-күйлерінің құрылымдық, 

ладтық, интонациялық, ырғақтық т.б ерекшеліктері де қарастырылады. Ән жанры тұсында 

олардың көркемдік жүйесі мен поэзиялық өлшем құрылымы да назардан тыс қалмауы шарт. 

Көне дәуірлерден келе жеткен музыкалық мәдениеттің қазақ халқының тыныс-

тіршілігі этнографиясымен байланысы да айқын. Көне музыкалық аспаптардың тікелей 

халқымыздың тұрмыс-салт ерекшеліктерінен туындайтын үлгілері де аз емес. Осы белгісіне 

орай қазақ халқының көне музыкалық аспаптарды үлкен екі арнаға жіктейміз [3]. 

Салтпен байланысты туған көне музыкалық аспаптар үлгілері. Оған «Сыңсу», 

«Тойбастар», «Бесік жыры», «Жоқтау» секілді тек салт-дәстүр аясында өмір сүретін 

шығармалар жатады. 
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Салттан тыс көне музыкалық аспаптар туындылары. Бұл салаға эпикалық жанр-жыр, 

толғау, терме, желдірме,ертегілік,тарихи, лирикалық әндер халық куйлері жатады. 

Көне музыкалқ аспаптарды бүгінде музыкалық этнография деген ұғым аясында да 

қарастырылып жүр. Этнография - түрлі ру, тайпай халықтардың рухани мәдени және 

материалдық мәдениетін зерттейтін пән. Мұндағы этно(этнос)-халық, графо-жазу деген 

ұғымды білдіреді. Оның мәні туралы ғылыми-әдебиеттерде былай деп жазылған: 

«Этнографияның негізгі пәні халықтардың мәдениеті мен өмірінің өзіндік, дәстүрлі 

ерекшеліктерін құрайды, олардың жиынтығында (тілмен бірге) олардың ерекше, этникалық 

келбетін жасайды». 

Этнография - географиядан жіктеліп шыққан ғылым саласы. Бірақ оны зерттейтін 

нысанасы-этнос тарихы мен мәдениеті. Осы сипатына орай оның негізгі ерекшелігі де 

айқындалады. Мысалы, егер тарихшы нақты айғақтар мен деректерге жүгінсе,жазба 

мәдениеті туа қоймаған халықтар мәдениетін қалай анықтар едік? 

Бұл тұста мына жайттарды ескерту керек. Белгілі бір халықтардың тарихы тек қана 

жазба ескерткіштерде сақталмайды. Сонымен бірге оның іздерін салт-дәстүр, наным-сенім 

жүйелерін кездестіреміз. Осыған, әрине сол халықтың фольклорлық мұрасын да қосамыз. 

Барлық көне музыкалқ аспаптар үлгілері болмаса да тарихи-этникалық сипаты басым 

жанрлар қазақ мәдениетінде аз емес [4]. 

Этнография ғылымында халықтардың төрт түрлі стадиялық кезеңі анықталған. 

Олар: демос-этнос-халық-ұлт. Бұлардың бірі жабайлық кезең, екіншісі - феодалдық 

құрылыс, үшіншісі - капитализм дәуірі, төртіншісі - жаңа дәуірге қатысты ұғымдар. 

Көне музыкалық аспаптар шығармаларының ерекшілігі олардың қоғамда қандай 

қызмет атқаратынмен де айқындалады. Осының бәрі көне музыкалық аспаптардың пәнің 

мақсат-міндеттері мен обьектісін түзейді. 

Көпнұсқалығы, яғни ел арасына кең тараған бір шығарманың бірнеше нұсқаларының 

қатар өмір сүруі. 

Дәстүрлігі -  көне музыкалық аспаптар үлгілері де болмақ емес. 

Көркемділігі. Көне музыкалық аспаптар өте ерте замандарда туып, жазба 

мәдениеттен бұрын қалыптасқан мәдени құбылыс. Олар ауыздан-ауызға, атадан-балаға, 

ұрпақтан-ұрпаққа беріліп отырған. Осы ерекшелігін орай ол заманның адамдардың есте 

сақтау қабілеті айрықша дамыған. 

Ауызекілігі. Көне музыкалық аспаптар өте ерте замандарда туып, жазба мәдениеттен 

бұрын қалыптасқан мәдени құбылыс. 

Тарихылығы. Музыкалық көне аспаптар үлгілерінің көркемдік-поэтикалық 

ерекшеліктерімен қатар тарихылығы да айқын. Ол екі деңгейде: а) көркем шығармалардың 

музыкалық тілінің қалыптасуы кезеңдерінде, ә) тарихи тақырыптағы құрылған шығармалар 

ретінде көрінуі мүмкін. Көне музыкалық аспаптар бұл ерекшеліктері ғылымдағы 

тарихилық принципі негізінде танылады. 

Этникалық сипаты. Орыс былиналарын зерттеген В.Я.Пропп оның негізгі белгісі 

ретінде ру атауларының кездеспеуін көрсеткен екен. Бұл қазақ жпос үшін қонымсыз пікір. 

Қазақ көне музыкалық аспаптарында этнонимдік атаулар кездесетін шығармалар аз емес. 

Осы туындылардың музыкалық мақамын зерттей отырып, әрбәр аймаққа, этникалық 

топтарға тән үн-интонация, ырғақ-өлшем және мақамдық жүйелерді анықтауға болады. 

Оның бергі жағында, этникалық мәліметтерді эпикалық жанрлардың әдеби-поэзиялық 

мәтіндердің де көптен кездестіреміз. Қазақ көне музыкалық аспаптардың этникалық арқауы 

зерттеу ісі енді ғана қолға алына бастады [5]. 

Өз кезегінде көне музыкалық аспаптар үлгілерін де этникалық дереккөз ретінде 

тануға болады. Әрбір көне музыкалық аспап шығармасына тән ладтық және интонациялық 

жүйе оның қай дәуірге тән екенін анықтайды. Мысалы А. Затаевич арғын, қыпшық, қожа, 

т.б рулардың ән-әуендерін деп нотаға түсірген. Демек, антикалық дәуір ладтағы секілді, 
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ертеде әрбәр тайпаның өзіне тән музыкалық үн-әуені болған. Бізге жеткен көне аспаптық 

шығармалыры арқылы олардың түп-тетігін анықтауға болады. 

Көне музыкалық аспаптар –қатынас,байланыс құралы мұны халық ән-күйлеріне 

бірде айтуга болады. Күй жанрының жіктеліп шығуыда осы музыкалық коммуникациялық 

іздеген ләзім. Олардың барлығы өз заманынң тарихи оқиғаларының музыкалық-

хабарламалық негізде жеткізіп отырған. 

Танымдық негізде біз қазақ музыкалық фольклорының мынандай екі белгісін 

көрсетеміз: 

1.Эстетикалық сипаты немесе шығармалардың көркемдік-композициялық 

ерекшеліктері; 

2.Этнографиялық сипаты, яғни тарихи-этникалық табиғаты: осы екі арна қосылғанда 

ғана фольклор туындыларының сенкреттік сипаты толық айқындалмақ [6]. 

Осыған орай белгілі фольклортанушы-ғалым А.Н.Веселовский фольклордың 

синкреттік табиғатын былайша көрсеткен еді: песня-сказ-действо-пляска. Бірақ бұл тұста 

фольклордың эстетикалық сипаты ғана ескеріліп, өзге назардан тыс қалған. 

Көне музыкалық аспаптар-кең ауқымды ұғым. Ол миф, аңыз, әпсана, эпос, музыка, 

жыр, би, сурет, сәулет, археология, т.б салалрды қамтиды. Осы сипатта орай көне 

музыкалық аспаптардың және пластикалық деп бөлеміз. Мұның біріне уақыт пен кеңістік 

шеңберінде ғана өмір сүретін (орындалатын) ән-әуен, би үлгілері жатса, екіншісі заттық-

материалдық (археологиялық) мәліметтер құрайды. 

Қаза халқының көне музыкалық аспаптары ғылымда әр түрлі аталып келеді. Бірде 

халық шығармашылығы, бірде халық поэзиясы, бірде халық музыкасы, т.б болып жүр. 

Бірақ, жеке алғанда, олардың бірде-бір фольклор ұғымын, оның синкреттік сипатын толық 

қамти алмайды. Көне музыкалық аспаптар-көпсалада синкреттік құбылыс. 

Оның келесі бір ерекшелігі – типологиялық сипатында. Әр түрлі халықтар 

мәдениетінде ұқсас, сабақтас салалар табиғаты ос типологиялық теория аясында ғана 

танылды. Оның бірнеше белгілер бар: 

- Тақырыптық – мазмұндыұ деңгейіндегі ұқсастықтар ( мотив, сюжет, т.б); 

- Ұқсас фольклор үлгілерін тудыратын тарихи-әлеуметтік жағдай; 

- Үрлеп орындайтын аспаптар-аэрофондар ( саз сырнай, сыбызғы, керней, жел 

қобыз, месқобыз); 

- Миграциялық ұқсастар; 

- Шертіп ойналатын аспаптар- хордофондар (домбыра, шертер, қобыз); 

- Ұрмалы аспаптар – идиофондар.  

Кейбір ғылыми әдебиеттерде көне музыкалық аспаптардың бұл саласы өз ішінде 

тағы жіктеледі [7]. 
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Бұл мақалада болашақ кәсіптік оқыту ұстаздарының бойында кәсіптік-

технологиялық біліктілік пен дағдыны қалыптастырудың теориялық негіздемесі мен 

әдістемесін жасау және тәжірибеде тексеру айқындалды. 

Тірек сөздер: ғылым, технология, нарық , экономика,кәсіптік білім,бағдарлама, 

кәсіптік-технологиялық біліктілік, дағды, тәжірибе, қалыптастыру, іс-әрекет, ақпарат 

 

В статье рассматриваются  разработка и практическая проверка теоретических 

обоснований и методов формирования профессионально-технологических умений и 

навыков будущих учителей профессионального обучения. 

Ключевые слова: наука, технология, рынок, экономика, профессиональное 

образование, программа, профессионально-технологическиенавыки, опыт, образование, 

действие, информация 

 

The article discusses the development and practical verification of theoretical foundations 

and methods for the formation of vocational and technological skills of future technology teachers. 

Key words: science, technology, market, economics, vocational education, program, 

vocational and technological skills, experience, education, action, information 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы заңында» мектеп оқушылары бойында 

адамгершілік қасиет және тұрмыс негіздерін қалыптастыру, танымдық шығармашылық 

қабілетін айқындау туралы айтылған. 

Сонымен қатар оқушылардың танымдық  белсенділіктерін және дамыту мәселесін 

қазіргі оқыту үрдісін құру кезінде өте келелі мәселенің бірі болып есептеледі. Әрине әр 

сынып оқушыларының зейінінің қабылдау мүмкіншіліктері әртүрлі болады. Дегенмен, әр 

баланың бір нәрсеге бейімі болады. Бейімділік алынып келе жатқан қабілеттің алғашқы 

көрінісі.  

Баланың жасырын, тіпті тереңде жатқан  қабілеттерін көруіңізге мүмкіндік жасау тек 

оқыту үрдісі кезінде мұғалімнің басшылығымен жүзеге асады. Бұл оқыту үрдісі технология 

және арнайы пәндерінде кеңінен қолданылады. 

Кәсіптік білім саласы бойынша даярланатын мұғалімдердің білім мазмұны жаңа 

психологиялық және педагогикалық ғылымдардың жетістіктері негізінде және жаңашыл 

мұғалімдердің алдыңғы қатарлы тәжірибесі мен қазіргі заманғы техника мен технология 

өндірісінің негізінде құрылуы керек. Себебі, арнайы пән оқытушысы мен технология пәні 

мұғалімдерінің сабақ барысында іс-тәжірибеліқ жұмыспен өндірістік жұмысты жақсы 

байланыстыра білуі тиіс [1, 17-25 б]. 

Технология пәні - қазіргі нарықтық экономика жағдайында ең күрделі, маңызды 

сабақтардың бірі болғандықтан, 5В012000  кәсіптік  білім мамандығы бойынша 3-курс 

студенттеріне таңдамалы курс «Кәсіптік оқыту әдістемесі» пәні оқылады. Бұл курстың 

мақсаты - студенттерді болашақ педагогикалық қызметке дайындаудың әдістемелік негізін 

қалау, жалпы білім беретін мектептерде оқушы жастармен бастауыш, кәсіптік білім оқу 
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бағдарламаларының тарауларына сәйкес жемісті жұмыстар жүргізуіне, мектеп 

оқушыларын Республикадағы жаңаша әлеуметтік және экономикалық жағдайларда еңбекке 

дайындауға қажетті білім, іскерлік және дағдысын қалыптастыруға жол ашады. 

«Кәсіптік оқыту әдістемесі» курсын оқу нәтижесінде студенттер  лекция тыңдап, 

Зертханалық және тәжірибелік жұмыстарды оқып, орындап  - үйренеді. Курстық жұмыстар 

жасап, оны педагогикалық пратикада орындалуын қамтамасыз етеді. 

Кәсіптік білім саласы бойынша даярланатын мұғалімдердің білім мазмұны жаңа 

психологиялық және педагогикалық ғылымдардың жетістіктері негізінде және жаңашыл 

мұғалімдердің алдыңғы қатарлы тәжірибесі мен қазіргі заманғы техника мен технология 

өндірісінің негізінде құрылуы керек. Себебі, арнайы пән оқытушысы мен технология пәні 

мұғалімдерінің сабақ барысында тәжірибелік жұмыспен өндірістік жұмысты жақсы 

байланыстыра білуі тиіс. 

Кәсіптік білім, болашақ мұғалімдерді  өмірге үлкен шеберлік, білімділік,және де  

келешекте маңызы зор екені белгілі. Сондықтан да орта мектептің «Технология» пәні 

мұғалімі мен арнайы пән оқытушысы өзінің жұмыс орнында еңбегін дұрыс жоспарлауды, 

оқушылардың белсенділігін арттыруды, нұсқау карталарын дұрыс пайдалануды, 

технология қауіпсіздігі ережесін және тазалық сақтауды т.с.с жетік білуі тиіс. 

Жоғарыда көтерілген мәселерді шешу, орта және кәсіптік мектеп оқытушыларының 

құзырында. 

Кәсіптік білім, болашақ мұғалімдерді  өмірге үлкен шеберлік, білімділік,және де  

келешекте маңызы зор екені белгілі. Сондықтан да орта және кәсіптік  мектептің 

«Технология» пәні мұғалімі мен арнайы пән оқытушысы өзінің жұмыс орнында еңбегін 

дұрыс жоспарлауды, оқушылардың белсенділігін арттыруды, нұсқау карталарын дұрыс 

пайдалануды, технология қауіпсіздігі ережесін және тазалық сақтауды т.с.с жетік білуі тиіс 

[2, 24-31 б]. 

Осы мәселені шешу мақсатында Зерттеу жұмыста  орта және кәсіптік мектептің іс-

тәжірибесінде  оқыту формалары және ондағы жаңа технологиялармен қатар теориялық, іс-

тәжірибеліқ сабақтарды жүргізу әдістемесі   кеңінен қамтылған. 

Зерттеу жұмысының көкейтестілігі: Адамзаттың XXI ғасырдағы аяқ басуы қоғамдық 

өндіріс аясындағы сапалы өзгерістерден көрінеді. Өткен ғасырдың екінші жартысындағы 

техникалық революция технологиялық революцияға ұласты. Нақ осындай курделі 

жағдайда білім беру жүйесінің қалыптасуына жаңа технологияға сәйкес өндіріс 

құралдарының жасалуына орай кәсіптік білім беруді түгелдей өзгерту қажет. Болашақ 

мамандарды техникалық қана емес, технологиялық категориялармен ойлауға үйретуіміз 

керек. Өйткені технологиялық білімділік адам мәдениетінің маңызды өлшемі болып 

табылады. Мүның өзі экономиканың барлық салаларын дамытуда қайта өркендеумен 

қамтамасыз ететін кабілетті жас мамандарға мүқтаж қазіргі Қазақстан үшін өте маңызды [3, 

3-11 б]. 

Ғылими әдебиеттерді талдай отырып, технология пәнінің проблемалары гылыми 

класиктардың зерттеулерінен тыс қалған жоқ.Бұған мына педагог  класиктардың еңбектері 

дәлел, Я.А.Коменский, Г.И.Песталоцци, К.Д.Ушинский және т.б.; қазақ білім 

ағартушылары  Ш.Валиханов, И.Алтынсарин, А. Кунанбаев, А.Байтурсынов, М.Жумабаев 

и др.  

- жоғары педагогикалық салада болашақ мұғалім дайындығын (С.И.Архангельский, 

Ф.Н.Гоноболин, П.Р.Атутов, С.Б.Батышев, М.Н.Скаткин, В.А.Сластенин, О.А.Абдуллина, 

Д.Л.Тхоржевский, Н.Д.Хмель және т.б.; ); ғылыми еңбектерінде қарастырды 

- оқу барысында біліктілік пен дағдыны ғылыми заңдылық түрде қарастырғандар 

(Л.С.Выготский, М.А.Данилов, А.Н.Леонтьев, К.К.Платонов және т.б.); 

- болашақ технология пәнінің мұғалімдерін кәсіби дайындығын сапалы жетілдіру 

мәселесін ғылыми еңбектерінде қарастырғандар (К.А.Дуйсенбаев, В.В.Егоров, 
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М.Ж.Козыбаков, Б.К.Момынбаев, В.Д.Симоненко, А.П.Сейтешев және т.б.);            

- политехникалық бағытта болашақ технология пәнінің мұғалімдерін дайындығын  

қарастырған (Ю.К.Васильев және т.б.); 

- болашақ технология  мұғалімдерін тарихи түрде дайындық жүйесін қарастырған  

(У.Н.Нишаналиев және т.б.); 

-«технология мұғалімі» мамандығыңың қалыптасып еңбектерінде 

қарастыруда.жетілуі (В.М.Казакевич, В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хатунцев және т.б.), 

еңбектерінде қарастыруда. 

- жалпы еңбек біліктілік пен дағды политехникалық кәсіби тұрғыда  

(К.К.Кенжегалиев, А.А. Курманбаев, О.А.Нурманов, Ж.А.Аскарова, А.Ш.Оралбекова және 

т.б.), ғылыми еңбектерінде қарастыруда. 

- жалпытехнологиялық темір өңдеуді оқушыларға баулу мәселесін  (К.В.Азибаева, 

Д.В.Черниловский және т.б.), еңбектерінде орын алған. 

В.М.Казакевичтің басқарумен қазырғы тұрғыда жалпы орта білім институты Ресей 

білім академиясында «Технология» зертханасы жұмыс істеуде. 

Ғылыми әдебиет және қәсіптік бағыт бойынша  ғалымдардың еңбектерін талдау 

барысында, болашақ технология пәні мұғалімдерінің  дидактикалық тұрғыда дайындық 

мәселесін әлдеде жетілдіру жолын қарастыру қажет. 

Осы тұрғыда көкейкесті мәселеге байланысты біздің зерттеу тақырыбымыз  

«Болашақ кәсіптік оқыту ұстаздарының кәсіпке дайындау жүйесі». таңдауымыз 

осыдан: 

Зерттеудің мақсаты технология пәнінің болашақ мұғалімдерінің бойында кәсіптік-

технологиялық біліктілік пен дағдыны қалыптастырудың теориялық негіздемесі мен 

әдістемесін жасау және тәжірибеде тексеру. 

Зерттеудің нысаны -педагогикалық процесінде болашақ мұғалімдерін кәсіптік 

дайындаудың жүйесі. 

Зерттеу пәні - кәсіби-технологиялық біліктілігі мен дағдылары. 

  Зерттеу міндеттері: 

1. Қазіргі ғылыми-техникалык прогрестің даму тенденцияларын және олардың 

технология пәнінің болашақ мүғалімдерінің технологиялық дайындығына әсерін айқындау. 

2. "Технология", "Жалпы технологиялық біліктілік пен дағдылар", "Кәсіби-

технологиялық біліктілік    пен   дағдылар" үғымдарының мәнін нақтылау. 

3. Болашақ   мүғалімдерінің   кәсіби- технологиялық біліктілік пен дағдыларды 

қалыптастыру үлгісі мен мазмұнын негіздеу. 

4. Педагогикалык  процесінде технология пәнінің болашақ мұғалімдерінің     

бойында     кәсіби-технологиялық    біліктілік    пен    дағдыларды    қалыптастыру әдістеме-

сін жетілдіру. 

Жоғарыда баяндалған мәселелердің теориялық және практикалық нәтежиесінде 

мынандай қорытындылар жасауға болады. 

Зерттеу жұмыстың бірінші тарауында қазіргі кезеңдегі кәсіптік білім беру мазмұнын  

қарастыра отырып келесі мәселеге тоқтауға болады. 

Орта кәсіптік колледждерде кәсіби білім беру дегеніміз инженер-педагогикалық 

ұжым мен оқушылардың бірлескен іс-әрекеті, олардың теориялық білім негідерін, 

тәжірибелік қабілеттері мен кәсіби дағдыларын қалыптастыру. Сонымен қатар белгілі бір 

кәсіп саласы талап етіп отырған біліктіліктер деңгейін қалыптастыру. 

Кәсіптік оқыту әдістемесі пәнінің мақсаты мен міндеттері 5В012000-Кәсіптік  білім 

мамандығы бойынша студенттеріне  элективтік курс  «Кәсіптік оқыту әдістемесі» пәні 

оқылады. Бұл курстың мақсаты - студенттерді болашақ педагогикалық қызметке 

дайындаудың әдістемелік негізін қалау, жалпы білім беретін мектептерде оқушы жастармен 

бастауыш, кәсіптік білім оқу бағдарламаларының тарауларына сәйкес жемісті жұмыстар 
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жүргізуіне, мектеп оқушыларын Республикадағы жаңаша әлеуметтік және экономикалық 

жағдайларда еңбекке дайындауға қажетті білім, іскерлік және дағдысын қалыптастыру [4, 

10-21 б]. 

Зерттеу жұмыстың екінші тарауында кәсіптік білімге оқыту әдістемесі кең түрде 

қарастырылды, бұл жерде кәсіби оқыту принцинтері оларды жүзеге асыру ерекшеліктері, 

ол мына принциптер:  

Кәсіптік оқу орындарының, оқу үрдісінде қолданылып жүрген жалпы дидақтикалық 

принциптер мыналар:оқытудың ғылымилығы мен қол жетімдігі, оқытудың көрнекілігі 

және ғылыми-техникалық ойлаудың дамуы,инженер-педагогтің басшылығы негізінде 

оқушылардың, саналы шығармашылық әрекеті, оқытудың жүйелілігі мен бірізділігі, 

оқушылардың жеке тұлғалық ерекшеліктерін есепке алу,теорияның ғылыммен, 

тәжірибемен және өндіріспен байланысы, білім, білік жене дағдыңың берік орнығуы.Осы 

жалпы принциптерді қарастыра келіп арнайы принциптер Зерттеу жұмыста кеңінен орын 

алды. 

Жалпы білім беретін және жалпы техникалық пәндерді кәсіби бағыттау 

принципі,оқу материалдарын игеруде технологиялық бірізділік принципі, кәсіби 

жұмылдыру принципі, кәсіби оқытудың модульдік принципі. 

Кәсіби оқыту әдістері де кеңінен карастырылды.Әдіс - білім беру, тәрбиелеу және 

дамыту барысында белгіленген мақсатқа жетуді қамтамасыз етуге, ғылымда зерттеуді 

жүзеге асыруға көмектесетін тәсіл, алға қойған міндеттерді шешу үшін ұйымдастырылған 

адамдардың ұжымдардың іс-әрекетінің бір жолы. 

Оқыту әдістері деп оқу-тәрбие мақсаттарына жетуге бағытталған мұғалім мен 

оқушылардың өзара байланысты іс-әрекеттерінің тәсілдері. 

Кәсіби оқыту әдістері - бұл арнайы жүйе және ол логикалы бірізділікпен іс - әрекет 

жасайтын мұғалімнен кәсіптік мектеп оқушысының бірлескен қимылы. Осы арқылы 

оқушылар кәсіптік білім негіздерін меңгеріп, білік пен дағды, шығармашылық 

қабілеттіліктерін дамытып, кәсіби мұғалімліктің қыр-сырын үйреніп, оның негіздерін 

қалыптастырады. Кәсіби оқыту әдістеріне мағыналарына тоқталып кең ашылды бұл: еске 

түсіру әдісі,іздену әдістері ,ақпарат көздері арқылы оқыту әдістері, сөйлеу әрекеті 

арқылы:көрнекілік,тәжірибелік,теориялық оқутудың әдістері,шеберханада оқыту 

әдістері,кіріспе нұсқау, алымдағы нұсқау,жазбаша нұсқау 

Кәсіби оқытуды ұйымдастыру формалары Зерттеу жұмыста орын алды.Кәсіби 

оқытуды ұйымдастыру деп мұғаліммен оқушы арасындағы, сабақ кезінде, топқа бөлінгенде 

не жұмыс орны мен ондіріс орнында оқыту кезінде жүргізілетін іс-шараларды айтады. 

Кәсіптік-техникалық мектептерде оқытудың мынадай формалары қолданылады: 

теориялық оқыту, шеберхана оқыту,сыныптан тыс жұмыстар мен қосымша сабақтар, 

оқушылардың білім, білік және дағдыларын тексеру: 

Фронтальды-топтық окыту формасы, фронтальды бригадалық звенолық оқыту 

формасы, бригада звенолық оқыту формасы,жеке оқытуды ұйымдастыру формасы 

Тарауда сабақтың түрлері және оның дидақтикалық құрылымы мен, кәсіптік білім 

саласындағы педагогикалық технологиялар дакенінен орыналды                     

Зерттеу жұмыстың үшінші тарауында, кәсіптік оқыту үрдісі жоспарлау мен 

нормалау мәселесін кең түрде қарастырылуы бекер емес, себебі оқу процесі практикалық 

болып саналады, мамандық игеру барысында. Осыған байланысты, кәсіптік оқыту 

педагогінің сабақтарын жоспарлау, оның сабаққа дайындалу жұмыстарының ерекшеліктері 

орын алған, және де мұғалімнің оқу жылына дайындық процессін жоспарлау тарауда кең 

орын алған [5, 57-61 б]. 

Оқу процесін жоспарлау  мұғалім негізгі дидактикалық міндеттерді шешеді. Оқу 

процессін материал және инструменттермен, жабдықтармен қамтамасыз ету. 

Шеберхананың жұмыстарын технология нысандарына байланысты жоспарлау кезде бір - 
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бірімен ұштастыру мәселесін тыс қалдырмау.Тоқсан, жарты жылдық, жылдық қорытынды 

бойынша оқу бағдарламасының орындалуын қамтамасыз ету . Тәжірибелік жұмыстарды 

нормалау мен оқу жұмыстардың         тізімін     кұру.Оқушылардың  білімдерін, іскерліктері 

мен дағдыларын бақылау, бағалау және есепке алу. Кәсіптік оқытудағы сыныптан  тыс 

жұмыстарыда тыс қалмады. Жалпы тарауда жоспарлау мен нормалау мәселесі оқу 

процесінде алар орнының ерекшеліктері жариаланды.        

Зерттеу жұмыстың төртінші тарауында, қазырғы нарық заманынды болашақ кәсіптік 

оқыту ұстаздарының дидактикалық дайындығы қандай болу керек мәселесі орын алды. 

Кәсіптік оқыту ұстаздарының зертханалық жұмыстарының    дидактикалық  функциялары 

қарастырылды. 

Зертханалық жұмыс дидактикалық принциптердің бірі - теорияны тәжірибемен 

біріктру принципін қамтамасыз етуі, жұмыстардың тәжірибелік, ой қабілетін, 

професионалдық сенімділік дамытудың маңызы зор.  

Мектепте технология пәнін оқытудың әдістемелік негіздері   зертханалық-

тәжірибелік жұмыстары (№1-10) үлгісі берілді. Атап айтатын болсақ V-VІІ сыныптағы 

мектептегі технологияның бағдарламасының талдауы және,  әдістемелік оқулық әдебиеттін 

зерттеу. Мектеп шеберханасының ұйымдастыруымен және жабдығымен танысу. 

Мұғалімнің жұмысының күнтізбелік-тақырыптық  жоспары, күнтізбелік-тақырыптық 

жоспарын құру жолдары қарастырылды. Оқу тәрбиелік міндеттерін және сабақ 

мақсаттарын анықтау, кіріспе, ағымдағы және қорытынды нұсқаулардың мазмұнын 

өңдеуден өткізуінің әдісі, сабақ  өткізудің оптималдық әдісін іріктеу мәселелеріде 

қарастырылды. 

Мұғалімнің сабаққа дайындалуы, ағымдағы сабақты жоспарлау, сабақтың жоспар-

конпектісін құру, бұйым, бөлшектер және олардың элементтерінің технологиялық және 

нұсқау картасын құрастыру әдістемесі, сабақтың талдауын және жоспар-конспект орындау  

әдістемесі және технология сабағында ұлттық бұйым (Ұршық) жасау әдістері нақты 

көрсетілді.  

Қазырғы болашақ кәсіптік оқыту ұстаздарының дидактикалық дайындығы қандай 

болу керек мәселесі шешімі тарауда  орын алды. 

Зерттеудің ғылыми,теориялық және тәжірибеліқ маңыздылығы. 

Нарықтық қатынас жағдайында технология пәнінің болашақ мұғалімдерінде кәсіби 

- технологиялық біліктілік пен дағдыларын жүйесін қалыптастырудың қажеттілігі 

дәлелденді жөне негізделді. Педагогикалық процесінде технология пәнінің болашақ 

мұғалімдерінің зертханалық-тәжірибе сабағы арқылы     кәсіби-технологиялық біліктілігі 

мен дағдыларын қалыптастыру әдістемесі негізделді. 

Зерттеу жұмыс болашақ технология пәні ұстаздары мен және орта кәсіптік 

колледждерде педагогикалық мамандықтар бойынша оқитын білімгерлер  үшін  аса қажет. 

Теориялық  қорытындыларды,  тәжірибелік  ұсыныстарды педагогикалық кадрларды 

дайындау жүйесінде пайдалануға болады. 
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Бұл мақалада мектепте  көркем еңбек сабағын  ұйымдастыру барысында 

қолданбалы  қолөнерді насихаттау және дамыту жолын нұсқап отырып, оқушыларға 

ұлттық педагогика негізінде тәрбие беру мәселесін қарастыру айқындалды. 

 Тірек сөздер: халық педагокасы,көркем еңбек, қолданбалы, қолөнер, насихаттау, 

ұлттық  тәрбие, кәсіптік білім, бағдарлама, біліктілік,дағды, тәжірибе, қалыптастыру, 

іс-әрекет, ақпарат 

  

В статье обозначена проблема воспитания школьников на основе народной 

педагогики, указаны пути популяризации и развития прикладных ремесел при организации 

уроков художественного труда в школе. 

Ключевые слова: народная педагогика, художественный труд, прикладное, 

ремесла, пропаганда, национальное достояние,профессиональное образование, программа, 

квалификация, навыки, опыт, образование, действие, информация 

 

The article identifies the problem of educating schoolchildren on the basis of folk 

pedagogy, indicates the ways of popularizing and developing applied crafts in organizing art 

lessons at school. 

Key words: folk pedagogy, art work, applied, crafts, propaganda, national treasure, 

vocational education, program, qualifications, skills, experience, education, action, information 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы заңында» мектеп оқушылары бойында 

адамгершілік қасиет және тұрмыс негіздерін қалыптастыру, танымдық шығармашылық  

қабілетін айқындау туралы айтылған   

Қазіргі кезде ұлттық тәрбие мәселелерін дамытуды, кеңейтуді алдымызға мақсат 

етіп койып отырмыз. Себебі, ұлтты ұлт ететін оның тілі, дәстүрі, мәдениеті. «Өткенін 

білмеген болашаққа жол салып жарытпайды» - дейді, дана халқымыз. Ендеше ата-

бабамыздың бұрынғы тіршілігін, тұрмыс тарихын бүгінгі ұрпаққа жеткізу атадан балаға 

мирас болып келе жатқан қолөнерін зерттеп, біліп, үйреніп, шеберлігін үлгі тұта отырып 

халықтық педагогикамен тәрбие жұмыстарын жүргізу ұстаздардың парызы [1, 7-15 б]. 

Зерттеу  жұмысының  міндеттері 

1. Халық педагокасының кейбір мәселелерін қарастыра отырып, соған жалпы ұғым 

беру.  

2. Мектепте  көркем еңбек сабағын  ұйымдастыру барысында қолданбалы       

қолөнерді насихаттау және дамыту жолын нұсқап отырып, оқушыларға ұлттық педагогика 

негізінде тәрбие беру мәселесін қарастыру.  

3. Көркем еңбек пәні барысында қазақ халқының қолөнер саласындағы ағаш 

өндеудің жолдарына оқушыларды баулу. 

4. Болашақ көркем еңбек пәні мұғалімдерінің сабақ беру барысында жаңа 

технологияны пайдалана отырып шығармашылық жобаны жасау жүйесін қарастыру.  

Зерттеу жұмысының нысаны  

Педагогикалық процесінде көркем еңбек пәнінің болашақ мұғалімдерін кәсіптік 
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даярлауда халықтың қолөнер бұйымдарын дайындау барысында  дәстүрлі мәдениетті 

пайдалану арқылы оқыту мен оқушыларды тәрбиелеудің біртұтастығын дәлелдеу 

Зерттеу пәні  

Оқушыларды халықтық педагогика негізінде және халқының қолөнер саласындағы 

материалдарды  өндеудің жолдарына оқушыларды баулу. 

Жұмыс гипотизасы 

Болашақ көркем еңбек пәні мұғалымдерін кәсіпке баулу пәндерді толық , және 

халықтың қолөнер бұйымдарын дайындау жолын менгерсе ұстаздық барысында 

оқушыларды  өнер-білімге шеберлікке жастан баулиды 

Зерттеу әдістері 

Зерттеу жұмысымда  көне заманнан бергі көрнекті ойшылдардың еңбектеріне сүйене 

отырып,ұл балалардың тәлім-тәрбиенің ұлттық сипаты, және халықтың қолөнер 

бұйымдарын дайындау барысында жаңа көркем еңбек бойынша ағаш өңдеу мәселелерін 

зерттеу. 

Зерттеу жұмыстың бірінші бөлімінде халықтық педагогикасын мәселелерін 

қарастыра отырып келесіге мән берілді. 

Соңғы жылдары Қазақстан ғалымдары профессор Құбығыл Жарықбаев, профессор 

Серғазы Қалиев тағы да бірсыпыра педагогтар халық педагогикасы жайлы зерттеу 

жұмыстарына мән беріп, өздерінің үлестерін қосуда. 

Қ. Жарықбаев төңкеріске дейінгі және кеңес өкіметі жылдарында Қазақстанда 

педагогикалық ойлардың даму тарихы жайлы жазылған бірқатар ғалымдардың зерттеу 

жұмыстарына сүйеніп, қазақтың халық педагогикасы жөнінде өзінің ой-пікірін жазған. 

Оның шағын кітапшасында, Қазақ халқының ұзақ тарихи өмірінде жастарды тәрбиелеуде 

жазылған бай тәжірибесі, әдет-ғұрыптары мен салт-дәстүрлері, адам мінез-кұлқына 

ережелері, тәрбие принциптері, тәсілдері, құралдарын баяндалған. Көшпелі казақ елінің 

әлеуметтік-экономнкалык, тарихи-мәдениеті, табиғи-климаттық жағдайында оқыту және 

тәрбие ісінде балаларға, жасөспірімдерге қойылатын психоло-гиялық-педагогикалық 

талаптар жөнінде автор сөз еткен. Қазақтың халық педагогикасында адамгершілік, еңбек, 

эстетикалық, дене тәрбиесі, әсіресе, ер және ұл балалар арасындағы тәрбиенің ерекшелігі, 

мазмұны, ата-аналар және ересек үйелмен мүшелерінің беделі, сонымен бірге тәрбие 

жүйесінде мақал-мәтелдердің және халық ауыз әдебиетінің алатын орны жайлы Қ. 

Жарықбаев өзінің пікірін, көзқарасын баяндаған [2, 47-55 б]. 

Барлық білім және тәрбие мекемелері халық педагогика сына бет бұра бастады. 

Осыған орай, ғылыми-зерттеу мекемелері, орта және жоғары оқу орындары өздерінің 

үлесін қосуда. Соңғы жылдары баспа беттерінде бірсыпыра ғылыми-әдістемелік еңбектер 

жарық көре бастады. Осы бағытта білім проблемалары институты «Атамекен» 

бағдарламасын, «Халық педагогикасын» оқу-тәрбие жұмысына  енгізудің ғылыми-

әдістемелік негіздерін жасады.  

Халық педагогикасының мақсаты бірнеше ғасырға созылған халық тәжірибесіне 

сүйене отырып, болашақ ұрпақты еңбекке, өмірге дайындау, өнер-білімге баулу, бүкіл елдің 

қамын ойлау сияқты ең жоғары адамгершілік, имандылық қасиеттерге тәрбиелеу. Олай 

болса, өскелең ұрпақты терең педагогнкалық, психологиялық ойлармен, теориялармен, 

халқымыздың бай тәжірибесімен таныстырудың рөлі өте зор. 

Халық педагогикасын жаппай оқу орындарында, мектептен тыс тәрбие 

мекемелерінде қолдану үшін әрбір-педагогикалық  ұжым озат мектептің іс-тәжірибесімен 

жан-жақты танысады, тәжірибенің мәніне, жете түсініп өз мектебінде насихаттайды, оны 

бірте-бірте саналы түрде меңгеріп, оқу-тәрбие жұмысының процесінде енгізеді. Осыған 

байланысты озат тәжірибені  пайдаланудың ғылыми-әдістемелік нұсқауы жасалады және 

арнайы бағдарлама дайындалады [3, 87-93 б]. 

Қазақ мектептерінің озат тәжірибесіне сүйене отырып, халық педагогикасының 
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негізгі мәселелерін оқу-тәрбие процесін шығармашылықпен енгізу, нәтижелерін жинақтау 

және одан әрі қарай насихаттау, дамыту бүкіл педагогикалык қауым алдындағы ең басты 

міндеттердің бірі. 

Халықтың қолөнер бұйымдарын дайындау барысында дәстүрлі мәдениетті 

пайдалану арқылы оқыту мен тәрбиелеудің біртұтастығы кең түрде жарияланды.Қазақ 

отбасындағы  бала халықтық педагогика арқылы тәрбиелеудің мүмкіндіктері айқындалған.  

Мемлекеттік «Білім» бағдарламасында балалар мен жастарды тәрбиелеуде ең 

көкейкесті мәселелері ретінде білім мекемелерінде оқушылардын этнос-мәдени 

ерекшеліктерін ескере отырып бұйымдарды жасау және  тәрбиелеу мәселелері  айтылған. 

Сондыктан көркем еңбек сабағын қазіргі таңда халық педагогикасымен ұштастыру өте 

қажет. 

Талғампаз қазақ  бала тәрбиесіне, іскерлігіне  үлкен жауапкершілікпен қараған. Қол 

бастаған «қолбасшы» да, ел бастаған «елбасшы» да  бала тәрбиесіне және іскерлігіне үлкен  

мән берген. 

Қазақ халқының қолөнер саласында ағаш өңдеу,  безендіру, түр салып ұлттық өнері 

болып табылады. 

Қазақстанның сәндік қолөнері - біздің түрлі ұлттық мәдениетіміздің құрамды бөлігі. 

Оны дамыта отырып, жер - жерде халық шеберлерінің өнегелі істерін жас ұрпақтарға 

насихаттау, қолөнер бұйымдарының сапасын арттыра беру аса құрметті және игілікті іс 

болмақ. 

Зерттеу жұмыстың екінші бөлімінде,  мектептерде ұлттық қолөнерге баулу 

ерекшеліктері және көркем еңбек сабағын жүргізу негізінде методикалық құрал ретінде, 

ағаш өңдеу және жасауға жазылған келесі мәселелер шешімін тапты: 

-оқушылардың шеберлігін қалыптастырудағы қолөнер  көркем еңбек сабағының 

маңызы;   

-қолөнер арқылы көркем еңбек сабағында оқушылардың іскерлігін қалыптастыру;     

-сабақта қолөнер бұйымдарын дайындау барысындағы дәстүрлі мәдениетті       

пайдалану арқылы оқыту мен тәрбиелеудің біртұтастығы; 

-көркем еңбек  сабағында білім мен шеберлікті  қалыптастыру;  

Тұйіндей отырып келесі мәнді мәселені жария етүге болады.  

Қазіргі кезде заман талабына сай, мектептің, ұстаздардың алдына қойған мақсаты - 

мектеп қабырғасында тәрбиеленіп келе жатқан жас ұрпақты ұлтымыздың көнеден келе 

жатқан салт-дәстүрімен таныстыру, еңбекке деген шеберлігі мен икемділігін, өнерге деген 

сүйіспеншілігін арттыру. Бұл тек ұстаздардың ғана емес, сонымен қатар қазақтың көне 

салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын, тұрмыс-тірліктерін, қолөнерін жадымызда ұстау, келешек 

ұрпаққа үйрету, жөн сілтеу, ата-бабаларымыздың дәстүрін ұмыт қалдырмау баршамыздың 

парызымыз [4, 87-93 б]. 

Бүгінгі таңда қолөнерді оқыту үрдісінде көшіріп салу, дайын жобалық нобайлармен 

жұмыс жасау орын алып келеді. Әрбір оқушының қоршаған ортадан алған әсері, көркем 

дүниені қабылдауы, жүрегімен сезінуі, түсінуі әр алуан. Сондықтан оқушының жеке дара 

қабілетін ескеріп, өз бетімен ізденуге жағдай туғызу керек және өз ойын еркін жеткізіп 

бейнелеуге, шығармашылық жұмыс жасауға жұмылдыру біздің басты парызымыз. 

Осыған орай, қазақ қолданбалы қолөнеріндегі кеңінен тараған қолөнер түрлерін 

оқушыларға еңбек сабағында таныстыру, осы бағытта баули отырып, әстетикалық тәрбие 

беру, жастарды халық қолөнерінің көп ғасырлық үрдісіне негіздеу қалыптастырылады. 

Ұлттық мектептің мәні өз шәкірттеріне халқының мәдениетін терең, жан-жақты 

үйрету, олардың санасына, ұлтына деген көзқарасын, құрмет пен мақтаныш сезімін сіңіре 

білуде, басқа ұлттардың мәдениетін қадірлей білуге ұштастыру болып табылады. 

Егеменді қазақ мемлекетінің болашақ ұрпақтарының сана-сезімін, ұлттық 

психологиясын, оның сонау ерте замандағы ата-бабалар салт-дәстүрімен, мәдениетімен 
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сабақтастыра отырып, халықтық колөнерін сақтап қалуға тәрбиелеу - ұлтжанды ұлағатты 

ұстаздардың абыройлы ісі. Қазақ қолөнерінің тарихы мен теориялық маңызын жете 

түсінуіміз керек. 

Зерттеу жұмыстың үшінші бөлімінде, қазақ ұлттық өнерін дамыту қазіргі кездегі күн 

тәртібіндегі бірінші мәселе. Сондықтан, мектеп оқушыларын да бастауыш сыныптан бастап 

ұлттық бұйымдарды жасауға деген талпынысты қалыптастыру қажет. Сонымен қатар, 

ұлттық бұйымдарды жасау әдісін нақты түсіндіру. 

  Көркем еңбек  пәнінің бағдарламасында бүгінгі ұмытылып бара жатқан қазақ 

халқының қолөнер бұйымдары туралы мағлұмат беру ғана емес, оқушыларға оларды 

жасауды үйретуде (сандық, ағашты пайдалана отырып қазақ үйдің жиһаздарын 

дайындау,қазақ ұйлердің ішін әшекейлейтін қолөнер тұындылары,батырлар бейнелері,  

т.с.с.) көзделеді.  

Ұлттық бұйымдар жасау барысында зерттеу жұмыста ағаштың түрлері толық 

жарияланды соның ішінде ағаштардың өңдеу барысындағы түстерін өңделетін қасиеттері 

кең түрде жарияланып, қандай бұйымдарға ағаштың өңдеу қасиеттеріне байланысты таңдап 

алуға кең түрде көрсетілген. Ағаштың механикалық қасиетіне оның мықтылығы төзімділігі, 

қаттылығы және серпініс күші жатады соған байланысты ойып кесу түрінде толық 

мағлұмат берілді. Химиялық қасиеттеріне көмір қышқылы, сутегі және белгілі бір 

мөлшердегі азот қышқылдарынан тұратын бірнеше органикалық заттарға пайыз түрінде 

көрсетілген. Физикалық қасиеттерге ағаштың сыртқы көрінісі иісі, ылғал, суық пен жылу 

өткізгіштігі, дыбыс және электр тоғын өткізу қабілеті көрсетілген. Осы қасиеттерді сарап-

тай отырып қай ұлттық бұйымға қандай ағашты таңдап алуға нұсқау береді [5, 66-75 б]. 

Зерттеу жұмысының теориялық және практикалық ұсынысы:                

Ұсынылып отырған әдістемелерді,оқу-тәрбие процесінде халық қөлөнерін жасауды, 

көркем еңбек сабағында оқушылардың  іскерлік және шеберлік талғамдарын қалыптастыру 

мақсатында пайдалануға  болады. 

Міне, осы ұмыт болып бара жатқан, ата-бабамыздың бізге қалдырғанын, әрі 

дамытып, көркейтіп кейінгі ұрпаққа мұра ретінде, көненің көзі ретінде қалдыруымыз керек  
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ұрпақ  бола алады. Оқушы өзінің алған білімін шынайы өмірлік қажеттіліктерге асыра 

білуі керек. Мен баяндаған төмендегі ағылшын тілін үйретудің әдіс-тәсілдерінің маңызы 

өте зор. Оны әр оқушы тиімді пайдаланса шет тілін қысқа уақытта меңгеріп алары сөзсіз. 

Сонымен қатар мақалада   білім беру мазмұнын жаңарту жағдайында оқу үдерісін 

ұйымдастырудың ерекшеліктері, маңыздылығы,  оқушылардың тiлдiк дағдыларының 

қалыптасуы, жаңартылған оқу бағдарламасындағы әдiс-тәсiлдердi қолдану арқылы сабақ 

жүргiзу тағы басқа мәселелер қарастырылған.  

Тірек сөздер:.Жаңартылған бағдарлама, әдістер, ұстаз, ағылшын сабағы  

 

Современный учебный процесс имеет много преимуществ как для учителя, так и 

для учащихся. Образованным поколением может быть только тот индивид, который по 

указанию учителя получает образование по собственному желанию. Ученик должен уметь 

переоценивать полученные знания в реальных жизненных потребностях. Приведенные 

мною ниже методы и приемы преподавания английского языка имеют огромное значение. 

Каждый ученик сможет в кратчайшие сроки овладеть иностранным языком, если его 

эффективно использовать. Кроме того, в статье рассмотрены особенности организации 

учебного процесса в условиях обновления содержания образования, значимость, 

формирование языковых навыков учащихся, проведение уроков с использованием методов 

и приемов обновленной учебной программы и др. 

Ключевые слова: Обновленное программное, методы , учитель, Урок английского 

 

Today's new learning process has many benefits for both the teacher and the student. Only 

an individual who receives education voluntarily under the guidance of a teacher can be an 

educated person. The student must be able to apply their knowledge to real-life needs. The 

following English language teaching methods I have described are very important. If it is used 

effectively, every student will be able to learn a foreign language in a short time. The article also 

considers the specifics and importance of the organization of the educational process in the context 

of updating  educational content, the formation of language skills of students, teaching while using 

the methods of the updated curriculum and other issues. 

Key words: Updated software, methods, techer , English lesson  

 

Мектептің тірегі де, жүрегі де, білімнің тұтқасы да – мұғалім. Бала тағдыры қолына 

сеніп тапсырылып отырған басты тұлға да ұстаз екені де баршаға белгілі. К.Д. 

Ушинский пікірін П.Ф. Каптерев одан өрі дамыта отырып, педагогикалық үрдіс оқушы мен 

мұғалімнің бірлескен әрекеті: бір жағынан, бұл - мұғалімнің бағыттаушы, ал екінші 

жағынан - оқушының өзіндік ішкі әрекеті. Ол оқушының белсенді білім игеруі мен 

қызығушылығына, талпынысына ерекше мән берді. Каптерев оқушының білімді игерудегі 

ішкі процестерін зерттеуді бірінші орынға қойды. 

 Ең маңыздысы, бұл процестерге жағымды жағдайлар жасау дейді. 

XXI ғасырда біздің еліміз ғаламдану және жаһандану процесіне көшуде.Осы 

процессті жандандырып дамытуда  жас ұрпақтың білімі мен біліктілігі орасан зор рөл 

атқарады.  Бүгінгі таңда Республика мектептері толығымен жаңа ақпараттық компьютерлік 

технологияларды меңгеру- қазіргі заман талабы болып отыр. Білім сапасын көтеруде 

инновациялық технологияларды дұрыс және сауатты қолдану жылдан жылға күрделі және 

өзекті мәселеге айналуда. Оқыту барысында озық, тиімді технологиялар тәжірибеге 

енгізілуде. Қазіргі кезде білім беру жүйесінің міндеті- оқушылардың білімді үйреніп қана 

қоймай алған білімін үздіксіз дамытып, оны бойына сіңіріп, тәрбиелі, әдепті, 

интеллектуалды болуын қамтамасыз ету. "Әрбір ұстаз- білікті маман, ал оқушы- ойышыл 

тұлға" деген қағидаларды ұстана отырып, білім беру үрдісінде кез келген ұстаз білім 

сапасын жақсарту мақсатында оқытудың озық технологияларын пайдаланады. 
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 Мен қолданып жүрген ағылыш тілін үйретудің жаңа технологиясы "оқу мен жазу 

арқылы сын тұрғысынан ойлауды дамыту" СТО құрылымы бойынша ұйымдастырылған 

сабақтар баланың ізденімпаздық, зерттеушілік, дәлелдеушілік, шығармашылық қабілетін 

дамытатынына көз жеткіздім. 

Сабақта сын тұрғысынан оқыту технологиясының стратегияларын пайдалана 

отырып, балалардың ұсыныс- пікірлерін еркін айтқызып, ойларын ұштауға және өздеріне 

деген сенімін арттыруға сонымен қатар тілді үйренуге деген құлшыныстарын оятауға 

мүмкіндік туғызып отырдым. Әрбір әдіс оқушылардың ойлауына және қиялына негізделіп 

келген. 

Сабағымда тек білім беруді ойластырып қана қоймай, балалардың жеке бастарының 

қасиеттерін, қабілеттерін дамытудың жолдарын ойластырамын. 

 Оқушыларымның ағылшын тілін меңгерудегі жазу және ойлау қабілеттерін 

дамытуда алдымен көңіл күйінің көтеріңкі болуы аса маңызды екенін жақсы білемін. 

Балалардың жас ерекшелігіне сай түрлі ойын элементтерін пайдалана отырып, сабағымды 

белгілі бір мақсатпен оқушының ойлау қабілетін дамытатыңдай ұйымдастырмын. 

       Ағылшын тілін үйретудің мен түзген әдістерінде жақсы нәтижеге жету үшін бірнеше 

тәсілдер қолданылады, төмендегі стратегияларды оқыту үрдісінің әр кезеңінде сабақтың 

мазмұнына қарай пайдаланып келемін. «Галереяны шарлау» әдісі, «Джигсо» әдісі,  «Бұзық 

телефон» ойыны, «Бэкроним» әдісі және т.б. 

«Галереяны шарлау» әдісі- бұл әдіс тілді үйретуде ерекше мәнге ие. Яғни, 

талқыланған мәселе, дайындалған постер бойынша қорытынды жұмыс немесе өнімді ұсыну 

арқылы өз жұмысын ұсыну, ерекше идеялар ұсыну, тиімділігі сараптау, жинақтау, бағалау; 

Түрлі сөздіктермен тиянақты жұмыс жасалады. Сыныптастарын бір-бірімен ағылшын 

тілінде сөйлесу арқылы ұсынылған мәселе, ақпарат туралы елестетуімен таныстырады; 

ұсынылған мәселе туралы өзгелердің пікірін біледі; өз жұмысын сыныптастарымен 

талқылайды, жұмысқа терең сараптама жасау арқылы өз білімін, түсінігін кеңейтеді.Ал 

қолданылуы қабырғаға дайындалған постер ілінеді. «Галереяға саяхат» –топтар кабинет 

ішінде қозғалысқа түседі, қабырға газеттерін қарайды, сараптайды, талдайды және 

жапсырма қағазға пікірін немесе сұрағын жабыстырып кетеді. Галереяға саяхат аяқталған 

соң, топтар жұмыстарға шолу жасап, өз қабырға газеттеріне жазылған сыныптастарының 

пікірін сараптайды, талқылайды, сұрақтарға жауап береді және қорытынды жасайды. 

«Джигсо» әдісі- бұл әдістің мақсаты ағылшын тілінде берілген тақырыпты топ 

ішінде талқылап, әр түрлі тәсілдермен топтық жұмыс жасау. Басқа топтарға өкілдерді 

жіберіп, өз жұмысы туралы топта талқылау, идеялармен бөлісу, ынтымақтастықты 

дамыту.Тиімділігіне келер болсақ Ынтымақта бірлікте жұмыс жасауға, білгенін 

жолдастарымен бөлісуге, тақырыпты ортаға салып талқылауға,   түйінді ойды саралауға 

жетелейді.Бұл әдістің қолданылуы көлемді мәтін төрт бөлікке бөлінеді оқушыларда  төрт 

адамдық шағын топтарға бөлініп  («бастапқы топ»), 1-ден 4-ке дейін нөмірленеді. Осыдан 

кейін олардың әр-қайсысы өз нөміріне сәйкес мәтіннің бір бөлігін ғана оқиды. Содан кейін 

топтар құрамы өзгертіліп, жаңа топтар («сарапшылар тобы») тобы құрылады,сарапшылар 

топтарында оқушылар өз нөмірлері бойынша жинақталады: мәтіннің № 1 бөлігін оқыған 

оқушылар 1 топқа т.с.с. Өкілдер басқа топтарға барып, өз жұмыстарын таныстырады, 

топтық талқылау жүреді. 

«Бұзық телефон»-  ойыны бұл ойынның ерекшелігі дұрыс тындалым, айтылымға 

бағыттау. Ағылшын тілін үйренуде көп тыңдаудың пайдасы өте зор. Ал ойынның тиімділігі 

оқушыларды дұрыс тындауға ынталандырады. сергиді, қолданылуы шаттық шеңберге 

тұрып бастаушы келесі адам құлағына бір сөз сыбырлайды соңында бастаушыға қайта 

келгенде сол сөз жету керек, кейін сөзді ауыстырып жіберген адам анықталады.Сөйтіп 

ағылышын тіліндегі бір ауыз сөз мүлдем басқа мағынадағы сөз болып шығуы мүмкін.  

«Бэкроним»- әдісі. Бұл әдіс енді менің сабақтарымның ажырамас бір бөлігі,себебі 
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ойынның мақсаты оқушылардың сөздік қорын дамыту. Ойлау қабілеті дамиды, сөздік қоры 

молаяды, жазылым дағдысы қалыптасады, Сөзде берілген әр әріптері бойынша мағыналы 

сөйлем құрылады. Сөздер бастапқы әріптен басталады. Мұндай түрдегі сабақтардағы түрлі 

оқу жұмыстары оқушының шындық белсенділігін арттырып, оқу мен ойлау әрекетінің 

тиімді амал-тәсілдерін, яғни материалының негізгі ұғымдары мен тұжырымдарын айыру, 

ағылшы жаңа сөздерін үйренген сөздерімен немесе басқа тілмен салыстыру оларды белгілі 

жүйеге топтастырады және қортындылау жасау сияқты амалдарды дайындауға үйренеді. 

Сабақтардың жоспарын жасауда оқушының тілді бүйрену құлшынысындағы бағдарына 

сәйкестендіріп, олардың қабілетері, ескерілуі тиіс.  Оқушылардың тілі меңгерудегі ізденісін 

тудыратын сабақтарды өткізу жоспары мен кезеңдерін қарастырамыз. Сабақтардың 

жоспарын жасау үшін тақырыбы, мақсаты, әрекет түрі және нәтижелері бір-біріне жуық 

байланысты сабақтарды топтастырып, таңдап алуға болады 

Мұғалім оқушы күйіне кіріп, олардың тақырыпқа қатынас әрекетін ойлайды, 

өтілетін сабақтың проблемасына қажет жағдайда жоспарланған сабақ мазмұны мен оқыту 

әдістеріне түзетулер енгізеді. Сабақ тақырыбы бойынша мұғалім тілді үйрету бойынша 

маңызды оқулықтар, кітаптар, әдістемелік кітаптар, басқа да материалдармен танысады. 

Мұғалім өзіне, оқушыларға мықты болатын мәселелерді іздестіреді. Осы мәселелер 

жөнінде көптеген материалдарды қарастырып, мамандардың пікірлерін ескере отырып, 

табу қажет. 

Дәстүрлі оқытуда мұғалімдердің жүргізген сабақтарына әкімшілік тарапынан талдау 

жасалынса, ал қазіргі әдіс бойынща мұғалімдер өз сабақтарына өздері талдау жасай 

отырып,өздеріне сын көзбен қарай алады. Әдіс-тәсілдердің қайсысы тиімді болды немесе 

қайсысы оқушыны қызықтыра қоймайды,ал келесі сабаққа қайсысын қолдануға болатынын 

оқушылардан алынып отыратын кері байланыс алу арқылы анықтап отырады.Бұл, әрине , 

оқушының өз ойын еркін айтып, жеке тұлға болып    қалыптасуына ықпал етеді.Сондай-ақ 

оқушының сабаққа деген қызуғышлығы да арта түседі.Осындай сабақ беру әдісі арқылы 

оқушылардың ағылышын тілінде сөйлеу,ойлау қабілеттері артып,ойларын еркін жеткізе 

алуына мүмкіндік туады.Мұғалім бағыт-бағдар беруші,ал оқушы өз бетімен білім алушы 

болып танылады .Дәстүрлі сабақ беретін мұғалімдердің білім сапасын арттыруда жан-

жақты еңбектеніп жүретінін көреміз. Олар туралы оқушының да, ата-ананың да көзқарасы 

жақсы,дегенмен де жаңа формата сабақ беріп жүрген мұғалімдердің сабақтарына 

оқушылардың қызығушылығынң жоғарғы екендігін байқаймыз. 

Ұлы ойшыл Уильям Уорд:  

Жай мұғалім – хабарлайды, 

Жақсы мұғалім - түсіндіреді, 

Керемет мұғалім – көрсетеді, 

Ұлы мұғалім - шабыттандырады, - деген екен. Сондықтан XXI ғасыр мұғалімі жан-

жақты болуы заңды деп ойлаймын.Оқыта отырып тәрбиелеу-қазіргі заман мұғалімінен 

талап ететін басты мәселе. Ендеше мұғалімнің бағыттауымен оқушы білімді меңгеріп қана 

қоймай, оны өмірде, іс-тәжірибесінде тиімді қолдана білуі шарт. 

Бүгінгі күні барлық елдер жоғары сапалы білім жүйесімен жұмыс істеуде. Өйткені 

қазіргі заманда елдің бәсекеге қабілеттілігі оның азаматтарының парасаттылығымен 

анықталады, сондықтан білім беру жүйесі болашақтың талабына сәйкес дамуы тиіс. 

Оқушыларды заманауи әдіс-тәсілдермен оқытып, ой-өрісі кең, саналы, еркін азамат етіп 

тәрбиелеу  қажеттілігі де осы себептен туындап отыр.  Оның үстіне білім берудің жүйесін 

қарқынды дамытқан бұл үрдістің  жалпы білім беретін мектептерге де енгізіле бастауы  

көңілді қуантады.  

Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз 

сүйетін, бала үшін  ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана жұмыс 

істей алады. Жаңартылған білім-болашақтың кепілі.                                                                     
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Қорыта айтқанда мұғалiм мен оқушы ынтымақтастық, сыйластық, достық қарым - 

қатынаста болып, аянбай еңбек етсе дарынды, қабiлеттi, көшбасшы бола алатын, өзiне нық 

сенiмдi дербес тұлға қалыптасатынына сенемiз.  
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Қазіргі заманда қашықтан оқыту оқушыларды оқытудың жаңа формасы болып 

табылады. Қашықтан оқыту – интернет ресурстар мен жаңа технологияларға 

негізделген  оқытудың интербелсенді формасы. Бірақ бұл оқыту негізінен оқушылардың 

өздігінен жұмыс жасау дағдыларына сүйенеді. Мақалада оқушылардың қашықтан оқыту 

жағдайында сабағын ұйымдастыру кезінде АКТ құралдары мен оқытудың жаңа әдіс-

тәсілдердің түрлері беріледі. Атап айтқанда, математика сабағында жаңа материалды 

игеру үшін: https://bilimland.kz/ru сайтындағы видео мен конспект, онлайн мектеп 

платформасындағы видеолар, білімді бекіту мақсатында:  https://bilimland.kz/ru 

сайтындағы тапсырмалар мен тесттер, бағалау парағы, үй тапсырмасын бергенде Forms 

платформасында ашық және жабық сұрақтармен тест беру, ал оқушылардың білімін 

бағалау үшін әр түрлі бағалау құралдары беріледі. Қашықтан оқыту жағдайында өзіндік 

жұмыстың ерекшеліктері қарастырылады. 

Тірек сөздер: онлайн-платформалар, интернет ресурстар. 
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В наше время дистанционное обучение является новой формой обучения. 

Дистанционное обучение – это интерактивная форма обучения, основанная на интернет 

ресурсах и новых технологиях. Но данная форма обучения  в основном основывается на 

навыках самостоятельной работы учеников. В статье представлены инструменты ИКТ 

и новые методы обучения на уроках при условиях дистанционного обучения.  

Для изучения нового материала на уроках математики: видеоролики и конспекты 

на сайте https://bilimland.kz/ru, видеоролики на на платформе онлайн школы, для 

закрепления материала: тесты и задания, оценочные листы на сайте 

https://bilimland.kz/ru, при выполнений домашних работ: использование платформы Forms 

для составления тестов с открытыми и закрытыми вопросами, а для оценивания знаний 

учеников предоставлены разные виды онлайн инструментов. Рассмотрены особенности 

самостоятельной работы при дистанционном обучений. 

Ключевые слова: онлайн-платформы, интернет ресурсы.  

 

Nowadays, distance learning is a new form of education. Distance learning is an interactive 

form of education based on Internet resources and new technologies. But this form of training is 

mainly based on students' independent work skills. The article presents ICT tools and new teaching 

methods in the classroom by distance learning conditions. 

Videos and notes on the website https://bilimland.kz/ru , videos on the platform of the 

online school are really useful to study new material in mathematics lessons. Also, resources for 

consolidating the material are: tests and assignments, grade sheets on the website 

https://bilimland.kz/ru, and for doing homework: using the Forms platform to write tests with open 

and closed questions, and various types of online tools are provided to assess students' knowledge. 

Distance learning is included the features of individual work. 

Key words: online- platforms, Internet resources. 

 

Әлеуметтік құндылықтан гөрі азаматтардың тұлғалық ерекшелігіне мән беру 

басымдылығы Қазақстан Республикасындағы Конституциясының 1 және 3-баптарында 

Қазақстан Республикасының ең қымбат қазынасы – адам және адамның өмірі, құқықтары 

толық жазылып көрсетілген [1, 13-42б]. 

Олай болса, қазіргі таңда әлем елдерін әбігерге түсірген пандемия жарияланған 

бастап, әрбір ел коронавируспен жергілікті деңгейде ғана күреспей, аурудың ары қарай 

таралмауына да күш салуда.  Осыған орай еліміздің мемлекет басшысы  Қасым Жомарт 

Кемелұлының тапсырмасы бойынша коронавирус инфекциясын алдын алу мақсатында 

бірқатар іс-шаралар қолға алынды. Соған байланысты Қазақстандағы жоғары оқу 

орындары, колледждер және орта білім беретін мекемелер қашықтықтан оқыту 

форматына көшірілді. Осы орайда Талдықорған қаласындағы Физика-математика 

бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі де оқу үрдісін толығымен қашықтықтан оқыту 

форматына ауыстырып, оқу процесін жоғары деңгейде ұйымдастырып келеді. 

Қазіргі заман талабы – дені сау, салиқалы, саналы, бәсекеге қабілетті, білімді  ұрпақ 

тәрбиелеу, оны қашықтықтан қалай жүзеге асыруға болады? Осы орайда Президенттің 

цифрлы Қазақстан Жолдауында «Азаматтардың сауаттылық деңгейін, олардың сандық 

білімін арттыру мақсатында мен Үкіметке өмір бойы білім беру тұжырымдамасын әзірлеуді 

тапсырамын. Бұл құжат бейресми білім берудің баламалы нұсқаларын белсенді енгізуді, өз 

бетінше оқыту нәтижелерін тануды, кәсіби шеберлікті сертификаттауды қамтамасыз етуі 

керек» [2] - деп көрсетілген, олай болса  математика пәнін оқытуға және оқушылардың 

математикалық ойлауын дамытуға баса назар аударылып отырмын. Сонымен қатар, 

оқушылар функционалды сауатты болуының ажырамас бөлігі – математикалық 

сауаттылығын жақсарту талабы да алға қойып отырамын.  
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Осы мәселені шешу үшін алдыма қойған басты міндеттер: 

- Оқушылардың денсаулығы мен сабақтағы көңіл-күйіне, эмоцияларына назар 

аудару;  

- Оқушылардың сабаққа деген қызығушылығын жоғалтпау үшін сабақты нәтижелі 

ұйымдастыру; 

- Тақырыпты тиімді түсіндіру жолдарын қарастыру; 

- Тапсырмаларды орындау онлайн-ресурстарды қарастыру; 

- Бағалау жүйесін ұйымдастыру; 

- Тиімді кері байланыс орнату. 

Осы талаптарды ескере отырып, әр сабағымды (қашықтықтан оқыту кезінде) 

оқушылардың өз бетімен жұмыс істеу түрлерін тиімді ұйымдастыра отырып, оқушылардың 

бойына өзіне деген сенімділікпен, алға қойған мақсаттарына жетуге бағыт-бағдар 

ұсынамын.  

Күнделікті сабағымызды Microsoft Teams - командалық онлайн-жұмыс 

платформасында өткіземіз. Бұл платформаның мүмкіндігі бір уақытта бірнеше адам 

қатарынан  жұмыс істеуге көмектесетін жұмыс кеңістігінің мүлдем жаңа түрі. Бұл жерде 

өзіңізге қажетті адамдармен байланыс орнатуға, әңгіме бастауға немесе қажетті құралдар 

мен әр-түрлі ресурстармен де қатар жұмыс жасау мүмкіндігін аласыз. Сынып оқушыларын 

шағын топқа бөліп, әр топтың тапсырманы орындап, қайта біріге жұмыс жасауға үлкен 

мүмкіндік береді. 

Сондай-ақ, онлайн ресурстар қатарына отандық білім беру платформасы – 

https://bilimland.kz/ru сайтында атап өткім келеді, бұл жерде сабақтың бейне түсіндіруімен 

қатар қажетті қысқаша конспект, әр түрлі деңгейдегі тапсырмалар жүйесі, оның дұрыс 

орындалғанын тексеру мүмкіндігімен қатар сабақ соңында қорытынды бағалау жүйесі де 

бар. Сонымен қатар, үй тапсырмасы ретінде жұмыс парағы да ұсынылады. 

«VECTOR Foundation» жеке қор шығарған танымдық оқыту бағдарламасы ұсынған 

сабақтардың бейне түсіндіруін де жиі қолданамыз, бұл жерде математика пәнімен қатар 

физика, химия, биология пәндеріде бар.  

Бұл онлайн сабақтарды көбінесе жаңа тақырыпты 

алдын ала өз бетімен игеруге мүмкіндік беремін, сол арқылы 

оқушылар келесі сабақта өтетін тақырып бойынша түсінік 

болады және өздерінің тақырыпқа қатысты сұрақтарына 

жауабын бірлесе табуға, кейде топта талқылауға беремін.  

Кейде осы бейне жазбаларды https://Edpuzzle.com  

интернет ресурсына салып, бейне жазбаға ашық сұрақтарды, 

тест нұсқаларымен ұсынуға болады. Мұғалім оқушыларға бейне жазбаларды немесе 

ресурсты таратып, тақырыпқа сай тесттер құрастырып, оқушылардың видеоның әр бөлімін 

қанша рет көргенін, қанша сұраққа дұрыс жауап бергенін бақылап отыра алады. 

Тақырыпты бекіту үшін https://LearningApps.org интернет ресурсына мұғалімдер 

оқушыға тесттің әртүрлі варианттарын ұсына алады. Тесттің 25-ке жуық түрі бар. 

Сәйкестендіру, «Миллион кімге бұйырады?», кластарға жіктеу, көп дұрыс жауабы бар тест, 

«ат жарыс», т.б. ойын элементтері кірістірілген. Сонымен қатар бұл ресурста дайын 

тапсырмаларды да орындауға болады. Кейде кейбір топ оқушыларына есеп шығарғаннан 

оларды сыныптастарына өздері жасап ұсынғанды қалайды, осындай интернет ресурстарын 

оқушыларға қалай қолдану керектігін көрсете отырып, өз білімін шыңдай түседі. 

Үй тапсырмасы ретінде https://forms.office.com/  ресурсында ашық сұрақтар, тест 

тапсырмаларын құрастыруға болады, әр тапсырманы бейне жазбамен немесе суретпен 

үйлестіруге болады. Microsoft Teams-тың задания бөліміне дайындаған тапсырманы 

оқушылармен бөлісіп, оларды орындауға болатын  мерзімді де белгілеп көрсете аласың, 

оқушылардың тапсырманы орындаған нәтижесінде  Microsoft Teams-тың оценки бөлімінде 

https://microsoft/
https://bilimland.kz/ru
https://edpuzzle.com/
https://learningapps.org/
https://forms.office.com/
https://microsoft/
https://microsoft/
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де қаншалықты дұрыс орындағанын, тапсырманы орындауға қанша уақыт жұмсағандыңын  

көре аласың, әр оқушыға тапсырманы орындалғандығы жөнінде кері байланыс бере аласың, 

сонымен қатар келесі сабақта үй тапсырмасында жіберілген қателіктерді ашып көрсете 

аласың.  

Сабаққа тиімді кері байланысты https://mentimeter.com интернет ресурсында онлайн 

жүйесінде беруге болады. Ол жерде түсінген үш немесе одан да көп сөз жазуға мүмкіндік 

бере отырып, онлайн режимінде қанша баладан жауап алғаныңызды бақылай аласыз. 

Жоғарыда аталған интернет ресурстарда тапсырмаларды дайын күйінде бермей, 

кейде сабақтың үстінде жасалуын көрсетсек, оқушыларда өз бетімен қолдана алады, бұл 

деген оқушылардың өз бетімен жұмыс жасау дағдыларын дамытумен қатар, жаңа білімді 

де өз бетімен  меңгеруге ықпалы зор. Осы аталған интернет ресурстарында жасалған дайын 

сілтемелер: 

 

Интернет ресурстың аты Сілтемесі 

 

Онлайн мектеп https://www.youtube.com/channel/UCLTSnsgxIUWv2HdL2wp5

YTg/channels 

Forms https://forms.office.com/Pages/DesignPage.aspx?auth_pvr=OrgI

d&auth_upn=Tatiyeva_L%40tk.nis.edu.kz#FormId=yVLbOR7j

wkKAg3U1W3KN4wxHLD0PpLlHqxr9ZAFccltUNUdJR0k4O

ElOVFhKMk0wQjNGQ0hWSTNIUS4u 

Edpuzzle 

 

https://edpuzzle.com/media/5fbeb1e62c0f8840b925b847 

BilimLand 

 

https://bilimland.kz/ru 

Mentimeter 

 

https://mentimeter.com 

 

Қорытындылай келе, қазіргі елде болып жатқан пандемия шараларын сақтай 

отырып, әр оқушыға үздіксіз білім беру әр ұстаздың азаматтық борышы. Оқушының 

бойындағы танымдық ерекшеліктерін ескеріп, бойындағы адами құндылықтармен қатар 

бәсекеге қабілетті тұлғаның (айтылым, оқылым, жазылым, тыңдау алу) дағдыларын да 

дамыту.  Сонымен қатар, уақыттың шектеулігіне қарамай, әр оқушыға психологиялық, 

эмоциялық көмекте көрсетілуі керек. Дер кезінде оқушының көңіл-күйін көтеріп, сабаққа 

деген назарын аудару үшін осындай интернет ресурстарының мүмкіншіліктері өте көп. 

Күнделікті сабағымызды  түрлендіріп ұйымдастыра отырып, мұғалім де, оқушы да 

білімдерін шыңдай түседі.  
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МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА САРАЛАУ ӘДІСТЕРІН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ    

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫС ЖАСАУ ДАҒДЫЛАРЫН ДАМЫТУ 

  

Мендекина Б.Қ., оқытушы 

Н.Ә.Назарбаев атындағы интеллектуалдық мектеп, Талдықорған қ. 

 

E-mail: b.mendekina@maіl.ru 

 

Бұл мақалада сабақты зерттеу бойынша жүргізілген тәжірибемен бөлісу жайлы 

айтылады. Математика сабағында оқушының өзіндік жұмыс жасау дағдыларын 

дамытуда саралау әдістері сабақ кезеңдерінде жүзеге асыру арылы сабақтың сапасын 

артырудың тиімді бір жолы  көрсетілген. 

 Тірек сөздер: сабақты зерттеу, сабақты зерделеу, саралау әдістері, критериалды 

бағалау. 

 

В этой статье речь пойдет о том, чтобы поделиться опытом, проведенным по 

изучению урока. Методы дифференциации в развитии навыков самостоятельной работы 

учащегося на уроке математики представлены одним из эффективных способов 

повышения качества урока, реализуемых на этапах урока. 

Ключевые слова: исследование урока, изучение урока, методы дифференциации, 

критериальное оценивание. 

 

In this article, we will talk about how to share the experience of studying the lesson. 

Methods of differentiation in the development of skills of independent work of a student in a math 

lesson are one of the effective ways to improve the quality of the lesson, implemented at the stages 

of the lesson . 

Key words: lesson research, lesson study, differentiation methods, criteria-based 

assessment. 

 

Өзіндік жұмыс жасай білу-оқушының басты қасиеттерінің бірі болғандықтан, оны 

сабақ барасында мүмкіндігінше дамытуды  жүзеге асыру мұғалімнің  басты міндеті. 

Сабақта оқушылар оқу мақсатын өздері анықтауы, сабақтың әрбір  кезеңдеріндегі іс-

әрекеттерді өздерінің жүзеге асыруы, тапсырмаларға бағалау дескрипторларын өз бетінше 

құруы өзіндік жұмыс жасау дағдыларын дамытуды жүзеге асырады.  

Қазіргі уақыт талабында, онлайн сабақтар өткізуде оқушыда өз бетімен жұмыс жасау 

дағдысының болуы басты мәселе болып отыр. Өзіндік жұмыс жасау дағдыларын 

қалыптастыру  сапалы, нәтижелі сабақтар өткізу барысында жүзеге асады. Осы мақалада 

өзімнің сабақты зерттеу тәжірибеммен бөліспекпін. 

Нақты айтқанда, Lesson Study мұғалімдерді оқыту және олардың тәжірибесін 

дамытудағы ынтымақтастық тәсілі болып табылады және де іс-әрекеттегі зерттеу сияқты 

бірқатар циклдерді қамтиды. Lesson Study-де ең бастысы «сабақты зерттеу» немесе 

«сабақты зерделеу» үдерісі болып табылады. Бұл үдеріс барысында оқу сапасын арттыру 

үшін белгілі бір тәсілді қалай дамытуға болатындығын анықтау мақсатында бір топ мұғалім 

бірлесіп оқушылардың оқу үдерісін зерделейді. [5] 

Lesson Study топтамасынан кейін (ереже бойынша үш немесе одан көп сабақ) топ 

оқыту тәсілі мен оқу бағдарламаларына енгізілетін және көпшілікке таратылатын 

өзгерістерді келіседі. 

1. Lesson study – дің басты мақсаты оқушыларға білім алуға көмектесу, топ 

mailto:b.mendekina@maіl.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2F11-130927233305-phpapp01%2F95%2F11-2-638.jpg%3Fcb%3D1380343310
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мүшелерінің кәсіби дамуына ықпал ету. 

2. Lesson study – дің ерекшеліктері. Жеке оқушылардың қажеттіліктеріне қарап 

оқыту. Мұғалімдермен біріге отырып жұмыс істеу. 

3. Мұғалімдердің зерттеуі. Оқытудағы жаңашылдықты бағалау. Іс –әректтегі зерттеу 

кәсіби жұмыстың кейбір аспектілерін жақсартады. Кейс –стади- сыныптағы оқыту мен 

оқуды зерттеуді қарастырады. 

4. LS қағидаттары Бірлескен жоспар. LS Өткізу/қадағалау, талдау. 

5. Нәтижеде Lesson Study тәжірибелік білімді әріптестерімен бөліседі, әріптестер бір 

– біріне көмектеседі, оқушылардың маңызды білім алуына жағдай туады. 

Демек, бұл тәсілдің мүмкіндігі мол, сонымен қатар өте тиімді екеніне сабақты 

зерттеу тәжірибе кезінде тағы да көзіміз жетті. 

«Математика сабағында саралау тапсырмаларын орындау 11А сынып 

оқушыларында өзіндік жұмыс жасау дағдыларын дамытуға  қалай ықпал етеді» тәжірибені 

зерттеу қалай жүзеге асырылғаның баяндамақпын. Бұл зерттеуге үш әріптесім қатысты. 

Сабақ беретін сыныптарымда оқушылардың қабілетіне қарай «А»  қабілеті жоғары, 

«В»  ортадан жоғары  деңгейде, «С»  орта деңгейдегі деп топтарға бөлу қалыптасқан 

тәжірибе. Топқа бөлуде оқушының психо-диагностикалық қартасын [1] негізге аламын. Ол 

картадан Г.Резапкинаның әдістемесімен анықталған  ойлау типі мен интеллектісіне назар 

аударамын. Сонымен қатар математика пәні бойынша академиялық қабілеті ескеріледі. 

Сабаққа қатысу барысында  осы үш деңгейден үш оқушы таңдалып, әріптестерімнің 

бақылауыңда болды. Сабақты жоспарлауда саралау әдістері кезең кезеңімен қолданылды. 

Саралап оқытудың түрлерін [2] сабақ барысында кезең кезеңімен қолдану сабақтың 

сапасын арттырады. Мақсат бойынша саралауда, сабақтың мақсатына сай «А», «В», «С» 

тобының оқушыларының қабілеттері ескерілді. Ресурс бойынша саралауда, ілгері 

деңгейдегі мазмұны терең ресурстармен жұмыс жасауға бейім қабілеті жоғары «А» 

тобының оқушысына жеке тапсырма беріледі. Тапсырмалар бойынша саралауда (деңгейлік 

тапсырмалар)  – тапсырмалар деңгейі оңайдан күрделіге қарай принципіне сүйеніп 

дайындалды. Критериалды бағалау жүйесіндегі ойлау дағдыларының үш деңгейі бойынша 

тапсырмалар дайындалады: білу және түсінуге, өздік жұмыстарда  қолдану деңгейі, жұптық 

және топтық жұмыс жоғары деңгей дағдылары талдау, жинақтау, бағалау тапсырмалары 

алынады. 

Диалог негізінде саралауда – оқушымен жасалатын сұхбатта қолданылатын тілдің 

мүмкіндіктері мен күрделілігі әр оқушының қабылдау деңгейіне қарай бейімделіп отырады. 

«А», «В» тобының оқушыларына математикалық ғылыми тілде түсіндіруді қабылдау 

қиындық туғызбайды. Ал «С» тобының оқушыларына қарапайым тілмен түсіндіріп 

отырамын. Оқушыға жеке қолдау көрсету арқылы саралауда «С» тобындағы оқушыларға 

қажетіне қарай көмек жасалды. Қарым-қатынас формалары бойынша саралау, әдетте 

топтық,  жұптық жұмыста жүзеге асырылады. Топқа бөлуде бір-біріне жақын, достық 

қатынаста жүретін балаларды ескеремін. Осылайша топтау ойын еркін айтып, 

ынтымақтастықта жұмыс жасауға мүмкіндік туғызады.  Бұл жерде   «оқушы үніне» сүйеніп, 

топта  әр оқушының кіммен болғысы келетінін анықтап алдым. Әдетте, ондай балалар бір-

біріне жақын отырады.  

Топтық жұмысты ұйымдастырғанда жоғарғы деңгей дағдыларын дамытуға арналған 

тапсырмалар беремін. Топтық жұмыс тиімді болу үшін  «А», «В», «С» тобының 

оқушыларын араластырып топтаймын. Осылайша топтау өзіндік жұмыс жасауда жоғары 

білік дағдыларын еркін меңгерген комммуникативті «А» тобының оқушысы үнемі 

жанындағы оқушыларға түсіндіріп, көмектесіп отырады.  Жоғары деңгей тапсырмаларын 

бірлесе орындап, өз ойларын ортаға салу, есептердің шығару жолымен топтардың өзара 

бөлісуі, құрылған дескрипторларына өзара тексеру жасау «Бөліс» стратегиясын жүзеге 

асырылып, топ мүшелерінің белсенділігін арттырады.  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2F11-130927233305-phpapp01%2F95%2F11-3-638.jpg%3Fcb%3D1380343310
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2F11-130927233305-phpapp01%2F95%2F11-4-638.jpg%3Fcb%3D1380343310
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2F11-130927233305-phpapp01%2F95%2F11-5-638.jpg%3Fcb%3D1380343310
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fimage.slidesharecdn.com%2F11-130927233305-phpapp01%2F95%2F11-6-638.jpg%3Fcb%3D1380343310


 

 

127 
 

«ЖАНСҮГІРОВ ТАҒЫЛЫМЫ»  
республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

4 желтоқсан, 2020 ж. 
 

 
Топтық,жұптық жұмыстарда  зерттеу жұмысын жасатуда өзіндік жұмыс жасау 

дағдыларын дамытуға жақсы әсер етеді. Тәжірибемде зерттеудің ұйымдастырылған  түрін 

қолданамын. Өйткені тапсырманы орындау барысында жетелеуші сұрақтар қойып бағыт 

беріп отырамын. Топтық жұмыста да, жұптық жұмыста да жоғарғы білік дағдыларын 

дамытуда «неге?», «қандай жағдайда?», «қалай?» сұрақтарын қою арқылы  қойылған 

мәселені тереңірек шешуге қажетті жағдай жасалып отырады. Сабақты зерттеуде 

байқағанымыздай, топ мүшелерінің саны 3-4 болса, оқушылар топтық жұмысты 

жауапкершілікпен орындайды. 

Өздік жұмысты дайындығанда тапсырмаларды үш деңгейде бірдей беремін.  Бірақ, 

оқушылардың қабілеттеріне қарай күтілетін нәтижелері әртүрлі болады. Осылайша өздік 

жұмысты орындап отырған оқушының жоғары деңгей тапсырмасын орындау ынтасы, 

қызығушылығы жойылмайды.  

Бағалаудың түрлері  де бірінен екіншісіне сабақтасып өтіп отыратындай сабақтың 

әрбір кезеңінде жақсы ұйымдастырылуы сапалы өтілген сабақты көрсетеді. . Өзіндік жұмыс 

жасау дағдыларын дамытуда оқушының өзіндік  бағалауы тиімді ықпал етеді. Сондықтан 

сабақ барысының әр кезеңінде өзіндік бағалауды сабақтың кезеңінде қолданамын. 

Оқушылар өзіндік бағалау өзара бағалау үрдісіне жұмылдырылып,  әр оқушының 

нәтижесін қадағалап, қажетіне қарай кеңес беріп бағыттап отырамын. Сабақ барысында 

үнемі күдік туғызу сұрағын қойып, тұжырымның дұрыс, дұрыс емес екенін табуға 

оқушыларға ұсыну, өзіндік пікірін айтуды дамытуға ықпал жасаймын. Сабақтың әрбір 

кезеңі  айтылып бағаланып отырады.  Оқушы жетістігінің нәтижесін жік-жігімен талдау 

келесі сабақтарды жоспарлауға қолданылады. 

Сабақты әріптестеріммен бірге жоспарлап, зерттеу өзім байқай бермейтін 

кемшіліктерімді жоюға көмектесті. Сабақта тапсырманы шамадан артық алу, оқушының 

ойлауына аз мүмкіндік беру, сабақты уақытында бітірмеу ескертулердің келесі өтілген 

сабақта болмауы сабақты зерттеу үрдісінің тиімді болғанын көрсетті.  

Онымен қатар, математиканы оқытуда өзіндік жұмыс жасатуға аса көңіл бөлу қажет 

екеніне тағы бір көз жеткіздік. Онсыз математикадан бағдарламаны меңгеру мүмкін емес. 

Математика сабағында өзіндік жұмыс орындау үрдісінде оқушылардың зейіні, ойлауы 

дамиды, болжамдар мен ұсыныстарды негіздеуге ұмтылады, бастама жасайды. Сондықтан 

өзіндік  жұмыс жасау дағдыларын дамыту математика пәні мұғалімдерінің басты мәселесі 

болып қала береді. Оқушылардың қабілетіне қарай ресурстарды іріктеу, деңгейлік 

тапсырмалардың дұрыс құрылуы, оқушының жететін  нәтижесін болжай білуі өзіндік 

жұмыс жасау дағдыларын дамытудың бірден бір жолы екенін түсіндім. Оқушыларға 

шығармашылық өзіндік  тапсырмаларын беруде, олардың ынтысын арттырады, 

математикалық ойлау дағдысын жетілдіреді. Сонымен қатар, өзіндік жұмыс жасау 

дағдыларын дамыту арқылы «В» тобының оқушыларын «А» тобының оқушылырының 

деңгейіне, «С» тобының оқушыларын «В» тобының деңгейіне жеткізуге болады. Өзіндік 

жұмыс жасау дағдысы қалыптасқан оқушыларда онлайн сабақ режимі де қиындық  

туғызбайды.  
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Мақалада тіл-тілдегі реалийлердің зерттелуі, реалий сөздерді тану критерийлері, 

реалийлерді атау-терминдер мен анықтамалардың әрқилылығы зерттеу еңбектері 

негізінде сипатталады. Реалийлердің түрлері анықталып,көркем әдебиеттегі қызметі 

туралы тұжырым жасалады. 

Тірек сөздер: баламасыз лексика, экзотикалық лексика, лакун, варваризмдер, 

аудармашылық бағыт, елтанушылық бағыт. 

 

В статье описывается язык - иследования реалий в языке,  критерий познания слов 

реалий, иследования реалий в терминах, названиях и разных справочниках. Определены 

виды реалий и сделан вывод о роли реалий в художественной литературе. 

Ключевые слова: уникальная лексика, экзотическая лексика, лакуна, варваризмы, 

направление перевода, направление страноведения. 

 

The article describes the language - the study of realities in the language, the criterion of 

learning the words of realities, the study of realities in terms, names and various reference books. 

The types of realities are determined and a conclusion is made about the role of realities in fiction. 

Key words: onomastic space, documentary-chronological, categories of onyms 

 

 Тіл біліміндегі реалий терминінің латын тіліндегі мәні – «заттық», «шынайы». Тіл-

тілдегі реалийлердің зерттелуі жиырмасыншы ғасырдың елуінші жылдарынан басталады.  

Ал аударма теориясы мен тәжірибесіне бұл терминді қырқыншы жылдары А.В.Федоров 

енгізген. Ұлттық ерекшелікке ие зат пен құбылыстың атауын білдіретін лексикалық 

бірліктерді атау үшін нақты термин беруде әртүрлілік байқалады, себебі реалий түсінігін 

анықтауда , зерттеушілердің пікірі де әртүрлі болды. Ғылыми еңбектер негізінде реалий 

сөздерге анықтама екі бағытта берілгені анықталды: біріншіден, аудармашылық бағыт, 

екіншіден, елтанушылық бағыт. 

Аудармашылық бағытта болгар ғалымдарының  «Реалийлер – басқа халыққа жат, 

бір халыққа ғана, оның өміріне (тұрмысы, мәдениеті, әлеуметтік және тарихи дамуына) ғана 

тән сөздер (немесе сөз тіркестері); ұлттық және тарихи колориттің иеленушісі 

болғандықтан, олардың басқа тілдерде дәл атаулары (эквиваленттері) кездеспейді, олай 

болса, жалпы негізде аударылмайтындығы, ерекше тәсіл талап ететіні түсінікті»деген 

пікірлерін,біздің ойымызша, басшылыққа алуға болады [1, 6  б.]. Аударма тіліндегі 

реалиялар – нақты бір мәдениеттің типтік құбылыс, жағдаяттарын білдіретін сөздер. Бұл 

сөздердің басқа тілде баламасы болмағандықтан, оны жеткізу, сөз бен сөз тіркестерін табу 

– аудармашының құзіреттілігіне қалатын жауапты мәселе болмақ. Сонымен, реалиялар 

шеттілдік мәтінді түсінуге қажетті фондық білімнің компоненті болып табылады.  

Ал елтанушылық бағытта М.Вайсбурд «Бұл ел өмірінің қоғамдық және мәдени 

оқиғалары, қоғамдық ұйымдары мен мекемелері, салт-дәстүрлері, тұрмыстық заттары, 

тарихи тұлғаларының есімдері, сондай-ақ, жүйелеуге көнбейтін көптеген жекеленген 

фактілер» деген тұжырым жасаған [2, 98  б.].  
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Реалийлерге берілген атаулар (баламасыз лексика, экзотикалық лексика, этномәдени 

лексика, варваризмдер, лакун, алиенизмдер) қаншалықты әртүрлі болса, берілген 

анықтамалар да әрқилы. 

 Жалпы, тілдегі реалий мәселесі жайлы сөз қозғағанда, алыс, жақын шетел 

лингвистерінің зерттеулерін тілге тиек етуге тура келеді.Себебі қазақ тіл білімінде реалий 

сөздердің аудармадағы қызметі, сипатына басты назар аударылуда. Реалийлерге берілген 

атаулар (баламасыз лексика, экзотикалық лексика, этномәдени лексика, варваризмдер, 

лакун, алиенизмдер) әртүрлі.  Назар аударсақ , зерттеушілер реалийге қатысты мынандай 

терминдерді ұсынады: 

 Баламасыз лексика – өз тілінен тыс тілдерде баламасы жоқ сөздер (Г.В. Чернов, 

А.В.Федоров); 

 Экзотикалық лексика («жатжерлік», «шетелдік» тура мағынасында) – 

географиялық және тарихи реалияны білдіретін лекскалық бірліктер (А.Е.Супрун); 

 Лакун – басқа халықта жоқ, тек бір халыққа ғана тән құбылысты сипаттайтын 

сөздер (И.И.Ревзин, В.Ю.Розенцвейг); 

 Варвариздер – басқа ұлттың салт-дәстүрлерін, өмірі мен тұрмысын сипаттауға 

мүмкіндік беретін сөздер (А.А.Реформаторский); 

 Этномәдени лексика – тарихи-этникалық қауымдастықтың мідени білімін 

сипаттайтын сөздер (Л.А.Шейман); 

 Алиенизмдер – аз танымал тілдердің сөзі, олар экзотикалық сөздердің 

стилистикалық қызметін көрсетеді (В.П.Берков); 

 Аударылмайтын «аудармалар» (С.Влахов, С.Флорин); 

Бұл атаулармен қоса, локализм, фондық лексика, культурема терминдері де 

кездеседі. Зерттеушілер, негізінен, реалий «баламасыз лексика» терминін қолданады. 

Реалий сөздерге берілген анықтамалар да әрқилы екен. Ал А.В.Федоровтің пікіріне 

сүйенсек, «Ол тек қана аймақтық құбылысты білдіретін, басқа халықтың тұрмысында және 

түсінігінде болмайтын нәрсе» [3, 83  б.]. «Тұрмыста, сондай-ақ, әлемнің басқа тілдерінде 

экиваленті жоқ, тұрмыстық және арнайы ұлттық сөздер» [4, 281  б.] деп түсіндірілетінін 

байқадық.«Реалийлер -  түсінік, зат, құбылыс атауын білдіретін, бірақ шығарма аударылған 

ел тілінің тұрмысында қолданылмайтын шетелдік сөздер [5, 169   б.]. Е.В. Бреустің  

анықтамасы  бойынша:  «Реалий -  белгілі  бір  ұлттың  рухани  және  материалды  

мәдениетіне,  тарихына,  дәстүріне,  өміріне қатысты  түсініктер» [6, 48 б.].  

Ғалымдардың реалийге анықтамаларында «ұлттық сөздер», «шетелдік сөздер», 

«басқа халықтың түсінігінде болмайтын нәрсе (сөздер) », «эквиваленті кездеспейді»,  

«аудармадағы «аударылмайтындар», т.б. тәрізді іліктес, ыңғайлас пікірлерді де байқаймыз. 

Пікірлер негізінде реалийлер 

 басқа ұлт өкілдеріне таныс емес, жат сөздер; 

 ұлттық нақышты білдіретін сөздер; 

 сөз етіліп отырған халықтың тұрмыс-тіршілігі, мәдени-әлеуметтік өмірі, 

тарихына байланысты туған сөздер; 

 олар баламасыз лексика тобына жатады; 

 уақытша  колорит (ерекшеліктер жиынтығы) тән; 

 тілдік құбылыс ретінде мәдениетпен тығыз байланысты деген қорытынды 

жасауымызға болады.  

Сонымен, реалийлер дегеніміз – ана тілінің ұлттық нақыш, ұлттық колоритті 

көрсететін, басқа халыққа түсініксіз, тарихи, рухани, материалдық, әлеуметтік негізде 

пайда болған сөздер деген ой түйіндейміз. 

Осыдан келіп, реалийлерді тану принциптерін айқын анықтауға болады деп білеміз: 

1) Сөздің нақты, әр  кезде қолданылатын баламасы жоқ. 2) Сөз бір ғана тілдің мәдени 

ерекшеліктерін көрсетеді, заты мен құбылысын атайды. 
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Реалий және басқа тіл бірліктері 

Ендігі кезекте реалийлердің басқа тіл бірліктерімен арақатынасын қарастыру қажет. 

«Шетелдік сөз» атауына байланысты терминдермен байланысы мен өзгешелігін  анықтау 

қажет.  

терминдер реалий сөздер 

 ғылым саласына тән, тар көлемде 

қызмет атқарады; 

 терминдерде ұлттық сипат болмайды; 

 терминдер белгілі сөзжасам тәсілдері 

арқылы жасалады; шартты, жасанды; 

 термин белгілі бір адамдар тобына 

түсінікті; 

 жалпыхалықтық қолданысқа түсе 

алмайды;  

 аудару мүмкіндігі бар; 

 термин басқа тілге ғылым саласы 

арқылы енеді. 

 сөйлеу тілінде, көркем шығармада 

қолданылады; 

 ана тілінің сөздік қорында өмір сүреді; 

 реалийлерді халықтың рухани, 

материалдық өмірі тудырады; 

 ана тілін қолданушыларға таныс, 

түсінікті; 

 тікелей аударуға келмейді; 

 түсінігі мәндес сөздермен беріледі; 

 реалий тілге көркем әдебиет, бұқаралық 

ақпарат құралдары арқылы енеді әрі 

танылады. 

 

Реалийлер өзара синонимдес бола алады, бірақ баламасы жоқ сөздер тобы 

болғандықтан, шығармада өзге ұлт өкілдеріне контекстік синонимдер арқылы ғана 

түсіндіріледі.  

Реалийлер қалай жіктеліп, топтастырылып жүр? 

Қазақ тіл білімінде тіліміздегі ұлттық ерекшеліктерге ие сөздер – реалийлер туралы 

түбегейлі зерттеулер жоқ десек, артық айтқандық емес. Олар этнографизмдерден 

ажыратылмай, этноатаулар ретінде қарастырылып жүр. Соңғы кезде, мақала түріндегі 

шағын зерттеулер, негізінен,  реалийлерді аудару мәселесіне арналғандығын байқауға 

болады. 

Реалийлерді жіктеуде реалий тақырыбына бірнеше зерттеу еңбектерін (монография, 

мақала) жазған С.Влахов пен С.Флорин топтастыруына жүгінеміз. Зерттеушілер  

реалийлердің мағынасы мен ерекшеліктеріне қарай төрт топқа бөледі.: 

I. Заттық ерекшелігіне; 

II. Орнының ерекшелігіне (ұлттық және тілдік сипатына қарай); 

III. Уақыт ерекшеліктері бойынша (синхрондық және диахрондық аспектіде); 

IV. Аудармалық тұрғыда. - [ 1, 50  б.]  

Осы топтарды тарқаталық: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I .Заттық ерекшеліктеріне қарай 

Географиялық 

реалийлер 

(топонимдер) 

(1) 

Этнографиялық 

реалийлер 

тұрмыс-салт, 

дәстүр, наным-

сенім, әдет-ғұрып, 

еңбек кәсібіне 

байланысты 

атаулар (2) 

Қоғамдық-саяси 

реалийлер 

лауазым, дәреже, 

партия, саяси 

қоғамдық 

қозғалыс, әскери 

атаулар, әкімшілік-

аумақтық атаулар 

(3) 
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II. Реалийлердің орынға байланысты мағынасының өзгеруі маңызды. Себебі лексика 

басқа тілдің реалий сөздерімен толығуы мемлекетаралық байланыстарға, (экономикалық, 

саяси, мәдени ) қазіргі заманда жаһандану үдерісіне байланысты баяу болса да жүзеге 

асады. Мысалы ретінде кезінде тілдер арасында ауысқан өрік (урюк), сандық (сундук), ошақ 

(очаг) т.б.атауға болады. 

III. Уақыт ерекшелігіне байланысты сөздерді қазіргі уақыттағы реалийлер және 

тарихи реалийлер деп топтастыруға болады: Неологизм реалийлер, тарихи және архаизм 

реалийлер деп жіктеу арқылы реалийлердің зат пен уақытқа; орны мен уақытқа байланысты 

анықтау мүмкіндігі туады. Тарихи және архаизм реалийлер өзгеріске түсуге бейім емес. 

Мысалы: дулыға, жаулық, бөрік, сақтиян етік, тымақ,т.б. 

 Реалий сөздер уақыт өте келе терминденеді және терминдер реалийлер қатарына 

өтеді. «Оған қоса, әрі термин, әрі реалий сөздер бар.Сондықтан түсініктердің аражігін 

ажыратуда контекске сүйену қажет [7, 56 б.].  

IV. Аудармалық тұрғыда реалийлер баламасыз лексикаға жататындықтан, олардың 

нақты, дәлме-дәл аудармасы болмайды. Аудармада ұлттық және тарихи ерекшеліктерді 

жеткізу аса маңызды мәселе,сондықтан реалийлерді аудару үшін арнайы тәсілдер 

қолданылады. Мәселен, транслитерация және транскрипция, мәтіннің реалий сөздеріне 

түсінік сипаттама беру және  калька. Аударма ісінің мамандары, негізінен, транскрипция, 

транслитерация және калька тәсілін оңтайлы санайды.Аудармада бұлардан басқа 

контекстуалдық, гипонимикалық, түпнұсқа реалий сөздерін аударылып жатқан тілдегі 

реалий сөздермен алмастыру, суреттеп аудару тәрізді амал-тәсілдер бар екендігі тәжірибеде 

байқалады. 

Транскрипция шетелдік сөздің дыбыстық жағын сақтау,  ал транслитерация 

шетелдік сөздің әріптік құрамын сақтап жазу.Тілдер өзара фонетикалық және графикалық 

жүйесі жағынан бір бірінен өте алшақ, сондықтан лексикалық бірліктерді 

транслитерациялау мен  транскрипциялау көбіне шартты процесс болмақ. 

Калька - аударылуға тиіс мәтіндегі лексикалық бірліктердің құрамын аударылатын 

тілдегі лексикалық бірліктермен ауыстыру. Аударманың бұл түрін сөзбе сөз аудару, дәлме 

–дәл аудару деп қолдану да бар. 

Реалий сөздерді аударуда кей жағдайда транскрипция, транслитерация және калька, 

түсіндіре сипаттау қатар қолданылады. 

Реалий сөздерді аудару кезінде ұлттық және тарихи ерекшеліктерді анықтау әрі 

сақтау басты назарда болуға тиіс.Демек, аудармашы автор мәтінін, реалий сөздерді 

бұрмаламай, мағынасына нұқсан келтірмей, түсінікті нұсқада ұсыну керек.  

Реалий сөздердің қызметі 

Көркем мәтінде реалий сөздердің рөліне байланысты оны зерттеу қызығушылық 

тудырып отыр. Реалий сөздер орны – көркем шығармада. Мәселен, С.Сматаевтың «Елім-

ай» романы, Ә.Нұрпейісовтің «Қан мен тер» романдарындағы этнографиялық реалийлер 

зерттеу нысаны болса ,  Абай өлеңдеріндегі реалийлердің аударылуы, М.Әуезовтің «Абай 

жолы» эпопеясы аудармасында кездесетін реалий сөздер семантикалық жақтан мақала 

көлемінде зерделенген. Ұлттық әдебиеттің кез-келген шығармасында тарихи, мәдени 

реалий сөз болуы - заңды құбылыс.Сондықтан шығарманың ұлттық ерекшелігін 

айқындайтын, басқа ұлт өкілдеріне өз елінің болмысын, танымын танытатын- реалий 

сөздер. Шығарма жазылған тілде реалий сөздер жалпыға таныс, күнделікті тұрмыс-

тіршілігінде рухани-мәдени өмірінде қолданбалы. Ал шет тілді оқырманға түсініксіз. Жатқа 

түсініксіз, ал ана тілінің ерекшелігін ғасырлар бойында сақтап келе жатқан реалийлердің 

қызметі көркем шығармаларда айқын көрінеді. Шығармадағы реалий сөздердің қызметі 

туралы төмендегідей ой түйіндеуге болады:  

 шығармада көркемдегіш құрал қызметінде жұмсалады: мақал-мәтел, 

фразеологизмдер; 
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 көркем шығарма (тарихи тақырыпқа) оқиғасының тарихилығын, шынайылығын 

нақтылай түседі; 

 тарихтың барлық нақты фактілері мен ұлттық қауымдыстықтың мемлекеттік 

құрамы, географиялық ортасының ерекшеліктері, этнографиялық, фольклорлық 

өзгешеліктерін басқа халыққа шығарма жазылған тілді тұтынушы ұлт туралы мәлімет, 

ақпарат береді; 

 мәтінтүзушілік қызметте жұмсалады. 

Реалий сөздерді тану критерийлерін, жіктелуін қарастыра келе, төмендегідей 

тұжырым жасадық: 

 ғалымдар арасында реалий сөздерді атауда бірізділік жоқ; 

 реалия, реалема, реалий, реалий сөз, баламасыз лексика, т.б.атаулар кездеседі; 

 реалийлерді тану критерийлерінде ұлттық ерекшеліктерді танытатын лексикалық 

бірліктер деген ұғым басымдылыққа ие; 

 реалийлер бірнеше лексикалық категориялар құрамына енеді; 

 реалий терминге, терминнің реалийге  өту мүмкіндіктері бар; 

 көркем шығармада жиі қолданылады; 

 стильдік, ақпараттық, мәтінтүзушілік қызмет атақарады; 

 реалий көркем әдебиет, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы танылады. 
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Мақалада «қазақ фольклоры» мен «ауыз әдебиеті» екі ғылымның зерттеу 

обектісіне қарай ұқсас. Алайда, кез келген фольклорлық жанрдың табиғатын ашуда тек 

«сөз өнерінің» ғана   емес,   басқа   да   өнерден   хабардар   болу   керек екендігі тілге тиек 

етілген. Фольклор түрлі халықтық өнерлерді бойына жинағандықтан  «сөз  өнерінен» 

басқа  да  өнерлер  арқылы  көрініс  табады. болса, «фольклор» мен «ауыз әдебиеті» 

ұғымдарын балама, бір-біріне жақын мағынада қарастыру ғылыми жағынан теріс екені 

дәлелденіп айтылады.  

Тірек сөздер: халық ауыз әдебиеті, фольклор, сөз өнері 
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В статье «казахский фольклор» и «устная литература» схожи по предмету 

изучения двух наук. Однако, чтобы раскрыть природу любого фольклорного жанра, 

необходимо знать не только «искусство речи», но и другие искусства. Фольклор - это 

собрание различных народных искусств, которые находят свое отражение не в «искусстве 

речи». Однако научно доказано рассмотрение понятий «фольклор» и «устная 

литература» в альтернативном, близком смысле. 

Ключевые слова: фольклор, словесное искусство 

 

In the article, "Kazakh folklore" and "oral literature" are similar in terms of the object of 

study of the two sciences. However, in order to reveal the nature of any folklore genre, it is 

necessary to be aware not only of the "art of speech", but also of other arts. Folklore is a collection 

of various folk arts, which are reflected in other arts than the "art of speech". However, it is 

scientifically proven to consider the concepts of "folklore" and "oral literature" in an alternative, 

close sense. 

Keywords: Folklore, folklore, word art 

 

Қазақ фольклоры – халық мәдениетінің бір бұтағы. Халық шығармашылығының 

көркем саласы, халықпен бірге жасап, халық мүддесіне қызмет ететін айрықша өнер болып 

табылады. Кейінгі кезде фольклорды тарихи аспектіде қарастырып, тынысы тарылған, 

өшіп-сөнуге жақын қалған ертедегі халықтық рухани мұра деп танып келеді. «Жаһандасу 

дәуірі фольклордың өрісін тарылтып, мәдени даму заңдылығынан ығыстырып шығаруда» 

деген ойлар да бар екендігі жасырын емес. Алайда, фольклор заман көшіне ілесіп, жаңарып, 

жаңғырып отырады, әр дәуірдегі жаңа ұрпақтың көзқарасына, дүниетанымына, көркемдік 

талғамына қарай үйлесім табады. Себебі, фольклор тарихи категория қатарына жатады. 

Фольклордың өміршеңдігі ана тілінің тағдырымен тығыз байланысты. Бұл ойға дәлел 

ретінде қазақ филология ғылымының атасы А.Байтұрсыновтың: «Сөзі жоғалған жұрттың 

өзі де жоғалады» деген даналық сөзін атау орынды. Яғни, ана тілі жоғалған жерде фольклор 

да тіршілігін жояды. Ұлт мәдениеті, тарихы, әдебиеті және сол сияқты фольклоры да тіл 

өміршеңдігіне бағынған. 

Бүгінгі таңдағы қазақ фольклортану ғылымы жан-жақты, әрі терең зерттеліп, жеке 

ғылым ретінде қалыптасып үлгерді. 19 ғасырдың 2 жартысынан бастап жиналып, зерттеле 

бастаған қазақ фольклоры, кеңес дәуір тұсында қарқынды дамып, маманданған жас 

фольклортанушы ғалымдар легімен толысты. Арнайы оқулықтар, монографиялар жазылды, 

кандидаттық және докторлық диссертациялар қорғалды. Алайда, қазіргі фольклортану 

ғылымында әлі де шешімін таппай отырған өзекті мәселелер баршылық. Солардың бірі - 

«Фольклор», «ауыз әдебиеті» ұғымдары туралы. Сырттай қарағанда «фольклор» мен 

«ауыз әдебиеті» ұғымдары арасында соншалықты алшақтық жоқ деп айтуға болады. 

Алайда, екі бірдей термин арасындағы айырмашылықтар дербес ғылым ретінде 

қалыптасып, өзіндік даму заңдылықтары бар фольклортану мен әдебиеттану мәселелері 

төңірегінде болып отыр. Мәселе тек терминде тұрған жоқ, мәселе фольклор мен әдебиеттің 

бір-бірінен тәуелсіз өз алдына дербес даму заңдылықтары бар өнер ерекшелігінде болып 

отыр. Әсіресе, мектептерге, арнаулы орта және жоғары оқу орындарына арналған 

оқулықтар мен монографияларда, мақалалар мен баяндамаларда фольклорды «ауыз 

әдебиеті» ұғымында қарастырып, фольклорлық мұраны әдебиеттану принциптері 

тұрғысынан бағалап, тексеріп келуінде еді. Қазақ фольклортануында аталмыш мәселені 

алғаш сөз қылған фольклортанушы ғалым Болатжан Абылқасымов болды. Ғалым орыс 

кеңес фольклористикасының тәжірибесіне сүйеніп, фольклор мен әдебиеттің ара жігін 

айқындауға тырысқан. 
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Б.Абылқасымов: «Әдебиет тек сөз өнеріне жатса, фольклорда бірнеше өнер бас 

қосады: сөз өнері, сахна өнері, музыка өнері. Оның үстіне фольклорда этнографиялық сипат 

басым болды»[1,177] - деп жазған. Ғалым тұжырымына көңіл қойсақ, фольклор синкретті 

өнер екендігіне көзіміз жетеді. Бұл қазіргі фольклортану ғылымдағы фольклор мен ауыз 

әдебиеті ұғымы арасына теңдік белгі қойып, сараланып келген дәстүрлі көзқарасқа қайшы 

екені даусыз. Аталмыш пікірге дәлелді Америка, Батыс Еуропа, Австралия халықтар 

ұғымынан табуға болады. Себебі, жоғарыда аталған елдер фольклор терминін ұлттық 

дәстүр, әдет-ғұрып, киім-кешек, сөз өнері, музыка, би және т б рухани құндылықтарды 

бойына жинақтаған ғылыми ұғым ретінде қабылдайды. 

Орыс ғалымы Б.Н.Путилов: «Біз фольклордың өнер ретіндегі табиғатын анықтап, 

гносеологиялық, эстетикалық, генетикалық ерекшеліктерін ашуымыз керек. Фольклорды 

жазба әдебиеттен айырмасы аз ауыз әдебиеті деп қарайтын дәстүрлі әдебиеттанушылық 

көзқарастардан арылу керек»[2,5] - деген пікірін құптамасқа болмайды.Қазақ қоғамында 

дәстүрлі ауызша мектеп қалыптасты. 15-18 ғасырлардағы ақын-жыраулар, атап айтсақ, 

Асан қайғы, Шалгиіз, Ақтамберді жыраулар, беріде Бұқар жыраулар толғаулары ауызша 

туып, ауызша сақталған, себебі ол дәуірде жазу мәдениеті қалыптаспаған еді. Ауыз әдебиеті 

мұрасына жататын жыраулар шығармашылығы халық жадында сақталып, 19 ғасырдың ІІ 

жартысынан бастап қана хатқа түсті. Ауызша сақталған жыраулар мұрасы қазақ ағартушы-

ғалымдар еңбегі нәтижесінде фольклорлық мұра дәстүріндегідей ел аузынан жиналып 

баспа бетін көрді. Фольклорлық мұра мен ауыз әдебиеті өкілдерінің шығармалары біздің 

заманға ауызша сақталуы арқылы жетті. Олай болса, фольклор мен ауыз әдебиеті 

терминдері арасындағы ұқсастық ауызша сақталып, ауызша тіршілік етуінде ғана болып 

отыр.  Сондай-ақ, «фольклор - әдебиеттің кәрі әжесі» деген Ғ.Мүсіреповтың пікірін негізге 

алсақ, өркениет тарихында алғашқы қалыптасқан рухани құндылық ретінде фольклорды 

айтсақ орынды. Фольклорлық дәстүр жалғастығы аясында ауыз әдебиет пайда болды. Оған 

дәлел фольклорлық эпостардың көркемдік құралдары, стилі, бейнелілік т б мәселелері ауыз 

әдебиетіндегі образ жасау тәсілі мен сюжет, көркемдік ерекшеліктер мен жанр 

қалыптастыру мәселелері дамуына әсер еткені сөзсіз. Яғни, жоғарыда айтылған  пікірлерді 

саралайтын  болсақ, «фольклор» мен 

«ауыз әдебиеті» ұғымдары бір мағына бермейтіндігі анықталады. 

Ойымыз дәлелді болу үшін зерттеуші М.Дүйсеновтің «Фольклор ма, әдебиет пе» 

деген мақаласындағы схеманы талдап көрелік. Автор мынадай схема ұсынады: 

 

 

Бұл әдебиеттану ғылымда жылдар бойы мызғымастай қалыптасып қалған 

тұжырымға қарама-қарсы келетіні даусыз: 

М.Дүйсенов: «Фольклор еш уақытта әдебиет болған емес, бола алмайды да»[7,3],- 

дейді. Олай болса, фольклорды ауыз әдебиеті мағынасында қолдану ғылыми жағынан теріс. 

Әдебиет пен фольклор ғылымдарының ерекшеліктеріне және спецификасына қарай 

салыстырып көрелік: 

1. Фольклорлық мұраның авторы - халық. Әдеби шығарма авторсыз болуы мүнкін 

емес. 

2. Фольклорлық шығармалардың бірнеше нұсқасы болуы заңды, әдеби туынды 

бірнеше нұсқалы болуы мүнкін емес. 

3. Фольклорлық жанрлар бойында синкреттілік сипаты басым, әдебиет «сөз 

күшімен» әсем, әдебиетте синкреттілік сипат дамымаған. 

1. Әдебиет 

Ауыз әдебиеті 

Жазба әдебиеті 



 

 

135 
 

«ЖАНСҮГІРОВ ТАҒЫЛЫМЫ»  
республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

4 желтоқсан, 2020 ж. 
 

 
4. Фольклорлық шығармада ортақ көріктеуіш құралдар, образ жасау тәсілдері т б 

жиі қайталанып келеді, әдеби туынды белгілі бір қаламгер шығармашылығының жемісі. 

Әдебиетте қайталау болмайды. 

Фольклорды зерттейтін ғылым – фольклортану болса, әдебиетті зерттейтін ғылым – 

әдебиеттану деп қарастырып жүрміз. Фольклордың да, әдебиеттің де зерттеу обьектісі – сөз. 

Яғни, екі ғылымның зерттеу обектісіне қарай ұқсас. Алайда, кез келген фольклорлық 

жанрдың табиғатын ашуда тек «сөз өнерінің» ғана   емес,   басқа   да   өнерден   хабардар   

болу   керек.   Мәселен, фольклорлық «беташар» жанрын қарастыралық. Беташар жанрының 

табиғатыда музыка өнері, сөз өнері және театр өнері тоғысқан. Яғни, фольклорды синкретті 

өнер деп айтуға болады. Ал әдебиет тек қана сөз өнері. Әдеби шығарма оқырманды  сөз 

құдіретінің күшімен жылатады, жылатады да жұбатады. Әдебиет әлемі біздің жүрегімізге 

сөзден сомдалған әсемдік әлемін ашады. Яғни, әдебиет сөзсіз тіршілігін жояды деген ой. 

Ал, фольклор түрлі халықтық өнерлерді бойына жинағандықтан  «сөз  өнерінен» басқа  да  

өнерлер  арқылы  көрініс  табады. болса, «фольклор» мен «ауыз әдебиеті» ұғымдарын 

балама, бір-біріне жақын мағынада қарастыру ғылыми жағынан теріс. 
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В статье изложены основные вопросы экологического менеджмента, 

представлена современная концепция экологического менеджмента. Проведен анализ 

экологической эффективности отдельных государств.  Перечислены факторы, 

сдерживающие распространение систем экологического менеджмента в казахстанских 

организациях и предложения по их устранению. 

Ключевые слова: «зеленая» экономика, эко-инновации, экологический менеджмент 

 

Мақалада экологиялық менеджменттің негізгі мәселелері баяндалған, экологиялық 

менеджменттің заманауи тұжырымдамасы ұсынылған. Жекелеген мемлекеттердің 

экологиялық тиімділігіне талдау жүргізілді.  Қазақстандық ұйымдарда экологиялық 

менеджмент жүйелерінің таралуын тежейтін факторлар және оларды жою жөніндегі 

ұсыныстар келтірілген. 

Тірек сөздер: «жасыл» экономика, эко-инновациялар, экологиялық менеджмент 
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The article outlines the major issues of environmental management, presents a modern 

concept of environmental management. Analysis of the environmental efficiency of individual 

countries has been carried out. The factors hindering the distribution of environmental 

management systems in Kazakhstani organizations and proposals for their elimination have been 

listed. 

Keywords: «green» economy, eco-innovation, ecological management   

 

Актуальность темы статьи обусловлена назревшей необходимостью обеспечения 

устойчивого развития современных экономических систем различного уровня - от 

предприятий до национальных экономик. Эффективное управление любой экономической 

системой подразумевает достижение и поддержание баланса социо-эколого-экономических 

аспектов деятельности предприятий. С каждым годом «зеленая экономика» становится 

доминирующим направлением в определении устойчивого развития. Природоохранная 

деятельность казахстанских  предприятий во многом определяет его устойчивость, 

позволяющую организации сохранять в течение длительного времени свои внутренние 

связи и характеристики функционирования под влиянием внешних и внутренних факторов. 

Основное отличие экологически ориентированного бизнеса от традиционного 

помимо сочетания экономических и социальных целей заключается в трансформации 

потребительской отрицательной ценности посредством уменьшения негативного 

воздействия на окружающую среду в потребительскую ценность. В основе эффективного 

экологического бизнеса лежит понятие «экологический менеджмент». Экологический 

менеджмент представляет собой комплексную деятельность, которая направлена на 

достижение экологических целей природоохранных проектов и программ в рамках 

функционирования экологической политики на предприятиях. 

Экологический менеджмент раздвигает границы и цели управленческой 

деятельности, охватывая и окружающую природную среду в том смысле, что, во-первых, 

экологическая проблематика не рассматривается более как сторона, отличная от других 

направлений бизнес-деятельности и, во-вторых, экологические вопросы, последствия, 

издержки и т.д. превращаются в интегральную часть бизнеса. 

Основной целью экологического менеджмента является обеспечение достижения 

гармоничного сосуществования социума и природной среды. 

Объектом экологического менеджмента являются: качество компонентов 

окружающей среды; деятельность природопользователей; состояние их защищенности от 

вредных антропогенных (техногенных) и природных воздействий. 

Предметом экологического менеджмента служат, прежде всего, экологические 

направления деятельности предприятия, производимой ею продукции и оказываемых 

услуг. 

В общем виде современная концепция экологического менеджмента представлена 

на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Современные концепции экологического менеджмента 

 

Формирование системы экологического менеджмента на предприятии является 

результатом качественных трансформаций принципов современного управления, 

определяющих их общую ориентацию на устойчивое развитие производственно-

хозяйственной деятельности предприятия с учетом экологических аспектов, направленное 

на сохранение и восстановление природной среды, минимизацию антропогенной нагрузки 

на природные экосистемы, обеспечение качества окружающей природной среды, 

необходимой для благоприятной жизни людей. Реализация природоохранных мероприятий 

в рамках экологической политики предприятия позволяет не только снизить различного 

рода расходы, но и сократить возможные риски возникновения экологических катастроф, 

которые могут привести к негативным последствиям для организации. 

Внедрение системы экологического менеджмента предприятия сопровождается 

оптимизацией всей системы управления, что позволяет повысить оперативность принятия 

наилучших управленческих решений от стратегического до оперативного уровней, а это в 

свою очередь является залогом постоянного улучшения индикаторов экономической 

эффективности деятельности организации посредством достижения синергетического 

эффекта. Ученые в современных исследованиях выделяют четыре основных вида эффектов, 

получаемых предприятием в результате внедрения системы экологического менеджмента: 

природоохранный, социальный, экономический и имиджевый (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Положительные результаты внедрения системы экологического 

менеджмента на предприятиях 

 

Тенденция развития современного рынка, в особенности, международного, 

определяется незыблемым соблюдением принципов экологического менеджмента и 

приверженности сотрудников предприятия корпоративной политике, в которой особое 

место занимают вопросы охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. Следовательно, те предприятия, которые движутся по данной 

траектории развития, имеют несравненно больше конкурентных преимуществ, что является 

залогом их устойчивого развития в современных экономических реалиях ведения бизнеса. 

Таким образом, интеграция экологического менеджмента в единую систему управления 

предприятием способствует повышению эффективности и результативности 

природоохранных мероприятий как организационных, так и производственно-технических, 

что приводит к синергетическому эффекту за счет более полного использования потенциала 

предприятия. 

Актуальность использования количественных индикаторов и индексов для оценки 

экологических аспектов устойчивого развития в целом и отдельных его составляющих 

подтверждается инициативами ООН, в частности положениями Орхусской Конвенции, 

обязывающие Государства обеспечить более активное участие общественности в процессе 

принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. 

Межстрановые сравнения позволяют объективно оценить ситуацию в экологической, 

экономической и социальной сферах, а также выявить уровень и тенденции развития 

Казахстана относительно других государств. 
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Индекс экологической эффективности (The Environmental Performance Index, далее 

— EPI) - это комбинированный показатель состояния охраны окружающей среды и 

эффективности управления природными ресурсами, рассчитываемый Центром 

экологической политики и права при Йельском университете. 

Результаты экологической эффективности отдельных государств  объединены в 

страновой рейтинг (таблица 1). 

Таблица 1 

Рейтинг экологической эффективности стран, 2020 г. 
 

Место в рейтинге  Наименование страны  Индекс экологической эффективности  

1 Дания  82,5 

2 Люксембург 82,3 

3 Швейцария  81,5 

4 Великобритания  81,3 

5 Франция  80,0 

85 Казахстан  44,7 

86 Доминика  44,6 

87 Молдова  44,4 

88 Боливия  44,3 

89 Узбекистан  44,3 

 

В 2020 году мировым лидером по уровню экологической эффективности исходя из 

данных таблицы 1 стала Дания. В первую пятерку лидеров также вошли: Люксембург, 

Швейцария, Великобритания, Франция. Казахстан занимает в рейтинге 85 место из 180 

возможных — между Алжиром и Доминикой, ухудшив свой показатель на 28,59% за 

минувшие четыре года. Таким образом, Республика Казахстан по EPI относится к странам 

с низким уровнем экологического развития. 

Основными причинами снижения позиции Казахстана вызвано загрязнением 

атмосферного воздуха от стационарных источников, устаревшими технологиями многих 

производств, недостаточным количеством пыле-газоочистных установок, невысокая 

эффективность существующих очистных установок, нарушения технологических режимов 

работы, использование в энергетике низкокачественных углей. В 2019 году по сравнению с 

2015 годом затраты на охрану окружающей среды возросли в 63,2%, а инвестиции, 

направленные на охрану окружающей среды  – на 7,4% (рисунки 3 и 4). 
 

 
 

Рисунок 3 – Затраты на охрану окружающей среды в Казахстане, млрд. тг. 
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Рисунок 4 – Инвестиции, направленные на охрану окружающей среды  в 

Казахстане, млрд. тг. 

 

Государственное регулирование РК в области охраны окружающей среды включает 

в себя экономический, организационно-административный и финансовый механизмы. В 

целом экологизация экономики в Казахстане проходит этап, уже пройденный на Западе, – 

осуществление технологических мер и принятие инженерных решений для снижения 

негативного влияния на окружающую среду. К сожалению, природоохранная политика не 

делает предприятие абсолютно безопасным через несколько десятилетий, что является 

следствием недостаточности сведений о долгосрочном воздействии выбросов на 

окружающую среду. 

Опираясь на результаты ряда современных исследований, можно выделить 

следующие факторы, сдерживающие распространение систем экологического 

менеджмента в казахстанских организациях: неразвитость общей системы менеджмента в 

организациях, отсутствие проработанного и действенного нормативно-правового 

регулирования в области казахстанских предприятий, экологически эффективных 

технологий, низкая осведомленность о системе управления охраной окружающей среды и 

экологической безопасностью на казахстанских предприятиях, низкая приоритетность 

вопросов охраны окружающей среды для организаций, отсутствие инструментов 

поощрения экологически ориентированного бизнеса.  

Таким образом, проблематика экологического менеджмента на предприятии 

является многоаспектной, т.е. затрагивающей различные подсистемы и подфункции 

менеджмента, поэтому предлагается разработка системы экологического контроллинга на 

предприятии, которая предполагает не только имплементацию новых инструментов и 

методов управления предприятием, но и создание принципиально новых методик оценки 

их эффективности 
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Мақалада қазақстандық ұйымдарда қорытынды қаржылық есепті жасаудың 

түпкі мақсаты жеке капитал саласындағы ақша, кірістер мен шығындар, инвестициялар 

мен кредиттер мен ақпараттар қозғалысын қалыптастыру болып табылады. Жұмыста 

бухгалтерлік есеп нысандарын және реттеу жүйесін, теориялық және практикалық мәні 

мен маңызы қарастырылған, сондай-ақ қаржылық есептіліктің халықаралық 

стандарттарына көшу қажеттілігі, бухгалтерлік есептің әлемдік модельдерін қолдану, 

сондай-ақ оны жетілдіру жолдары көрсетілген. Әрбір жеке ел әлемдік деңгейдегі есеп 

үлгілерінің бірін таңдап, отандық бухгалтерлік есеп тұжырымдамасын қалыптастыра 

алады. Бухгалтерлік есепті типтік моделдеу есеп жүйесінде қойылған мақсаттарды 

көрсету, есеп жүйесінің міндеттерін тану, есеп ақпаратын пайдаланушылардың 

мүдделерін қанағаттандыру, бухгалтерлік ақпараттың мазмұны мен құрылымын 

зерделеу және қаржылық қорытынды есептілікті ұсыну кезеңділігін қамтамасыз ету 

болып табылады. 

Тірек сөздер: Халықаралық қаржылық есеп стандарты, ұйымдар активі, 

экономикалық ресурстар, резерв есебі, қаржы салымшы инвесторлар, бухгалтерлік 

баланс. 

 

В статье конечной целью составления итогового финансового отчета в 

казахстанских организациях является формирование движения денег, доходов и затрат, 

инвестиций и кредитов и информации в сфере собственного капитала. В работе проведено 

всестороннее изучение и раскрытие форм бухгалтерского учета и системы регулирования, 

сущность и значение, принципов организации при МСФО. Рассмотрена  теоретическая и 

практическая  сущность и значение системы бухгалтерского учета, а также отражена  

необходимость перехода на международные стандарты финансовой отчетности, 

применение мировых моделей бухгалтерского учета, а также пути ее совершенствования. 

Каждая отдельная страна может сформировать концепцию отечественного 

бухгалтерского учета, выбрав одну из моделей учета мирового уровня. Типичное 

моделирование бухгалтерского учета представляет собой выражение целей, 

поставленных в системе учета, признание задач системы учета, удовлетворение 

интересов пользователей учетной информации, изучение содержания и структуры 

бухгалтерской информации и обеспечение периодичности представления финансовой 

заключительной отчетности. 

Ключевые слова: международный стандарт финансовой отчетности, активы 

организаций, экономические ресурсы, резервный учет, Финансовые вкладчики инвесторы, 

бухгалтерский баланс. 

 

In the article, the ultimate goal of the final financial report in Kazakhstan organizations is 

the formation of the movement of money, income and costs, investments and loans and information 

in the field of equity. The paper provides a comprehensive study and disclosure of accounting 
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forms and regulatory system, the essence and significance of the principles of the organization 

under IFRS. The theoretical and practical essence and value of the accounting system are 

considered, as well as the need to switch to international financial reporting standards, the use of 

world accounting models, as well as ways to improve it. Each individual country can form the 

concept of domestic accounting by choosing one of the world-class accounting models. A typical 

simulation accounting is an expression of the goals set out in the accounting system, recognition 

of the objectives of the accounting system, satisfy the interests of users of accounting information, 

to examine the content and structure of accounting information and ensuring the periodicity of 

submission of the final financial statements. 

Key words: international financial reporting standard, assets of organizations, economic 

resources, reserve accounting, Financial investors, balance sheet. 

 

Бухгалтерлік есеп стандарттары беделі жағынан жоғары деңгейдегі ресми құжат. 

Осы құжатты ары қарай жетілдіріп, халықаралық деңгейде қолдану мәселелеріне 

бухгалтерлік кәсіп өкілдері, қаржылық қорытынды есеп жасаушылар мен мұның 

мәліметтерін пайдаланушы кәсіби мамандар, сондай-ақ қоғамдық ұйымдар тартылған. 

Кейінгі жылдары экономикасы дамыған көптеген елдер назары бухгалтерлік есеп жүйесін 

халықаралық деңгейде бір ізге салу мәселелеріне аударылып келеді. Мұның өзі нарықтық 

қатынастар өрісіндегі халықаралық экономикалық одақтардың тұрақты бағытта қызмет 

атқаруына байланысты қаралған. Алайда әр елдер өз қалауы мен зерделенуіне байланысты 

халықаралық стандарт жүйесін қабылдаудың жолдарын таңдап алу мүмкіндігі бар. 

Тек терең және ұқыпты талдау негізінде ғана кәсіпорынның қаржы тұрақтылығын 

бағалауға болады. Отандық талдау әдебиеттерінде қаржылық талдау мәселесі аз зерттелген, 

сол себептен оның прогрессивті әдістері қазіргі кезде бізде ойдағыдай қолданыс таба алмай 

отыр. Сондықтанда кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижесі мен экономикалық дамуына, 

ең ақырында еліміздің экономикалық өсуіне кері әсерін тигізеді[1,26бет.]. 

Бухгалтерлік қорытынды есеп экономикалық ақпараттар қалыптастырудағы бірден-

бір сенімді ақпарат дайындаушы процесс екендігіне байланысты, жалпы есеп ережелері мен 

әдістерінің қолданылынуы барлық елдерде бірдей мазмұнда қалыптасатындығын естен 

шығармау керек. 

Әр елдің бухгалтерлік есеп жүргізу ерекшеліктері әр түрлі жағдайда және әр түрлі 

мақсатқа сай ұйымдастырылатынына, сонымен қатар есеп ақпараттарын пайдаланушы 

топтар мүддесін қанағатттандыруға байланысты ерекшеліктер болатындығын барлық 

бухгалтерлер білуі керек. Сондықтан іске асырылатын мақсаттардың әр түрлі жағдайда 

орындалуы әр елдерде әр түрлі мазмұнда қалыптасады.  

Кейінгі жылдары экономикасы дамыған көптеген елдер назары бухгалтерлік есеп 

жүйесін халықаралық деңгейде бір ізге салу мәселелеріне аударылып келеді. Мұның өзі 

нарықтық қатынастар өрісіндегі халықаралық экономикалық одақтардың тұрақты бағытта 

қызмет атқаруына байланысты қаралған. Алайда әр елдер өз қалауы мен зерделенуіне 

байланысты халықаралық стандарт жүйесін қабылдаудың жолдарын таңдап алу мүмкіндігі 

болады. 

Осы тақырып бойынша зерттеулерді орындау кезінде салыстыру, даму 

көрсеткіштерін талдау, жүйелі тәсіл сияқты жалпы ғылыми әдістер қолданылды. 

ҚЕХС кезіндегі бухгалтерлік есептің түрлері мен реттеу жүйесін, мәні мен маңызын, 

ұйымдастыру принциптерін жан - жақты ашу болып табылады. Ұйымның қаржылық 

есептілігіндегі ақпарат басқа ұйымдардың ақпаратымен салыстырылатын және уақыт 

бойынша салыстырылатын болуы тиіс.  Бұл оның қаржылық жағдайы мен қызметінің 

нәтижелерін белгілі бір үрдістерді қадағалауға мүмкіндік береді. Бухгалтерлік есеп 

жүйесінің мәні мен маңызын, оның түрлерін, халықаралық стандартқа көшу қажеттілігін, 

бухгалтерлік есептің әлемдік моделдерін, оны жетілдіру жолдарын теориялық және 
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практикалық тұрғыдан қарастыру болып табылады.  

Сондықтан барлық шаруашылық операцияларды өлшеу және көрсету таңдалған есеп 

саясатына сәйкес дәйекті түрде жүргізілуі тиіс[2.48бет].  

Қазақстанның есеп жүйесінде болашақта қолданылатын қазақстандық жекелеген 

есеп объектілеріне тән бухгалтерлік есеп стандарттарын жасау үрдісіне кәсіби мамандығы 

жоғары және осы саланың білімді ғалым-зерттеушілері қатыстырылып, бүлардың 

сараптауынан және белгілі бір ұйым тәжірибесінен өтуі керек.  

Халықаралық қаржылық есеп стандарттары негізінде отандық бухгалтерлік есеп 

жүйесін ары қарай жетілдірудің негізгі мәселелерінің бірі — ұйымдарда күні бүгінге дейін 

екі бақытта жүргізіліп келе жатқан қаржылық және салық есебін біріктіріп, сондай-ақ 

есептің жаңа қаржылық моделін құру болып табылады. Егер қаржылық есептің 

үндестірілген жаңа моделі құрылған жағдайда есеп жүргізудің еңбек шығындары біршама 

азаяды. Сонымен қатар екі түрлі есептің орнына көп мағыналы қаржылық есеп құрылып, 

мұның өзі салық есебіне тән есептеулер жөніндегі ақпараттар даярлауды да қамтамасыз 

етеді [4.42бет.]. 

Қазақстанның есеп тәжірибесінде күні бүгінге дейін қолданылып келе жатқан 

ұлттық тұжырымдама және есеп принциптері мен стандарттарының мазмүлы ҚЕХС 

мазмұнымен гармониялық үйлесімділік тәртіппен қайта қаралып, барлық жағымды 

тәжірибелер мен есеп жүргізудің ұйымдастырушылық шаралары белгіленіп отыруы 

керек[3.35бет.]. 

Қаржылық қорытынды есеп жасаудың негізгі мақсаты: - қажетті ақпараттармен 

сыртқы және ішкі пайдаланушыларды қамтамасыз ету болып табылады. 

Пайдаланушылардың мақсаты қажетті экономикалық шешім қабылдаумен тығыз 

байланыста болады.  

Қаржылық қорытынды есеп қалыптастыру төмендегі өзара байланысқан баланстық 

жинақтаулардан тұрады. 

 Ұйымдар активі = меншікті капитал + міндеттемелер теңдеуі әрқашанда 

бухгалтерлік және қаржылық қорытынды есеп жүйесінде міндетті түрде сақталады. 

 Табыстар=жұмсалған ресурстар сомасы+еңбек ақы шығындары 

+міндеттемелер жөніндегі пайыздар+салық төлеу шығындары+бөлінбеген табыс 

теңдігі сақталады. 

 Бөлінбеген табыс=дивиденттер+мақсаттық қорлар құру резерві +бөлінбей қалған 

табыс (таза пайда) сабақтастығы сақталуы керек. 

Қаржылық қорытынды есепке тән меншікті капитал ұғымы меншік иесінің, басқа да 

қатысушылардың, құрылтайшылардың, бастапқы кезеңдегі қалыптастырған капиталының 

базасын құрайды. Сондай-ақ қаржылық қорытынды есепке тән міндеттемелер ұғымы 

әріптестердің, мемлекеттің (өкілетті органдар арқылы), жеке адамдардың берген, табыс 

келтіруге арналған қаржы көздерін көрсетеді. Ұйымдар меншігіндегі ~активтер ұғымы 

экономикалық айналысқа түскен және ұйымдар қызметіне қатыстырылған, бақыланатын 

барлық активтік сомалар жиынтығынан тұрады. 

Ұйымдардың қаржылық қорытындысы жөніндегі қызметінің нәтижесі және 

ұйымның, тапқан таза пайдасының көлемі жөніндегі мәліметтер экономикалық 

ресурстардың потенциалды өзгеріске түсуі мен көбеюін сипаттап отырады. 

Қаржылық қорытындының құрамы мен құрамдас бөлігі бірімен-бірі тығыз 

байланыста болады. Қаржылық қорытынды есеп жасау арқылы меншік иелерінің 

экономикалық мүддесін сипаттауға да болады. 

Қаржылық қорытынды есеп беру және осы арқылы пайдаланушылар талабын 

қанағаттандыру жөніндегі қаржылық қорытынды есептің жалпы принциптеріне мыналар 

жатады: 
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Ұйымдардың қаржылық жағдайы, қаржы рерурстары, меншікті және қарызға 

алынған капиталдың жекелеген түрлері мен көлемін айналысқа түсіру;  

 Есепті кезең ішіндегі ұйымдардың    қаржылық нәтижесін шығару, экономикалық 

ұтымдылықтың түрі мен мөлшері; 

 Ұйымдардың қаржылық жағдайының өзгерісі, қаржыландыру көздерінің өзгерісі, 

есепті кезең ішіндегі негізгі құралдардың, басқа да активтердің өзгерісі. 

Мұндай бағыт пен принциптер қаржылық қорытынды жөніндегі ақпараттар 

мазмұнын ашып көрсету жөніндегі ХҚЕС талабына сәйкес келеді. 

Қаржылық есеп беруді жасамас бұрын оның деректерінің шынайылығын 

қамтамасыз ету үшін «Бухгалтерлік есеп және қаржылық есеп беру туралы» заңға, 

«Бухгалтерлік қызметті ұйымдастыру» бухгалтерлік есептің стандартына сәйкес субьект 

мүлікті және міндеттемелерді келесі жағдайларда түгендеуге міндетті: 

 Субьект мүлікті жалға, сатуға, сатып алуға, сондай-ақ шаруашылық жүргізуші 

субьектінің қайта құрылуына тапсырғанда; 

 Материалды-жауапты тұлға ауысқанда (істі қабылдау-тапсыру күні); 

 Талан-тараж және қаскүнемдік фактілерін белгілегенде, сондай-ақ құндылықтар 

бүлдірілгенде - мұндай фактілерде дереу түгендеу; 

 Тарату (бөліністік) балансы жасалмастан бұрын субьектіні таратуда (қайта 

ұйымдастыруда). 

Аяқталмаған құрылысты түгендеу барысында оның бар-жоқтығын және заттай 

көлемі тексеріледі, сонымен бірге оның құрамына құрал-сайман, құрастырылмай есептен 

шығарылған монтаж кіретінін немесе кірмейтінін анықтау; құрылыс-монтаж 

жұмыстарының құрамында - жорпарсыз жұмыстың бар-жоғы анықталуы керек; 

тоқтатылған және уақытша тоқтатылған құрылыс обьектілерінің жағдайын анықтайды. 

Аяқталмаған күрделі жөндеулерді түгендеу нақты өндірістің заттай жұмысын , оның 

көлемін және құнын белгілеуді білдіреді . 

Кассадағы ақша қаражатын кассадағы қолда бар ақшаны белгілеу жолымен және 

қатаң есеп берумен банктерді полистік ( сақтандыру куәлігі ) қайта есептеумен түгендейді 

.Түгендеу нәтижесін жеке “Қолда бар ақшаны түгендеу актісімен” рәсімдейді[4.50бет.]. 

Кассадан түгендеу шаруашылық жүргізуші субъектінің басшылығымен әзірленген 

және бекітілген кассалық операцияларды жүргізу Ережесіне сәйкес жүзеге асырылады . 

Кассаны түгендеу шаруашылық жүргізуші субьектінің басшылығымен әзірленген 

және бекітілген кассалық операция жүргізу Ережесіне сәйкес жүзеге асырылады. Кассаны 

түгендеу, қатаң есеп берумен құжаттар жэне бланкілерді (әуе- және теміржол билеттері, 

жанар-жағар май (бензин) талондарын жэне т.б.) түгендеу әдетте бас бухгалтер мен 

кассирдің қатысумен кенеттен болады. Түгендеу кезінде қолда бар ақша полистік қайта 

есептеліп, кассада сақтаулы басқа да құндылықтар тексеріледі. Түгендеу басталғанша 

оларға сүргі салынады, яғни мөрленеді. 

Кассир түгендеу сәтінде кассалық есеп беруді жасау керек және кассалық кітап 

бойынша ақша қаражатының қалдығын шығаруы керек. Кассирден барлық кіріс және 

шығыс құжаттары есеп беруге кірді және кассада кірістелінбеген, есептен шығарылмаған 

сома қалған жоқ, деген қолхат алынады. Ақша қайта есептелінгеннен кейін кассадағы ақша 

қаражатын түгендеу актісі жасалады. Түгендеу нэтижесі кассалық кітапша бойынша 

бухгалтерлік есеп деректерімен салыстырылады. Актіге анықталған жолсыздықтар туралы 

кассирдің түсініктемесі және түгендеу нэтижесі бойынша ары қарай шешім туралы субьект 

басшысының қарары жазылады . 

Банктегі шот, несие бойынша, салық бойынша банкпен есеп айырысу, бюджетпен, 

қызметкерлермен еңбекақы бойынша, жабдықтаушылармен, мердігерлермен және 

басқадай кредит берушілермен бастапқы құжаттардың негізінде түгенделеді, мұнда 

қалдықтардың нақтылығы белгіленіп, бұл шотқа жататын соманы мұқият тексереді. 
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Берешектің пайда болған мерзімін, оның нақтылығын, талап    мерзімін өткізіп алған 

кінәліні айықтайды. Барлық дебиторлармен және кредиторлармен кәсіпорын қағаздық 

шоттан үзінді көшірме алмасуы керек және оларға түгендеу комиссиясын ұсыну керек . 

Баланстан   берешектің есептеп шығаруын   тексеріп, 3 жылдың ішінде өндіріп алу 

мүмкіндігін бақылауды жүзеге асыру аса қажет. 

Егер айырысуларды түгендеу  дебиторлық және кредиторлық  берешектер сомасын 

негіздеу және қысқарту, айыппұл төлеуге, тұрақсыздық төлеміне (айыбы) және күмәнді 

қарыз бойынша резерв пайда болуына жол бермеу үшін төлем тәртібінің сақталуын 

қадағалау, бекітілген келірмшарт бойынша өзара есеп айырысу, төлем мерзімін нақтылау 

мақсатында жүргізіледі. Тексеруге жататындар: 

Есеп беруші тұлғалармен есеп айырысу - Қазақстан Республикасы заңында 

белгіленген іс-сапар және өкілдік шығындардың орнын толтыру нормасына, субьектінің 

кассалық операцияларды жүргізу Ережесіне сәйкес шаруашылық, өкілдік және іссапар 

шығындырына арналған ақшалай қаражатты беру негіздемесінің дұрыстығын тексереді. 

Ақшалай қаражатты беру және шағын кәсіпорындардағы 24 «Шағын кәсіпкерлік 

субьектілерінің есебі және есеп беруі" Стандартына сәйкес тексеріледі; 

Кредиттерді алу және өтеу бойынша банкпен есеп айырысу - тексеру барысында 

ағымдық, корреспонденттік немесе жинақ шоттары мен оларға тіркелген қосымша ақтау 

құжаттарына қатысты банк жазулары салыстырылады. Ақшалай кредит сомасының 

есептелу мерзіміне және процент төлеміне сәйкес тексеріледі; 

Сатып алушылар және тапсырыс берушілермен, жабдықтаушылар және 

мердігерлермен есеп айырысу - субьект таңдаған есептік саясатқа сәйкес тексереді. 

Мынаны есте ұстау керек : талап қою мерзімі 3 жылды құрайды. Талап қою мерзімі 

келісімшарт негізінде қарызды кешіктіру сэтінен басталады. Талап қою мерзімі біткен 

дебиторлық берешек субьект басшысының шешімі бойынша резерв есебінен есептен 

шығарылады немесе резерв құрылмаған болса, онда шаруашылық қызметінің нәтижесіне 

жатқызылып, салық салғанда түзетуге кіреді; 

Еңбекақы бойынша субьектінің қызметкерге берешегі - комиссия істелінген және 

істелінбеген уақыт үшін есептелген соманы тексереді; 

Есептеудің дүрыстығы, мөлшерлеме көлемі және салық төлеу мерзімдері 

жинақтаушы зейнетақы қоры үшін ұсталымдар, сондай-ақ бұлардың бухгалтерлік есеп 

шоттарында көрініс табуы; 

Алдағы кезең шығындары - қркат бойынша шотта көрініс табатын сома белгіленеді; 

Жабдықтаушылар  және  мердігерлермен  есеп  айырысу  -  жолдағы тауарлар 

сомасының бір бөлігі жэне фактурасы жоқ жеткізілім бойынша. 

Инвестицияны түгендеуде құнды қағаздарға жұмсалған шығынды растайтын 

құжаттар, олардың дұрыс ресімделуі, құнды қағаз балансында ескерілген құнның 

нақтылығы, уақтылығы және құнды қағаз бойынша алынған табыстардың бухгалтерлік 

есепте толық көрініс табуы тексеріледі. 

Материалдық емес активтерді түгендеуде олардың есепте дұрыс әрі уақтылы көрініс 

табуы, субьектінің оны пайдалану құқын растайтын (патент, лицензия, тауарлық таңба және 

т.б.) құжаттардың қолда бар болуы тексеріледі. 

Халықаралық қаржылық есеп стандартына сай қаржылық қорытынды есеп дайындау 

принциптері екі топқа бөлінеді. 

Бірінші - негізін салушы жорамал, екінші - қаржылық қорытынды есеп сапасын 

сипаттау. Қаржылық қорытынды есептің негізін салушы принциптер - есептеу және 

үздіксіздік принциптерінен тұрады. 

Қорытынды есеп құрамындағы бухгалтерлік баланстың мәні өте жоғары. Осы құжат 

арқылы ұйымның қаржылық жағдайы жөнінде анық және бұрмаланбаған көрсеткіштер 

жинақтылып, мұның өзі пайдаланушылардың сұранысын қанағаттандырады. Баланс 
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активтер, пассивтер және капитал қозғалысының есебін жүргізуші синтетикалық 

счеттардың қалдығынан туындайды. Бухгалтерлік есептің жекелеген счеттарынан 

жинакталған ақпараттардың барлығы пайдаланушылар үшін әрқашанда қажет бола 

бермейді. [5.36бет]. 

Сондықтан бухгалтерлік баланс көрсеткіштерін оқып түсінудің жолдарын жеңілдету 

үшін жекелеген счеттарды топтастыру әдісі қолданылған  

Баланстың атқаратын міндеттерінің негізгісі - есепті жыл ішіндегі ұйымның 

қаржылық жағдайы жөніндегі өзгерістерді сипаттау болғандықтан, баланс екі бағаналы 

кестеден + жылдың басындағы және аяғындағы көрсеткіштерді ажыратып тұрады. Есепті 

екі жылдың көрсеткіштері жазылған баланста осы жылдың аяғындағы баланстың арнайы 

тараулары мен баптарына жазылған көрсеткіштер келесі жылдың балансын жасау үшін 

жылдың басындағы көрсеткіштер болып, баланс бағанасына жазылып отырады. 

Ұйымдар өз қызметін алғашқы кезеңнен бастап жүргізуі үшін бұлардың бастапқы 

капиталы болуы керек. Бастапқы капитал ұйым құрушы құрылтайшылардың қосқан үлестік 

жарнасынан түрады. Құрылтайшылардың қосқан жарнасы - жарғылық капитал деп 

аталынады. Жарғылық капитал қалыптастыруға салынған жарналар: материалды және 

материалды емес қаражаттардан тұрады [6.43бет]. 

Қазақстанның есеп жүйесінде болашақта қолданылатын қазақстандық жекелеген 

есеп объектілеріне тән бухгалтерлік есеп стандарттарын жасау үрдісіне кәсіби мамандығы 

жоғары және осы саланың білімді ғалым-зерттеушілері қатыстырылып, бүлардың 

сараптауынан және белгілі бір ұйым тәжірибесінен өтуі керек. Егер сараптаушылар тобы 

өндіріс ерекшеліктеріне сәйкес келмейтін және ұлттық экономика талабын 

қанағаттандырмайтын халықаралық стандарттарды еңгізу мәселесі орын алған жағдайда, 

сараптаушылар тобы басқа да альтернативтік шешім қабылдаудың жолдарын қарастырғаны 

жөн. Қазақстанның есеп тәжірибесінде күні бүгінге дейін қолданылып келе жатқан ұлттық 

тұжырымдама және есеп принциптері мен стандарттарының мазмүлы ҚЕХС мазмұнымен 

гармониялық үйлесімділік тәртіппен қайта қаралып, барлық жағымды тәжірибелер мен есеп 

жүргізудің ұйымдастырушылық шаралары белгіленіп отыруы керек. 

Халықаралық ынтымақтастық немесе жаһандану мәселесіне байланысты еліміздегі 

қоғамдық бухгалтерлік есеп ұйымдарының басқа да халықаралық ұйымдарға мүше болып 

енуі, басқа да ұлттық ұйымдармен өзара ықпалдастық қызметтер атқару нәтижесінде 

бухгалтерлік есеп стандарттарын жасауға қатысуының рөлі зор. 
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СТАНДАРТТЫ ЕМЕС ЕСЕПТЕР ШЫҒАРУ АРҚЫЛЫ МАТЕМАТИКА 

САБАҒЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ СЫНИ ТҰРҒЫДА ОЙЛАУ  

ДАҒДЫСЫН ДАМЫТУ 
 

Нүсіпханұлы Б. п.ғ.м. 

Физика–математика бағытындағы Назарбаев Зияткелік мектебі, Талдықорған қ. 

 

Қазіргі білім жүйесінде стандартты емес есептер шығару арқылы математика 

сабағында оқушылардың сыни тұрғыда ойлау дағдысын дамыту. Стандартты емес 

тапсырмалар арқылы оқушылардың шығармашылық деңгейін көтеру және математикаға 

деген қызығушылықтарын арттырып, ғылымға жол ашу. 

Тірек сөздер: нүкте, функция, өлшем, кеңістік, теңдеу, бөлшек, қозғалыс, гипотеза. 

 

Развитие навыков критического мышления учащихся на уроках математики путем 

решения нестандартных задач в современной системе знаний. Повышение творческого 

уровня учащихся через нестандартные задания, повышение интереса к математике, 

открытие пути к науке. 

Ключевые слова: точка, функция, измерение, пространство, уравнение, дробь, 

движение, гипотеза. 

 

Development of students' critical thinking skills in mathematics lessons by solving non-

standard problems in the modern knowledge system. Increasing the creative level of students 

through non-standard tasks, increasing interest in mathematics, opening the way to science. 

Key words: point, function, dimension, space, equation, fraction, motion, hypothesis. 

 

Зерттеу өзектілігі. Қазіргі кезеңде еліміздің білім беру жүйелерінде бір қатар 

өзгерістер енгізіліп, олардың жаңа ұлттық модельдері құрылуда. Осы бағытта жүргізіліп 

жатқан жұмыстардың негізгілерінің бірі мектепте математика ғылыми негізінен берілетін 

білімді қайта жаңғырту болып табылады. Қазіргі кездегі ғылым мен техниканың даму 

деңгейі әрбір оқушыда сапалы және терең білім іскерліктің болуын, олардың 

шығармашылықпен жұмыс істеуін, ойлауға қабілетті болуын талап етеді.  

Жаңа технология үрдістерінің талабы – оқушыларға білім беруде белгіленген 

мақсатқа жету, оқушылардың іс – әрекеті арқылы ойлау дағдыларын, оқу – танымдық іс – 

әрекетін белсендіре отырып, сабақтағы мақсатты жүзеге асыруға қол жеткізу болып 

саналады. Жаңа педагогикалық технология арқылы оқыту барысында оқушыларды тұлға 

ретінде қалыптастыруға бірден – бір әсер етеді. Қазіргі таңда мұғалімнің рөлі көбінесе оқу 

үрдісін ұйымдастырушы топ басшысы, оқушылардың ынта – ықыласын белсенді етуші 

қалпында көрінеді. Жаңа оқыту үрдісі оқушылардың өз өмір тәжірибесіне, біліміне 

сүйенулеріне негізделген. Мұғалімдердің алдына қойылып отырған басты міндеттердің бірі 

– оқытудың әдіс – тәсілдерін үнемі жетілдіріп отыру және жаңа педагогикалық 

технологияны меңгеру. 

Математика сабағында қисынды есептерді, яғни стандартты емес есептерді енгізу 

арқылы оқушылардың логикалық қабілетін дамытуға және оқып жатқан материалды 

саналы түрде меңгеруге жағдай туғызады. Барлық шығармашылық әрекетте адамға 

аңғарымпаздық, тапқырлық, зерделеу талқылау сияқты қасиеттер қажет. Стандартты емес 

есептер шешу барысында негізгі рольді ой толғанысының қарқынды жұмыс жасауына күш 

береді. Мен өзімнің зерттеу жұмысы барысында оқытудың бірнеше әдіс – тәсілдерін 

бағдарлап, өз тәжірибемде қолданып көрдім. Әрине, әрбір әдіс – тәсілдердің оқушыға 
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беретін пайдасы жетерлік. Ең бірінші оқушыға дұрыс бағыт көрсететін мұғалімнің 

біліктілік деңгейіне байланысты деп ойлаймын. Назарбаев Зияткерлік мектебіндегі 

оқушылар дарынды балалар болып саналғандықтан, менің зерттеу жұмысым қиындық 

туғызбады. Өз сабағымда деңгейлік тапсырмалармен ғана шектеліп жүрдім. Бірақ, 

оқушыларда пәнге деген қызығушылықтың төмендеп бара жатқандығын бірден байқап, 

стандартты емес есептерді ұсынып көрдім. Нәтижесі бірден байқалды. Оқушылардың 

математикаға деген қызығушылықтары артып, сабақтың қалай аяқталғанын білмей қалып 

жаттық. Стандартты емес есептерді өмірмен байланыстыра алсақ, ең үлкен нәтиже болатын 

еді. Себебі, бір байқағаным оқушыларға тапсырмаларды түсіндіру барысында өмірмен 

байланыстыра білсек, сол тапсырмалардың оқушының санасында ұзақ сақталатындығын 

байқадым. Тіптен математикалық тілде айтсақ, оқушылардың ұмыту ықтималдылығы өте 

төмен екендігі байқалады. Меніңше, бұл үлкен нәтиже. 

Сабақ үстінде оқушыларды тек мектеп бағдарламасымен ғана шектеп қоймай, 

математикалық біліктілігі жетік, жүйрік оқушыларға қазіргі уақытта математика 

ғылымында проблемалық, яғни әлі кунге дейін үлкенді-кішілі шешімін таппаған 

мәселелерді миға шабуыл ретінде беріп отырамын. Соның ішінде математика ғылымында 

негізгі проблемалық есептер болып саналатын, ХХI ғасырдағы әлемдік математика 

ғалымдарының қазіргі таңға дейін үлкен ізденіске алып келген күрделі жеті есепті атап 

өтуге болады. Осы проблемалық есептер қазіргі кезде күрделі болып саналатын, яғни 

шешімін таппаған болып есептелінеді. Осындай проблемалық есептер оқушылардың 

ғылымға деген қызығушылықтарының артуына, ғылыми жетістіктерге жетулеріне көптеп 

көмектесетіні белгілі. Әлемдегі шешімін таппаған күрделі жеті есепке тоқталып өтейік. 

1)  Кук қиындығы 

Бір де бір есеп шешімінің дұрыстығын тексеру, сол шешімді табуға кеткен уақыттан 

ұзағырақ бола алады ма? Бұл логикалық есеп криптография (ақпаратты шифрлау) 

негіздерін “адам танымастай” өзгертер еді. 

2) Риман гипотезасы 

2, 3, 5, 7, т.т сияқты өзіне ғана бөлінетін жай сандар бар. Қанша жай сан бар екені 

белгісіз. Шешімі бар екенін және олардың таралу заңдылықтарын анықтауға болатынын 

Риман болжаған. Кімде кім тапса – криптографияға үлкен қызмет болар еді. 

3) Берч және Свиннертон-Дайер гипотезасы 

Қиындық – дәрежелі үш белгісізі бар теңдеуді( x2 + y2 = z2 типтес) шешумен 

байланысты. Күрделілігі әр түрлі теңдеулерге жарайтын тәсіл табу керек. Евклид x2 + y2 = 

z2 теңдеуінің шешімін толығымен түсіндіріп кеткен. Бірақ, күрделі теңдеулерді шешуге өте 

қиын. 

4) Ходж гипотезасы 

Күрделі объекттердің формасын зерттеу амалдарын математиктер ХХ 

ғасырда  тапқан. Гипотезаның негізгі идеясы объекттің орнына қарапайым “кірпіштерді” 

қолдану. Ол “кірпіштер” өзара жабыстырылған және объекттің көшірмесіндей. Объект 

құрастыруға болатынын және бұның әр уақытта мүмкін екенін дәлелдеу керек. 

5) Навье-Стокс теңдеуі 

Ұшақта отырып есіңізге түсіріңіз. Теңдеу ұшақты ауада “қалқытатын” ауа 

ағындарын сипаттайды. Қазіргі күні жорамалдап шығарады, жорамал формулалармен. Дәл 

теңдеуді анықтап, әрдайым дұрыс және үш-өлшемді кеңістікте (трехмерое пространство) 

шешімі бар теңдеулер барын дәлелдеу керек. 

6) Янг-Миллс теңдеуі 

Физика әлемінде гипотеза бар: егер элементар бөлшектерде масса болса, онда оның 

төменгі шегі де болады. Қандай екені – белгісіз. Бұл ең қиын есептердің бірі. Шешімін табу 

үшін, табиғаттағы барлық әрекеттесу күштерін байланыстыратын “барлық теория” 

теңдеуін ойлап табу керек. Тапқан адам, сөзсіз Нобель сыйлығын алар еді. 
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7) Д’Аламбер-Эйлер парадоксы 

Бұл парадокс – гидродинамика қағидасы, кез-келген шектеулі формалы дененің 

шексіз сығылмайтын, тұтқырлықсыз, әрі құйынтуғызбайтын және жылдамдық үзілу 

жазықтықтарынсыз сұйықтықтың ішіндегі бірқалыпты және сызықтық қозғалысы кезінде 

сұйықтықтың дене қозғалысына қорытынды үйкеліс күші нөлге тең (1744-жылы 

Ж.Д’Аламбер, 1745 жылы Л.Эйлер айтқан). Адиабатты қозғалатын идеал газ үшін 

дәлелденген. Физикалық үйкеліс күшінің жоқтығы жоғарыда айтылған жағдайларда 

сұйықтық не газ ағындары қозғалыстағы дененің арт жағында тұйықталуымен 

түсіндіріледі, жалпы сұйықтық артқы жаққа әсер ете отырып, алдыңғы жаққа түсірілетін 

күшті теңестіреді. 

Жоғарыда атап өтілген жеті проблемалық есептерден математика ғылымының 

қаншалықты дәрежеде өскендігін байқауға болады. Бұл проблемалық есептер көптеген 

ғалымдардың қызығушылығын танытып, әсіресе атап өтілген 5-ші есеп Навье-Стокс 

теңдеуі қазіргі уақытта жақсы талқыланып жатқан есептердің бірі болып саналады. Навье-

Стокс теңдеуінің қызық жері дәл теңдеуді анықтап үш өлшемді кеңістікте шешімі бар 

теңдеулер барын дәлелдеу керектігін айтады. Бұл теңдеуді ұшақтың ұшуын , кеменің 

жүрісін  зерттеулерге  пайдалануға болады.  Сұйықтықтың қозғалысы әртүрлі, оны бір 

модельге сыйғызуға болмайды. Мысалы, пиалаймен шәй ішіп отырсаңыз, пиалканы 

ақырын қозғасаңыз мына теңдеумен ішіндегі шәйдің қозғалысын зерттеуге болады.  

Зерттеу мақсаты: математика сабағында оқушыларға стандартты емес есептерді 

көрсету арқылы сыни тұрғыда ойлау дағдысын дамыту және шығармашылық қабілетінің 

маңызы мен оны дамыту ерекшеліктерін анықтау. 

Зерттеу міндеттері: 

 математика сабақтарында оқушылардың қабілеттерін арттыру тәсілдерін 

қарастыру; 

 оқушыларға әр түрлі, яғни стандартты емес есептер шығарту арқылы танымдық 

қабілеттерін арттыру; 

 оқушыларға логикалық(қисынды) немесе стандартты емес есептер шығарту 

арқылы математикалық біліктіліктерін шыңдау. 

Зерттеу құрылымы: кіріспеден, теориялық және практикалық бөлімнен, 

қорытынды мен пайдаланылған әдебиеттер тізімінен тұрады. 

«Қазақстан - 2050» стратегиясын жастардың стратегиясы дейміз. Мен осы 

стратегияға өз ойымды қосқым келеді. «Қазақстан - 2050» стратегиясы білімді болған 

жастардың стратегиясы деп айтқым келеді. Өйткені ертеңгі болашақ білімді жастардың 

қолында екендігі айқын. Өткен ғасырдағы қазақ ғалымдарының өскелең ұрпаққа қалдырып 

кеткен еңбектерін, даналық сөздерін мәңгілік өмірлік тәжірбие ретінде негіздеуге болады. 

Солардың ішінде « Халықтың кемеліне келіп, өркендеп өсуі үшін ең алдымен, азаттық пен 

білім қажет » деп Шоқан Уәлиханов, ал Қаныш Сәтбаев « Ғылым майданының қатардағы 

жауынгері тек үнемі оқу, іздену, талпыну, тану, өмір мектебінен өту арқылы ғана оның ірі 

қайраткері дәрежесіне дейін көтеріледі » деп айтып кеткендей , еліміздің болашағы тек қана 

білімді жастар екені даусыз. Ол жастар сіз бен біздің оқушыларымыз. 

Ал сол білімді жастарды болашақта біздердің құрайтындығымыз белгілі. Маған бүгінгі 

күннің жастары не істеуі керек деген ой келеді. Меніңше, ең алдымен заман талабына сай 

жан-жақты ғылымды игерген, білімділік пен біліктілікті қатар алып жүретін, өскелең 

ұрпақтың өне бойына ұлттық идеяны, патриотизмді мықтап қалыптастыра білу дер едім. 
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Қазақ «Туған жерге туыңды тік» деп бекер айтпаған. Патриотизм кіндік қаның 

тамған жеріңе, өскен ауылыңа, қалаң мен өңіріңе, яғни туған жеріңе деген 

сүйіспеншіліктен басталады. Сол себепті, мен «Туған жер» бағдарламасын қолға алуды 

ұсынамын. Оның ауқымы ізінше оп-оңай кеңейіп, «Туған елге» ұласады.  Қысқаша 

айтқанда, «Туған жер» бағдарламасы жалпыұлттық патриотизмнің нағыз өзегіне 

айналады. Туған жерге деген сүйіспеншілік Туған елге – Қазақстанға деген патриоттық 

сезімге ұласады. 

Тірек сөздер: Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру, туған жер, Елбасы 

бағдарламасы, бүгінгі жастары. 

 

Казахи не зря говорят: «Ставь свое знамя на родной земле». «Патриотизм 

начинается с любви к своей земле, к своему аулу, городу, региону, с любви к малой родине» 

Поэтому я предлагаю начать программу "Туған жер". Его масштабы легко расширяются 

и переходят в «родную страну». Программа "Туған жер" станет настоящим стержнем 

общенационального патриотизма. Любовь к родной земле перерастает в патриотические 

чувства к родной стране - Казахстану. 

Ключевые слова: Взгляд в будущее: рухани жаңғыру, туған жер, программа 

Елбасы, сегодняшняя молодежь. 

 

However kazakhs not said in vain: "Put your banner on your native land." "Patriotism 

begins with love for your land, for your village, city, region, with love for your small homeland".So 

I suggest starting the program "Tugan Zher". Its scale is easily expanded and transferred to 

the"native country".  The "Tugan Zher" program will become a real core of national patriotism. 

Love for the native land develops into Patriotic feelings for the native country-Kazakhstan. 

Keywords: Looking to the future: Rukhani zhangyru, Tugan zher, the program of Elbasy, 

the youth of today. 

 

Мақаламызды бастамас бұрын, сіздерге туған жер жайлы сөз қозғағымыз келіп тұр. 

Туған жер – ол алтын бесік. Оның адам өмірінде алатын орны ерекше. Туған жер, туған ел 

деген екі ғана сөзде қаншама мағына, қаншама ой жатыр десеңізші?! Туған жердің қадірін 

әр адам әрқалай түсінеді. Туған жер қадірі дүниедегі ең ұлы деген нәрсемен пара-пар. 

http://www.mathnet.ru/php/conference.phtml?option_lang=rus
mailto:2001_n_2001@mail.ru
mailto:aru_jan02@list.ru
mailto:roze.95@mail.ru
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/it+is+not+said+in+vain
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Себебі, ол - сенің әлпештеген анаң, аялап өсірген әкең, туған-туысың, аға-әпкең, сені білім 

жолына жетелеген ұстаздарың, сол білімге ұмтылу жолындағы жора-жолдастарың, дүниеге 

келген жерің, қызыққа толы өткен балалық шағың. Туған жер арқылы еліңнің өткені мен 

болашағын байланыстыра аласың. Неге мен туған жер арқылы еліңнің өткені мен 

болашағын байланыстыра аласың дегенге тоқталдым? Себебі, Қ.С. Қаражан  ағамыздың 

«Қазақстанның жаңа және қазіргі заман тарихы» атты оқулығында болашаққа тағылым 

болу үшін өткен жолымызды зерделегеніміз абзал деп айтылған. Ол үшін бүгінгі ұрпақ ата-

тек сабақтастығын қаз-қалпында, кәусар күйінде білуге тиіс, тек қана шындық айтылуы 

керек [1]. Тіпті бұл жайлы Нұрсұлтан Әбішұлы айтып өткен. Ал, қазір Елбасымыздың 

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласымен танысып 

өтсеңіздер деймін. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 

рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы – елдің дамуы мен гүлденуінің кепілі! 

Бағдарламаның толық сипаты – ұлттық дамудың ұлағатты үлгісі.  Бағадарламаның негізгі 

міндеттері анық, алға басқан жас елді биікке көтерер нағыз «қару» десек болады.                                                                                                                           

Жаһандану заманында өзге елдердің соңында қалмай, көшпен ілгері жүру үшін – әр ел 

өздерінің рухани білімін жаңғыртуы керек. Өткен оқиғаларды ұмытпай, болашақты бағалап 

өмір сүруіміз қажет. Саналы ұлт – жарқын болашақ кепілі! Халық білімді болғанда ғана 

мемлекет алдыға жылжиды, биікке көтеріледі. Әр адам кешегі көрген қиындығы мен бүгінгі 

өмір сүріп жатқан егемен елдің бақытын бір арнаға тоғыстырып, дамудың дұрыс жолына 

түсуі керек. «Ұлт немесе жеке адам нақты бір межеге бет түзеп, соған мақсатты түрде 

ұмтылмаса, ертең іске аспақ түгілі, елді құрдымға бастайтын популистік идеологиялар 

пайда болады» деген. Мықты елге айналуға, жаңғыруға деген нақты бағдарлама 

жарияланды. Мақсаттар қойылды. Елбасымыз бізге дамудың ұлағатты үлгісін көрсетті,  ал 

қалғаны біздің қолымызда! 

Біз жоғарыда туған жер жайлы айтып өткен болатынбыз. Енді сіздерге түсінікті болу 

үшін рухани жаңғырудың не екеніне тоқталғымыз келіп тұр.  

Рухани жаңғыру – қазақ халқының салт-санасы мен дүниетанымын өзгертетін 

қозғаушы күш. Яғни, жаңғыру деген сөздің өзі  қандай да бір кедергіден шағылған және 

бастапқы таралған орнына қайта оралған дыбыс толқындарын білдіреді емес пе? Ал, осы 

рухани жаңғырудың маңызды бөлігі – туған жер. Туған жеріміз, ата қонысымыз – тұнған 

тарихымыз! Міне, туған жер тарихпен байланысты деген сөзге келіп отырмыз. Дұрыс қой? 

Нұрсұлтан Әбішұлы атамыздың «Тарих толқынында» атты еңбегінің, «Қазақтың сана-

сезімі өткендегі, қазіргі және болашақтағы - тарихтың толқынында өзінің ұлттық «МЕН» 

дегізерлік қасиетін түсінуге тұңғыш рет енді ғана мүмкіндік алып отыр… Бірақ бұл 

мүмкіндік қана; ол шыңдыққа, тек қазақтардың ғана емес, барлық қазақстандықтардың 

жаппай санасына орныққан фактіге айналуы қажет.  Ал осы міндет біздің алдымызға тек 

қана, бір ғана ұлы мүмкіндік түрінде емес, қатал қажеттілік түрінде де қойылып отыр. Оны 

шешсек, біз тарихтың өзімізге шақталған мезгіліне сәйкес боламыз, тарихи 

болымсыздықтың бос қуысында босқа қарманып жүрмейміз…»,- деп жазылған [2]. Яғни, 

тарих - ол туған жер, ал туған жер болса тарих! Осыны ешқашан ұмытпағайсыздар. 

Біздің ел – тәуелсіздік жолында талай күрестерді басынан өткерді. Біздің еліміз жас 

мемлекеттер қатарында. Биікке өрлеу жолында біздің мемелекетіміз ертеңіне селқос қарап, 

болашағына алаңсыз болуына болмайды. Осы күнге жетуде тарихтың қанша белестерінен 

өттік. Алайда, алда қаншама қиындықтар  күтіп тұрғаны белгісіз. Еркінсіп, бойды 

босаңсытуға жол жоқ. Кешегі тарих – бүгінгі өміріміздің басты сабағы. Туған жеріміз, 

атамекеніміз не көрмеді? Бұл жайлы Қазақстанның кең байтақ даласы талай қанды 

жастарды, қатал өмірдің қиындығын өз қойнауында сақтауда. Сол қиындық бізді жарқын 

болашаққа бастады. Қазақ Елі дамудың барлық кезеңін бастан өткерді. Енді рухани 

жаңғыруға да баса назар аударылуы керек. Бұл жаһандану дәуірінде тек өзімізге ғана тән 

ұлттық байлығымыз болуы керектігін білдіреді. Яғни, дамудың жаңа кезеңінде алдымен 
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ұлттық болмысымыз бен құндылығымыз, тарихымыз мен мәдениетіміз сақталуы керек. 

Рухани жаңғыру тұсында «Туған жер» бағдарламасының да маңыздылығы арта түседі. 

Қазақ елінің әр өңіріндегі сайы мен қыры, тауы мен жотасы, даласы мен қаласы терең 

тарихтан сыр шертеді. Ал, ел жастары олардың әрбірінен хабардар болуы тиіс. Себебі, өз 

тарихына терең бойлай алған ұрпақ қана Отанына адал, жауапкершілігі жоғары азамат 

болып өседі. Еліміздің көрген қаншама қиындығы – қазіргі ұрпақтардың жүрегі мен 

санасында сақталуы тиіс. Ертеңсіз – бүгін болмайды. Жаһандану заманында біздің 

тарихымыз, ата тегіміз – қазынамыз. Көшпен ілгері өрлеу үшін сол қазынаны желге шашуға 

болмайды. Көштен оқ бойы озам деп, байлықты шашып кетсек, соңында біздің өзгелерге 

көрсетер неміз қалады? Жаңғыру дәуірі – елдің   ертеңі мен бүгіні ұштасқанда ғана 

жетістікке жетер дәуір. Біздің тарихымыз, атамекеніміз – біздің байлығымыз. Туған жеріміз 

– тұнған тарихымыз. Оларды сақтау, қастерлеу – біздің міндетіміз! 

Елбасымыздың бағдарламасы – туған жер мен ел болашағын жандандырудың үлгісі. 

Асқан шеберлікпен жасалған бағдарлама негізінде – ел болашағы біздің алға қойған ең 

негізгі мақсатымыз екенін түсінуге болады. Адам баласының дүниеге келгеннен бергі 

рухани ұстазы, қайсарлық пен махаббатты сыйлаған тәлімгері, әрине – туған жері! Кез 

келген адам өзінің туған жерінен – өмірдің қиыншылығына төтеп беруді, жаңа заман 

талабынмен өрлей өмір сүруді үйренеді. Жаңғырыу заманында туған жердің алар орыны 

ерекше. Жаһандану дәуірінде – өз елінің туған діні мен тілін, тарихы мен салтын 

қастерлеген ұлттар ғана шарықтай алады. Қазіргі біздің елдің алдына қойған мақсаттар 

аясында, тағы да бір бағдарлама қолға алынуы тиіс. Рухани жаңғыру заманында 

ұрпақтардың өз ұлтының қазынасын бағалап, қастерлеуі, дамытуы, ұмытпауы міндет. Жаңа 

бағдарлама – жаңа саясат пен жаңғырудың негізі.  Ел ағасы рухани жаңғыру кезеңінде елдің 

өзіндік құндылықтарын сақтауды естен қалдырған жоқ. Сонымен қатар білім саласына да 

мән берді. Білімді ұрпақ – жарқын болашақ кепілі.  Мақаланың «Білімнің салтанат құруы» 

деп аталатын бөлімінде Елбасы: «Білімді, көзі ашық, көкірегі ояу болуға ұмтылу – біздің 

қанымызда бар қасиет. Біз жүрісі жылдам дәуірге аяқ бастық. Бұл жағдайда кәсібін 

неғұрлым қиналмай, жеңіл өзгертуге қабілетті, аса білімдар адамдар ғана табысқа жетеді. 

Осыны бек түсінгендіктен, біз білімге бөлінетін бюджет шығыстарының үлесі жөнінен 

әлемдегі ең алдыңғы қатарлы елдердің санатына қосылып отырмыз», – деп, озық білім мен 

ғылымды игерген елдің келешегі зор болатынына баса назар аудартты. Осы орайда 

Елбасымыз ел жастарына үлкен үміт артып отыр. Себебі елдің бүгінгі жастары – ертеңгі 

болашақтары [3]. Ал, бұл бағдарлама – жалпы бүкіл қазақ ұлтының өміріне жаңа өзгерістер 

сыйлайды. Осы бағдарлама арқасында тұған жер тұтастығы мен ел болашағы жарқын 

күйінде қалады. Алға өрлейді, жанданады.  

Тоқсан ауыздың тобықтай түйіні. Туған жер – ол рухани жаңғыру. Тек мақаламен 

шектелмей, шариғат жолына бір көз жүгіртейікші. Адамзаттың асыл тәжі, пайғамбарымыз 

Мұхаммед Мұстафа (Алланың сәлемі мен салауаты болсын) не деп еді? «Ең жақсы адам – 

қоғамға, елге пайдасы тиген пенде»,- деді емес пе? Демек, қоғамға пайдалы болғаның – 

жақсы мұсылман болғаның. Туған жерді қорғау, туған еліңе қызмет ету білімнің көптігінен 

емес, елдік санаға, туған еліңе деген махаббатқа байланысты деп ойлаймын. «Туған жер» 

бағдарламасы еліміздегі жомарт жандардың өзінің туған еліне шарапатын тигізіп, 

қайырымдылық іс-шараларға үлкен үлесін тигізуге ықпал етеді деген сенімдеміз. Біз 

біргеміз!  
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Вектор развития современного общества в парадигме цифровизации предопределил 

возникновение новых компетенций высококвалифицированных кадров нового поколения. 

Формированием новых компетенций призвано заниматься STEM- и STEAM-образование. 

Цифровизация в сфере образования проявляется в активном использовании визуализации и 

геймификации, элементов виртуальной и дополненной реальности, что неизбежно влечет 

возникновение вопросов, характерных для аналоговой правовой реальности, как то: 

изучение  правовой природы объектов внутриигровой индустрии и отношений с ними. 

Инкорпорирование товарно-денежных отношений в внутриигровые неизбежно влечет 

необходимость осмысления таких отношений с точки зрения права.  

Ключевые слова: STEM- образование, STEAM-образование, цифровизация, 

виртуальная реальность, правовое регулирование игр. 

 

С началом развития эры цифровых технологий между людьми начинают 

складываться новые общественные отношения, в основном, в формате саморегуляции, но 

так или иначе, некоторые из них требуют применения регуляторов правового свойства. В 

частности речь идет об отношениях между пользователями по поводу объектов 

внутриигровой индустрии. 

Приступая к рассмотрению этих отношений, принято говорить о таком 

специфическом феномене, как «магический круг». Исходя из словосочетания, можно 

предположить, что речь идет о каком-то барьере или границе. Действительно, В.В. Архипов 

ссылаясь на Б.Т. Дюранске, предлагал рассматривать магический круг как разграничение 

между миром реальным и виртуальным: «Суть его заключается в том, что пространство 

игры отделено от реального пространства неким магическим кругом, действия внутри и вне 

которого не должны зависеть друг от друга» [1]. Иными словами, это некий принцип или 

тест, с помощью которого можно определять применимость права как регулятора 

рассматриваемых отношений.   

Бесспорно, большинство вещей, которые человек способен совершить в реальном 

мире, игрок способен совершить и в игре. Массовые многопользовательские ролевые 

онлайн-игры предоставляют возможность взаимодействия между реальными 

пользователями онлайн-игр в рамках внутриигровой реальности. Такое взаимодействие 

может породить как сделку купли-продажи, когда одно лицо за виртуальную валюту 

приобретает у другого лица объект, так и преступление, когда одно лицо может похитить 

имущество у другого лица.1  

При этом легитимация правилами игры поведения играет второстепенную роль по 

отношению к критерию влияния поведения на внешний мир. Это связано с тем, что даже 

если поведение игрой не легитимировано, но при этом никак не влияет на окружающую 

действительность, то оснований не применять принцип магического круга нет. Например, 

какой-то игрок, нарушая правила игры, применяет какие-либо специальные программы, 

чтобы получить преимущество. Эти программы, влияя на игровой процесс, не влияют на 

                                                           
1 Говоря о лицах, мы разумеем некоторых персонажей под управлением человека  
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внешний мир, постольку у нас нет оснований оставлять такое поведение в рамках игры, 

давая возможность разработчику самостоятельно разобраться с нарушителем.  

Другая ситуация складывается, когда правилами игры допускается, например, обмен 

игровыми предметами, купля-продажа игровых предметов как на аукционе, так и 

непосредственно между пользователями (World of WarCraft). Следовательно, можно 

допустить ситуацию, когда одно лицо по ошибке передало другому что-то. Или другой 

пример, когда обманным путем игрок добился того, чтобы первый передал ему предмет. 

Возникает вопрос, доступно ли в данной ситуации применение норм о неосновательном 

обогащении или признании сделки недействительной под влиянием обмана, или 

применение иных норм права. С одной стороны, хочется сказать, что лицо пострадало, но 

с другой – можно вспомнить о проявлении магического круга, о котором мы говорили 

ранее. Через него мы можем провести границу виртуального и реального.  

Интересную аналогию приводит Б.Т.Дюранске, сравнивая магический круг, 

создаваемый пользовательским соглашением, с магическим кругом, создаваемым 

правилами спортивной игры [2]. Спортивные игры, например, футбол, волейбол и т.д. 

имеют риск причинения вреда игрокам, в таком случае правила игры ограничивают 

ответственность за нанесение в ходе игры травмы. Пример осложняется тем, что даже в 

случае игры вряд ли правила смогут оправдать убийство другого игрока, то есть 

ответственность все равно наступит, потому несколько сложнее выделить границу круга.  

В этом плане в игре несколько проще, поскольку все происходит в ином мире, 

следовательно, проще выявить границы. Так, если игроки в рамках игры договорились об 

обмене, и один обманул другого, то право не должно вмешиваться в это отношение, 

поскольку оно целиком произошло в рамках игры (под обменом мы понимаем именно 

функцию игры, т.е. обмен может произойти как предмет на предмет или просто передача 

предмета, так и предмет на деньги). Это вписывается в тот тест магического круга, о 

котором мы говорили ранее, указанное подтверждается и правилами игры [3]. 

Ограничение магического круга связано с тем, что поведение игроков и 

возникающие отношения не регулируются правом постольку, поскольку они не влияют на 

внешний игровой мир. Из приведенных рассуждений мы видим, что такое утверждение 

справедливо, но явно не достаточно для отграничения. Дополнительный критерий 

отграничения был разработан также Б.Т. Дюранске, и заключается он в субъективном 

знании лица, что его поведение влияет на окружающий мир.  

Возвращаясь к примеру с вором, – вор, похищающий игровой предмет, может не 

знать, что он приобретен вне рамок игры, а за его пределами, что запрещено 

пользовательским соглашением. В связи с чем мы можем предположить, что вор не знает о 

том, как был приобретен объект, а значит, в его поведении отсутствует то необходимое 

субъективное знание последствий, влияющих на внешний мир. 

Таким образом, мы выделили некоторые критерии, позволяющие нам отношения, 

складывающиеся в рамках игрового пространства, оставлять там же, не допуская право к 

их регулированию. 

Более интересным представляются отношения, произошедшие в реальном мире по 

поводу виртуального закрытого мира. Если один игрок договорился с другим игроком об 

обмене предмета за реальные деньги, то каким образом право должно поступать в таких 

случаях? Как мы понимаем, обмен все также будет происходить в рамках виртуального 

мира, тогда, с учетом представленного, мы будем вынуждены сказать, раз обмен 

происходит, либо не происходит в виртуальном мире, то он регламентируется правилами 

игры и праву это отношение не подвластно. 

Для применения права к таким ситуациям предлагаем изучить волевую 

составляющую отношений сторон. Когда лицо, используя реальные деньги, заключает 

сделку в реальном мире, по которой оно платит, а другое лицо должно будет совершить 
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действия в виртуальном мире, то это другое лицо должно понимать, что его действия имеют 

прямые последствия в реальном мире, в частности его действия прекращают обязательство 

в реальном мире. В свою очередь неисполнение может повлечь определенные последствия, 

связанные с нарушением обязательства. 

Следовательно, полагаем, что всякий раз, когда лицо заключает сделку, по поводу 

внутриигрового объекта, в которой встречное предоставление будет в виде чего-либо 

реального, будь то деньги, работы, услуги и т.п., то оно должно разумно полагать, что такое 

поведение будет непосредственно влиять на внешний мир. По нашему мнению, это будет 

выражаться в трех аспектах.  

Во-первых, лицо понимает, что заключает договор во внешнем мире, и будет связано 

договорными условиями.  

Во-вторых, именно первоначальное внешнее действие провоцирует какое-либо 

поведение внутри игры.  

А в-третьих, что наиболее важно, такое встречное предоставление будет касаться 

имущественных сфер сторон, что затрагивает и других людей, кое не может быть оставлено 

правом в стороне. Такое предоставление является своего рода «мостом» между реальным и 

виртуальным миром, преодолевшим барьер магического круга, по которому право может 

достигнуть этих отношений и урегулировать их. 

Сегодня в мире для реализации концепций STEM- и STEAM-образования перед 

системой образования ставится задача подготовки соответствующих кадров, обладающих 

необходимыми компетенциями, среди которых наиболее востребованными являются 

метапредметные и системные навыки. В настоящее время выпускник вуза, кроме умений 

решать стандартные профессиональные задачи, должен быть готов к генерации новых идей, 

реализации их в проектах, проведению научных исследований и внедрению их результатов 

[4]. И зачастую, реализация этих навыков не обходится без применения знаний о 

корректном правовом регулировании внутри проекта и за его пределами. Поэтому, 

полагаем, системное мышление, как soft skill нового поколения, не может обойтись без 

правовых знаний в соответствующей области, и области цифровой экономики и 

виртуального пространства не являются исключением. 
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Мақалада қазақ халқының ұлттық киімдерінің бірі камзол туралы қарастырылған. 

Қазақ ұлттық ою – өрнегімен камзолды әшекейлеу техникасы жайлы жазылған. 

Мақаланың негізгі нысаны жаңа заман талабына сай камзолды жасау және ұлттық ою – 

өрнегімен әшекейлеу.  

Тірек сөздер: Ұлттық ою – өрнек, әшекейлеу, камзол, жаңа заман, ұлттық киім. 

 

В статье рассматривается один из национальных костюмов казахского народа – 

камзол, техника украшения камзола в соответствии с современными требованиями и 

национальными орнаментами.  

Ключевые слова: национальный орнамент, орнамент, камзол,  национальная 

одежда. 

 

The article deals with the camisole, one of the national costumes of the Kazakh people. It 

is written about the technique of decorating a camisole with Kazakh national ornaments. 

Key words: National ornament, decoration, Doublet, New Times, national clothing. 

 

Қазақтың ұлттық ою-өрнегі — қазақ жерін мекендеген ежелгі тайпалар кезінен 

келген және әлі күнге дейін қолданыста. Қазақтың алғашқы ою – өрнегі Андрон тайпалары 

кезінде болған. Олар оюды малгершілік, саятшылық, батырлық қару-құралдарын әсемдеуге 

қолданылған. Қазақ халқының ою-өрнегі — үй-жиһаздарын, сәндік, тұрмыстық бұйымдар 

мен киімдерді нақыштап безендіруге қолданылатын өрнектер. Ою - өрнектердің 

зооморфтық түрі кең тараған. Зооморфтық ою-өрнек кебеже, қәбдіре, асадал сияқты 

тұрмыстық бұйымдарды әшекейлеуге қолданған. Сонымен қатар бұл өрнек түрін үй 

жиһаздарының жиектерінен, бұрыштарынан кездестіруге болады. 

Зооморфтық өрнекте төрт түлік малдың абстракциялық пішіні бейнеленеді. Оған мысал 

ретінде қошқармүйіз, төртқұлақ, түйетабан, ботамойын, түлкібас, құсқанат және тағы басқа 

оюларын атауға болады. Қошқармүйіз оюы қазақ халқының бүкіл тыныс-тіршілігін 

танытады.  

Кей жерлерде  ол қырықмүйіз, сыңармүйіз, арқармүйіз деп әр түрлі атаулармен 

аталады.  Қошқармүйіздің ортасы айқыш тәрізді болып келеді.  Ою-өрнек ісі тым ерте 

заманнан бастап-ақ қолөнерінің барлық түріне бірдей ортақ әсемдеп әшекейлеудің негізі 

болып келді. Ою деген сөзбен өрнек деген сөздің мағынасы бір. Бұл сөздің ұғымында бір 

нәрсені ойып, кесіп алып жасау немесе екі затты оя кесіп қиюластырып жасаудан шыққан. 

Сондықтан көбінесе ою-өрнек деп қосарланып айтыла береді.  

Қолөнерде пайдаланылатын бояуларды шеберлер өздері түрлі қоспаларды қосып 

қолдан жасайтын. Мысалға, малдың қанын, қара бауырын, көк бауырын да бояу ретінде 

пайдаланған. Халық шеберлері шие жемістерін, әр түрлі өсімдіктерді, олардың қабықтары 

мен тамырларын қайнатып бояу жасау әдісін көп қолданған. Мысалы, талдың, теректің, 

қарағайдың, еменнің, алма, анар, жүзім және өрік ағаштарының қабықтарынан қызыл, сары, 

mailto:Roza.saduakasova@mail.ru
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күрең, қошқыл түсті бояулар қайнатңан. Қына (жер қынасы, тас бетінің қынасы) 

«томарбояу» дейтін қурай мен тобылғының тамырларын қайнатып та бояу жасаған. 

Қабықтарды күздігүні жинап қол диірменге тартып не келіге түйіп ұнтақтап қайнатады. 

Шеберлер, қайнауына қарай, бояуынан арылған ұнтақтарды сүзіп алып тастап, қалған 

сұйықты одан әрі қайната беру арқылы оны қоюландырған, кейде порошок түріне 

келтірген. Мұндай қайнатынды бояуға ашудас, мұсатыр, тұз, қарағайдың шайырын 

қосатын. Сол сияқты қара күйе, өріктің, жаңғақтың сүйектері мен бидайдың, арпаның 

күйіктерінен де бояу жасаған. Бұларды бірімен-бірін қоспалау арқылы әр түсті бояулар 

жасалады. Бояулар сіңімді әрі оңбас үшін ермен, көкпек, итсигек, қара жусан сияқты ащы 

шөптердің тұндырмасын, құрттың сарысуын, кейде май қосатын болған.[1] 

Қазақ қыз-келіншектерінің ұлттық киімдерінің өздік ерекшеліктері бар. Олардың 

көбі әлі күнге дейін сақталған және өзгертілген ал кейбірі мүлде сақталмаған.. Қазақ 

халқының ұлттық киімдерінің түрлері әр алуан. Ер мен әйел киімдерінің өз ерекшеліктері 

бар. Ер адамдардың ұлттық киімдерінің түсі қара қоңыр немесе қара көк түсті болған. Ал 

сұлу да сымбатты әйел адамдардың киімдерінің түстері сан алуан болған, сары, қызыл, 

жасыл, көк басқада түрлі түсті киімдері болған. Ерте заманда әйел адамның үстіндегі киміне 

қарап әл ауқат жағдайларын білуге болған, сол үшінде әйел адамның киімі әшекейленетін. 

Қазақ қыздары жастайынан ұлттық киімдерді киюді бастаған. Киім – денені ауа райының, 

сыртқы ортаның зиянды әсерінен қорғайтын, адамның денесiне киюге арналған жасанды 

жамылғы түрi, тұтыныс бұйымы. Киімнің шығуы адам еңбегінің ерекшеліктеріне, 

қоғамдық өндіріс пен мәдениеттің дамуымен тығыз байланысты. Киім қоғамның 

материалдық және рухани құрамдас бөлігі болып табылады. Бір жағынан бұл адамдардың 

еңбегімен жасалған және кейбір қажеттілікті қанағаттандыратын материалдық 

құндылықтар болса, екіншіден – ол адамның келбетін эстетикалық жағынан өзгертетін 

қолданбалы сән өнері. Бізді қоршаған ғимараттар, еңбек, тұрмыс заттарымен қатар, киім де 

өндірістік күштердің тарихи кезеңдерде дамуын, климаттық жағдайды, халықтың ұлттық 

ерекшелігін, оның әсемдікке деген талғамын көрсетеді.[2] 

 Қазақ халқының ұлттық киімдерінің бірі – камзол. Камзол – жеңсіз, жеңіл киім. Бір 

түсті қалың матадан, мақпалдан, жібектен, барқыттан тігіледі. Камзолдың екі өңіріне ою-

өрнек салынады, түйме орнына әшекейлі металл тағылады. Камзолды бір түсті матадан 

немесе түрлі түсті матадан тігеді. Етегі кең болып келеді. Камзолды алдынан түймелейді. 

Камзол 19 ғасырдан басталып таралған. Камзолда жеңде жағада болмайды. Ер адамдар 

киетін камзол көбінесе безендірілмейді, ал әйел адам киетін камзолды ежелгі кездерде өте 

– мөте сәнді етіп істеген.Тіпті күміс түймелерді тесіп тағатын болған. Камзолды 

әшекейлеудегі жергілікті ерекшелік туралы И.В. Захарова, Р.Д. Ходжаева оңтүстікте 

Камзолдың жағасы, өңірі мен белдегі тігісіне моншақтап тізілген күміс теңгелер тағатынын, 

ал Жетісуда теңгені бір-екі қатар етіп тақса, басқа өңірлерде Камзол жиегін шашақты 

таспамен сәндейтіндігі таралғандығын атап өтеді. Батыс Қазақстан өңірінде камзолдың 

жағасына шымқай ақ түсті моншақтармен ою-өрнектер салынады. Сонымен қатар, 

камзолдың алдыңғы екі өңіріне кесте тігіліп, күміс қапсырмалар таққан. [3] 

Камзолды Қазақстанның әр жерінде әр түрлі атайды. Мысалға; пешпент немесе 

қамзол. Камзол латын тілінде– camisiale, арабша – kamis, ал французша – camisole деп 

аталады. Татарлар мен башқұрттарда камзол күнделікті киім ретінде қолданылып, камзул, 

бишмәт деп аталса, қырғыздар кемзел, бешмант, келтече деп атап кеткен. Кейбiр түркі 

тiлдерiн зерттеушiлер «камзол» сөзінің мағынасын башқұрт, татарлардан енген деп айтқан. 

Ғалымдардың зерттеулеріне қарасақ, оны Қазақстанның барлық аймақтарында бірдей, яғни 

кебенекше ойып пішеді.Бешпенттің жағасы тік жағалы болып келсе, Камзол көбінесе ойма 

жағалы болған. Камзолдың жеңі ойып немесе қондырма жаға арқылы тігіледі. Камзолдың 

алдын айқаспайтын етіп тігеді. Камзол жалпы түркі халықтарына тән киім болғандықтан, 

оның тігілуі ХІХ ғ.-дың ортасына дейін қазақ, қырғыз, татар, башқұрт елдерінде өте ұқсас 
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болды. К.-ды барқыт, атластан, шұға, мауыты т.б. маталардан безендiрiп тіккен. Аң терісі 

астарланып тігілетін түрлеріде болған.  Камзолдың ұзындығы әйел адамдардың жас 

ерекшелігіне байланысты киілген. Жас қыздарға арналған камзолға көбінесе ашық түсті 

мата таңдап, жағасына, етегіне зер, кестелі немесе жапсырма өрнектер жүргізіп қысқа, 

шолақтау етіп киген. Қыздарға арналған камзолдың белі міндетті түрде қыналып тігілетін 

болған. Белдің қыналып тігілуі жастардың дене бітімін аша түседі, тал 

шыбықтай немесе құмырсқа бел теңеулері қыз камзолының осындай пішіміне қарай 

айтылған. Жастар көбінесе камзолды тақия мен етігін бірдей түсті етіп тігетін болған.[4] 

Қазіргі уақытта шығарлатын маталардың түрлері өте көп, түстері сан алуан бұл өз 

матанды қалауынша таңтап алуға, мүмкіндік береді бірақ матаныда түстер бір біріне 

үйлесетіндей етіп таңдаған жөн. Бір түсті боялған маталар ашық күнгірт түс болып бөлінеді. 

Матаның өңін ішіне қаратып, беттестіріп бүктеу керек және матаны көлденеңінен түйреген 

дұрыс. Пішу барысында аса маңызды процесстердің бірі ол пішу барысындағы реттілікті 

сақтау. Бұл ретте Жеті рет өлшеп бір рет кес деген макалды еске алу қажет. Матаны пішер 

алдында жақсылап үтіктеу қажет.[5] Киімді тігуді бастамас бұрын адамның дене мөлшерін 

алады, сол сияқты камзолдыда әр түрлі өлшемдермен жасайды. Адамның дене  өлшемін 

алғаннан кейін, оны бір қағазға түсіреді, сол арқылы матаны дене өлшеміне байланысты 

кеседі. Камзол иық киімдерінің қатарына жатады. Матаны кесіп болғаннан кейін оны тігін 

машинасында тігіп әшекейлейді. Көбінесе камзолды ою – өрнектермен соның ішінде 

қошқар мүйіз өрнегімен безендіреді. 
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В статье определено ономастическое пространство поэмы, которое 

классифицируется и описывается по разрядам онимов. Подтверждением того, что поэма 

написана в документально-хронологическом генеалогии, доказано наличием в произведении 

имена собственных. 

Ключевые слова: ономастическое пространство, документально-хронологическое, 

разряды онимов. 

 

The article defines the onomastic space of the poem, which is classified and described by 

the categories of onyms. The poem is written in a documentary-chronological genealogy and is 

proved by the presence of proper names in the work.  

Key words: onomastic space, documentary-chronological, categories of onyms 

 

І.Жансүгіровтің «Жорық» поэмасына негіз болған Челюскиншілер жорығы қазақ 

кеңес көркем  әдебиетінде бірнеше шығармаға арқау болды, Ғали Ормановтың «Алынған 

қамал» , Ә. Тәжібаевтың  «Құтқару» поэмасы және 1934 жылы осы тақырыпқа жазылған 

шығағмалар Байқауында екінші орын иеленген С.Мұқановтың «Ақ аю» поэмасы.  

 «Жорық» атты поэмасының жазылуы жайлы І.Жансүгіров осы поэманың «Аяқтау» 

бөлімінде айтады. Поэманың, Солтүстік Мұзды мұхитты зерттеуші академик Шмидт 

бастаған атақты челюскиншілер жорығын, олардың ерлігі мен батырлығын сол кездегі 

газет, журналдардан оқып, радиодан естіген мәліметтері негізінде жазылғандығын айта 

келе, «жанымнан жазып , қосқан жалғаным жоқ» деп ағынан жарылады. «Қаладым қалам 

алып мен де кірпіш, Монумент  «Челюскиннің» белгісіне» деп, мұз тұтқынынан өздерінің 

жанкештіліктері арқасында  аман қалған экспедиция мүшелерінің және челюскиншілерді 

құтқарған  кеңес ұшқыштарының ерлік істері қиялына қанат бітіргенін, бірақ ойынан 

ештеңе қоспағандығын  баяндайды. Поэма документті-хронологиялық шежіре сипатында 

жазылған. Ақын дүниені дүр сілкіндірген оқиға қаһармандарының ерлік қимылы мен 

қажырлы күресін романтикалық пафоспен суреттейді.   

 «Жорық» поэмасының ономастикалық кеңістігі өте ауқымды. Оним түрлері мен 

оның бірнеше разрядтарын кездестіруге болады. Ленинградтан Мурманскіге бет алған 

«Челюскин» кемесінде 112 адам болған екен.  Соның 50-ге жуығының аттары мен 

фамилиялары  поэмада аталады. Ленинградтан жоспарлы жолды жүзіп өту барысында 

талай суды , елді, жерді басып өтуге тура келгендігін сипаттайтын поэмада жер-су 

атаулары-топонимдер молынан кездеседі.  Сондықтан, «Жорық» поэмасының 

ономастикалық кеңістігінің өзегін антропонимдер мен топонимдер, идеоним, этнонимдер 

құрайды деуге негіз бар. 

Антропонимдер. Поэмада челюскиншілерге қатысты адам есімдері өте  көп 

болғандықтан, оларды келесідей топтарға бөлуге болады. 

 Ойдан шығарылған есім: Мырқымбай.Сол кездегі еңбек адамдарының образын  

«Табынды тракторлы Мырқымбайға»-деп,  сол кездегі типтік кейіпкерге айналған 

Мырқымбай атымен атайды. 

 Пайғамбарлар мен халиф есімі: Айса,Мұхаммет,Әзіретәлі. Мұхаммет-барлық  

ислам ағымдарына сәйкес Алланың соңғы пайғамбары. Мұхаммет Арабияны біртұтас 

мұсылман үмметіне біріктіріп, өзінің ілімдерін, сүннеттерін және Құранды Исламның  діни 

сенімінің негізіне айналдырды...Екінші аталатын - Иса (Айса, Ғайса) пайғамбар, ол– еврей 

қауымына келген ақырғы пайғамбар. Қасиетті Құранда аты аталған жиырма бес 

пайғамбардың бірі [1]. 

 Әзірет Әлі - Мұхаммед пайғамбардың күйеу баласы, мұсылмандардың аты аңызға  

айналған батыры, ислам дініндегі әділ халифалардың төртіншісі. Пайғамбарлар мен 

халифтерге қазір  халық  қиялмен құлшылық қылғаннан гөрі, өз қажыр-қайратына 

сенетіндігін,еңбек арқасында жетістіктерге жетуге болатындығын салыстырмалы түрде 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%B0%D2%93%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D2%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%8F_%D1%82%D2%AF%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD
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сипаттауында қолданылғандығын  «Жоқ болды. Бүгін Айса, Мұхамбеттер»... «Алысқан 

айдаһармен Әзіретәлі, Шмидттің ширегіне келді кәні?» деген жолдардан аңғарамыз. 

 Дастан кейіпкерінің есімдері: Қасен Мәлік, Нұрғызар - «Мәлік-Хасен» деп  

аталатын - қазақ халқының арасына кең тараған шығыс дастанының  кейіпкерлері. «Әнші 

құс жау ап кеткен Нұрғызарын,Қиялдың нелер алуан тартқан зарын. Ақын құс Қасен қуған 

берер ме еді, Мұхиттан радионың хабарларын?» [2].Байқағанымыздай, пайғамбарлар мен 

халиф, жыр-дастан кейіпкерлерінің аттарын челюскиншілердің ерлік істерінің маңызын, 

ерекшелігін асқақтата дәріптеу мақсатында қолданған және онимдер мәтінтүзушілік , 

бірегейлендіру қызметінде жұмсалған. 

 Тек есіммен аталатын кейіпкерлер: Карина, Борис, Саша, Николай, Люда. Гриша,  

Ыбырайым.  

 Фамилиясымен аталатын кейіпкерлер: Шмидт, Бабушкин, Кренкель, Бобров,  

Воронин, Шредер, Матусевич, Громов, Иванов, Могилевич, Лепехин, Ларсен, Амундсен, 

Нобиле,Ушаков, Слепнев, Леваневский, Маттерне, Форетселдер, Ляпидевский, 

Красницкий, Галышев, Каманин, Молоков, Певнштейн, Правден, Романов, Доронин, 

Водопиянов, Попов, Танев, Димитров, Эильсон, Гамильтон, Маттерне, Цейхгауз, Ловза. 

Антропонимдердің ерекшелігі - бәрі де тарихи, шын мәнінде жорыққа, экспедицияға 

қатысушылар мен оларды мұз құрсауынан құтқарушылардың аты-жөндері. Экспедиция 

көздеген мақсатына жете алмаса да,оларды құтқару жолындағы кеңес адамдарының 

ерліктері бүкіл дүние жүзіне сенсация болады. Құтқарушы батыл ұшқыштар Кеңестер 

Одағының батырлары атанады. «Алтын жұлдыз» және «Ленин» орденімен А. 

Ляпидевский, С.Леваневский, М. Слепнев, В. Молоков, Н. Каманин, М. Водопьянов, И. 

Дорониндер марапатталғаны, экспедицияның барлық мүшелерінің еңбегі «Қызыл жұлдыз» 

орденімен аталғандығы тарихтан белгілі. Міне, мұның бәрі поэмада айна қатесіз 

баяндалады. 

 Оқиға желісіне қатысты қосымша аталатын есімдер: Ленин, Калинин, Эрнест,  

Куйбышев, Тельман, Пушкин, Гейне, Маркс, Байрон, Фейербах, Пушкин, Гейне, Маркс, 

Байрон, Фейербах есімдері О.Ю.Шмидтің экспедиция мүшелеріне оқыған лекцияларына 

қатысты баяндалғанда, бірлі-екілі ғана аталып кетеді. Ленин мен Куйбышев, Калинин 

есімдері  «Қоммунистік партия», «Үкімет» пен  «Қамқорлықтың»  символы ретінде аталады 

деп түсінген жөн. 

Ілияс Жансүгіров «Жорық» поэмасын жазуға тарихи тұрғыдан  өте үлкен 

дайындықпен келгені антропнимдерді пайдалануынан көрінеді. Мәселен, Гамильтон, 

Маттерне, Амундсен, Нобиле есімдері өз халқы тарихында елеулі орны бар 

теңізші-саяхатшы, оқымысты, ұшқыштар. Олардың аттары «Ит ұшқан» бөлімінде 

Калюшкин аралы «қанды қақпан» деп сипатталған тұста, челюскиншілер лагеріне жете 

алмаған  кеңестік ұшқыштар Красницкий, Ляпидевский есімдерімен қатар аталады. Тарих 

бұл аралдан Слепневтің ұшып өтіп, челюскиншілердің алғашқы тобы, балалар мен 

әйелдерді құтқарғанын айтады. Леси Гамильтон - шотландық офицер. Атлант теңізінің 

үстінен шығыстан батысқа қарай қонбай ұшу бағдарламасын орындау барысында жоғалып 

кеткен.Сол оқиғаны поэмаға былай кіріктіріп, оны «Бұл ара бір өткелі қанды жолдың,Әнеки 

мұз моласы Эильтонның.Құтырған құйыны бар мынау құзда, Жемтігі анау жатқан 

Гамильтонның»-, деп жырлайды [2]. 

Руаль Амундсен - норвеждік поляр зерттеуші – саяхатшысы. Жоғалған У.Нобиле 

экспедициясын іздеу кезінде 1928 жылы  қаза тапқан. 

Умберто Нобиле – Арктикалық экспедиция жетекшісі. «Италия» дирижаблімен 1928 

жылы мамыр айында Солтүстік полюске 16 адаммен шығып, қайтар жолда апатқа ұшырап, 

біраз адам опат болады, жараланады. Нобиле экспедициясының қалған мүшелерін кеңестік 

«Красин» мұзжарғыш кемесі құтқарады [4]. 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://www.sentstory.ru/ob-arktike/poiski-levanevskogo-prekratit/
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Теонимдер.  Құдай. Хақ. Құдайды ақын «Ақсақал аспандағы ақ таяқты», «көз, құлақ, 

қол, аяқ жоқ домалақ», «мекені жоқ жалғыз хақ» деп суреттейді. «Құдайды біз білмейміз 

кетті қайда? Телмірткен соқыр қиял сол құдайға» деген жолдар  өз заманының 

идеологиясына сай атеист ретінде танытады [2]. Ақынның ғылым мен білім арқасында адам 

түсіне де енбеген, қиялында ғана болатын жетістіктерге қол жеткізеді деген ой түйіндегенін 

байқауға болады. 

Этнонимдер. «Этноним» сөзінің тура мағынасы - «халық аты» және халық тұратын 

мемлекет атауы болып қалыптасқан. Ал геноним - ру, тайпа, одақ атауы, этнонимнің бір 

разряды. Поэмадағы аталатын халық атауы-Чукча мен самоед. Чукчалардың ата-бабалары 

Чукотка аумағын (Ресей Федерациясы) біздің заманымыздан бұрынғы IV–III 

мыңжылдықтарда мекендей бастаған. Саны аз халық.Біразы Солтүстік мұзды мұхиттың 

жағалау маңындағы аумақтарынан кетіп, Ресей, Солтүстік Америка және Еуропа елдерінің 

аумағына қоныстанған. «Чукча» сөзі «бұғыларға бай» деп аударылады.Самоед- самодий 

тілінде сөйлейтін бірнеше халықтың жалпы атауы [3].   

Топонимдер. Поэманың топонимиялық аясы өте кең. Топонимдердің өзен, көл, 

теңіз, океан, аралға қатысты разрядтары қамтылған. Шығарма теңізшілерге қатысты 

болғандықтан, ол заңды да. Челюскиншілердің теңіз жолында кездесетін су атаулары 

қайталанбай бір рет қана қолданылғандары да, қайталанып қолданылатындары да бар. 

Ол,біріншіден, шығармаға тарихи оқиғаның арқау болуына, екіншіден, 

документті-хронологиялық шежіре түрінде жазылуына байланысты. Поэмадағы   кез келген 

топоним атауыштық қызметпен қатар, обьектіге  сілтеу, қосымша ақпарат беру қызметінде 

жұмсалғандығы байқалады.Поэмада макротопонимдер де, микротопонимдер де 

қолданылған. Поэманың топонимиялық жүйесін былайша тарқатуға болады. 

Патомоним(өзен). Енисей, Обь, Днепр, Мәскеу өзені, Лена, Ангара. Поэмада 

аталған өзен –су атаулары бәрімізге таныс.Қосымша ақпарат үшін пайдаланылған. 

Океаноним. Ақын Мұзды мұхитты «Мұз мұхит» формасында қолданады.  

Солтүстік Мұзды мұхит көлемі жағынан мұхиттардың ең кішісі екен. Бұл мұхитты XVII 

ғасырларда батыс Европалықтар «Гиперборей мұхиты» деп атаған. Орыс саяхатшылары 

«Суық теңіз», «Мұзды теңіз» десе, қазіргі атауын адмирал Ф.П.Литке бергендігі 

географиялық әдебиеттерде айтылады.   

Пелагоним. Карин, Берингов, Чукот, Атлант теңізі. Бұл су атауларында тарихи 

ақпарат бар: аталмыш теңіздерде челюкиншілердің ізі жатыр.Қиындықпен қиып өткен 

жолдары жатыр... Поэмада олардың географиялық болмысы сипатталып отырады. Атаулар 

тұтас мәтін ішінде бірнеше реттен қайталанады. Ал Карский теңізін ақын «Карин теңізі» 

деп береді. Ол өлең техникасына байланысты болса керек-ті. Шындығында, ол - Карский 

теңізі, Жаңа Жер мен Франц-Иосиф Жері аралдары аралығындағы Солтүстік Мұзды 

мұхиттың ең шеткі бөлігі болып саналады. Бұрын Нярзомск теңізі деп аталыпты. Бұл теңіз 

дүние жүзіндегі ең суық теңіз саналады.  

Аралдар. Врангель, Уэллен, Скандинав(ия), Калушин (Калюшкин аралы) және   

Северный. Врангель - Солтүстік Мұзды мұхитындағы арал. Орыс теңізшісі әрі қоғам 

қайраткері Ф.П.Врангельдің құрметіне берілген атау. Калушин (Калюшкин 

аралы) - Солтүстік Мұзды мұхитына барар жолдағы ең қауіпті аймақ, қанды арал. Осы арал 

үстінен ұшып өте алмай, ұшақтар жоғалып, опат болғанын баяндау арқылы құтқарушылар 

тобының ерен еңбек, ерен ерліктерін зор сүйіспеншілікпен жырлайды ақын. 

Мемлекет атаулары. Шығармада СССР, Норвегия, Италия, Қытай, Америка, 

Германия. Сарысу, Сібір, Архангель, Камчатка, Арктика аталады. Челюскиншілер 

экспедициясын бақылап отырған, апат кезінде көмек қолын созған мемлекеттер ретінде 

және экспедиция жүріп өткен жол ретінде қолданылған. Поэманың  «Қалай алар?» 

бөлімінде  қазақ тілінде Сарысу топонимі аталады: «Жатса да дүниенің алысында, Хабарға 

құмар болды қанысуға, Қытай да, Америка да құлақ түріп, Газеттен оқып жатты Сарысу да. 
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Сарысу алыс аудан қиырдағы, Онда да «Челюскин» сөз жиындағы » [2].Сарысу бүкіл «қазақ 

даласы, қазақ елі» ұғымында, Қазақстан мағынасында қолданылған. 

Бұл жалқы есімдердің поэмадағы қызметі мәтінтүзушілік, атауыштық және 

бірегейлендірушілік болып табылады. 

Комоним. Ванкарем- Чукот теңізі жағасындағы ауыл. Осы аттас өзен мен бұғаз да 

бар.Астионимдер. Ленинград, Мәскеу, Варшава, Берлин.Ороним. Алтай, Памир тауы, 

негізінен, мәтінтүзу қызметінде жұмсалады. 

 «Жорық» поэмасында кездесетін басқа да жалқы есімдер төмендегідей.  

Порейоним. Шығармада бірнеше  транспорт құралдарының аты аталады. 

«Челюскин» кемесі апатқа ұшырағанда, шығыстан, батыстан мұзжарғыш кемелер көмек 

қолдарын созып аттанады. Олар - «Красин» ,«Сибиряков»,  «Сталинград» 

кемелері.Осындай экспедициялар үшін құрастырылған кемелер екенінен ақпарат беріледі. 

Жасақталған, сол кездің ең үздік кемелері дүлей табиғатқа төтеп бере алмаса да, совет 

адамдары кездескен алапат апатқа төтеп бергендігі шендестіріледі деп білеміз. 

 «Нұх» кемесі.Мұсылмандықты насихаттап, елді ізіне ерту үшін еңбек еткен- Нұх – 

пайғамбар. Алладан топан су жайлы хабар жеткенде, ағаштан кеме жасап, ізінен ерген 

сексен адамды ертіп,жан-жануар, жәндіктерден бір бірден  жұп алып,  құтқаруға кіріседі. 

Кеме суда алты ай жүзгенде, кемені тышқан тескендігі, жыланның тесікті бітеп, ақысына 

дүниедегі ең тәттіні сұрағандығы, оны іздеуге масаның аттанып, хабар әкеле жатқанда, 

қарлығаш масаның тілін жұлып алғандығы туралы аңыз әр мұсылманға аян. бұл атауды 

«Топанда тышқан тескен Нұх кемесі, Қай жерді Челюскиндей аралады?» [2] деген жолдарда 

бұл атауды «Челюскин» кемесінің, челюскиншілердің бағасын асқақтату мақсатында  

кәдесіне жаратқан. «Нұх кемесі» де - алғаш жасалған алып кеменің бірі. Алты ай бойы топан 

суға берілмеген мықты кеме, бірақ «Челюскин» кемесіне тең келмейді деген ой жатқанын 

байқаймыз.      «Челюскин» пароходы Данияда 1933 жылы жасалып, атақты орыс теңізшісі 

С.И.Челюскин атымен аталған. 1933 жылы Ленинградтан Мурманскіге, одан 

Владивостокқа жол тартады.Экспедиция елдің ең қиыр шығысына Солтүстік Мұзды мұхит 

арқылы жүк жеткізу, тасымалдау мүмкіндіктерін, жалпы Солтүстікті зерттеу мақсатымен 

аттанған еді. Мурманскіден тамыз айында бортында 112 адаммен шыққан кеме 1934 жылы 

мұз құрсауында қалып, кеме су астына кетеді [4].          

Екінші порейоним- ұшақ атауы. Челюскиншілер құтқарылып, Мәскеуге  

әкелінгенде, мерекелік шеру кезінде Мәскеу көгіне көтерілген самолеттердің бірі- «Максим 

Горький» самолеті. «Максим Горький» самолеті - орыс жазушысының әдеби  

шығармашылық өмірінің 40 жылдық құрметіне құрастырылған жолаушы тасымалдаушы 

самолет.Бұл да- тарихи шындық.Мерекелік шеруге басқа да ұшақтар қатысқан, бірақ олар 

аталмайды. 

Хрематоним. Зат атауы. «Жарқанат шам» - керосинмен жанатын, аспалы 

шам.Кеңестер одағында  1930 жылдары шығарылған.Күн көзі көрінбей, жылуы сезілмейтін 

солтүстіктегі жылу да, жарық сәуле де осы шамнан тарағандай... 

Фалероним. «Кеңес Одағының батыры» атағы  1934 жылы, сәуір айында арнайы 

челюскиншілер үшін белгіленген. Поэмада ақын бұл құрметті атақты «Кеңес ері» түрінде 

қысқартып береді.«Қызыл жұлдыз» ордені «Ленин» орденімен қатар,1930 жылы соғыс 

жағдайына қатыссыз оқиға кезіндегі ерлік істер үшін тағайындалатын ерекше белгі болып 

табылады. 

Белгі беру сигналы (позывной).  Северный мен Уэллен- арал аттары.Олар бірде сол 

аралдан хабарға шыққандар ретінде, бірде «Челюскин» кемесінің радиотолқындар арқылы 

Жермен хабар алысу үшін пайдаланатын белгі беру сигналы ретінде қолданылады.  

Идеоним. Экспедиция барысында профессор О.Ю.Шмидт экспедиция мүшелеріне 

әртүрлі тақырыпта дәрістер оқиды. Кейбір лекция тақырыптары өлең құрылысы, ұйқасына 

қарай инверсияланған. Лекция тақырыптары «Кеңестің жазушысы, ақындары» ,«Нәсілі 
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Романовтың жақындары», «Формальдық логика», «Жиһангер соғысының шыққан мәні», 

«Гейненің өмірі мен жазғандары», «Ақ жыныс деген фашист қисыны не?», « Фашизм 

қайдан, қалай таралған?», «Жай-күйі Германияның соғыс күші», «Тыныш мұхит мәселесі», 

«Ресейде сопылардың шежіресі» тәрізді болып келеді [2]. Дәрістер дәл осы тақырыптарда 

оқылды ма, жоқ па, ол -беймәлім. Біздің ойымызша, заман, қоғам талабына сай ақын 

қиялынан туындаған тақырыптар да болуы ықтимал. Сонымен қатар, Байронның «Дон 

Жуаны» аталады.  «Дон Жуанындағы» кей оқиғалар «Челюскин» кемесіндегі оқиғамен 

салыстыру үшін қолданылады. 

Эргонимдер.  Бұл топқа ғимарат, кітапхана, қонақ үй, дүкен, жоғары оқу орындары 

атаулары жатады. Поэманың «Мұз қала» бөлімінде кемелері су түбіне кетіп, аспан астында, 

мұз үстінде қалған челюскиншілер мұздан «қала» соғып, «Киносы, фотограф, радиосы, 

Өзінің жолға қойған өндірісін » бар, «Алыста СССР-дың бір бөлігі» ретінде өмір сүреді.Осы 

бөлімде МГУ (жоғары оқу орны), СССР (мемлекет атауы) қысқарған сөзден жасалған  

жалқы есімдер кездеседі. Сөздерді түрлі тәсілдермен қысқарта қолдану-жазба тілдердің 

барлығына тән құбылыс. Бұл сөздерді ақын орыс тілінде қысқартылуы бойынша берген:  

МГУ (Московский государственный университет), Союз Советских Социалистических 

Республик -инициалды аббревиатуралар. Бұл қысқарған түрдегі жалқы есімдер 

түпнұсқалық қысқартуымен қолданылуында тіл саясатының әсері байқалады. 

Некроним (жерлеу орны) поэмада - Ленин мавзолейі аталады: «Лениннің Мавзолейі 

қызыл күрең, Әлемге бүгін айрым береді рең. Толқыған теңіз дейін Қызыл алаң, Мавзолей 

ұлы кеме Ленин мінген » [2]. 1924 жылы. Қызыл алаңдағы  Мавзолейге (архитекторы А. В. 

Щусев) В. И. Лениннің мәйіті қойылды. Мавзолей әуелде ағаштан салынған, 1930 жылы 

тастан қайта қаланған. 

Агороним. Ол - қала ішіндегі алаңдар мен басқа да обьектілердің атауын көрсететін 

урбаноним түрі. Поэмадағы Қызыл алаң — Москваның орталық алаңы, орыс тарихындағы 

және Совет мемлекетіндегі маңызды аренасы болды.15 ғасырда Москва Кремлі 

қабырғалары салынғанда, іргесінде бос жер қалып, алаң пайда болған. Сол алаң кейін 

Қызыл алаң аталады.Алаң талай тарихи, қантөгіс оқиғалардың куәсі болғандықтан, осылай 

аталған. «Жорық» поэмасында қолданылған жалқы есімдер жайлы төмендегідей 

қорытынды жасауға болады: - Поэманың ономастикалық кеңістігі өте 

ауқымды; - Ономастикалық жүйесін, негізінен, антропонимдер мен топонимдер 

құрайды; - Поэмада макротопонимдер де, микротопонимдер де қолданылған; -Басқа 

шығармаларында кездеспейтін, қолданылмаған оним разрядтары көрініс тапқан; -Поэма 

документті-хронологиялық шежіре сипатында жазылғандықтан, онимдердің барлық түрі 

тарихи; -Атаулар тұтас мәтін ішінде бірнеше реттен қайталанып та, қайталанбай, бір рет 

қана қолданылатындары бар; -Онимдердің барлығы орыс тілі жазу емлелеріне сай 

қолданылған; -Онимдер мәтінтүзушілік, ақпараттық, адрестік, бірегейлендіруші, 

діни-харазматикалық қызметтерде жұмсалған. 
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Мақалада еліміздегі дене тәрбиесі мен спорт бойынша мамандарын оқыту 

тұрғысында жеке тұлғаны әлеуметтендірудің әдістері мен құралдарын дайындаудың рөлі 

қарастырылған. 

Тірек сөздер: салауатты өмір салты, дене тәрбиесі мен спорт. 

 

В статье рассмотрены вопросы подготовки специалистов по физической культуре 

и спорту в нашей стране, методы и средства социализации личности в контексте 

обучения.  

Ключевые слова: здоровый образ жизни, физическая культура и спорт  

 

The article deals with the issues of training specialists in physical culture and sports in our 

country, methods and means of socialization of the individual in the context of training. 

Key words: healthy lifestyle, physical culture and sports 

 

Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаев өзінің 2020 жылғы 1 қыркүйектегі «Жаңа 

жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауында балалардың 

спорттық және шығармашылық әлеуетін дамытуға ерекше назар аударды.  

Президентіміздің Жолдауын іске асыру жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар 

жоспарында Мәдениет және спорт министрлігінің алдына халықты, оның ішінде ең 

алдымен балаларды дене шынықтырумен және бұқаралық спортпен айналысуға белсенді 

тарту, сондай-ақ спорт секцияларын ашу және балалар үйірмелерінің қызметін қалпына 

келтіру міндеті қойылды[1]. 

Жоғары білім беру мен педагогикалық кадрларды дайындау мәселелеріне қатысты 

ғылыми және әдістемелік әдебиеттерді талдау ХХІ ғасырдың басында ескі классикалық 

жүйені алмастыруға келе жатқан білім берудің жаңа жүйесінің қалыптасуы байқалады деп 

есептеуге негіз болып отыр. Үйретудің классикалық жүйесін салушы деп, «Ұлы 

дидактиканы » ( 1638 ж.) жазған чехтың гуманист-педагогы Я.А.Каменскийді есептейді[2]. 

Ол осы еңбекте ақпараттарды қабылдауды, есте сақтауды және алынған мәліметтерді 

бақылауды біріктіретін үйрету әдістемесін қисынды түрде негіздеді. Бұл жүйедегі ең 

бастысы – барлығын да есте сақтау керек. Қазақстандағы білім берудің қазіргі жүйесі іс 

жүзінде «Ұлы  дидактиканың» негізгі белгілерін сақтаған, бұл оқушылардың ұзақ уақыт 

есте сақтау (мектепте алған ақпарат-мәліметтерді) қабілетін тексеру есебіндегі Бірыңғай 

Ұлттық тестілеудің енгізілуімен дәлелденіп отыр. 

 Біз дене тәрбиесі мен спорт бойынша мамандарды дайындауды білім берудің жаңа 

жүйесінің технологиясы бойынша жүргізу керек деген пікірді ұстанамыз. 

А.В.Морозовтың[3] пікірі бойынша «жаңа педагогикалық жүйе адам баласына ортақ 

тұжырымдаманың сыртқа шығатын нұсқасын білдіреді», студент мінез-құлқының бастауы 

– оның өзі, оның пайымдауының белсенділігі. Осы белсенділік студенттің өмірлік дұрыс 

мақсаттарды табуына көмектеседі. 

 В.А.Сластенин, Л.С.Подымованың[4] пікірлері бойынша қазіргі білім беру жүйесі 

үшін студенттерде ықпалдылықты (ізденісті қабілеттерді) және инновациялық (жаңарған) 
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әрекеттерді дамыту өте маңызды. Ықпалдылық пен инновациялық әрекеттер оқытушының 

үлгісін (манерін) қайталау мен еліктеу арқылы дами бастайды. Жаңа педагогикалық жүйе 

классикалықтан едәуір айырмашылығы бар және адамның білім арқылы дамуы жөніндегі 

төмендегідей ұғымдардан тұрады. 

 

Білім беру жүйелерінің сипаттамасы 

 

Классикалық жүйе Жаңа, классикалық емес жүйе 

Білім берудің негізгі міндеті: өсіп 

келе жатқан жас ұрпақты даярлау 

Білім берудің негізгі міндеті: жеке адамның 

өзін-өзі көрсетуі мен өз тағдырын өзі шешу 

жағдайларын қамтамасыз ету 

Адам – қарапайым жүйе Адам – күрделі жүйе 

Өткеннен білім алу   Болашақтан білім алу(«есте сақтау мектебі») 

Білім алу  – студентке білімнің, 

іскерліктің, дағдылардың белгілі 

үлгісін беру («үлгі тұту») 

Білім алу  – пәндік әлеуметтік және рухани 

мәдениет әлеміне өзін белсенді түрде  кірістіре 

отырып, адамның әлемдік өнегені өз бойына 

жинақтауы 

Студент – үйренетін педагогикалық 

әсер ету нысаны  

Студент – үйренуші,танымдық қызметтің 

нысаны 

Ұстаз бен үйренушінің субъектілік-

объектілік, монологиялық қатынасы 

Ұстаз бен үйренушінің сұхбат жасайтын  

субъектілік-объектілік, қатынасы 

Үйренушінің «жауап қайтару», 

қайталау қызметі 

Үйренушінің белсенді, ізденісті қызметі  

  

Біз дайындаған әдіс бойынша іріктеліп алынған, ең білікті сарапшы-мамандармен 

сауалнама жүргізу нәтижесінде, дене шынықтыру кадрларын дайындаумен шұғылданатын 

ЖОО-ның қазіргі оқытушылары ие болуы тиіс жеке ерекшеліктерді анықтауға мүмкіндік 

берді. Дене тәрбиесі кадрларын дайындаумен шұғылданатын ЖОО-ы        оқытушыларының 

игеруі тиіс (мәнділік ретімен) жеке тұлғалық ерекше белгілері 

 

Қазіргі ЖОО-дағы оқытушылардың жеке ерекшеліктері (мәнділігінің ретімен)  

кәсібилік және біліктілік 

өзін жетілдіруге ұмтылу 

іс-әрекеттердегі, ойлаудағы дербестік пен тәуелсіздік 

майталмандық, дарындылық 

білімге құштарлық 

дарындылық қасиеттері 

өзгешелігі, ойлаудың оралымдылығы 

ой-өрісі және білгірлігі 

ептілігі, тапқырлығы және зейінділігі 

ойлап тапқыштығы 

болашаққа сенімі, әзіл-оспақты түсіне білуі 

маман-сарапшылардың пікірлерінің келісілген белгілері: 

 W=0,185;    Х2  = 22,18;  P < 0,05  

  

 Үлгіні қайталау біртіндеп, нағыз шығармашылыққа алып келетін, өз жанынан да 

қосылатын ізденісті еліктеуге айналады. Сөйтіп, мына суретте көрсетілгендей 

педагогикалық дағдылар мен іскерліктерді кең көлемде меңгеру, жеке адамға тән 

инновациялық (жаңарған) қызметке қабілетті, болашақ мамандардың ықпал ететін 
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(ізденісті) қабілеттерін тәрбиелеу дене шынықтыру және спорт бойынша мамандарды 

дайындауда жеке тұлғаны әлеуметтендіру Тұжырымдамасының Үлгісін (моделін) құрайды.  

 

 

 
 Оқытушының жаңалықты енгізу жөніндегі дайындығы, егер ЖОО-дағы білім 

берудің бүкіл барысы жеке адамға бағытталған болса және оқытушылар инновациялық 

қызметтің жетістігін анықтайтын қасиеттердің жиынтығына ие болған жағдайда ғана 

ақталуы мүмкін[41]. 

 Осымен бірге, мына кестеден ХХІ ғасырда пайда болатын білім берудегі үрдісті де 

(бет алысты) есепке алу қажет. 

А.В.Вербицкийдің ХХI ғасырдағы білім беру үрдісі [5] 

1. Мектеп, ЖОО және болашақ өндірістік қызмет арасындағы сабақтастықты 

қарастыратын, үздіксіз білім беру жүйесінің құрамдас бөлігі есебіндегі білімнің әр 

деңгейін саналы түсіну.  

2. Үйренушілердің дербес қызметін кең пайдаланумен, ғылыми ізденістің, келелі 

мәселелердің бөліктерін қоса үйретудің белсенді әдістері мен түрлеріне ақпараттық 

түрден ауысу.  

3. Оқу-тәрбие барысын ұйымдастырудың шектелген, бақылайтын,  алгоритмделген 

тәсілдерінен және осы процесті басқарудан дамытатын, белсенді ететін, жеделдететін, 

ойындық тәсілдерге ауысу. Бұл үйренушілердің ізденісті, дербес қызметін 

ұйымдастыруды қарастырады. 

4. Студент пен ұстаздың бірлесе әрекет етуін ұйымдастыру; «оқытушының үйрететін 

қызметінен» «студенттің міндетті қызметіне» басымдық берілетін бірлескен қызмет. 

Педагогикалық дағдылар мен іскерліктерді меңгеру  

Ұйымдастыру 

тырушылық қабілеті 

Әртістік шеберлікті 

меңгеруі 

Дидакти-калық 

шеберлігімен 

Тыңдай білу 

шеберлігі 

Жеке ерекшеліктері тән болып келетін  инновациялық 

қызметке қабілетті болашақ мамандардың ықпал ету 

(ізденісті қабілеттерін тәрбиелеу)   

Дербестік, 

тәуелсіздік 

Ептілік, 

тапқырлық 

 Біліктілік Ойлап тапқыштығы 

Кең білімділігі Дарындылығы 

Білімге құштарлығы 
Өзгешелігі, 

ойлаудың 

Болашаққа сенімі 

Спортпен шұғылдану және  теориялық дайындық арқылы жеке адамның әлеуметтік 

санасын тәрбиелеу  

Қарым-қатынас 

жасау дағдылары 

Педагоги-калық тәсілді 

меңгеруі 

Кәсібилік 
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 Білім берудің аталған үрдісі әлемдік қауымдастықтың білім беру жұмысын 

(ЮНЕСКО) реформалаудың «Демократия мақсаттарындағы жаңарту, дамыту 

мақсатындағы білім берудің» жалпы бағыттарымен сәйкес келеді (1990): Осы бағыттарға: 

жалпы ғаламшарлық жаҺандану, білімді гуманизациялау, мәдениеттануды әлеуметтендіру 

және үйретудің мазмұнына экологияны енгізу, білім беру технологиясына пәнаралық 

ықпалдастықты енгізу, білімнің үздіксіз берілетіндігі, оның дамытатын және азаматтық 

функциялары жатқызылған. 

 Алайда, әлемдік дамудың бет алысын ескере отырып, дене шынықтыру кадрларын 

даярлауды қоса, білім берудің жаңа технологиясына ауысу ықпалды және инновациялық 

қызметке себептерді қалыптастырғанда ғана мүмкін болмақ. Тұрақты, орнықты себептер 

міндеттерді шешуде қиындықтарға тап болған адамға, уақыт өте келе, біріншіні көзден таса 

етпей, өз қызметін өзге міндеттерге қосуға мүмкіндік береді. Инновациялық қызметке 

орнықты себепті қалыптпастыру ұстаздың жұмысын ынталандыратын, жағымды 

жағдайларда ғана мүмкін болады. Басты себепке қызығушылығы, жеке өзінің өсуі, 

қатыстылық сезімі жатады. Жағымды жағдайлар болып табылатындар: қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету (сынның болмауы), қызметкерлерді моральдық тұрғыдан қолдау, ЖОО-ы 

басшылығы тарапынан моральдық және материалдық ынталандырудың болуы.  
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Мақалада Ілияс Жансүгіров поэмалары мен өлеңдеріндегі антропоним, топоним, 

гидроним, этнонимдерінің этимологиясына сипаттама беріледі, тілдік-танымдық талдау 

жасалады. Ілияс Жансүгіров поэмаларындағы  ономастикалық атаулар жіктеледі, 

семантикасы анықталады.  

Тірек сөздер: Ономастика, антропоним, топоним, гидроним, этноним, поэма.  

 

В статье анализируетя характеристика этимологии антропонимов, топонимов, 

гидронимов, этнонимов в поэмах и стихах Ильяса Жансугурова, проводится  
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лингвистический и когнитивный анализ. Классифицированы ономастические имена и 

определена семантика в поэмах автора.    

 Ключевые слова: Ономастика, антропоним, топоним, гидроним, этноним, поэма. 

 

The article analyzes the characteristics of the etymology of anthroponyms, toponyms, 

hydronyms, ethnonyms in the poems and verses of Ilyas Zhansugurov, carries out a linguistic and 

cognitive analysis. Onomastic names are classified and semantics are defined in the author's 

poems. 

Key words: Оnomastics, anthroponym, toponym, hydronym, ethnonym, poem. 

 

Қазақ әдебиетінің барлық жанрында үлкен еңбек сіңіріп, қазақ әдебиетінің негізін 

қалаушылардың бірі – қазақ поэзиясының Құлагері – Ілияс Жансүгіров. Өзінің ақындық 

мәдениетін, талантының күшін, көркем сөздің көрнекті ұстасы екендігін поэма жанырында 

талассыз танытқан ақын.  

Алтайдан Атырауға дейінгі, Сырдан бастап Тобылға дейінгі атырапты алып жатқан 

қазақ жерінде сан алуан жер-су атаулары кездеседі. Яғни, біздің мақаламызға арқау болып 

отырған, І.Жансүгіров поэмалары мен өлеңдеріндегі  антропоним, топоним, гидроним, 

этнонимдерінің этимологиясына сипаттама беріледі. Автор әдемі табиғат жаратылыстарын  

шығармаларына арқау ету арқылы туған жеріне деген құрметін жеткізеді.  

Мәселен, І.Жансүгіровтің «Жетісу суреттері» топтамасы, «Күй», «Күйші», 

«Мақпал», «Исатай», «Рүстем қырғыны», «Жаңа туған» поэмалары мен өлеңдерінде 

ономастикалық атаулардың мағынасына терең үңілу барысында халқымыздың тарихына, 

дүниетанымдық ерекшеліктеріне қатысты түрлі мәліметтерге қанық боламыз. Ақынның  

«Жетісу суреттері» топтамасында:  Күреңбел, Тарбағатай,  Алтай, Жоңғар, Аршалы, 

Амантекше, Қарасырық, Қараүңгір, Қалмақасу, Қаражырық. Сайымбөлек, Баянжүрек, 

Мұзбалақ, Мұзарт,Таз, Сарытау, Хантәңірі; «Күйші» поэмасында: Алатау, Алтай сынды тау 

атаулары бар.  

Ал, «Жетісу суреттері» өлеңінде:  Күркілдек, Лепсі, Іле, Шу, Балқаш, Шелек, Шаған, 

Қаратал; «Күй» поэмасында: Балқаш, Сыр, Амудария; «Күйші» поэмасында: Еділ, Жайық, 

Сыр, Балқаш; «Мақпал» поэмасында: Іле, Қас, Күнес, Текес, Түп; «Исатай» поэмасында: 

Жайық, Жем, Сағыз, Ойыл сынды гидронимдік атаулар кездеседі.  

Сондай-ақ, аталған топтамалардың ішінде Арқа, Көкшетау, Алматы, Кавказ, 

Бурабай, Сырымбет, Зеренді, Жетісу, Ереймен, Семей, Торғай, Бақанас, Қараой, Самарқан, 

Сарқан, Ақсу сынды топонимдер бар.  

Мысалы, Іле гидронимі І.Жансүгіровтың  “ Мақпал”, поэмасында бір шумақтың 

өзінде бірнеше рет кездеседі.  

Өр Іле, өрлек Іле, ұшан Іле, 

Осқырып ұлы асқарды құшанды Іле. 

Қайсарын қас, Күнестің қосарына ап,  

Текестің тентегін ап жетегіне [2, 125 б.]. 

Іле – өзен. Бұл көне атаудың шығу төркіні мен мағынасы жайлы әрқилы пікірлер 

болғаны мәлім. Ғ.Қоңқашбаев бұл қалмақтың иле «жарқыраған», «жалтыраған» деген 

сөзінен шыққан десе,  Е. Қойшыбаев  «Іле атауын көне түркілердің йел немесе иіл түбірімен  

байланысты деуімізге болады, семантикалық жағынан желек//еспе сөздерінің ауқымына 

келеді», - деп түйіндейді. [5, 245 б.]. 

Текес – Райымбек ауданындағы өзен. Бұл атауды Э.Мурзаев  «Теріскейден ағатын 

су - Күнестің антонимі» десе, Шоқан Уәлиханов «Қашқарға сапар» атты еңбегінде осы 

өзеннен өткен кезде «Теріс аққан өзен» деп атаған. Себебі өзен басқа өзендердей емес, 

батыстан шығысқа қарай аққандығынан атаса керек [4, 186 б.]. В.В Сапожников: «Теке су» 

дегенді айтады. Ал, Қойшыбаев «Теке және ес қосымшаларын жалғау арқылы жасалған 
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атау» - деп жазды [5, 219 б.]. 

Сондай-ақ, автор шығармаларында тау атаулары да көптеп кездеседі.  

Күреңбел (Куренбель) – Кербұлақ ауданы. Бұл атаудың Жоңғар Алатауындағы көк 

шалғынды жайлау екендігі тұрғындарға мәлім. Атаудың жер бедеріне орай аталғаны 

байқалады. Бел сөзі кейде кезең, асу деп те айтыла береді. Осы асу,  кезең тұсындағы күрең 

тартқан, қоңырлау келген тас түсімен байлынысты аталуы мүмкін. Бұлайша зат түсіне  

ұқсата, салыстыра атау беру жиі кездеседі. Мәселен, Барқытбел, Алтынемел, т.б. 

І.Жансүгіров «Жетісу суреттері» атты жырында:  

“Күрделі қонгыс қайда Күреңбелдей, 

Құр жатпас Қора мұзбен жүгенделмей. 

Тегерез төңкерілген  тегеш, Шажа, 

Шамқой шал қабақ жаба түнергендей” - деп суреттейді [1, 109 б.]. 

Жоңғар Алатауы (Джунгарский Алатау) – таулы қырат, Іле өзені мен Алакөлдің 

арасында.  Жоңғар атауы Гун тауы, Гундер тауы дегенге саяды. Ал Жоңғар Алатауы 

атауының  XVIII ғ. Жоңғар мемлекеті кешінде қойылғаны, батыс және орыс саяхатшылары 

мен жағырапия ғылымында Джунгария, Джунгарский Алатау болып жазылып, 

қалыптасып кеткені байқалады.  

Қараүңгір (Караунгир) – тау, Жоңғар Алатауының сілемі І.Жансүгіров  «Жетісу 

суреттері»  дастанында:  

“Аршалы, Амантекше, Қарасырық, 

Қараүңгір, Қалмақасу, Қаражырық”, - деген тау аттарын атайды. Бұл 

атаудың бірінші сыңарындағы  қара сөзі Қара Ертіс, Қаратау, Қарақол тәрізді жер-су 

аттарындағы қара сөзімен мәндес. Демек,  Қараүңгір атауын -  “үлкен үңгір” мәніндегі атау 

деудің негізі бар [1, 124 б.]. 

Мұзарт (Музарт) –  Райымбек  ауданындағы  биік мұз таудағы асу. Атаудың  екінші 

сыңарындағы арт сөзі  көне түркі тілінде “асу, бел” - деген мағынаны білдіреді. Адамның 

не  малдың аяғы таймау үшін киіз үйдің құрым киіздерін мұз үстіне жайып жіберіп, соның 

үстінен өткен замандар болған екен.  І.Жансүгіров  Мұзарт туралы: 

“Меруерт жалтылдайды күңгей Мұзарт, 

Көз түгіл үңілесің көңілменен. 

Құзары Құдырғының Құлдыр шұнақ, 

Өрікті – ол боз биедей желіндеген”, - деп тамаша суреттеген.  

Хантәңірі (Хан-Тенгри) - Қазақтар «Аспантау» дейтін Тянь-Шань тауының биік 

шыңдарының бірі – Хан Тәңірін білмейтін адам жоқ. Оның төртқырлы пирамида тәріздес 

шыңын жыл он екі ай қар басып, үнемі тұман бүркеп тұратындықтан ол туралы аңыз-әфсана 

жетерлік. Шыңның алғаш рет ғылыми түрде ашылған кезі 1856-1857 жылдар болып 

саналады. Ол уақытта орыстың П.П. Семенов есімді географы Тянь-Шаньға жасаған сапары 

барысында жол бойы көрген-білгенін хатқа түсіріп отырған. Хантәңірі тауын ақын 

І.Жансүгіров:  

Асқардың арғы атасы Хантәңірі, 

Албанның өрісінің төрінде екен. 

Па, шіркін! Болады екен тау да сұлу,      

Мұз көйлек көк мұнармен белін буу, - деп жырлаған. Тауды көрмеген 

адамның  осы өлең жолын оқыған соң толық мағлұмат алары сөзсіз. Бұл ұлы тау Қазақстан 

Республикасы мен Қырғызстан  Республикасы шекарсында. Атаудың бірінші сыңарындағы 

Хан сөзінің байырғы заманда «тау» мағынасында айтылғанын ескерсек, екінші 

құрамындағы сөз көне түркі тілінде “танг//тәңірі” -  көк, аспан, құдай, монғол тілінде  

“тэнэр” - көк, аспан мағыналарын білдірген. Е. Қойшыбаев: «Көне түркі тайпаларының бірі 

тува түркілері де қазіргі Саян тауын Хантәңірі - “Аспан тау” деп атаған                 [5, 233 б.]. 

 Ал, “Жетісу суреттері” топтамасында топонимдік бірліктерді ақын өз ойын және 
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мәтіндегі ақпаратты жеткізу мақсатында қолдана отырып, ономастикалық кеңістікті 

қалыптастыра алған.  

Жер таппан жерде жетер Жетісуым, 

Күркілдек, Көксу, Лепсі, Іле,Шуым,  

Асқардың аспан сүйген сілекейін,  

Бөленген бұлтқа мәңгі меңіреу құз.  

Ну тоғай, қоғалы көл, қоңыр құмын - деп басталатын өлеңінің өзінде 

81 топонимді өлең өрнегіне енгізу арқылы оқырманына кең көлемді ақпарат береді.  

Бұл топтамадағы өзендерге келетін болсақ, Күркілдек – Ескелді ауданындағы 

өзен. Өзеннің Күркілдек атануына өзеннің ағысы негіз болған. Жергілікті халықтың 

айтуынша, ағыны қатты өзен күркілдеп, сарылдап ағатындықтан - “Күркілдек” атанған. 

Лепсі – өзен. Атаудың шығу төркіні жайында Э.Пекарский: «Көне түркілердің сай, 

өзен, сала, жыра мәндеріндегі лаба, лапа тұлғалары қазіргі якут және чуваш тілдерінде күні 

бүгінге дейін сақталып келеді» - дейді [7,1457 б.].  Ал А.Әбдірахманов болса: Бұл атау 

мынадай өзгеріске түскен: “Лапсу, лепсу, лепсі” деп келтірген [8, 129 б.].   

Шу − өзен. Э.М.Мурзаев: «Чу сөзі көптеген түркі және тибет, қытай тілдерінде 

“өзен”, “су” мәнін білдіреді» - дейді [4, 619 б.]. Бұл пікірге қарағанда, атаудың түп-төркіні 

көне екендігін аңғарамыз. 

Ақын шығармаларында әлі де болса мән-мағынасын ашып, көпшілік оқырманға 

жеткізетін атаулар кездеседі. Ақынның кез келген шығармасынан терең идеялы, көркем 

мүсінді, эпикалық кең тынысты шығармаларының танымдық, тәрбиелік мәні зор. 

Енді, ақынның поэзиясындағы антропонимдерге келетін болсақ ұлттық ахуалды, 

тарихи жағдайларды ұлы есімдерсіз елестетіп толық түсіну мүмкін емес. Сондықтан 

антропонимдермен бірге біз олардың өмір сүрген кезеңі, атқарған істері мен тарихи 

оқиғалар туралы да мәлімет аламыз.  

 Мысалы, “Күйші”поэмасындағы:  

“Артында келе жатқан орыс бар да,  

Аулына Кене ханның қоныс бар ма?” -  деген жолдағы Кене есімі XIX 

ғасырдағы қазақ даласындағы деген жолдары Кенесары бастаған ұлт-азаттық көтерілісінен 

хабардар етсе,“Исатай” поэмасындағы мына бір үзінді Исатай мен Махамбет көтерілісінің 

бір кезеңінен ақпарат беріп тұрғаны анық байқалады:  

“Қасына Исатайдың кетті  тартып,  

Қаратып қалған жанды жорғасына. 

Кеп түсті қос жолаушы Исатайға,  

Байлады бедеулерін құба талға” . Ақын шығармаларында мәдениет 

пен қоғамның дамуына ерекше орны бар тұлғалар Кенесары, Абылай, Исатай, Ақан, 

Батыраш сынды тарихи есімдер  ұлттық символдарға айналып, ұрпақтан-ұрпаққа ауысып, 

жалғасын табуда. Қазіргі қазақ есімдері құрамы мен саны жағынан орасан бай [15, 7 б.]. 

Сондай-ақ, антропоним  мәселесін айтқан кезде “псемдоним”  терминіне тоқтала 

кеткен жөн.  Псевдоним (бүркеншек ат) - қаламгердің аты-жөнін жасырып, басқа лақап 

атпен танылуы. Ал, І.Жансүгіровтың  көптеген сатиралық шығармалары бүркеншек атпен 

жарияланып жүрген.  Мысалы: сықақтарының  көбіне  “Матай”, “Құйқалық”,“Балгер”, 

“Таңқыбай”, “Жа-Жа”, “Сақа”, “Ағын”, “Салпанқұлақ” сияқты бүркеншік аттармен газет 

беттеріне шығарған деген деректер бар.  

Ономастикалық атаулардың тағы бір түрі - этноним.  

Этноним  - ( грек. еthos - халық,  onyma - есім, атау) - ру, тайпа, ел, халық,  ұлт 

атаулары.  Көне дәуірлерде этнонимдердер ру, тайпа, ұлыс, ел аттарымен, солардың ішінен 

шыққан рубасылары мен би, ақсақал, батырлардың есімдерімен де аталған, жер-су аттары 

ретінде де қолданылған. Олардың шығу, пайда болу тарихын зерттеуші – этнонимика 

ономасиологияның бір тармағы болып саналады [21, 129 б.]. 
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Ақиқатында, ежелгі аталарымыз “тегін білмеген тексіз, жеті атасын білмеген 

жетесіз”, “Жеті атасын білген ұл жеті жұрттың қамын жер, жеті атасын білмеген құлағы 

мен жағын жер” деген нақыл сөздер соған дәлел бола алады.  Ұлт мақалдардың бізге айтып 

тұрғаны, бірінші тегіңді біл дейді. Ал, тек дегеніміз бұдан сан мыңдаған жылдар бұрын 

ғұмыр кешкен арғы ата-бабаларымыз. Ал, жеті атаң өзіңнен бастап санағандағы тікелей 

жеті атаң.  

Енді зерттеу нысанындағы ақынның шығармаларында этнонимдерге тоқталсақ. 

Мәселен,  “Құлагер”  поэмасында:  

“Туғаны Арқадағы Арғын елі? 

Өскені Көкшетаудың шалғын жері”. - деп жырлаған Арғын елі - 

қазақтың Орта жүз құрамына кіретін ірі көне тайпалардың бірі. Олар Ертістен Торғайға 

дейінгі даланы, Сырдариядан солтүстік шекараға дейінгі кеңістікті, Сарысу, Нұра, Есіл 

өзендері бойынан Обаған көліне дейінгі алқапты ала отырып, Қазақстанның байтақ даласын 

мекендейді. Арғындар Шағатай ұлысында маңызды рөл атқарды. Шағатайдың бектері, 

төрелері, мемлекеттік адамдары мен әскері негізінен арғындардан құралған. Арғындар 

құлағуидтер мен тимуридтер мемлекетінде де елеулі орын алған. Арғындардың негізгі 

мекендеген жері Сырдария мен солтүстік даласы. XIII ғасырда арғындар қыпшақтармен, 

алшындармен, үйсіндермен, қоңыраттармен және наймандармен бірге “Алты арыс - Алаш 

елі”   бірлескен одақ ретінде Ақ Ордаға енді [17, 275 б.]. 

Сонымен қатар,   «Күйші» поэмасында да “Үйсін”, “Сарыүйсін”, “Дулат” сынды 

рулар туралы деректер келтіреді: 

                             “Хан айтты, өкім болды! Жансын,күйсін! 

                              Жігіттің жері Балқаш, руы Үйсін! ” - деп  “Үйсін” туралы айтса, 

мына бір жолдарда “Дулат” елі туралы баяндайды.  

                             “Туу шіркін! Мынау бір күй неткен оңды! 

                               Балқытты-ак, ішіме бір жылу толды. 

                               Хан ием тағында ағар, мұңы берген! 

                               Бұлбұлым, бұл байғұзым,күйшім болды! 

                               Бұл сорлы Дулат па екен, Үйсін бе екен? 

                               Қараойға Дулат жатқан жаппай қонды, 

                               Жайлы деп осы араны мал қыстауға. 

                               Осы өлке қыбырлаған қалың Дулат, 

                               Қарсы алдыхан келуін улап-шулап”.   

 Дулаттардың (дуглат, дулу) шығу тектері үйсіндерден бастауын алады. Алғашқы 

рет олар туралы б.з.б. І ғ. Хухань – шу жылнамасында айтылғаны кездеседі. Қытай 

жазбаларында “Дулу” атымен белгілі болса, парсы деректеріндегі “Дуғлат” қазақ халқының 

этникалық құрамына енетін ежелгі түрік тайпасы  [17, 57-59 б.]. Мәселен, Ш.Уәлиханов 

Рашид ад-Диннің шежіресіне сүйеніп, Дулат, Суан мен Үйсіндерді монғол рулары деп 

есептеуге бейім тұрады. Академик  В.Бартольд та қазіргі қазақ дулаттары монғолдан шықты 

деп қате тұжырымдайды.            

С.Аманжолов дулаттардың түрік тектес екеніне имандай ұйып: “Рашид ад-Дин өз 

еңбегін XIV ғасырда жазды, ол кезде Моғолстанға тұтқын болып түскен әр түрлі түрік 

тайпалары, соның ішінде азын-аулақ дулаттар да біршама монғолданып (монғолша 

доколаттар) кеткен болатын”, - деп түйіндейді. Рашид ад-Дин де Орта Азияның Дулат руы 

монғол доколаттарынан шықты демейді, керісінше ол әлгілерді түрік деп есептейді [18,52 

б.]. Ал, «Күй» поэмасы:  

“Қобызшы – Молықбай шал Матайдағы, 

Матайда – Кенже, Тұңғат Сақайдағы. 

Қазақта қобызшының қалғаны сол, 

Жорға еді маймаңдаған бақайшағы”. - деп басталатын ақын 
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поэмасындағы Матай - Орта жүз найман тайпасының құрамына кіретін рулар бірлестігі. 

Шежіре деректері бойынша Матайдан аталық, кенже, қаптағай рулары тараған. Матайлар 

Шығыс Қазақстан облысы Шар, Қызылсу, Көкпекті, Былқылдақ өзендерінің алқабы мен 

Шыңғыстау, Жуантөбе, Салқынтөбе тауларының атырабын мекендеген. Қаптағай 

ұрпақтары (қыдыралы, құлшан, төртқара, толыбай, төртсары, ақтілес, көлдей, жұмбай, 

қаржау, бөрте) Лепсі, Қапал өзендерінің және Ақсу, Сарқан, Бүйен өзендерінің алқабын 

қоныстанған. Ұраны–Қаптағай, Бөрібай. Рулық таңбасы - бөрі. https://alashainasy. 

kz/shezhire/shejre---matay-ruyi-56631/ 

Қорыта келгенде, ақын поэмаларындағы ономастикалық жүйе бойынша мынандай 

ой түйіндеуге болады: ономастикалық кеңістікті:  антпропонимдер, топонимдер,  

гидронимдер, этнонимдер, ойконимдер, генонимдер, теонимдер, оронимдер т.б. құрайды. 

Мәселен, антропонимдер атауыштық қызметтерде жұмсалса, топонимдер ақпараттық, 

бағыттау қызметте қолданылған.    
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Экологиялық құқықбұзушылық үшін жауапкершілік табиғи ресурстарды тиімді 

пайдалану және қоршаған ортаны қорғау бойынша заңнамалар талаптарын орындауды 

қамтамасыз етудің негізгі құралдарының бірі ретінде қызмет етеді. Аталмыш құралдың 

тиімділігі көп жағдайда экологиялық заңнаманы бұзушыны құқықтық жауапкершілікке 

тартудағы мемлекеттік органдардың құзырлылығына тікелей тәуелді. ҚР экологиялық 

заңнамасына сәйкес құқықтық жауапкершілік өз ішінен әкімшілік, азаматтық-құқықтық 

және қылмыстық болып бөлінеді. 

Тірек сөздер: экология, әкімшілік жауапкершілік, азаматтық жауапкершілік, 

қылмыстық жауапкершілік, қоршаған орта, эмиссия, құқықбұзушылық. 

 

Ответственность за экологические правонарушения является одним из основных 

инструментов обеспечения соблюдения требований законодательства о рациональном 

использовании природных ресурсов и охране окружающей среды. Эффективность этого 

инструмента во многом зависит от компетенции государственных органов привлекать к 

ответственности нарушителей природоохранного законодательства. В соответствии с 

экологическим законодательством Республики Казахстан юридическая ответственность 

делится на административную, гражданско-правовую и уголовную. 

Ключевые слова: экология, административная ответственность, гражданская 

ответственность, уголовная ответственность, окружающая среда, эмиссия, 

правонарушения. 

 

Responsibility for environmental offenses is one of the main tools for ensuring compliance 

with the requirements of legislation on the rational use of natural resources and environmental 

protection. The effectiveness of this tool largely depends on the competence of state bodies to bring 

violators of environmental legislation to justice. In accordance with the environmental legislation 

of the Republic of Kazakhstan, legal liability is divided into administrative, civil and criminal. 

Key words: ecology, administrative liability, civil liability, criminal liability, environment, 

emissions, violations 

 

Экологиялық құқықбұзушылық үшін жауапкершілік табиғи ресурстарды тиімді 

пайдалану және қоршаған ортаны қорғау бойынша заңнамалар талаптарын орындауды 

қамтамасыз етудің негізгі құралдарының бірі ретінде қызмет етеді. Аталмыш құралдың 

тиімділігі көп жағдайда экологиялық заңнаманы бұзушыны құқықтық жауапкершілікке 

тартудағы мемлекеттік органдардың құзырлылығына тікелей тәуелді.  

ҚР экологиялық заңнамасына сәйкес құқықтық жауапкершілік өз ішінен әкімшілік, 

азаматтық-құқықтық және қылмыстық болып бөлінеді. Келтірілген шығындар мен 

жасалған зиянды істер салдарынан тұлғаның өз кезегінде азаматтық-құқықтық 

жауапкершілікке тартылуы, құқықбұзушыны өзге де жауапкершілік түрлеріне тәуелсіз 

түрде жауап беруге алып келеді. Кейбір жауапкершілік түрлері бір мезгілде қолданылуы 

мүмкін, мысалы, «тәртіптік жауапкершілікпен қоса шығынды қалпына келтіру, сол сияқты 
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жуапкершіліктің басқа түрлері де, тек альтернативті негізде» , яғни әкімшілік және 

қылмыстық жауапкершілік. Сонымен қатар, құқықбұзушының объективті тарапы сәйкес 

келуі мүмкін, мұндай жағдайда жауапкершілік деңгейі әртүрлі болады, осыған орай бір ғана 

заңсыздық үшін бірмезгілде қылмыстық және әкімшілік жауапкершілікке тартуға 

болмайды.  

ҚР ҚК 277 бабында өндіріс объектілерін залалсыздандыру және табиғи ресурстарды 

қолдануда экологиялық талаптар бұзылғаны үшін жауапкершілік шаралары 

қарастырылған. Аталмыш талаптардың орындалуын қамтамасыз ететін тұлғалар емес, 

орындауға жауапты тұлғалар қылмыс субъектісі болып табылады. Егер экологиялық 

талаптардың бұзылуы қоршаған ортаны ластап, адам денсаулығына залалын тигізіп, 

жануарлар мен өсімдіктер әлемінің жаппай жойылуына алып келген жағдайда 

жауапкершілік шаралары көрініс табады.  Мұндай жағдайда аталмыш бап санкциясы бес 

жыл бас бостандығынан және  белгілі лауазымдық қызметтермен айналысу құқығынан 

айыру немесе белгілі лауазымдық қызметтерге үш жыл мерзімге дейін орнаасуға тыйым 

салады. Егер де, зерттеу жүргізуші органдар айыпталушы тараптың қылмыстарын 

дәлелдеген жағдайда, құқық бұзушы сот шешімімен ғана қылмыстық жауапкершілікке 

тартылады [1]. 

Қоршаған ортаға келтірілген зиян қазба байлықтарды тұтынушылар салдарынан 

болған жағдайда құқық бұзушы ҚР АК 917 бабының шеңберінде азаматтық-құқықтық 

жауапкершілікке тартылады. Мұндай жағдай эмиссияларды рұқсатсыз жүзеге асыру немесе 

лимиттерді шектен тыс көтеру, мұнай өнімдері салдарынан топырақтың ластануы, қауіпті 

жүктерді тасымалдауда апатқа ұшырауынан болады. Бұдан басқа, ҚР заңнамасында 

құқықтық жауапкершілікке жатпайтын, бірақ жазалау сипатындағы шаралар да 

қарастырылған. Мысалы, қоршаған ортаға эмиссия төлеу, егер эмиссия рұқсатсыз немесе 

қалыптан тыс жоғары лимитпен жүзеге асырылса, онда оған деген төлем 10 еселенеді. 

Сонымен қатар, 10 еселенген бюджет төлемі өз еркімен немесе қалыптан тыс эмиссиялар 

үшін қазба байлықты тұтынушыны азаматтық-құқықтық және әкімшілік жауапкершіліктен 

арашалай алмайды.  

ҚР ЭК 77 бабының 2 тарауына сәйкес, қоршаған ортаға эмиссияға рұқсат берген 

орган (ҚР ҚОҚМ немесе аймақтық органдар) ҚР белегіленген экологиялық заңнама 

талаптары мен нормалары, табиғатты тұтыну жағдайлары табиғатты тұтынушы тарапынан 

бұзылған жағдайда 3 ай мерзімге дейін тоқтатылуы мүмкін. Мұндай жағдайда табиғатты 

тұтынушы эмиссияны рұқсатсыз жүзеге асыруға мәжбүр болады және бұл үшін әкімшілік, 

азаматтық-құқықтық жауапкершілікке тартылады, сонымен бірге 10 есе көрсеткішпен 

салық міндеттемелерін орындайды, ал эмиссияны тоқтату – үшінші тұлға алдында 

міндеттемелерді бұзуға тәуекелге барады және табыс мөлшерінің төмендеуіне алып келеді.  

ҚР ЭК 77 бабының 3 п. 2пп. сәйкес, тоқтатылған рұқсат қызметіндегі заңсыздық 

белгіленген мерзімде қалпына келтірілмесе, бұл рұқсат өз күшін жойылуы мүмкін. ҚР ЭК 

77 бабының 3 п. 1пп сәйкес рұқсатты жою үшін оның қызметін қайта тоқтатудың 

қажеттілігі жоқ, рұқсат табиғатты тұтыну жағдайындағы және ҚР заңнамасының 

экологиялық нормаларындағы жүйелік заңсыздықтар (рұқсат қызметінің ағымдық 

мерзімінде 3 реттен кем емес) үшін жойылады. Ең соңында жер асты байлықтарын 

пайдаланы бойынша операцияларды өткізу барысында экологиялық талаптардың бұзылуы 

осы операциялардың тоқтатылуына немесе жер асты байлықтарын пайдалану жөніндегі 

келісімшарттың бұзылуына алып келеді [2]. 

Құқық бұзушының әрекетінде әкімшілік құқықбұзушылық белгілері анықталып, 

қылмыстық жазалар бойынша әрекет жоқ болған жағдайда құқық бұзушы тек әкімшілік 

жазаға тартылуы мүмкін. Нақты статистикалар көрсеткіші ҚР экологиялық 

құқықбұзушылық көп жағдайда әкімшілік жауапкершілікке тартылатынын дәлелдеп отыр. 

Сол себепті де, автор өз жұмысының спецификасында экологиялық құқықбұзушылықтағы 
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құқықтық жауапкершіліктің әкімшілік жауапкершілік түріне база назар аударады. 

Әкімшілік жауапкершілік туралы мәселенің мазмұны келесі тарауда ашып көрсетіледі. 

Экологиялық құқықбұзушылықтағы құқықтық жауапкершілік туралы сауал үнемі 

мамандардың назарында болып келген, тіпті кеңес дәуірінен кейінгі кезеңде де бұл мәселе 

туралы көлемді еңбектер жарық көрген. Г.Г.Дорониннің пікірінше «Экологиялық құқық 

бұзушылықтардағы заңды жауапкершілiктiң тағы басқа қырлары мазмұнға, кепiлдiктерге, 

тиiмдiлiк жолдарына сәйкес жиырмасыншы жүзжылдықтың 70-шi, 80-шi, 90-шы өзара 

өзгешелендi» [3].  

Құқық теориясында құқықтық жауапкершілікті құқықбұзушыға мемлекеттік 

мәжбүрлеусіз шараларының заңды нормалар шеңберінде қарастырылған санкцияны 

қолдану арқылы тұлғаны жеке, ұйымдастырушылық немесе мүліктік сипатта жазалау деп 

түсінеді [4, 112б.]. Экологиялық құқықбұзушылық үшін жауапкершілік - табиғи 

ресурстарды қолдану және ҚОҚ аймағындағы талаптарды орындауды қамтамасыз етудің 

негізгі құралдарының бірі. Аталмыш құралдың тиімділігі көп жағдайда экологиялық 

заңнаманы бұзушыны құқықтық жауапкершілікке тартудағы мемлекеттік органдардың 

құзырлылығына тікелей баланысты.  

М.М.Бринчуктың пікірінше экологиялық құқықбұзушылықтағы құқықтық 

жауапкершілік астарында мынадай түсінік жатыр: «Қоршаған ортаны қорғау, құқық қорғау 

органдары және өзге де құзыретті субъектілер мен арнайы құзыретті органдар арасындағы 

экологиялық құқықбұзушы тұлғаға (физикалық, лауазымды және заңды) ылайықты жаза 

қолдану» [5, 25б.].  

Ал, А.Г Нецветаева аталмыш мәселе бойынша мынадай пікір айтады: «экологиялық 

құқықбұзушылық кезінде құқықбұзушы экологиялық заңнамаға бағынбағаны және 

жағымсыз қылықтары үшін құқықтық жауапкершілікке тартылады [6]. 

Халықаралық экологиялық құқық бойынша жауапкершілік, сондай-ақ қазақстандық 

экологиялық құқық бойынша жауапкершілік экологиялық құқықбұзушылық болған 

жағдайда шара қолдану үшін құқықтық қатынастар шеңберінде қолданыс табады. 

Жоғарыда айтылғандарды саралай келе экологиялық құқық бойынша жауапкершілік:  

- Экологиялық құқықбұзушылық болған кезде пайда болады;  

- Құқықтық қатынастар шеңберінде құқық субъектілері арасында -таратылады;  

- Мәжбүрсіз шара қолдануда бекітіледі;  

- Заң шеңберінде, белгіленген тәртіпте жүзеге асады.  

Қорыта келе, экологиялық құқықбұзушылық үшін жауапкершілік дегеніміз - белең 

алған экологиялық құқықбұзушылық үшін субъект құқығы мен заң шеңберінде шара 

қолдану. 
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Мақалада қазақ тілі оқулығы бойынша топонимдерді оқытудың маңызы 

қарастырылады. Мәтінде берілген топонимдері оқытуға байланысты тапсырмалар 

ұсынылды. 

Тірек сөздер: жалқы есім, топонимика, мәтін талдау.  

 

В статье рассматривается важность преподавания топонимов в учебнике 

казахского языка. Были предоставлены задачи, связанные с изучением приведенных в 

тексте топонимов. 

Ключевые слова: имена собственные, топонимика, анализ текста. 

 

This article discusses the importance of teaching toponyms in the Kazakh language 

textbooks. There were set tasks related to the study of the toponyms given in the text. 

Key words: Proper names, toponymy, text analysis. 

 

Қазақстанда орта білім беру мазмұнын жаңарту шеңберіндегі білім беру үдерісінің 

құрылымы мен мазмұнына елеулі өзгерістер енгізілген болатын. Жаһандану заманында жас 

ұрпақтың жаңаша ойлау қабілеті мен белсенділігін арттыру, білімге деген құштарлығын 

ояту, өмірде оны қолдана білуге бағыттау – ұстаздың басты міндеті болуымен қатар, оларға 

жүктелер жауапкершілік жүгін де еселейді. Өйткені, сапалы білім мен кәсіби білікті 

мамансыз бәсекеге қабілетті өскелең ұрпақты тәрбиелеу мүмкін емес. 

Қазақ тілі пәнін оқытуда мектеп оқушыларының жас ерекшелігіне орай мәтін 

арқылы дүниетанымдық қабілеті мен оларды оқуға деген құмартушылығын арттыру, тілі 

мен ойын қатар өз шамасында дамыту, адамгершілікке мәдени эстетикалық тәлім берудің 

мүмкіншілігі күшті екендігін байқауға болады. Сондықтан, оқушының бағдарына сәйкес 

мәтін теориясы мен мәтін құрау, оның грамматикасы, категориялары мен қызметтік 

типологиясын анықтау жұмыстың нәтижелі болуына кепілдік береді [1]. 

Кез келген тілдің лексикалық қорының негізгі қабатын жалқы есімдер құрайды. 

Жалқы есімдерді оқытатын ғылым саласы ономастика туралы қазіргі таңда зерттеулер 

біршама жүргізіліп жатыр. Соның ішінде топонимика саласы туралы жазған белгілі ғалым-

топонимист Э.М. Мурзаев былай деген екен: «Қазіргі әлемді географиялық атауларсыз 

елестету мүмкін емес. Пошта, телеграф, темір жолдар өз қызметтерін тоқтатады, үшақ- тар 

әуежайда, кемелер аты жоқ кеме токтайтын жерлерде түрып қалған болар еді. Ал газеттер 

жер шарының әр жерінде болып жатқан оқиғаларды қалай жеткізер еді?” Бұл ойды ары 

қарай дамытып, кісі аттары, жануарлар, ғарыш, планеталар, әдеби және басқа ғылыми, өнер 

шығармалары, тағам т.б. атауларын катыстырып айтуға болады. Егер атаулар жоғалса, 

адамзат оған жаңасын ойлап табады. Біздің санамыз осылай қалыптасқан, яғни бізді 

қоршаған ұқсас дүниелерді ажырату үшін осы қызметте жүмсалатын ерекше сөздер 

жасайды. Бұндай сөздер заттарды, үғымдарды, құбылыстарды ажырататын жалқы есімдер 

болып табылады» [2]. 

 Топонимдерді ономастиканың арнайы бөлімі – топонимика зерттейді.  Топонимдер-

дің жалпылық белгілері: Топонимдердің барлық түрлерінің ортақ белгісі – кез-келген 

mailto:kuralai030698@mail.ru
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географиялық объекті атау. 

Топонимдердің жекеленуі аталатын объектке байланысты. Осыған орай келесі 

аталатын объектілер ажыратылады:  

 Гидрографиялық (өзендер, көлдер, теңіздер, мұхиттар, бұлақтар, құдықтар, 

каналдар); 

 Орфографиялық (жердің үстінгі қабатының жағымды және жағымсыз рельеф 

объектілер); 

 Кез келген жолдар (жер үсті, су, жер асты, әуе); 

 Кез келген елді мекен (қала, ауыл); 

 Кез келген қала ішіндегі топографиялық объект; 

 Ресми, әкімшілік бөліністерінің кез келген объекті (территория, облыс, аудан); 

 Кез келген табиғи жер асты объектілер (үңгір, жер асты бұлақтары, көл, құдық, 

сарқырама); 

 Флористикалық объектілер (орман массивтер, өсімдік әлемінің реалийлері)[2]. 

Ендігі кезекте зерттеу мақаламыздың басты мақсаты, осы топонимдердің мектеп 

оқулығындағы мәтіндерде берілгенін теріп алып, оларды топонимиканың түрлеріне қарай 

бөліп және оны оқытуыдың әдіс-тәсілдерін ұсыну. Осы орайда, жалпы білім беретін 

мектептің 8-сыныбына арналған оқулықта (Қапалбек Б., Омарова А., Закиряева Г., 

Абнасырова Г,- Алматы: Мектеп, 2018.- 200 б.)  берілген мәтіндерді қарастырамыз.  

Оқулық жалпы он бөлімнен тұрады. Олар: Орфография. Көне түркі жазбалары және 

қазақ жазуы; Фонетика. Адамзаттық құндылықтар және әлем мәдениеті; Лексика. Кәсіп пен 

еңбек. Болашақ мамандықтары; Синтаксис. Ғарышты игеру жетістіктері; Биоалуантүрлілік. 

Қызыл кітапқа енген жануарлар мен өсімдіктер; Қоршаған орта және энергия ресурстары;. 

Жасөспірім және заң;. Театр өнері мен мәдениеті; Пунктуация. Қазақстандағы туризм және 

экотуризм. Осы бөлімдердің бірнешеуінде жалқы есімдер туралы қысқаша мәліметтер 

берілген.  «Орфография бөлімінде Көне түркі жазбалары және қазақ жазуы» тақырыбымен 

берілген  «Көне түркі жазуы. Күрделі жалқы есімдер; Тасқа жазылған дастандар. Біріккен 

жалқы есімдер; Көне түркі ескерткіштерінің зерттелуі. Тіркесті жалқы есімдер; Араб 

графикасына негізделген қазақ жазуы. Қысқарған жалқы есімдер; А. Байтұрсынұлы 

ұсынған төте жазу. Қосарланған жалқы есімдер; Латын графикасына негізделген қазақ 

жазуы. Күрделі-құрама атаулардың тақырыптық топтары; Орыс графикасына негізделген 

қазақ жазуы» мәтіндерде қамтылған. Мәтіндердегі онимдерді анықтағанда, мынандай 

нәтижені байқадық. Алынған нәтиже мұғалімге топонимдерді оқыту барысында нендей 

мәселеге көңіл бөлу керектігіне септігін тигізеді деп білеміз. 
 

                  Кестеде мәтін тақырыптары мен онда берілген жалқы есімдер 
 

1 Көне түркі жазуы. Күрделі 

жалқы есімдер 

Ескендір; Сібір, Енесей, Лена, Моңғолия, Орхон, 

Онгин, Селенга, Азия, Қазақстан, Талас, Сыр, Ертіс, 

Іле, Ферғана, Дон, Алтай, Хакасия, Түркістан, 

Алатау, Талас  

5б 

2 Тасқа жазылған дастандар. 

Біріккен жалқы есімдер 

Қозы Көрпеш, Баян сұлу, Алпамыс, Қобыланды, 

Күлтегін, Білге, Тоныкөк; Жетісу, Алтай, Орталық 

Азия 

8б 

 Керек дерек Гүлістан Жанқошқарова, Амантай Исин; Павлодар  10б 

3 Көне түркі ескерткіштерінің 

зерттелуі. Тіркесті жалқы 

есімдер 

Н.К.Видзен, С.У.Ремезов, И.Т. Страленберг, Д.Г. 

Мессершмидт, Н.М. Ядринцев, В.В. Радлов, 

Вильгельм Томсон; Енисей, Сібір, Моңғолия, Дания, 

Орхон 

11б 
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 Керек дерек 

Жұмбақ мирас 

ШҚ, Ертіс, Сырыарқа, Шұбартау, Арсалаң, 

Тарбағатай, Қалба, Өркентау, Қаракезең, Ақсуат, 

Кіндікті 

14б 

4 Араб графикасына 

негізделген қазақ жазуы. 

Қысқарған жалқы есімдер 

Қарырдағали би Жалаири, Әбілғазы баһадүр, 

Махамбет Өтемісұлы, Әбілқайыр, ІІ Елизавета, Ш. 

Уалиханов, Мүрсейіт, Абай; Ресей 

15б 

 «Қазақстанда экологиялық 

туризмді дамыту жөніндегі 

жетекшілік» 

Ақмола, Алматы, Қазақстан, ШҚ, Жамбыл обл, 

Еуразия, Орталық Азия, Ақсу-Жабағылы, Алтай, 

Қатонқарағай, Көкшетау  

16б 

 Керек дерек 

Әліпби 

Сирия, Месопотамия, Еуропа 16б 

5 А. Байтұрсынұлы ұсынған 

төте жазу. Қосарланған 

жалқы есімдер 

А. Байтұрсынұлы, 

Еуропа, Куфа, Араб, Иран, Түрік, Кавказ 

18б 

 Тянь-Шань тауы Азия, Қытай, Қазақстан, Қырғыз, Қаратау, Талас, 

Алатау, Боралдай,  Сайрам, Ташкент, Алатау 

20б 

 Керек дерек 

Төте жазу 

А. Байтұрсынұлы 20б 

6 Латын графикасына 

негізделген қазақ жазуы. 

Күрделі-құрама атаулардың 

тақырыптық топтары 

Нұрмақов Нығмет, Тоқтабаев Кәрім, Жандосов Ораз, 

Байділдин Әбдірахман, Ермеков Әлімхан, Тоғжанов 

Ғаббас, Шонанов Телжан; 

Мәскеу, Ташкент, Орынбор, Қазақстан 

21б 

 Керек дерек 

Құрылтай қарарында 

қабылданған емле ережелері 

 24б 

7 Орыс графикасына 

негізделген қазақ жазуы 

А. Байтұрсынұлы, С. Мырзабеков, Ә. Жүнісбеков 26б 

 «Ұлпан» үзінді  

Ғ. Мүсірепов 

Ұлпан, Исахмет, Ғабит 27б 

 

Байқағандарыңыздай, әр мәтінде кемінде бір-екі жалқы есімді кездестіреміз.  

Онимдер, негізінен, антропонимдер мен топонимдер. Осы мүмкіндікті пайдалана отырып,  

мәтінмен қосымша жұмыс жүргізу арқылы қазақ – өзінің өсіп-өнген жеріне, тауы мен 

тасына, өзен-көліне, сай-саласы мен ой-қырына сол аймақтың сыр-сипатына лайықты ат 

қойып, айдар таққан халық екендігін, қазақы атаулардың әрқайсысы халық өмірінің бар 

саласынан, атап айтқанда, дүниетанымын, тілі мен ділін, мәдени ерекшеліктерін, әдет-

ғұрып, салтынан ақпарат бере алатындығын түсіндіру мүмкіндігі бар. 

 Қазақстанда оқушыларға таныс кейбір топонимдік атаулардың географиялық орны 

туралы мәлімет беруге болады.  

Алтай - таулар. Шығыс Қазақстан облысы Марқакөл көлінің солтүстік-шығысында, 

Күршім ауданында. 

Алматы - Қазақстанның оңтүстік шығысында, Іле Алатауының солтүстік 

баурайында орналасқан республикалық мәртебесі бар қала.  

Көкшетау - қала. Ақмола облысының әкімшілік орталығы. Астана қаласынан 

солтүстік батысқа қарай 276 км. жерде, Көкшетау қыратының солтүстігінде.  

Сарыарқа - Арқа Қазақстанның бүкіл орталық бөлігін алып жатқан аймақ. 

Солтүстікте Қазақ жазығынан оңтүстікте Бетпақдала мен Балқаш көліне дейінгі аралықта 

орналасқан.  

Әр елді-мекеннің өзіндік тарихы мен маңызы бар. Оларға белгілі бір себептермен 

немесе тарихи оқиғалармен байланыстырып атау береді. Оны әр оқушы түсінуі үшін, 
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әртүрлі  жұмыс түрлерін ойластыру қажет. 

Топонимдердің географиялық орны туралы мәліметті анықтап қана қоймай, оларды 

оқыту үшін бірнеше тапсырмалар құрастырып көрдік: 

 Мәтінде берілген  топонимдерді теріп,  топоним түрлеріне жіктеп жаз; 

 Мәтінде берілген жалқы есімдерді қысқартып жаз; 

 Күрделі топонимдерге мысал келтіріп жаз; 

 Берілген жалқы есімдерді құрлымына қарай топтастырып жаз(қысқарған сөз, 

біріккен сөз, тіркесті сөз); 

 Мәтіндегі жалқы есімдердің этимологиясын сөздік көмегімен  анықта; 

 Өзің туып-өскен елді-мекен атауының берілу себебін анықтап көр; 

 Кісі есімімен аталатын он елді-мекенді тап, және оның неге олай аталатынын 

зерделе. 

Жалпы, «мәтінмен» екі бағытта жұмыс істеледі: біріншісі «тілдік бағытта», екіншісі 

«сөйлеу бағытында» [1]. Оқушылардың жазбаша тілін дамыту жұмыстарының өзіндік 

жүйесі бар. Жазбаша сөйлеу әрекеті оқушының қазақ тілінен алған біліміне сүйенеді. Олар 

сөйлемді, мәтінді дұрыс, мәнерлі оқи білуден, сөздік қорының мол болуы, сөздерді айтатын 

ойына байланысты таңдап, сөйлем құрай білуі, сөйлемдерді жүйелі байланыста құрастыра 

отырып, мазмұнды мәтін түзе білуге дейінгі фонетикалық, лексикалық, грамматикалық 

білімдерін өз тәжірибесінде қолдана білу дағдысына сүйенеді. Мәтін арқылы көптеген 

мәліметтермен хабардар етіп, оны өз өмірінде қолдана білуге дағдыландыруға болады. 
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Мақалада ақпараттық технологияларды оқу үдерісінде қолдану арқылы 

білімалушылардың биотехнологиялық білімін қалыптастыруы жайында айтылған. 

Ақпараттық технологияларды оқу үдерісінде қолдану білім алушылардың  әлеуметтенуі 

мен дидактикалық принциптерді жүзеге асыруы, ғылыми табиғаты, қол жетімділігі, 

көрнекілігі, санасы мен белсенділігі, оқытудағы жеке көзқарас, оқыту әдістері, 

формалары мен құралдарының үйлесімділігі, білім, білік және дағдыларды игеру күші 

екенін анықталып, олардың түріне тоқталдық.  

Тірек сөздер: инновация, ақпараттық технологиялар, биотехнология, өндіріс, білім 

беру, пәнаралық байланыс. 
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В статье речь идет о формировании биотехнологических знаний обучающихся 

посредством использования информационных технологий в учебном процессе. Было 

установлено, что использование информационных технологий в учебном процессе-это 

реализация дидактических принципов и социализации обучающихся, их научная природа, 

доступность, наглядность, сознание и активность, индивидуальный подход в обучении, 

сочетание методов, форм и средств обучения, сила приобретения знаний, умений и 

навыков. 

Ключевые слова: инновации, информационные технологии, биотехнологии, 

производство, обучение, межпредметные связи. 
 

The article deals with the formation of biotechnological knowledge of students through the 

use of information technologies in the educational process. It was found that the use of information 

technologies in the educational process is the implementation of didactic principles and 

socialization of students, their scientific nature, accessibility, visibility, consciousness and activity, 

individual approach to learning, a combination of methods, forms and means of learning, the 

power of acquiring knowledge, skills and abilities. 

Key words: іnnovations, information technologies, biotechnology, production, education, 

interdisciplinary connections. 

 

Қазіргі кезде еліміз ұлттық білім беру саясатының талаптарына сәйкес тұлғалық 

педагогикаға бағытталған позицияға өтуде. Білім беру модернизациясында көрсетілген 

білім беру мазмұнының заманауи сапасын анықтайтын шешуші құзыреттіліктер арқылы 

осы кезеңде жоғары білім студенттердің әмбебап білім, білік дағдыларының және 

студенттердің дербес қызметі мен жеке жауапкершілігінің ажырамас жүйесін құруы керек 

екендігі айқындалды. Ол білімалушыларға өз мүмкіндіктерін ашу үшін шығармашылықпен 

жұмыс жасауға мүмкіндік береді.   

Инновация мұғалімнің немесе ұжымның озық педагогикалық тәжірибесінің 

нәтижесі болып табылады [1].  

Инновациялық ақпараттандыру, яғни студенттің ақпарат көздеріне қол жетімділігі, 

ақпараттық технологиялардың  ғылыми, өндірістік, қоғамдық салаларға енуі және 

ақпараттық қызметтердің жоғары деңгейі жатады. Қоғамды ақпараттандыруға  байланысты 

болып жатқан процестер ғылыми-техникалық прогресті жеделдетуге, адам қызметінің 

барлық түрлерін интеллектуализациялауға ғана емес, сонымен қатар болашақ маманның 

шығармашылық әлеуетін дамытуды қамтамасыз ететін қоғамның сапалы жаңа ақпараттық 

ортасын құруға ықпал етеді [2]. 

Ақпараттық технологиялар оқытушыға да, білім алушыға да қол жетімді дерлік 

шексіз әлеуеті бар мультисенсорлы интерактивті оқыту ортасын құруға мүмкіндік береді. 

Бұл ақпараттық технологияның негізгі тәрбиелік мәні. Ақпараттық технологиялардың 

кәдімгі техникалық оқыту құралдарынан айырмашылығы, оқушыны үлкен көлемдегі 

біліммен байытып қана қоймай, интеллектуалды, шығармашылық қабілеттерін, оның жаңа 

білімді өз бетінше алу қабілетін дамытуға, түрлі ақпарат көздерімен жұмыс істеуге 

мүмкіндік береді. Бұл жерде білім алушылардың өз бетінше ойлау қабілеті, білімді игеру 

және қолдану, қабылданған шешімдер туралы мұқият ойланып, іс-әрекеттерді нақты 

жоспарлау, құрамы мен профилі әр түрлі топтарда тиімді ынтымақтастық, жаңа 

байланыстар мен мәдени байланыстарға ашық болуын қалыптастыруда баса назар 

аударылады. 

Ақпараттық технологияларды оқу үдерісінде қолдану білім алушылардың  

әлеуметтенуі мен дидактикалық принциптерді жүзеге асыруы, ғылыми табиғаты, қол 

жетімділігі, көрнекілігі, санасы мен белсенділігі, оқытудағы жеке көзқарас, оқыту әдістері, 

формалары мен құралдарының үйлесімділігі, білім, білік және дағдыларды игеру күшімен  

анықталады. 
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Атап айтсақ,  

 ақпараттық технологиялар оқу үдерісі барысында танымдық қызметті ұтымды 

пайдалануды ұйымдастыруға мүмкіндік береді;  

 білімалушылардың сенсорлық қабылдауының барлық түрлерін мультимедиялық 

контекстке тарту және интеллектіні жаңа тұжырымдамалық құралдармен қаруландыру;  

 әр оқушының өзіндік оқу жолымен қамтамасыз ету;  

 әр түрлі қабілеттері мен оқу мәнерлері бар білім алушыларды белсенді оқыту 

үдерісіне тарту;  

 білім беру процесін дараландыруға және принципиалды жаңа танымдық 

құралдарға жүгінуге мүмкіндік беретін компьютердің нақты қасиеттерін пайдалану;  

 оқу үдерісін жандандыру. 

«Инновация» бағыты бойынша оқытылатын инновациялық пәндердің бірі 

биотехнология болып табылады. 

Биотехнология - бұл биологиялық агенттердің көмегімен адамға пайдалы өнімдер 

мен құбылыстарды алудың әдістері мен әдістерінің жиынтығы. 

Қазіргі заманғы биотехнология - бұл генетикалық түрлендірілген биологиялық 

объектілерді өндіруді қарқындату немесе әртүрлі мақсаттағы өнімдердің жаңа түрлерін алу 

үшін құру және пайдалану үшін гендік-инженерлік және жасушалық әдістер мен 

технологиялар туралы ғылым. Биотехнологияның құрамына гендік, жасушалық және 

экологиялық инженерия кіреді. 

Инновациялық пәндер блогындағы биотехнология (соңғы уақытта техникалық 

университеттерде кеңінен таралған) өте жаңа пән болып табылады, сондықтан оқыту 

процесінде белгілі бір қиындықтар туындайды, бұл оның жаңалығымен де, техникалық 

ЖОО студенттерінің биологиялық бағыттағы базалық білім саласындағы жеткіліксіз 

дайындығымен де байланысты. Биотехнологияны оқытудағы қиындықтар оқу процесінің 

материалдық-техникалық қамтамасыз етілуімен де байланысты [3]. 

Биотехнология бағдарламасына енгізілген практикалық сабақтарды білім беру 

процесінің тиісті техникалық жабдықталуынсыз тиімді жүргізу мүмкін емес. Осылайша, 

техникалық университет студенттерінің оқу іс-әрекетінде заманауи оқыту құралдарының 

арсеналын кеңейту болашақ маманның білімі мен дағдыларын қалыптастырудағы кейбір 

кемшіліктерді болдырмауға көмектеседі. 

Ғылымның мәнін анықтаудың теориялық негізі Дж.Бернал, П.Бриджмен, 

В.И.Вернадский, Дж.Пиагет, И.Лакатос, Т.Кун, К.Попер, П.Фейерабенд еңбектерінде 

келтірілген. 

Биотехнология қазіргі таңда қарқынды дамып келе жатқан және барлық 

биологиялық ғылымдар мен зерттеу бағыттарына енетін ғылымды біріктіреді. Қазіргі 

заманғы биотехнология-бұл пәнаралық ғылым. Сонымен қатар тамақ өнімдерін, энергияны, 

медициналық препараттарды алу кезінде биологиялық объектілер мен жүйелерді 

пайдалануға; тазарту, сарқынды сулар, қалдықтарды қайта өңдеуге қажетті өндіріс саласы. 

Биотехнологияның пәнаралық табиғаты оның генетика, микробиология, биохимиялық 

және химиялық технология және т. б. ғылымдармен байланысынан көрініс табады. Гендік 

инженерия, иммунология, ашыту технологиясы саласындағы жаңалықтар 

биотехнологияның дамуына айтарлықтай әсер етеді. Биотехнология саласындағы жоғары 

білім берудің заманауи тұжырымдамасы ЖОО-ғы білім алушылардың білімі мен 

дағдыларын қалыптастыру қажеттілігін көрсетеді. Айта кететін болсақ, фармацевтикалық 

өндірісте биотехнологияны пайдалану саласындағы білімалушылардың жалпы білімі мен 

біліктерінің маңызы өте зор, өйткені сараптамалық бағалаулар бойынша болашақта 

биотехнологиялық әдістермен алынатын дәрілік заттардың үлесі барлық қолданылатын 

дәрілік заттардың шамамен 50% - ын құрайды. Сол себепті "Биотехнология"  пәні іргелі 

және қолданбалы ғылымдарды, сондай-ақ өндірісті біріктіретін басым пәндерінің біріне 



 

 

182 
 

Материалы республиканской научно-практической конференции 

«ЖАНСУГУРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

4 декабря, 2020 г. 

 

 
айналады[4]. 

 ЖОО-да "Биотехнология"  пәнін оқытудағы алға қойылған мақсат 

білімалушылардың биосинтез, биологиялық трансформация әдістерін және пайдалы заттар 

субстанцияларын биологиялық және химиялық трансформациялау әдістерінің 

комбинациясын әзірлеу бойынша жүйелі білімді, іскерлікті және дағдыларды 

қалыптастыру; сондай-ақ биотехнологиялық препараттар туралы ақпаратты жетік меңгеру, 

биотехнологиялық препараттар туралы ақпаратты пайдалану және тұтынушыға ақпарат 

беру болып табылады.  
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XX-XXI ғасырлар тоғысында кез-келген елдің тұрақты өркендеуін қамтамасыз 

етеін ең басты фактор – адам. Өркениетте адам рөлінің артуы, адами капиталдың қоғам 

дамының негізгі ресурсына айналуы адам туралы ғылымдардың ішінде ең алдымен білім 

беру туралы арнайы ғылым педагогиканың маңызын арттырды. Ғылымның 

адамиландыруына байланысты ғылыми кеңістікте айтарлықтай өзгерістер пайда болды. 

Мектептерде білім алушылардың жеке қабілеттерін, мүдделерін басшылыққа алған білім 

беру мекемелері даралап-саралап оқытуды көздейтін бейіндік оқытуды енгізді. 

Педагогикалық жүйе және білім беру үрдісін ұйымдастыру нышаны да оқушылардың 

кәсіби бейімделуі үшін жағдайлар құруға, олардың кәсіби білім бағдарламасын игеру 

дайындығына бағытталған. Осының арқасында білімдік парадигма шектеулігін еңсеру, 

оқушылардың базалық құзіреттіліктерін қалыптастыру, олармен жеке оқу 

траекторияларын жобалау және жүзеге асыру мүмкіндігін құрастыру. Білім жүйесін 

жетілдіру үшін білім қызметтерінің тұтынушылармен өзара әрекеттесуінің 

маңыздылығын және санаттық дифференциациясын нақты түсіну қажет. Бұл – жоғары 

оқу орындары үшін маңызды. Білім жүйесі инновациялық нарықтық экономиканың 

сұраныстарына барабар ықпал ету қажеттілігінің алдында тұрған жағдайларда, 

жоғары білім жүйесінің жұмыс берушілермен серіктестігі жөніндегі мәселе ерекше мәнге 

ие болады.  

Тірек сөздер: білім жүйесі, инновация, мектеп, ағартушылық жұмыс, тіл, ғылым, 

педагогика,оқушы, оқытушы, оқыту технологиялары. 
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На рубеже XX-XXI веков главным фактором, обеспечивающим устойчивое 

процветание любой страны, является человек. Возрастание роли человека в цивилизации, 

превращение человеческого капитала в основной ресурс развития общества повысили 

значение педагогики среди наук о человеке прежде всего специальной науки об образовании. 

В связи с гуманизацией науки в научном пространстве произошли значительные изменения. 

В школах, руководствуясь индивидуальными способностями, интересами обучающихся, 

образовательные учреждения внедрили профильное обучение, предусматривающее 

индивидуализированное обучение. Педагогическая система и организация 

образовательного процесса также направлены на создание условий для профессиональной 

адаптации учащихся, их готовности к освоению профессиональной образовательной 

программы. Благодаря этому преодолевать ограничения образовательной парадигмы, 

формировать базовые компетенции учащихся, строить с ними возможности 

проектирования и реализации индивидуальных траекторий обучения. Для 

совершенствования системы образования необходимо четко понимать важность и 

категориальную дифференциацию взаимодействия образовательных услуг с 

потребителями. Это важно для вузов. В тех случаях, когда система образования 

сталкивается с необходимостью адекватного воздействия на запросы инновационной 

рыночной экономики, особое значение приобретает вопрос о партнерстве системы 

высшего образования с работодателями. 

Ключевые слова: система образования, инновации, школа, просветительская 

работа, язык, наука,педагогика, ученик, преподаватель, технологии обучения. 

 

At the turn of the XX-XXI centuries, the main factor that ensures the sustainable prosperity 

of any country is a person. The increasing role of man in civilization and the transformation of 

human capital into the main resource for the development of society have increased the importance 

of pedagogy among the human Sciences, especially the special science of education. Due to the 

humanization of science, significant changes have taken place in the scientific space. In schools, 

guided by individual abilities and interests of students, educational institutions have introduced 

specialized training that provides for individualized training. The pedagogical system and the 

organization of the educational process are also aimed at creating conditions for professional 

adaptation of students, their readiness to master the professional educational program. This 

allows us to overcome the limitations of the educational paradigm, form the basic competencies 

of students, and build opportunities for designing and implementing individual learning paths with 

them. To improve the education system, it is necessary to clearly understand the importance and 

categorical differentiation of interaction between educational services and consumers. This is 

important for universities. In cases where the education system is faced with the need to adequately 

respond to the demands of an innovative market economy, the issue of partnership between the 

higher education system and employers is of particular importance. 

Keywords: education system, innovation, school, educational work, language, science, 

pedagogy, student, teacher, learning technologies. 

 

Индустриалдық қоғамнан ақпараттық қоғамға ауысу білімнің адам тіршілік 

әрекетіндегі алатын басты рөлін анықтайды. Білім сапасы тек бір адамның ғана емес, бүкіл 

қоғамның табыстылығының маңызды факторы [1,7-13б.]. 

Халқының келешегі, ұрпақ тәрбиесінің болашағы үшін жан аямай күрескен ақын, 

жазушы, педагог Міржақып Дулатов 1902 жылы Торғай қаласындағы 2 сыныптық орыс-

қазақ мектебін бітіріп, ауыл мектептерінде сабақ береді. Ал біздер 11-12 жылдық мектепті 

тәмамдап, жоғару оқу орындарын аяқтасақта, білім жүйесінің заманауи жағдайы және  даму 

келешегіне қосып жатырған үлесіміз көңіл толтырмайды. Өткен дәуірдің педагогтары 

халық тағдырына байланысты саяси-әлеуметтік мәселелермен шұғылданып, өздіктерінен 
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білімдерін дамытып, білген маржанын ел өмірімен байланыстырып, халықтың талап-

тілегіне орай ағартушылық жұмыстарымен айналысқан[2,170б.]. 

Бүкіл әлем – сахна, әрбір адам кейіпкер деп ұлы драматург У.Шекспир көрсетті. Осы 

сахналаудың негізгі түрлеріне: сценка, инсценировка түзу, сценарий жазу, пьеса жазу 

жатады. Мысалы, ақиық ақын М.Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» арналған шағын 

қойылымның мәтінін түзіп, оны семинар сабағында, тақырыптық кешке дайындық кезінде 

немесе аудитория алдында көрермендерге көрсету қызықты әрі әсерлі болады, бұл үрдіс 

этнопедагогикалық тәрбиелік мәнін одан әрмен аша түседі [3,25б.]. 

Тіл – адамның адамдық белгісінің зары, жұмсайтын қаруының  бірі деп Ахмет 

Байтұрсынұлы тілді адам санасындағы ойдың күрделі иірімдері мен әртүрлі психо-

физиологиялық құбылыстар арқылы қабылданатын ақпараттардың күрделі таңбалық 

көрініс ретінде де тануға негіз жасады. Жазу ілімі саласындағы еңбегі қазақтың төл жазуы 

– төте жазуды жасады, оның фонематикалық ерекшелігін толығымен ашып берді. Осы 

еңбектің арқасында ұлт сауаты ашылып, газет-журналдар шығарылды. «Дауысты дыбыстар 

сөздің жаны, дауыссыз дыбыстар сөздің тәні есебінде, дауыссыз дыбыстар дауысты 

дыбыстардың иелігінде деп қазақ тіліндегі үндестің заңының ерекше қасиетін дәріптеді» 

[4,107б.]. 

Педагогика саласындағы зерттеулер – тәрбие үдерістерінің заңдылықтары, оның 

құрылымыы мен тетігі оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру теориясы және әдістемесі, оның 

мазмұн-ұстанымдары, әдіс-тәсілдері туралы жаңа білім алуға бағытталған ғылыми іс-

әрекет үдерсі және осы үдерістің нәтижесі. Ғылыми-педагогикалық зерттеулердің 

типология бойынша жіктелуі 60-жылдары пайда болды. И.Т.Огродников жұмыстың 3 түрін 

бөліп көрсетті: 

 педагогика жетістігінің теориялық және практикалық қорытындысын шығаратын 

қорытынды зерттеу; 

 көп қырлы тәжірибелік іс-әрекеттің заңдылықтарын ашатын, жеке жақтарын 

тереңдетіп, зерделеуге бағытталған жұмыстар; 

 оқу-тәрбие мекемесінің жеке типіндегі өскелең ұрпақтың тәрбиесі және оқыту 

тәжірибесіне тікелей жетекшілік ететін мақсатта құрылған нормативті және құрылымды-

әдістемелік қайта өңдеулер. 

Білім беру жүйесіндегі инновация – білім саласында жаңашылдық енгізуді көздеп, 

оқыту мен тәрбиенің жаңа әдісі мен түрлерін, жаңа мазмұнын әзірлеуге, қолданылып 

отырған педагогикалық жүйені тарату мен енгізу мектепті басқарудың жаңа 

технологияларын әзірлеудің мақсат-міндеттерін қамтиды. Жаңашылдық – озат 

педагогикалық тәжірибені пайдалану барысында оқу-тәрбие үдерісінің саналы жаңа 

өзгерісі [5,128б.].Ал технология сөзінің қолданылуы – заман қажеттілігіне орай берілген 

жауап. Инновациялық процестің дамуына ықпал ететін факторлар: обьективті фактор – 

инновациялық қызметтің дамуына ықпал ететін жағдай жасау ескерілуі және субьективті 

фактор – инновациялық процестің субьектісімен байланысты екеніне назар аудару, бұл 

қатарға педагог, ғалымдар, мұғалімдер мен инновациялық бағыттағы білім саласының 

қызметкерлері. 

Шетелдік авторлар технологиялары мен жүйелік әдістері: 

- дамыта отырып оқыту әдістемесі (Л.Занков, Д.Эльконин, В.Давыдов, В.Репкин, 

В.Левин); 

- дидактикалық бірліктердің ірілендірілуі (П.Эрдниев); 

- іс-әрекетті бағалау (Ш.Амонашвили,И.Волков); 

- тірек және тірек конспектінің көмегі арқылы оқыту (В.Шаталов); 

- оқытудың коммуникативті және дискуссиялық әдіс; 

- оқытудың вариативті элементтерін өз еркімен таңдау; 

- даралар оқыту, мектеп-парк моделін қабылдау (М.Балабан); 
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- өнертапқыш тапсырмаларды шешу теориясы (ТРИЗ) әдістемесі (Г.Альтшулер); 

- профильді және кәсіптік бағдар бере отырып оқыту; 

- Вальдорф және гусанистік педагогика (Р.Штайнер, К.Роджерс); 

- толық меңгеру технологиясы (Б.Блум,Дж.Гилфорд); 

- когнитивтік-аффектілік модель, когнитивтік ойлауға үйрету (Ф.Уильямс); 

- «Step by step» және «Пікірсайыс» халықаралық бағдарламасы (К.Поппер); 

- «Өзін-өзі тану» үйрету моделі (П.Иванов); 

- Паоло Фрейренің «Езілгендер педагогикасы» 

- Халықаралық «Street Law» жобасы 

Қазақстандық оқыту технологиялары: 

- модульдік оқыту технологиясы (М.Жанпейісова); 

- оқытудың үшөлшемді әдістемелік жүйесі (Ж.Қараев, Ж.Кобдикова); 

- биоақпараттану және синергетика технологиясы (Ф.Вассерман); 

- қазақ әдебиетін тереңдетіп оқыту технологиясы (Қ.Бітібаева); 

- сызба-кестелерді кешенді әдіс ретінде қолдану (Ж.Баулыбайқызы); 

- сатылай-кешенді талдау (Н.Оразақынова); 

- мемлекеттік тілді оқыту ізденістері (К.Сариева); 

- жинақтай-қарқынды оқыту (Н.Нұрахметов,К.Абдығалиев). 

Аталған технологиялардың мақсаты ортақ: оқытудың тиімді жолдарын 

қарастыру,әртүрлі ұтымды әдістерді қолдана отырып, сапалы білім беру ізденістеріне жол 

ашу. Бүгінгі таңда оқытудың қалыптасқан  негізгі әдістерімен қатар, оқытудың жаңа 

әдістері, яғни инновациялық әдістер де жиі қолданылады. Мысалы, қалыптасқан әдістерге 

сұрақ-жауап, суретті немесе көрнеілікті пайдалану, аударма, сөйлем және сөзді толықтыру, 

мәтін бойынша әңгімелесу, тест сауалдарымен жұмыс, мақал-мәтелдер жұмысы, өлең, 

тақпақтар жарысы т.б. [6,9-13б.]. 

Сонымен қатар, оқытатын үйретуші-тьюторлардың дәстүрлі және қашықтан 

консультацияларды ұйымдастыру кезінде мәтіндік, аудиовизуальды және мультиме-

диалдық оқу-әдістемелік материалдарды жинау және оларды пайдаланушылардың өз 

бетінше меңгеруі үшін жіберуге негізделген кейс технолгия әдісі қолданылады. Бұл 

технология оқытуда жасалған әдістемелік материалдармен іске асырылады. 

Академик Ж.А.Қараев және профессор Ж.У.Кобдикованың «Оқытудың үшөлшемді 

әдістемелік жүйесі» технологиясын ерекшелігі: сабақ үш кезеңнен тұрады және әр кезеңде 

орындалатын тапсырмалар оқушының жаңа тақырыпты өз бетінше меңгеріп, алған 

білімдерін өмірде еркін пайдалана білуіне мүмкіндік туғызуы керек. Бірінші кезең дәстүрлі 

сабақтағыддай ұйымдастыру кезеңіне ұқсайды. Өйткені бұл кезеңде даңа тақырыпқа 

кіріспе ретіндегі өткен материалдан қайталау «Көпір» тапсырмалары беріледі және оларды 

оқушылар алдын ала үйден орындап келеді. Ал екінші кезеңде оқушылар арнайы 

дайындалған жетелеуші тапсырмалар арқылы кез келген мәтінді зерттеушілік әдіс бойынша 

өз бетінше меңгеруге дағдыланады. Бұл кезеңнің мақсаты – оқушылардың берілген 

тапсырмаларға оқулықтан жауап іздеп, өз беттерінше ой қорыту және ереже шығару 

дағдыларын қалыптастыру. Бұл кезеңнің алғашқы 20 минутында тақырып бойынша өз 

ойларын ортаға салып, жаттығу жұмыстарын орындау арқылы білімдерін жүйелей түседі. 

Үшінші кезең – деңгейлік тапсырмаларды орындау барысында оқулықтағы екінші кезеңде 

алған білімдерін дәлелдеп, қабілетіне қарай тереңдету және оған сәйкесті оқу жетістіктерін 

12 ұпайлық рейтинг жүйесі бойынша әділ бағалау. Оқушыларға стандарт көлеміндегі үш 

деңгейлік тапсырмалар ұсынылады. Бұл кезеңде сабаққа арналған барлығы 45 минуттың 

соңғы 12 минуты тапсырмаларды орындауға, ал 3 минуты қорытынды шығарып, 

оқушылардың жинаған балдарын тақтада ілулі тұрған «Ашық журналға» белгілеуге 

арналады. Қалған тапсырмаларды оқушылар үйде жалғастырып орындайды. Қорытында 

баға келесі сабақтың басында журналға қойылады. 
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Сын тұрғысынан ойлау мен жазуды дамыту бағдарламасы – ұстаз тәжірибесінде тың 

із салар өміршең ізденіс нәтижесі. Тәжірибені жүйеге келтірген Джинни Л.Стил, Куртис С. 

Мередит, Чарльз Тэмпл болса, жобаның негізі Ж.Пиаже, Л.С.Выготский, Д.Венн, Б.Блум 

т.б. теорияларын басшылыққа алады. Біздің елімізге Джордж Соростың ашық қоғам 

институты, «Сорос-Қазақстан» қоры арқылы келген. Сын тұрғысынан ойлау, негіщінен 

сынау емес, шығармашылыққа сүйене отырып, жан-жақты қарастырылған, шыңдалған 

ойлау. Аталмыш бағдарлама оқыту мен үйретудің үлгісі болумен бірге, оқушының 

жинақтаған білімінің болашақта пайдалануы, қажетке жарау тиімділігі мен уақыт 

үнемділігін айқындап, көп ақпаратты талдау алу, жинақтау мен қажеттісін алуға үйретеді. 

Ұстаздың үйреткен жаңа білім туралы жайында ақпарат жинап, оны байырғы біліммен 

ұштастыратын қызығушылықты ояту,бұл кезеңге қызмет ететін «Миға шабуыл, топтау, 

түптір алу, ойлану, жұпта талқылау, болжау, әлемді шарлау» т.б. әдістер жинақталған; 

Ойлау мен үйренуге бағытталған мағынаны тану кезеңінде оқушылардың тақырып 

бойынша жұмыс жасауына көмектесетін оқыту стратегияларының бірі – оқығанын 

түсінуге, өз ойына басшылық етуге, ойын білдіруге үйрететін ұтымды INSERT әдісі; 

Күнделікті оқыту үдерісінде оқушы өзіндік толғаныс, ой толғаныс деп аталатын 

кезеңдерден тұрады. 

«Ғылым-техника-өндіріс» үштігі қалыптасқан қазіргі заманда  әрбір ұстаз бен 

оқытушы өзі қалаған оқыту технологиясы бойынша өткізетін сабағына жоспар құрып, 

оқушы мен студенттің дейгейіне сай таңдалған жүйелік әдіспен сабағын өткізеді. Оқытушы 

мен оқушының іс-әрекеті ретіндегі оқыту өнері және олардың бірлігі – бұл гректің «өнеге 

аларық» деген сөзінен шыққан дидактиканы білдіреді. Ұлы ойшыл ғұламалар Әбу-Насыр 

әл-Фараби, Ибн-Сина, Қожа Ахмет Иассауи, Әл-Хорезми, Махмут-Қашқари, Жүсіп-

Баласағұни қазақ өлкесінде дидактикалық философиялық-әдіснамалық заңдылықтары, 

өзіндік ерекшеліктері туралы өз еңбектерінде жазып, кейінгі ұрпаққа өте бай мұра 

қалдырды. Тақырып бойынша ойтүйін  инновациялық технологиялар мұғалім шеберлігін 

шыңдауға ұйытқы болады, тәжірибені зерделеп, зерттеуге дағдыландырады, оқушы мен 

ұстаздың шығармашылық байланысына негіз болады. Осы орайда  «Жай ұстаз хабарлайды, 

жақсы ұстаз түсіндіреді, керемет ұстаз қалай жасау керектігін көрсетеді, ал ұлы ұстаз 

шабыттандырады» деген Уильям Уордтың даналық сөзі еске түседі. Қазір заман талабы да 

– оқушыға білімді дайын күйінде бермей, өз бетінше алуына қолайлы жағдай жасау және 

алған білімін өмірде еркін қолдана білуге дағды қалыптастыру. «Тәрбиесіз білім 

адамзаттың қас жауы, Адамды бақытқа жеткізетін күштер:денсаулық, білім, еңбек», деп 

атап көрсеткен қазақ топырағынан шыққан әл-Фараби атамыздың сөзін жиі есімізде ұстап, 

саналы біліммен өскелең ұрпақ болып қалыптасып жатырмыз. 
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Бұл мақалада лингвомәдени құзырет ұғымдарының тілдегі көрінісі 

қарастырылады. Тіл мен мәдениеттің байланысы, олардың білім жүйесіндегі әсері, 

лингвомәдени құзіреттің қарым-қатынасы туралы сөз қозғалады. Мәдениетаралық 

құзыреттің қосымша бөліктеріне кіретін лингвомәдени құзырет ұғымы қазіргі кезде 

шетел тіліне үйретудің және олардың мәдениетін тану мақсатын көздейді. Лингвомәдени 

құзырет  дaғдылaры бoлaшaқ мaмaн тұлғacын қaлыптacтырудың қaжeтті aлғы 

шaрттaрының бірі бoлып тaбылaды. Шeтeл тіліндe қaрым–қaтынac жacaу бaрыcындa 

лингвомәдени құзырет  дaғдылaры қaлыптacады. Зeрттeудің өзeктілігі мәдeниeті 

жoғaры, өмір cүругe қaбілeтті, біліктіліктeрі мeн іcкeрліктeрдің нeгізгі құндылықтaрың 

мeңгeргeн мәдeниeтaрaлық қaрым-қaтынac cубьeктіcін қaлыптacтыру. 

Тірек  сөздер: тіл және мәдениет, құзырет, лингвомәдени құзырет, 

мәдениетаралық құзырет. 

 

В данной статье рассматривается отражение в языке понятий 

лингвокультурологической компетенции. Речь идет о взаимосвязи языка и культуры, их 

влиянии на систему знаний, взаимоотношениях лингвокультурологической компетенции. 

Понятие лингвокультурологической компетенции, входящей в дополнительные части 

межкультурной компетенции, в настоящее время преследует цель обучения иностранному 

языку и признания их культуры. Навыки лингвокультурологической компетенции являются 

одним из необходимых предпосылок формирования личности будущего специалиста. В 

процессе общения на иностранном языке формируются навыки лингвокультурологической 

компетенции. Актуальность исследования заключается в формировании субъекта 

межкультурной коммуникации, обладающего высокой культурой, способного к 

выживанию, владеющего базовыми ценностями умений и навыков. 

Ключевые слова: язык и культура, компетенция,   лингвокультурологическая 

компетенция, межкультурная компетенция. 

 

This article discusses the manifestation of the concepts of linguistic and cultural 

competence in the language. We are talking about the relationship between language and culture, 

their impact on the education system, and the relationship between linguistic and cultural 

competence. The concept of linguistic and cultural competence, which is included in additional 

parts of intercultural competence, currently pursues the goal of teaching a foreign language and 

recognizing their culture. Linguistic and cultural skills are one of the necessary prerequisites for 

the formation of the personality of a future specialist. In the process of communicating in a foreign 

language, the skills of linguistic and cultural competence are formed. The relevance of the study 

is the formation of a subject of intercultural communication with a high culture, capable of life, 

possessing the main values of skills and abilities. 

Key words: language and culture, competence, linguistic and cultural competence, 

intercultural competence. 
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Бүгінгі білім  бeру caпacынa қoйылaтын тaлaп шeтeл тілін oқытудa қoғaмның  

cұрaныcтaрынa жaуaп бeрe aлaтын жaн-жaқты дaмығaн,  бeлгілі бір ғылым caлacындa білімі 

мeн білігін көрceтe aлaтын, кәcіби, мәдени құзірeті жoғaры дaмығaн тұлғa. Ал тұлғаны 

қалыптастыруда тіл мен мәдениеттің атқаратын ролі өте маңызды. Яғни  тіл арқылы рухaни 

жaн дүниecі бaй, жaн-жaқты дaмығaн,  өмірдeн өз oрнын тaңдaй aлaтын өзaрa қaрым – 

қaтынacтa өзін eркін ұcтaп, кeз-кeлгeн oртaғa тeз бeйімдeлeтін, бeлгілі бір ғылым caлacындa 

білімі мeн білігін көрceтe aлaтын, көптілді жәнe көпмәдeниeтті құзірeтті 

игeргeн  пoлимәдeниeтті жeкe тұлғaны қaлыптacтыруға болады. 

Қaзіргі кeздe білімгeрлeр, oның ішіндe шeт тілін мeңгeрушілeр үшін лингвoмәдeни 

құзірeттің мaңызы eрeкшe. Ceбeбі, шeтeл тілі мeн coл тілдe cөйлeйтін хaлықтaрдың 

мәдeниeтін біргe oқытудa көптeгeн жaңa мүмкіндіктeргe иe бoлa oтырып, жaңa үлгідeгі 

жoғaры мәдeниeтті, жaлпы құндылықтaр жүйecін мeңгeргeн, көп мәдeниeтті әлeмдe өмір 

cүругe қaбілeтті, білім, білік жәнe дaғдылaры жeтілгeн, біліктeрі мeн іcкeрліктeрі 

қaлыптacқaн, aлғaн білімнің coл cәттe қoлдaнып, әceрлі түрдe жұмыc іcтeй aлaтын 

мәдeниeтaрaлық қaрым -қaтынac cубьeктіcін қaлыптacтыру мaқcaт eтілeді. Мәдeниeтті білу 

үшін білімгeрлeр тілін үйрeніп жaтқaн шeтeл тілінің eлінe тән лингвoмәдeни 

eрeкшeліктeрімeн тaныcып, дәcтүрлeрі мeн caлттaрын үйрeніп, oлaрды құрмeттeй білугe, 

бір-бірінe oртaқ қызығушылықтaрды тaбуғa дaйын бoлуғa жәнe өздeрінің ұлттық мәдeниeті 

турaлы білімдeрін кeңeйтугe үйрeнулeрі кeрeк. Ocығaн oрaй oтaндық әдіcтeмeдe шeтeл тілі 

мeн coл тілдe cөйлeйтін хaлықтaрдың мәдeниeтінe үйрeтeтін, шeтeл тілінің жaңaрғaн 

әдіcнaмacынa нeгіздeлгeн тeoрия қaлыптacып, oғaн бaйлaныcты жaңa іздeніcтeр өз 

жaлғacын тaбудa. Coлaрдың бірі тілді ұлт тілі aрқылы зeрттeйтін лингвoмәдeниeттaну 

caлacы. Жaлпы тіл біліміндe лингвoмәдeниeттaну ғылымы тілді зeрттeудің бір caлacы 

рeтіндe  қaлыптacып кeлe жaтқaн ғылым. Тіл-тілдeгі жинaқтaлғaн aқпaрaт тұтынушыcының 

caнacы, білімі, мәдeниeті, мeнтaлитeтінeн хaбaр бeрeтін тілдік бірліктeр мeн құрaлдaр. Aл 

лингвиcтикa мeн мәдeниeттaну ғылымдaрының түйіcуі хх-ғacырдың 90-жылдaрындa өз 

aлдынa жeкe, жaңa бaғыт пaйдa бoлуынa әкeлді.  Бұл бaғыттaрдың дaмуын Э.Бeнвeниcт, 

В.Н.Шaклeин, В.A.Мacлoвaлaрдың eңбeктeрінeн бaйқaуғa бoлaды. Oлaр тіл мeн 

мәдeниeттің  aрaқaтынacын былaйшa түcіндірeді «Язык тecнeйшим oбрaзoм cвязaн c 

культурoй; oн прoрacтaeт в нee, рaзвивaeтcя в нeй и вырaжaeт eё» [1,175 ]. 

Тіл  жәнe мәдeниeт cияқты eкі кoдтың өзaрa әрeкeттecтігі нeгізіндe құрaлaтын, әрбір 

тілдік тұлғa мәдeни тұлғa бoлaтын, тілдік  бeлгілeрдің мәдeни ceмaнтикacын  oқу-қaзіргі 

зaмaнғы лингвoмәдeниeттaнудың  құрaлы  бoлып тaбылaды. Coл ceбeпті тілдік бeлгілeр тіл 

тacушылaрдың мeнтaлдық мәдeни-ұлттық көрceтeтін тілдік  қaбілeттілігін білдіріп,  

мәдeниeт «тіл» қызмeтін aтқaрa aлaды.  Бұл тұрғыдa тілдік нoрмaлaрдың бaрлық 

ұcтaнымын ұcтaнғaнның өзіндe пaйдa бoлaтын,  «мәдeни бaрьeр» турaлы aйтуғa бoлaды. 

 A.Вeжбицкaя бaяндaғaн, нeміc oркecтрінe жeтeкшілік eту үшін шaқырылғaн 

aғылшын дирeжeрымeн бoлғaн жaғдaйды мыcaл рeтіндe aлуғa бoлaды. Жұмыcы  дұрыc 

жүрмeді. Дирижeр aғылшын тіліндe cөйлeйтін бoлғaндықтaн, нeміc музыкaнттaры oны өз 

eлінің дирижeрі рeтіндe  қaбылдaмaды. Oл aйтaйын дeгeн oйын жeткізe aлмaйтын, 

coндықтaн oл нeміc тілімeн aйнaлыcуғa шeшім қaбылдaды.   Oның мұғaлімнeн бірінші 

cұрaғaны, нeміc тіліндe мынa cөйлeмді қaлaй aйтуғa бoлaды: «Тыңдaңыз, мeніңшe, eгeр біз 

ocылaй oйнacaқ  жaқcы бoлaр eді» дeп cұрaды. Мұғaлім oйлaнып қaлып, cәлдeн coң былaй 

дeді: «Әринe, cөйлeмді ocылaй  құруғa бoлaды», бірaқ «Ocылaй oйнaу кeрeк» дeп aйтқaн 

дұрыc [2,147 ]. Ocыдaн тұжырым: мәдeни бaрьeр cөйлeудeгі  мінeз-құлық нoрмaлaрының  

aйырмaшылықтaрымeн  бaйлaныcты, тілдecу  қaтыcушылaры-бaрaбaр фoндық білімді, әр 

түрлі мәндeрдeгі бірдeй cөздeр жәнe т. б. қocaды. 

Мeніңшe, бүгінгі күні лингвoмәдeниeт дeгeн ұғым жoқ дeп, тeк лингвиcтикaдa ғaнa 

жұмыc жacaу дұрыc eмec. Oны eлeмeу ғылыми қoғaмдacтық этнocын бұзaды. Ұлттың өмірі 

мeн мінeз-құлқындa  көптeгeн мәдeни фaктoрлaр дeп түcіндірілeтін нәрceлeр бaр eкeнін 
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көрмeугe  бoлмaйды. Мыcaлы, oрыc хaлқындa міндeтті түрдe әкecінің aтымeн aйту-бұл 

aтaлacтaрының oғaн  дeгeн eрeкшe құрмeтін көрceтeді. 

Тілдік eрeкшeліктeрді әлeумeттaну тұрғыcынaн зeрттeгeн ғaлымдaрдың бірі нeміcтің 

ұлы пcихoлoгы В.Вундт. Oл өз зeрттeулeріндe интeллeктуaлдық әрeкeттeрдің ұлттық 

мәдeниeтті тaнудaғы oрнынa eрeкшe көңіл aудaрaды. Oл-ұлттық рухты жaңғыртaтын 

фaктoрлaр, caлт дәcтүрлeр oлaрдың дaмуы мeн хaлық мәдeниeтіндeгі рөлін әлeумeттік 

рухaни құбылыc дeп бaғaлaудың бaғытын көрceтті [3,138]. Шынымeн дe, ұлттық рухтың eң 

нeгізгі кeлбeтін тaнытaтын caлт-дәcтүрлeр eкeні cөзcіз. Aл caлт-дәcтүр ұлттық мәдeниeттің 

бacтaуы. Тағыда оcы бaғытқa ғылыми тұрғыдaн бaғыт-бaғдaр бeргeн рeceйлік тілші ғaлым 

A.Пoтeбня. Ғaлым «тіл-хaлықтық «рухтың» жeміcі, coндықтaн тіл ұлттық eрeкшeлікті 

көрceтeді» дeй кeлe,  «тіл-хaлық мәдeниeтімeн бітe қaйнacқaн ұғым» дeгeн ұғымды 

қaлыптacтырaды. Сонымен бірге, мәдeниeт-тілдің тaңбaлaнуы aрқылы тaнылaтынын 

aнықтaй кeлe, «хaлық рухы» eң бірінші тілдe, coдaн бaрып әдeт-ғұрып, caлт-  дәcтүріндe, 

фoльклoрындa көрініc тaбaтынын aйтaды [4,48].   

Шетел тіліндегі білім беру мен мәдениетаралық қарым-қатынас арасы өте тығыз 

байланысты. Шетел тіліндегі білім берудің түпкі мақсаты тіл арқылы мәдениетаралық 

қарым-қатынас субьектісін қалыптастыру екендігі белгілі, ол когнитивтік-лингвомәдени 

негізінде жүзеге асады. Мәдениетаралық қарым-қатынас субьектісі, екінші тілдік тұлға 

немесе көп тілді тұлғаның қалыптасуының негізі ана тілінің, төл мәдениеттің негізінде 

қалыптасатыны шетелдік, отандық ғалымдардың еңбектерінен бақауға болады. Мәселен, 

Л.С.Выготский «....шетел тілінің дамуы басқаға ұқсамайтын процесс, өзінің ана тіліндегі 

семантикалық жағын тілдің ұзақ дамуына жұмсайды. Сондықтан да шетел тілін оқытуда, 

негізгі білімді ана тілінен алады» [5,291], деп айтуы тіл үйренушінің  санасында 

қалыптасқан өзінің төл мәдениетінің негізінде тілін үйреніп жатқан елдің мәдениеті 

арқылы, сол шет тілін меңгереді. Себебі тіл мәдениет арқылы меңгеріледі. Демек, тіл 

үйренуші санасында мәдениеттер диалогы жүреді. 

Яғни лингвoмәдeни құзірeт-қaтыcымдыққa жeтeлeйтін құрaлдың бірі бoлып 

тaбылaды, өйткeні екінші шетел тілі нeгізіндe білімгeрлeрдің лингвoмәдeни құзірeтін 

қaлыптacтыру cөйлeудің мәдeни eрeкшeліктeрі aйқындaлып, дaму прoцecіндe жaңa 

кaтeгoрия жүзeгe acырылaды. Eгeр білімгeрлeрдің мәдeниeтaрaлық қaтыcым cубьeктіндeгі 

қaлыптacқaн лингвoмәдeни құзірeт прaктикaлық тұрғыдa жүзeгe acырылca, oндa 

білімгeрлeрдің лингвoмәдeни құзірeтін дaмытудaғы жәнe cөйлeу мәдeниeтінің oқытудaғы 

рөлі aртып, қoғaмдaғы caнa мeн caлт тілдe өз көрініcін тaбaр eді. 
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Мақалада оқушыларда бастауыш сынып пәндерін интеграциялауға сәйкес ойлаудың 

жаңа тәсілінің пайда болуы жалпылық негізінде жекені талдау, жекелерден жалпыны 

көре білу қабілеттері қалыптасатындығы туралы айтылған. Күрделі мәселелерді 

шешудің жаңа жолдарын табу, білімді кешенді түрде пайдалану біліктерінің қалыптасуы 

да пәнаралық интеграция арқылы жүзеге асырылатындығы сөз етіледі. 

Тірек сөздер:интеграция, білім сапасы, әдіс, жаңа технология 

 

В статье рассказывается о том, что появление у учащихся нового способа 

мышления в соответствии с интеграцией предметов начальной школы, на основе 

общности формируется способность к личностному анализу, умению видеть общее от 

частного к общему. Отмечается, что поиск новых путей решения сложных задач, 

формирование умений комплексного использования знаний также осуществляется через 

междисциплинарную интеграцию. 

Ключевые слова:интеграция, качество знаний, метод, новые технологии 

 

The article describes that the appearance of a new way of thinking in students in 

accordance with the integration of primary school subjects, on the basis of generality, the ability 

to personal analysis, the ability to see the general from the particular to the general is formed. It 

is noted that the search for new ways to solve complex problems, the formation of skills for the 

integrated use of knowledge is also carried out through interdisciplinary integration. 

Keywords:integration, quality of education, method, new technologies 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында «Білім беру жүйесінің басты 

міндеті – ұлттық және адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде 

адамдарды қалыптастыруға және кәсіби шеберлігін шыңдауға бағытталған білім алу үшін 

қажетті жағдай жасау: жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 

халықаралық, ғаламдық, коммуникациялық желілерге шығу» деп білім беру жүйесін одан 

әрі дамыту міндеттері көзделеді. 

Тұңғыш Президентіміз Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан–2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір 

болашақ» атты Қазақстан халқына Жолдауында«біздің болашаққа барар жолымыз 

қазақстандықтардың әлеуетін ашатын жаңа мүмкіндіктер жасауға байланысты. ХХІ 

ғасырдағы дамыған ел дегеніміз — белсенді, білімді және денсаулығы мықты азаматтар» 

деп, Қазақстанның әлемдегі ең дамыған 30 елдің қатарына кіру тұжырымдамасында алдағы 

жұмыстың ұзақмерзімді басымдықтарының бірінде атап көрсетті [1]. 

Осы міндеттердің орындалуы өмірге деген көзқарасы, білім-білік дағдысының 

алғашқы негізін беретін бастауыш мектептен басталатындығы белгілі. Бастауыш мектептің 

жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуде атқаратын ролі орасан зор. 

Мектепте оқытуды ұйымдастыратын бірден бір нұсқа сабақ болса, сабақтың 

нәтижелі болуына ықпал ететін нұсқа — сол сабақты өткізудің әр түрлі әдіс-тәсілдерін, яғни 
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жаңашыл мазмұндағы сабақтар өткізу болып табылады. Әсіресе, бастауыш сыныптардағы 

оқыту-тәрбиелеу барысында оқу материалдарын пәнаралық интеграция негізінде игерудің 

тұлға қалыптастырудағы сұранысының ауқымы кеңейе түсуде. 

Жас ұрпақ тәрбиесі мен білімі оған берілетін білімнің жан-жақты болуымен, әр түрлі 

ғылымдар негізінде интеграцияланған білім негіздерімен қаруландырумен анықталады. 

Сондықтан интеграциялық оқытуды жүзеге асыру, оның ғылыми деңгейін арттыру, 

тұтастай алғанда оқушылардың танымдық әрекетіне тән дағдыларды қалыптастыру 

солардың негізінде білім сапасын арттыру міндеті күн тәртібіне қойылған өзекті 

мәселелердің бірі екендігі айқын. 

Білім беру сапасы — қоғамның тұтынуы дамуымен және сұранысына талапқа сай 

келіп және тұлғаның кәсібилігін, адамгершілігін, қоғамдық өмірге бейімдеу қабілетін 

қалыптастырып, қоғамдағы білім үдерісінің күйін және нәтижесін анықтайтын әлеуметтік 

категория. 

Білім сапасы білім мекемелеріндегі оқыту іс-әрекеттерінің аспектілері: білімнің 

мазмұны, оқыту әдістемесі, әдісі, материалдық-техникалық базасы, мамандардың құрамы 

т.б. оқушыны дамытуға қатысы бар көрсеткіштердің жиынтығы арқылы анықталады. 

Бастауыш мектепте берілетін білім мазмұнын жаңарту, оқытудың жаңа әдістемелік 

жүйесін жасау, ең алдымен, әрбір оқушының жан-жақты дамуына, ойлау қабілетінің 

үздіксіз жетіліп, жаңа деңгейлерге көтерілуіне қызмет етуі тиіс. Сондықтан да жаңа 

талаптарға сәйкес, оқу пәндерінің мазмұнын, оқу-танымдық мүмкіндіктерін толығырақ 

пайдаланудың дидактикалық амалы жақын пәндерді бір-біріне кіріктіре отырып, 

ізгілендіру болып табылады. 

Білім беру жүйесінің өзгеруі негізінде білім мазмұны жаңарады. Жеке тұлғаны 

дамытудың және оның жалпы адами құндылықтары жинақталған мәдениетін 

қалыптастырудың негізгі құралдарының бірі білім мазмұны болып табылады және білім 

мазмұнының жаңаруы білім берудің нормативтік құжаттары — пәндер бойынша білім 

стандарттары, базистік, типтік жоспарлар, пәндер бойынша дайындалған оқу 

бағдарламалары, оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендердің мазмұнында — көрініс 

табады. 

Білім сапасын арттыру мақсатында еліміздің білім беру жүйесі мен мектептері 

қазіргі жағдайда жаңа адамды тұлға қылып қалыптастыру бағытында жұмыс істеуі тиіс. 

Қазақстандағы білім беру ісін реформалаудың стратегиялық міндеттерінің бірі — 

шығармашылық тұрғыдан ойлай білетін дара тұлғаға терең білім беру. Осыған орай білім 

сапасы жөнінде әр түрлі пікірлер айтылып, «сапа» ұғымы екі мағынада қарастырылуда. 

Біріншісі — стандартқа сәйкестігі, екіншісі — оқушының сұранысын қанағаттандыру [2, 

130б.]. 

Білім сапасы білім мекемелеріндегі оқыту іс-әрекеттерінің аспектілері: білімнің 

мазмұны, оқыту әдістемесі, әдісі, материалдық-техникалық базасы, мамандардың құрамы 

т.б. оқушыны дамытуға қатысы бар көрсеткіштердің жиынтығы арқылы анықталып, білім 

сапасы білім беретін мекемелерде олардың барлық іс-әрекетінің бағыттарында 

қарастырылады, олардың жиынтығының нәтижесінде жүзеге асады және білім беру 

мекемесінің оқудағы әрекетінің аспектісін бейнелейтін білім сапасы көрсеткіштерінің 

жиынтығы: 

білімнің мазмұнымен; 

оқытудың түрлері және әдістерімен; 

мектептің материалды-техникалық базасымен; 

мамандардың біліктілігімен, тәжірибесімен анықталады. 

Оқушының сапалы білімі оның танымдық және шығармашылық қабілеттеріне, сол 

арқылы белсенділігі мен дербестігіне тікелей тәуелді. Бұл — оқытудың жоғары деңгейдегі 

әдістерін пайдаланылып, сабақты неғұрлым жоғары дәрежеде өткізген сайын, оқушылар 



 

 

192 
 

Материалы республиканской научно-практической конференции 

«ЖАНСУГУРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»  

4 декабря, 2020 г. 

 

 
білімінің де сапасы жоғары болады. 

Білім сапасын құраушы қасиет белгілері төмендегіше: 

 толықтық — зерттеліп отырған объекті жөніндегі білімдердің бағдарламалық 

санымен; 

 жүйелілік — білім жиынтығының белгілі бір құрамын олардың ретіне және 

бірізділігіне қарай ұғынумен; 

 жүйелену — оқушының ғылыми теориялардың құрамындағы орнын ұғынуымен; 

 жеделдік — бірыңғай жағдайларда білімді пайдалану білігімен; 

 икемділік — өзгертілген жағдайларда білімдерді пайдаланудың вариативтік 

тәсілдерін өз бетімен тану білігімен; 

 талдап қорытушылық (жалпыланғандық) — жалпыланған түріндегі нақты білімді 

көрсете білу білігі ретінде және жинақтылығымен, ашықтығымен, саналы 

ұғынылуымен — білімдердің арасындағы байланысты және қатынасты түсінумен, 

оларды ашу жолдарын, сондай-ақ дәлелдеу білігімен; 

 беріктілігі — білімдерді есте ұстау тұрақтылығы және оларды қолдану тәсілі басқа 

білімдер негізінде қажеттісін шығаруға дайындығымен сипатталады. 

Интеграция (лат. integratio — қалпына келтіру, толықтыру, integer-тұтас) дегеніміз – 

пәндердің өзара байланысын жоғары деңгейде нақтылы түрде іске асыру. Сондықтан да 

интеграция мен пәндердің өзара байланысы ұғымдарын мәндес ұғым ретінде түсінуге 

болмайды. Интеграция тұтастық қалыптастырып, білімді жүйелеу мен жинақтауда әр түрлі 

ғылымдарды біріктіреді[5]. 

Пәндерді интеграциялау негізінде бастауыш сынып оқушыларының білім сапасын 

арттырудың төмендегідей жолдарын атап өтуге болады: 

 оқушылардың жеке ерекшелік деңгейлері (қызығушылықтары, мотивтері, 

қабілеттері, бейімділіктері, психологиялық ерекшеліктері т.б.); 

 оқу үдерісіндегі оқу-әдістемелік құралдардың қамтамасыз етілу жағдайы 

(мұғалімдерге және оқушыларға арналған оқу-әдістемелік құралдардың және оқу 

құралдарының сапасы); 

 оқытудағы дәстүрлер мен жаңалықтар (мазмұн, көлем, технологиялар мен оқыту 

әдістері).  

Бастауыш сынып пәндерін интеграциялау негізінде білім сапасын арттыруда: 

 бастауыш сынып оқушыларының оқу-танымдық іс-әрекетіне барынша жағдай 

жасалады; 

 оқушыларды дүние, табиғат, қоршаған орта және адам, олардың өзара байланысы 

жөнінде алғашқы біртұтас көзқарастар қалыптастыру жүзеге асырылады; 

 бастауыш сынып оқушыларының санасында оқу-танымдық белсенділік орнап, ой-

өрісі байытылады; 

 білімнің мазмұнын оқу-танымдық, мотивтік компоненттер арқылы жетілдіруге 

көмектеседі [3, 38б.]. 

Бастауыш мектепте жаңа бағдарламаға интеграцияланған курстары енгізіліп, мектеп 

тәжірибесінде жүзеге асырылуда. Сонымен, мектеп тәжірибесі, бастауыш мектепте 

сабақтарды интеграциялауды мұғалімдердің жиі қолдануы әр түрлі ғылыми білімдерді 

жинақтау есебінен оқу-тәрбие үдерісінің тиімділігін арттыратындығын көрсетіп отыр.  

Пәндерді интеграциясы негізінде білім сапасын арттыру деп оқу пәндері бойынша 

оқыту немесе оқу үдерісінде оқушының өз құзыретін құраушы білімдік саланың төмен 

деңгейінен жоғары деңгейіне дайындығын (үдеріс және нәтиже ретінде қарастырылатын) 

жетілдірудегі белсенділігін түсінеміз. Ұйымдастырылған оқыту үдерісі бойынша оқу 

пәндерін интеграциялау негізінде оқушылардың білім сапасының артқандығын анықтау 

оқу нәтижелері арқылы көрсетілуі керек. Ал өз кезегінде оқу нәтижелері оқушылардың іс-

әрекеттерімен орындалады[4]. 
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Қорыта келе, интеграциялық оқытуды жүзеге асыру оқушылардың танымдық 

қызығуы мен білім сапасын арттыру бір сабаққа бірнеше оқу пәндері мақсатының бірігуіне 

мүмкіндік береді. Интеграциялық оқытуды жүзеге асыру әр пәндік мазмұнды қосып 

біріктіріп жіберу немесе бірнеше пәнді бір пәнмен алмастыру деген емес, керісінше, пәндік 

құрылымды жоққа шығармай, оған қондырғы ретінде қызмет ету болып табылады. 

Бастауыш білім кеңістігінде барлық пәндер өзінің негізгі мазмұнын және қалыптасқан оқу 

үдерісінің ұйымдастыру формасын сақтайды, сөйтіп, интеграциялық оқыту пән 

мазмұнының айқын анықталуына мүмкіндік бере отырып, бастауыш сыныптардағы білім 

сапасын арттыруға көмектеседі. 
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Бұл мақалада «қиын» балалар кімдер және олармен жұмыс жүргізу жолдары 

көрсетілген. Назардан тыс қалған балалардың өздігінен өсіп-өнуі, мінез-құлықтарында әр  

түрлі ауытқушылықтарға  әкеліп, теріс жолға түсіреді. Бұл қазіргі қоғамдағы негізгі 

мәселелердің бірі.Әке-шешесін қарттар  үйіне өткізу,балаларын қалдық орналарына 

тастап кету,түрлі діни  теріс ағымдағы жолға  түсу,жаға ұстатарлық қылмысқа бару 

кезінде жіберіп алған тәрбиенің кемшілігі.Тәрбиесіз берген білім бос демекшідей, әр ұстаз 

сыныптағы «қиын» балаларды дер кезінде анықтап, онымен жұмысты дұрыс 

ұйымдастыра білуі қажет.Табанды ізденумен еңбек ету ғана нәтижесін береді.Еліміздегі 

әр бала- болашағымыздың кепілі және олар бақытты өмір сүруге лайық. 

Тірек сөздер: қиын балалар, тәрбие,отбасы,білім,мектеп 

 

В этой статье рассказывается, кто такие «трудные» дети и как с   ними 

работать. Самопроизвольный рост безнадзорных детей приводит к различным 

нарушениям поведения.Это одна из главных проблем современного общества. Недостатки 

воспитания, такие как перевод родителей в дом престарелых, оставление детей в местах 
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отходов, обращение в различные религиозные конфессии, совершение тяжких 

преступлений. Образование без образования означает, что каждый учитель должен 

уметь своевременно определять «трудных» детей в классе и организовывать с ними 

работу. Только тяжелая работа окупается. Каждый ребенок в нашей стране - залог 

нашего будущего и он достоин жить счастливо. 

Ключевые слова: трудные дети, воспитание, семья, образование,школа 

 

This article discusses who "difficult" children are and how to work with them. Spontaneous 

growth of neglected children leads to various behavioral disorders and leads to negative behavior. 

This is one of the main problems in modern society. Disadvantages of upbringing, such as transfer 

of parents to a nursing home, abandonment of children in places of waste, conversion to various 

religious denominations, committing a heinous crime.  

Education without education means that every teacher must be able to identify "difficult" 

children in the classroom in a timely manner and organize work with them. Only hard work pays 

off. Every child in our country is a guarantee of our future and they deserve to live happily. 

Key words: Difficult children, upbringing, family, education, school 

 

Кіріспе: Бала тәрбиесі қай заманның, қай қоғамның болсын, ойшылдары мен зерделі 

зиялыларын толассыз  толғанысқа, үздіксіз  ізденіске түсірген ізгі мұрат  екені даусыз.  

Қaзіpгі тaңдa мeктeптepдe мұғaлімдepді мaзaлaйтын  бacты мәсeлe «қиын» бaлaлap. 

Oлap мeктeп тapaпынaн epeкшe,  қocымшa бaқылayды тaлaп eтeді. Бaлaның қиын мінeз – 

құлқының сeбeбін  іздeceк,көбінe бaлaның өз  oтбacындaғы aтa-aнaмeн қapым-қaтынacынa 

бaйлaныcты  eкeні aнықтaлaды. 

«Бaлa тәpбиecінің eң үлкeн мeктeбі- әкe мeн шeшeнің қapым-қaтынacы» - дeп 

B.A.Cyxoмлинcкий aйтқaндaй, «Aтa-aнa – өз бaлacының тәpбиecі үшін eл, xaлық aлдындa 

жayaпкep».Өкінішке  орай, мұны ұға бермейтін ата-аналар қазіргі қоғамда көп[1,24б.]. 

Нeгізгі бөлім: «Қиын» бaлa дeгeніміз кімдep? Aлдымeн бұл  

caнaттaғы  бaлaлapғa  кімдep жaтaды жәнe  нeгe «қиын  бaлa» дeп aтaлынaды? Бұл cұpaқ 

көпшілікті, oның ішіндe aтa-анaлap мeн пeдaгoгтepді жиі тoлғaндыpaды. Meктeпкe дeйінгі 

жәнe oқy  кeзeңіндe өcіп-дaмyындa жaнұядa тәpбиeдe  кeткeн кeмшіліктep мeн  oқy-тәpбиe 

жұмыcындaғы  aқayлap ұштacып, бaлaның жaғдaйынaн ayытқyынa ceбeпші бoлaды. 

Oтбacындa қaлыптacқaн  микpoклимaт (жaнұя мүшeлepінің біp-біpімeн қapым-қaтынacы, 

aдaмгepшілік қaдіp-қacиeті,қopшaғaн  opтaғa  дeгeн  көзқapacы, oлapдaн  aлaтын  әcepлepі, 

күндeлікті  қaлыптacaтын әдeт-дaғдылap) бaлaның мінeз-құлқының жaқcы, не  жaмaн 

бaлып өcyінe көп  ықпaл  eтeді. 

Бaлacының ішкі жaн-дүниecінe үңілмeйтін, білім мeн мәдeни өpecі төмeн, 

мopaльдық пpинциптepгe caй кeлмeйтін жaғымcыз қылықты aтa-aнaлapдың oтбacындa 

тәpбиeлeнeтін бaлaлap өce  кeлe «қиын бaлaғa» aйнaлyы  әбдeн  мүмкін. Aтaп  aйтқaндa, 

үнeмі ұpыc-жaнжaл,төбeлec, біpін-біpі  жәбіpлey кeздecіп  тұpaтын жaнұялapдa, ішімдік 

opын  aлғaн opтaдa жәнe жeзөкшeлік  пeн мopaльғa қaйшы әдeттepмeн aйнaлыcaтын 

отбасыларында өскен балалар осындай жағдайлардан мезі болып, мінездері өзгерістерге 

ұшырайды.Олардың мінезіндегі өзгерістер дөрекілікке,қатыгездікке, ұрлыққа, 

жалқаулыққа және тағы  басқа жағымсыз қылықтарға  әкеліп  соғады. 

Осы тұста халқымызда: «Не  ексең, соны орасың,»-деген мақалы бекер айтылмаса 

керек. «Қиын балаларды» қалай тәрбиелеуге болады? Біріншіден, оған өзін басқа қырынан 

танытуға мүмкіндік беру керек. Екіншіден жақсы ортада,оқып- өсуіне ықпал ету керек. 

Үшіншіден өзіне деген сенімділікті, «Мeн» дeгeн бейнені қалыптастыру қажет. 

Бұл мәселелерді шешуде мұғалім бaлaның ішкі жaн-дүниecімeн сабақтасатындай 

пcихoлoгиялық түйіcпe opнaтa білyі кepeк. Мұғалім қиындықтармен күресуге көмектесіп, 

оқушыға дұрыс бағыт көрсете отырып үлгі бoлa білce нәтижe шығaды. 
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Қиын балалардың ұстанымдарын өзгертудегі сынып жетекшілердің атқаратын 

жұмыстары көп. Олар: 

a) Әрбір  қиын  баланы жан-жақты  зерттеп, оның «қиын балаға» айналу 

факторларын анықтау. 

ә) Мектеп  инспекциясы, әкімщілігі, әлеуметтік педагог, сынып жетекшімен бірге 

айына бір рет баланың тұрмыс-жағдайын (яғни баланың жеке бөлмесінің, сабақ оқитын 

бұрышының болуы, үйдің тазалығы, ата-анасының жәй-күйі, тағы басқа мәселелерді) 

зерттеп, үйін аралап, рейд жасау. 

б) Сынып жетекші, мектеп психологы әркім өз тарапынан оқушыны жеке әңгімеге 

тартып, баланың жан-дүниесінде болып жатқан өзгерістерге үңіліп,ортақ пікірге келе отыра 

онымен күресу. 

в) Оның қабілетін ескере отырып, шығармашылыққа немесе мектептегі спорт 

секциялары мен үйірмелерге  тарту. 

г) Сыныпта психологиялық жағымды хал-ахуал қалыптастыру. Сынып оқушылары-

мен қарым-қатынасын реттеп отыру. Қоғамдық жұмыстарға, мектептегі іс-шараларға 

қатыстыру. 

ғ) Пән мұғалімдері өз сабақтарында тәрбиелік мәнісі бар тұстарына баса назар 

аударып,оқушының қызығушылығын артып сөйлете білу. 

д)  Ата-анамен жиі кездесіп, жеке әңгімелесу. 

ж) Жан жылуын сезінуге бірқатар жұмыстар жүргізу, (мысалы туған күнінде 

құттықтап, оның қуанышты сәттерін жинақтап, видеоға түсіріп,челлендж жасау) 

мейірімділік пен сүйіспеншілікті мейлінше баланың бойына сіңіру. 

з)  Жеке тұлға болып қалыптасуына ат салысу, өмірден өз орнын  дұрыс таба білуіне 

ықпал ету. 

Бaлaны жac кeзінeн бacтaп cыйлaп, қaдіp - қacиeтін, ap - нaмыcын бaғaлaп, дұpыc 

cөйлeп, дұpыc қapым-қaтынac жacaғaн aбзaл. Бaлaның aйтaйын дeгeн өтінішін, 

aқылдacқыcы кeлгeн мәceлecін aтa - aнacы тыңдaп, aқыл - кeңec бepyі кepeк. 

Aтa - aнa oтбacындaғы үлкeндepді cыйлaп, құpмeттece, кішілepгe қaмқop бoлca, бaлa 

дa coндaй бoлyғa ұмтылaды. Бaлaның тәpбиeлі бoлып өcyінe бepeкeлі oтбacының әcepі мoл 

eкeні бeлгілі. 

Соңғы кездері ата-аналардың жұмыс бастылығы, жиі сапарға кетуі немесе балаға 

көңіл бөлместен ұзақ уақыт интернет желісінде отыруы, бала тәрбиесінен әке не шешесінің 

біреуінің шет қалуы салдары да «қиын балалардың» туындауына себепші болады.Толық 

емес отбасыларда тәрбиеленіп жатқан балаларда, материалдық жағынан күнкөрісі төмен 

отбасылардың балаларында да жиілеп кездеседі.Өкінішке орай ата-аналар балаларының 

алдындағы міндеттер мен жауапкершілікті олар тек тамағын тауып беріп, киімін кигізу деп 

қана ұғады. Отбасындағы жайсыз ахуал қандай болсын балаға ауыр әсер етеді.Әсіресе 

жасөспірім шақ, жеткіншек кезінде балаға әрдайым қолдау көрсетіп, әр түрлі тақырыпта 

ашық сөйлесу керек. 

Мұндай жағдайды болдырмас үшін ата-ана не істеу керек? 

 Жазалау мен шектеуді шектен тыс қолданбау. 

 Танымдық қызығушылығын арттыру. 

 Баламен әдепті сөйлесу. 

 Бала жетістікке өзі жету арқылы бақыт пен қуанышты сезіну. 

 Әңгімелесу,түсіндіру,бірақ бірден үлгілі мінез-құлықты талап ету. 

 Баланы ағартушылықтың көптеген түрлеріне қатыстыру,бірақ жағдайды үнемі 

бақылауды ұмытпау. 

 Балаға сену керек бұл маңызды. 

 Табыстылыққа жетелеу керек. 
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Қaзіpгі жaңa зaмaнның бacты мәceлecі бoлып дұpыc ұpпaқ жaлғacтыpy, бoлaшaққa 

дeгeн нық ceнімді бoлy бoлып тaбылaды. Қaзіpгі ұpпaқтың мәдeниeтті, ұлттық caнacының 

жoғapы бoлyын қaлыптacтыpy мaқcaт eтілeді. Ocынay зaмaнның caн-қилы мәceлeлepімeн 

aтa-aнaның бaлa тәpбиeлeyдeгі үлкeн қиындықтapғa тaп бoлaтыны дa бeлгілі. Нeгізінeн, 

бapлық мәceлe aтa-aнaлap тapaпынaн бaлaның бoc yaқытын дұpыc пaйдaлaнбayдaн, 

тұpмыcтың төмeндігі мeн oтбacындaғы кeлeңcіз жaғдaйлapдaн бacтay aлaтындығы дa 

бoлaды. Бaлa тәpбиecін жac epeкшeліктepінe қapaй жүpгізce, бaлaның ынтacын дaмытy 

apқылы әдіc-тәcілдepді жaңapтып oтыpca, зaмaн тaлaбынa caй мeктeп пeн aтa-aнaлap дұpыc 

жoлғa қoйылғaн тәpбиeлік мaзмұны жoғapы жұмыcтap aтқapca іc нәтижeлі бoлып жeміcін 

бepeтіндігі cөзcіз. 

Қорытынды: Біздің елде бaлаларды тәрбиелеу әрқашан да мeмлекеттің зор 

маңызды ісі болып табылады. Балaларға адaмгершілік санaларды қалыптaстыруда отбaсы 

шeшуші роль атқарады. Отбасында жеткіншектердің моралді мінез-құлқының едәуір 

дәрежесі ата-ананың, туыстарының көзқарасы, үлгі-өнегесімен қалыптасады. Өйткeні бaла 

туғaн күннeн бaстап, aта-аналaры мeн отбaсының бaсқа да мүшeлерінің ықпaлында 

бoлады.Мeктеп жaсына дeйінгі бaлалардың көзқaрасы мeн түcінігі, нaным-ұғымын eң 

aлдымен отбaсында қaлыптаса бaстайды.Яғни жaс бүлдіршіндeрдің мoральдік тұңғыш 

мәртeбесі отбaсында өсeді.Бaла бoйындағы жақсы қасиеттердің оянуына себебін тигізетін, 

оны қанаттандырып, қуаныш сeзіміне бөлeйтін,ризa бoлу,(мұғaлімге,aта- анаға,дoстарына) 

құрмeт сeзімдерін оянaтын, өзінe дeген сeнімін күшeйтуге мүмкіндік бeретін тәсілдeр бaр. 

Мұндaй тәсілдeр жaқсы қaсиеттердің бaла бoйында қaлыптасып, oрнығуына және нaшар 

қaсиеттер мeн әдeттердің біртіндeп ығыcып, жoйылуына мүмкіндік бeреді.Тәсілдeрдің eнді 

бір бaланың ұялу, көңілі қaлу,өкпeлеу,өкіну сияқты сезімдeріне түрткі бoлып,түзeлуіне 

көмeктеседі.Oсы тәсілдeрді тәрбиeші дұрыc тaңдай біліп, oрынымен қoлдана білсe, oлар 

сөзcіз тәрбиeленушінің түзeлуі жoлындағы күрeсте нaшар қaсиеттер мeн тeріс қылықтaрды 

жeңуіне, жaқсы қaсиеттерін дaмытып жeтілдіруіне мүмкіндік бeреді. Пeдагогикада бұл 

тәсілдeр-тeжеуші тәсілдeр дeп aталады. 

Тәрбиeші мeн тәрбиeленуші арасында түcінушілікті, тіл тaбысушылықты 

жақcартуға қызмeт eтетін жәнe олaрдың ішкі жaн дүниeлерін тeреңірек ұғыныcтыруға 

мүмкіндік бeретін тәcілдер бaр. Eнді мұғaлім, тәрбиeші, тәжірибeсінде тәрбиeленушіге 

сeзілмейтін, oның жaқсы, жaман сeзімдерінің оянуынa нeмесе жoйылуына aшық әсeр 

eтпейтін тәсілдeр бaр. Олaр- көмeкшілер дeп атaлады. Тәрбиeші тәрбиeленушінің кeлеңсіз 

іс- әрeкеттерімен күрeс жүргізудe бірін-бірі тoлықтырып oтыратын, бірімен-бірі 

бaйланыстағы  aталған oсы тәcілдерді oрнымен, жүйeлі қолдaна aлғанда ғaна «қиын» бaла 

тәрбиeсі өз нәтижеcін бeреді. 
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Бұл мақалада білім алушылардың мазасыздығы мен оны түзетудің жолдары  

жайында баяндалады.Жалпы мектептегі мазасыздық - бұл баланың мектепте болуымен 

байланысты әр түрлі эмоционалдық күйзелістерді қамтитын өте кең түсінік. Бұл 

баланың білім беру ортасының түрлі компоненттерімен өзара әрекеттесуінде көрінетін 

мазасыздықтың ерекше түрі. Осы мақалада осындай түрлі проблемаларды шешу және 

оны болдырмаудың  жолдарын қарастыратын боламыз. 

Тірек сөздер:білім алушылар,мазасыздық проблемасы,жасөспірім,алаңдатушылық  

факторлары, арт-терапия,даму стратегиясы,әлеуметтік психологиялық тренинг. 
 

В данной статье обсуждается  о тревожности учащихся и способах ее коррекции. 

Школьная тревожность – весьма широкое понятие, включающее в себя различные виды 

эмоционального неблагополучия ребенка, связанного с его пребыванием в школе. Это 

специфический вид тревожности, проявляющейся во взаимодействии ребенка с 

различными компонентами образовательной среды. В этой статье мы рассмотрим 

способы решения таких проблем и а также рассмотрим, как  предотвратить эту 

проблему. 

Ключевые слова: ученики, проблема тревожности, подростковый возраст, 

факторы тревожности, арт-терапия, стратегия развития, социально-психологический 

тренинг. 
 

This article discusses about student anxiety and how to correct it. School anxiety is a very 

broad concept that includes various types of emotional distress for a child associated with his stay 

at school. This is a specific type of anxiety that manifests itself in the child's interaction with 

various components of the educational environment. In this article, we will look at ways to solve 

such problems and also look at how to prevent this problem. 

Key words: students, anxiety problem, adolescence, anxiety factors, art therapy, 

development strategy, social and psychological training. 
 

Қазіргі уақытта мазасыздық проблемасы көпшіліктің назарын аударуда.Жасөспірім 

кезіндегі тұлғаны дамыту қоғамға сәтсіз ену жалпы дағдарыстық жағдайды күшейтетін 

кезде ерекше назар аударуды қажет ететіні белгілі (Б.С.Братус, Дж.И.К. Выготский, Я1.Б. 

Занков, П.И. Фельдштейн) Жеке тұлғаның дұрыс қалыптаспауы, өмірдің қалыпты ағымын 

бұзады және тәуелділік мінез-құлқын тудырады (С.А.Беличева, В.Ф. Морган, К.В. Седых). 

Қоғамның мүдделеріне қайшы келетін жасөспірімдердің мінез-құлқының себептерін 

анықтау және оны түзетудің тиімді стратегияларын жасау психология мен педагогиканың 

«мәңгілік» тақырыптарының бірі болып табылады (Л.И.Божович, В.Т.Дубровина, 

Г.В.Жарков және т.б.).Мектеп оқушыларының іс-әрекеті мен мінез-құлқын өзін-өзі реттеу 

әдістерін анықтау мәселесі өзекті болып табылады. Сонымен қатар, дәл осы жасөспірім 

жеке тұлғаның дамуындағы бұзылуларды түзетудің оңтайлы кезеңі болып саналады. 

Жұмыс гипотезасы ретінде, біріншіден, қалалар мен ауылдардағы мектеп 
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оқушыларының жеке басының даму шарттары алаңдаушылық факторларының қалыптасу 

сипаттамаларында көрінеді.Екіншіден, ауыл балаларына арналған мұғалімдермен қарым-

қатынас қала балаларына қарағанда мазасыздықтың маңызды факторы болып табылады 

деген болжамдар жасалды. Сондықтан ересектердің, әсіресе мұғалімдердің мазасыз 

балаларға деген үнемді көзқарасын ұйымдастыра отырып, кіші жасөспірімдерге арнайы 

әлеуметтік-психологиялық сабақты өткізу олардың мазасыздығын түзетудің тиімді әдісі 

бола алады. 

Көптеген авторлар жоғары деңгейдің себептерінің бірі ретінде мектеп жасына 

дейінгі балалар мен бастауыш сынып оқушыларының мазасыздығы тәрбие стилін 

қарастырады.  

Мазасыздық деңгейі баланың оқу үлгеріміне тікелей байланысты. Мектепте  

мазасыздық неғұрлым төмен болса, үлгерім соғұрлым жоғары болады. Мазасыздықтың 

жоғарғы деңгейі балалардың денсаулығына кері әсер етеді. Балалардың ата-аналары және 

жалпы қоғам физикалық және психикалық денсаулыққа мүдделі жас ұрпақ, сондықтан 

түзетудің мүмкін әдістерін іздеу 6-7 жастағы балалардағы мазасыздық әсіресе қазіргі кезде 

өзекті болып табылады. 

Зерттеу екі негізгі кезеңнен тұрды:диагностикалық кезең-үлкен жастағы балалардың 

психологиялық диагностикасы және түзету бойынша арт-терапия жаттығуларын 

ұйымдастыру - бұл дамытушы эксперимент. 

Балалардағы мазасыздықты түзетудің мақсаты- алаңдатушылықты азайту 

психоэмоционалды шиеленіс, ресурстық жағдайды өзектендіру. Арт-терапия әдісі 

балалардың мазасыздығын түзету әдісі ретінде таңдалды. 

Арт-терапия-бұл өнерге негізделген психотерапияның бір түрі.Бірінші кезекте 

бейнелеу және шығармашылық қызмет. Негізгі мақсаты арт-терапия даму арқылы тұлғаның  

дамуын үйлестіруден тұрады. Яғни ол  өзін-өзі көрсету және өзін-өзі  тану қабілеттері. 

Ғылыми әдебиеттерді талдау нәтижесінде факторлар өзара байланыс, балалардың 

мазасыздық көрінісінің ерекшеліктері. Себептері мазасыздық - бұл ата-ана мен бала 

арасындағы қарым-қатынасты бұзу, төмен өзін-өзі бағалау, өзіне деген сенімсіздік. 

Алынған мәліметтер ескеруге мүмкіндік береді мазасыздықты түзету бағдарламасын 

құрудағы осы факторлар.Біздің мақаламыздың мақсаты - балалардың мазасыздығын түзету. 

Үлкен балалардың мазасыздығын түзетуге арналған жұмыс бағдарламасы мектепке 

дейінгі жастағы балаларғатарналған сабақ 9 кезеңнен тұрады. Ұзақтығы әр сабақ 45 

минутқа созылады. 

1) Алғашқы сабақтың мақсаты қорқынышқа байланысты шиеленісті жеңілдету және 

жаңа командаға кіру, алаңдаушылықты азайту болып табылады. Мұнда танысу 

жаттығулары қолданылады. "Бөтен адамды шақыр" ойыны.Жаттығу "Ғарышкердің бөтен 

адаммен танысу тарихын сызыңыз". Қорытындысы мұндағы сабақтар-бұл балаларда бар 

нәрсені жою немесе әлсірету үрей, топ ішіндегі өзара іс-қимылды іске қосу. 

2) Екінші сабақтың мақсаты - күмәнданумен байланысты стрессті жеңілдету ата-

анаға деген сүйіспеншілік, балаға деген жоғары талаптардан туындайды. Орталық тақырып 

«Ананың махаббаты»).Жоспарланған нәтиже - бұл өзара сенімділікті дамыту,қиялды 

белсендіру; мазасыздықты азайту. 

3) Үшінші кезеңнің міндеттеріне алаңдаушылықты азайту кіреді . Яғни отбасындағы 

микроклимат, отбасылық қатынастар үшін тәжірибе болып табылады. Ортақ тақырып - 

"Берік отбасы". Сабақтың қорытындысы – қарым-қатынас дағдыларын дамыту, 

мазасыздықты азайту. 

4) Келесі кезеңде физикалық кернеуді жою маңыздылығы, ағымдағы эмоционалды 

өрнектегі стихиялылықты ынталандыру жай-күйі.Бұл кезеңде жоспарланған нәтиже-өзін-

өзі реттеу дағдыларын дамыту, психологиялық жағдай реттеу және алаңдаушылықты 

азайту болып табылады. 
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5) Бесінші сабақтың мақсаты - қорқынышпен байланысты стрессті жеңілдету. 

Қателесу шамадан тыс саналы бақылауды әлсіретеді. Орталық сиқырлы метафораның 

идеясы: «Әр суретші ол - сиқыршы». Тыңдау «Жеті гүл» ертегісін және  «Сиқырлы гүл» 

жаттығуын қолдану. Сабақтың нәтижесі - шығармашылықты босату, белсендіру, қиял және 

жеке ресурстар, мазасыздықты азайту. 

6) Келесі кезеңнің мақсаты - төмен деңгеймен байланысты стрессті жеңілдету өзін-

өзі бағалау. Орталық тақырып: «Сүйікті ертегі кейіпкері». «Мен ертегі кейіпкерімін» 

ойыны, « Мен ертегі кейіпкерімін »жаттығуы. Жоспарланған нәтиже - балаларда өзін-өзі 

бағалауды қалыптастыру, мазасыздықты жою. 

7) Келесі сабақтың міндеттері алаңдатушылықты азайту ,топта өз орныңды табу 

болып табылады.Бұндағы өзекті тақырып «Біздің армандар қаласы». «Достық қаласы» 

коллажы.Яғни топтық жұмыс белсенді болады. Жоспарланған нәтижесі - топта жұмыс 

істеу, топта өзін-өзі тану дағдыларын дамыту. 

8) Ендігі кезеңде топішілік өзара әрекеттесуді белсендіру маңыздылығы, 

мазасыздықтың төмендеуі. Бұл кезеңдегі тақырып: «Біздің достық қаласының тұрғындары» 

болмақ. «Достық қаласының тұрғындары» жаттығуы, топтық жұмыс. Бұл жерде яғни, 

топтық процесте өз шығармашылығының құндылығы туралы сезімді қалыптастыру қажет. 

9) Соңғы тоғызыншы кезеңнің мақсаты - рефлексия, шоғырландыру сабақта 

жинақталған жағымды тәжірибе, мазасыздықты азайту. Тақырып «Сиқырлы сыйлық» 

сабақтары. Ақырғы нәтиже - олардың шығармашылық қабілеттерін білу мүмкіндіктері, 

шығармашылық өзін-өзі көрсету қажеттілігін қалыптастыру. 

Жұмысымыздың басты ерекшелігі мынада екенін атап өткен жөн:баланың жеке 

басына кешенді әсер ету. Сабаққа баланығ өзін-өзі бағалауы, ата-ана мен баланың қарым-

қатынасын қабылдауы, шығармашылықпен ресурстар кіреді. Жұмысымыздың және сапалы 

талдаудың көмегі арқылы динамикасын байқауға болады. Эксперименттік топтағы мектеп 

жасына дейінгі балалардың мазасыздық деңгейін төмендету, сабағымыздың тиімділігін 

дәлелдейді. 

Зерттеу нәтижелерін талдағаннан кейін біз келесі теориялық және практикалық 

қорытындыға келдік:мазасыздықтың ерекшеліктері, оның даму факторлары және өзін-өзі 

реттеу әдістері қалада немесе ауылда тұру жағдайларына байланысты өзіндік 

ерекшеліктерге ие. Қала оқушыларының диагностикалық зерттеуі психологияда ұлдарға 

қарағанда қыздардың мазасыздығы жоғары екенін дәлелдеді. Алайда, ауыл жағдайында 

сурет басқаша: мазасыздық деңгейі бойынша ауыл қыздары құрдастарынан-ұлдардан 

ерекшеленбейді.Оқу мотивациясы, егер оны алаңдаушылық факторы ретінде қарастыруға 

болатын болса, онда бұл қалалық оқушыларға тән қасиет . Ауыл оқушыларының оқу іс-

әрекетінің мотивациясы мазасыздықпен байланысты емес және  осыған байланысты оның 

даму факторы емес.Оқушының мұғалімдермен өзара әрекеттесу жағдайлары ауыл 

жасөспірімдерінде үлкен алаңдаушылық тудыратыны және қала үшін аз бұзылатын фактор 

екендігі көрсетілген.Ауыл оқушыларының психикалық жағдайларын өзін-өзі реттеу 

әдістері, қалалықтардан айырмашылығы, өзіндік ерекшеліктерге ие. Олар өзекті 

психологиялық құрылымдарда әр түрлі: ауыл балаларына сөйлеу қабілеті, қарым - қатынас, 

қалалық балаларға-ерікті бақылау, зейінді реттеу және зияткерлік әрекеттер тән. 
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Педагогтың кәсіби маңызды жеке қасиеттері белгілі бір кәсіби білім мен 

дағдылардың, қабілеттердің, жалпы және кәсіби құзыреттіліктердің жиынтығын 

берумен ғана шектелмейді. Білім алушыларға құндылықтардың барлық түрлерін игерту 

кәсіптік білім беруші болашақ педагогтың кәсіби шеберлігін қалыптастыру процесінде іс-

әрекет субъектісінің құндылық саласына бағытталған педагогикалық процесті бағыттау 

принципін барабар түрде жүзеге асырады. Педагогқа тән кәсіби міндеттерді ұтқыр 

шешуге және еңбек нарығындағы өзгерістерді ескере отырып, мүмкін болатын қызмет 

бағытын өзгертуге дайындалуға бағыттау талаптарын игереді. 

Тірек сөздер: кәсіби маман, адамгершілік құндылықтар, кәсіби білім, педагогтың 

талаптары, педагогикалық шығармашылық, қарым-қатынас, құзіреттілік, тұлғалық 

қасиет. 

 

Профессионально важные личностные качества учителя не ограничиваются 

передачей определенных профессиональных знаний и умений, умений, общих и 

профессиональных компетенций. Освоение студентами всех типов ценностей в процессе 

формирования профессиональных навыков будущего учителя профессионального педагога 

адекватно реализует принцип направленности педагогического процесса, нацеленного на 

ценностную сферу субъекта действия. Имеет требования ориентироваться на мобильное 

решение профессиональных задач, присущих педагогу, и быть готовым к возможной смене 

направления деятельности с учетом изменений на рынке труда. 

Ключевые слова: профессиональный специалист, нравственные ценности, 

профессиональное образование, требования учителя, педагогическое творчество, 

общение, компетентность, личность 
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Professionally important personal qualities of a teacher are not limited to the transfer of 

certain professional knowledge and skills, abilities, general and professional competencies. The 

mastery by students of all types of values in the process of forming the professional skills of a 

future teacher of a professional teacher adequately implements the principle of the orientation of 

the pedagogical process aimed at the value sphere of the subject of action. Has requirements to 

focus on the mobile solution of professional tasks inherent in a teacher, and to be ready for a 

possible change in the direction of activity, taking into account changes in the labor market. 

Key words: professional specialist, moral values, professional education, teacher 

requirements, pedagogical creativity, communication, competence, personality 

 

Қазіргі кезеңдегі педагогтардың кәсіби шеберллігін қалыптастыру мәселесінің 

қойылу жағдайы Қазақстан Республикасының кәсіптік білім берудегі орталықтағы 

мәселесінің біріне айналған. Маман ретінде педагог бірден қалыптасып тумайды. Оны 

қалыптастыру керек болады. Бұл әсіресе педагогтың жеке қасиеттеріне қатысты жайт. 

Педагогикалық жоғары оқу орнындағы әрбір педагогтың кәсіби деңгейі қаншалықты 

жоғары деңгейде қалыптасатындығынан оның үнемі өзгеріп отыратын өмір жағдайларында 

жедел әрекет етуі, өз қызметінің мазмұнын еңбек нарығының талаптарына қатысты икемді 

қайта құру қабілеттері секілді мүмкіндіктерін анықтайды. Сондықтан да педагогтардың 

кәсіби қасиеттерін қалыптастыру білім беруді жаңартудың негізгі құрама бөліктерінің бірі 

болып табылады. 

Әлемге әйгілі ғалым Чарльз Дарвин өзінің қабілеттері мен кәсіби қасиеттері туралы 

өте қарапайым пікірде болды. Ол өзінің қасиеттерінің ішіндегі ең маңыздысын «ғылымға 

деген сүйіспеншілік, кез-келген сұрақты ұзақ ойлана отырып, шексіз шыдамдылық, 

фактілерді байқау мен жинау іскерлігі және тапқырлық пен ақылға қонымдылық» деп 

санады. 

Осы қасиеттерді көрсете отырып, ол келесі тұжырымға келеді: «Мен осындай 

орташа қабілеттерге ие бола отырып, кейбір маңызды мәселелер бойынша ғалым 

адамдардың сенімдеріне айтарлықтай әсер ете алатыным таңқаларлық» [4, 36 б.]. Дарвиннің 

қабілеттерін орташа деп тану қиын. Бірақ ол таңдалған жұмысқа деген сүйіспеншілік, 

шексіз шыдамдылық пен еңбексүйгіштік сияқты қасиеттерге мән бергенде, онымен 

келісуге болмайды. Бұл қасиеттер тек ғылым адамдарына, бәрінен бұрын педагог 

мамандарына қажет. Кез-келген іс-әрекет оған деген сүйіспеншілікпен, шыдамдылық пен 

еңбекқорлықпен ғана сәтті болады. 

Адам өзі таңдаған, оның даралығына сәйкес келетін қызметке қаншалықты терең 

енсе, соғұрлым өзіне қойылатын талаптар жоғарылайды. Қол жеткен нәрсеге қанағаттануға 

тек қажымас қайраттың арқасында ғана жетуге болады және ол адамға қажет болады. 

Ф.Н.Гоноболина, Т.А.Воробьева, Н.В.Кузьмина, Р.И.Хмелюк, А.И.Щербакова 

сияқты ғалымдардың зерттеулері кез-келген адам Педагог бола алмайтындығын анықтап 

дәйектеді. Педагог кәсібінің барлық бұқаралық сипаты үшін: жеке қасиеттер мен 

қабілеттердің едәуір тұрақты құрылымын, Педагогнің жұмысына белгілі бір әлеуметтік-

психологиялық бейімділік - кәсіби педагогикалық бағдарды игеру қажет. 

Педагогдердің жеке қасиеттерінің проблемасы турасында Ф.Н.Гоноболина, 

Н.В.Кузьмина, Н.В.Кухарев, В.А.Сластенин, В.А.Сухомлинский, Т.С.Полякова, 

В.И.Журавлев, В.П.Симонов және басқалар зерделеген болатын. Ал бұл ғалымдардың 

аталған қасиеттер жиынтығы мен олардың жіктелуіне қатысты көзқарастары мен пікірлері 

әртүрлі болғанымен, кәсіби сапалардың маңыздылығы туралы көзқарастары ұқсас болып 

келеді. Олар кәсіби маңызды педагогикалық қасиеттерді кәсіби-педагогикалық бағдармен 

қатар Педагогнің жеке басының іргелі компоненті және мамандық пен педагогикалық 

шеберлікті игерудің маңызды факторы деп санайды. Кәсіби маңызды жеке қасиеттер 

ұғымына анықтама беруге тырысайық. 
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Педагогтың кәсіби маңызды жеке қасиеттері - бұл педагогтың кәсіби-педагогикалық 

қызметінің өнімділігіне (жетістігіне) әсер ететін және оның жеке стилін анықтайтын 

тұлғаның психикалық, эмоционалды-ерік және адамгершілік жақтарының сипаттамалары 

болып табылады. Қазіргі жоғары оқу мекемелерінде алдыңғы орынға шығатын педагог 

кәсібінің ерекшеліктері мен педагог тұлғасына қойылатын талаптарды толығырақ 

қарастырайық. 

Педагогикалық мамандық «адамнан адамға» типіндегі бірқатар басқа кәсіптерден 

оның өкілдерінің ойлау тәсілдеріне, парыз бен жауапкершіліктің жоғарылауына қарай 

ажыратылады. Оның басты айырмашылығы - бұл трансформациялық сыныпқа да, сонымен 

қатар басқару мамандықтары класына да бір мезгілде жатады. Тұлғаның қалыптасуы мен 

өзгеруін оның қызметінің мақсаты ретінде қабылдай отырып, Педагог оның 

интеллектуалды, эмоционалды және физикалық даму процесін, оның рухани әлемінің 

қалыптасуын басқаруға шақырылады. 

Педагог кәсібінің негізгі мазмұны адамдармен қарым-қатынас, бірақ тек түсіну 

деңгейінде және адамның қажеттіліктерін қанағаттандыру ғана емес. Педагог кәсібінде 

басты міндет - әлеуметтік мақсаттарды түсіну және басқалардың күш-жігерін оған жетуге 

бағыттау. Бұл мамандықтың ерекшелігі оның гуманистік, ұжымдық және шығармашылық 

сипатына ие болуында. Бұл сонымен қатар осы мамандықтың негізгі функцияларын 

анықтайды. 

Гуманистік сипат. Педагог кәсібінде екі әлеуметтік функция орын алған - адаптивті 

және гуманистік (адам қалыптастырушы). Адаптивті функция баланың қазіргі әлеуметтік-

мәдени жағдайдың нақты талаптарына бейімделуімен байланысты. Гуманистік функция 

оның жеке басын, шығармашылық даралығын дамытумен байланысты. Бұл функцияның 

саналы түрде алға жылжуы барлық уақытта және көптеген халықтар арасында байқалуы 

мүмкін. В.А.Сухомлинский атап өткендей, олар біздің ғасырды қалай атағанымен, «... әлем 

Адам жасына қадам басып келеді. Бұрынғыдай емес, біз қазір адамның жанына не 

қоятынымызды ойлануға міндеттіміз ». [10, б.22] 

Ұжымдық сипат. Педагогикалық мамандықта әр Педагогнің іс-әрекет субъектісі - 

тәрбиеленушінің сапалы өзгеруіне қосқан үлесін бөліп көрсету өте қиын. Ұстаздық 

кәсіптегі ұжымдық принциптердің табиғи күшеюі туралы хабардар бола отырып, 

педагогикалық іс-әрекеттің «жиынтық субъектісі» түсінігі кеңінен таралуда. Кең мағынада 

бұл мектептің немесе басқа оқу орнының педагогикалық ұжымы, ал тар мағынада 

оқушылар тобымен немесе жеке оқушымен тікелей байланысты Педагогдер шеңберін 

білдіреді. 

А.С.Макаренко: «Тәрбиешілер ұжымы болуы керек, ал тәрбиешілер командаға бірік-

тірілмеген жерде, ал командада бірыңғай жұмыс жоспары, бірыңғай ырғағы, балаға деген 

бірыңғай дәл көзқарасы жоқ болса, онда тәрбие процесі болуы мүмкін емес» деп орынды 

атап көрсеткен. [7, б.210] 

Педагог жұмысының шығармашылық сипаты. Педагог жұмысының мазмұны мен 

ұйымдастырылуын оның іс-әрекетіне деген шығармашылық қатынасының деңгейін 

анықтау арқылы ғана дұрыс бағалауға болады. Педагогтың іс-әрекетіндегі шығармашылық 

деңгейі оның мақсатына жету үшін өз мүмкіндіктерін пайдалану дәрежесін көрсетеді. 

Педагог тұлғасының шығармашылық әлеуеті оның жинақталған әлеуметтік тәжірибесі, 

психологиялық, педагогикалық және пәндік білімдері, өзіндік шешімдерді, инновациялық 

формалар мен әдістерді табуға және қолдануға мүмкіндік беретін жаңа идеялар, қабілеттер 

мен дағдылар негізінде қалыптасады және сол арқылы оның кәсіби функцияларын 

орындауды жетілдіреді. Педагогикалық шығармашылықтың көріну аймағы педагогикалық 

іс-әрекеттің негізгі компоненттерінің құрылымымен анықталады және оның барлық 

аспектілерін қамтиды: жоспарлау, ұйымдастыру, іске асыру және нәтижелерді талдау[6, 

б.53]. 
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Қазіргі ғылыми әдебиеттерде педагогикалық шығармашылық өзгермелі 

жағдайлардағы педагогикалық мәселелерді шешу процесі ретінде түсініледі. Шығармашыл 

адам сонымен бірге оның шығармашылығын сипаттайтын жеке және іскерлік сапалардың 

ерекше үйлесімімен ерекшеленеді. 

Шығармашылық - бұл жеке тұлғаның түпнұсқалық құндылықтарды жасау, 

стандартты емес шешімдерді қолдану терең қасиетін бейнелейтін қабілет. [8, б.362] 

И.С.Громов пен В.А.Моляко шығармашылықтың жеті белгісін атайды: өзіндік, 

эвристикалық, қиялшылдық, белсенділік, жинақылық, адалдық, сезімталдық. 

Педагог-жасампазға сонымен қатар бастамашылдық, дербестік, ойлау инерциясын 

жеңу қабілеті, шынымен жаңа сезіну және оны білуге деген ұмтылыс, мақсатқа жетудің 

жоғары қажеттілігі, ассоциациялардың кеңдігі, бақылау, дамыған кәсіби жады тән болып 

келеді. [8, б.64] 

Мамандықтардың кәсіби тобы дегеніміз - қоғамдық пайдалы іс-әрекеттің неғұрлым 

тұрақты түрімен біріктірілген, олардың түпкілікті өнімі, нақты объектілері мен еңбек 

құралдары сипатымен ерекшеленетін мамандықтар жиынтығы. 

Педагогикалық мамандық - бұл берілген кәсіптік топ шеңберіндегі білім түрі, 

алынған білім, білік және дағдылар жиынтығымен сипатталатын және берілген біліктілікке 

сәйкес кәсіптік-педагогикалық міндеттердің белгілі бір сыныбының тұжырымдалуы мен 

шешілуін қамтамасыз ететін қызмет түрі. Бірқатар педагогикалық мамандықтарды бөліп 

көрсетуге болады: пән педагогы, әлеуметтік педагог, қосымша білім беру педагогы, 

тәрбиеші және т.б. 

Педагогикалық мамандандыру - бұл педагогикалық мамандық шеңберіндегі нақты 

қызмет түрі. Бұл белгілі бір еңбек пәнімен және маманның белгілі бір қызметімен 

байланысты. Педагогикалық біліктілік - маманның белгілі бір мәселелер класын шешуге 

қабілеттілігін сипаттайтын кәсіби педагогикалық дайындық деңгейі мен түрі. [6, б.72] 

 Тәрбие процесін ұйымдастыруда тәрбиешінің мінезі, оның жеке басының қасиеттері 

мен сапалары сияқты қуатты педагогикалық факторды ескермеуге болмайды. Бір 

педагогтың мінезі мен мықты еркі, үлкен қоғамдық белсенділігі бар. Ол бәрін өзі жасауға 

тырысады, балалардың стихиялы сезімін басады, оларды қызығушылықсыз және 

немқұрайлы көрермендерге қалдырады. Екіншісі жұмсақ, ол студенттерден қарапайым 

тәртіпті талап ете алмайды. Педагогика мен психологияны нашар білу, өзін-өзі жеңуге, 

өзінің мінезін педагогикалық талаптарға сәйкес қалыптастыруға құлықсыздық табиғаттың 

тікелей көрінуіне орын береді: ирактивтілік, қаттылық немесе икемсіздік, талапсыздық. 

Педагогика тәртіп пен демократияның білім берудегі көрінісі мен дамуының 

оңтайлы формасын анықтайды, оны арнайы дайындалған және педагогикалық тұлға жүзеге 

асырады. Балалар өздері құрметтейтін тәрбиешінің еркімен ереді. Кез-келген жағдайда, 

педагогикалық қатынастар тек формальды негіздерге, сыртқы талаптарға негізделеді, олар 

өзінің жағымды тәрбиелік мәнін жоғалтады және кері әсер етеді. 

«Бедел» ұғымы сөзбе-сөз адамның жалпыға танылған құндылығын, оның адамдарға 

әсер етуін, оның идеялары мен іс-әрекеттерін қоғамдық пікірдің көмегімен қолдауды, оған 

деген құрмет, сенім, тіпті оған деген сенімділікті білдіреді: оның ақыл-ойында, ерік-

жігерінде, адамгершілігінде, жақсылықты жасай білуінде өзінің барлық күшін береді 

жалпы себеп. Педагогикалық беделдің мәні, арнаулы ерекшеліктері мен функциялары 

рентгенограмма сияқты ондаған және жүздеген балалар көздері арқылы жарқырап, 

педагогтың жеке басының адамгершілік ахуалын ашуға байланысты. Нағыз тәрбиешіде 

тазалықтан, шынайылықтан, ашықтықтан және тура бағыттан басқа адамгершілік таңдау 

жоқ. Әйтпесе, педагог балаларға әсерін және олардың тәрбиешісі болу құқығын сөзсіз 

жоғалтады. 

Педагогикалық беделдің мәні педагогтың азаматтық, креативті, адамның жеке 

басының, шынайы руханилығы мен зеректігінің үнемі дамуы болып табылады. Бала 
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тәрбиешіге оның жеке басының жоғары сапасының табиғи болжамын ескере отырып, оның 

құрметіне, сеніміне, орналасуына ықпал етеді және бұл сенімді ақтау керек. 

Сенімнің алдын-ала төлемі, ең алдымен, жоғары моральмен өтеледі. Қазіргі 

жағдайда қоғамның түрлі қабаттарындағы, тіпті өз отбасы мен мектебіндегі азғындықты өз 

айналасында көріп, ауадағы филистикалық адамгершілікті бойына сіңіре отырып, кейбір 

балалар жалпыадамгершіліктің қарапайым нормаларын итермелеуге, тіпті менсінбеуге 

үйренді, басқалары қоғамдық екіжүзділік пен алдау өнерін игереді. Балалар мен жастарда 

адамгершіліктің өткір тапшылығы қалыптасты. Осы төтенше жағдайда адамгершілік 

тұрғыдан өзін-өзі жетілдіру, Педагогтың өзіне деген жоғары талабы өзін-өзі бағалауды 

нығайтудың басты тәсілі болып табылады. Ерте ме, кеш пе педагогтың адамгершілік 

ұстанымы, табандылығы мен төзімділігі балалардың санасында басым болып, оған сөзсіз 

педагогикалық артықшылық, тәрбиеленушілеріне адамгершілік талаптарын қою құқығын 

береді. 

Педагог тұлғасының тағы бір маңызды шарты – педагогтың руханилығы, оның терең 

азаматтық сенімі, балалармен қоғамдық өмірдің өткір мәселелерін ашық талқылай білу, 

оларды сендіру, өз қателіктері мен кемшіліктерін батыл мойындауы. 

Қазіргі жағдайда балалар арасында педагогикалық беделге ие болу үшін тәрбиеші 

таңдау жасауы керек, қоғамдық позицияны ұстануы керек: біздің қоғамымыздың тарихына 

қатысты; онда болып жатқан саяси процестер; ұлтаралық өзара әрекеттесу процестері; адам 

құқықтары; ғылымның жандануы және басқалары. Балалардың сенімдеріне тек 

шынайылық ұстанымдарды ұстану әсер етуі мүмкін. Кейбір балалар сынып жетекшісімен 

келіспесін, бірақ балалар құрметтейтін тәрбиеші батыл да шыншыл, қысым мен қорқытусыз 

ашық түрде диалогке, пікірталасқа, оқушылармен пікірсайысқа түседі, оларды әрдайым 

талқыланатын мәселе туралы ойлауға мәжбүр етеді, идеологиялық ықпал етуге мүмкіндік 

алады. 

Педагогтың адамгершілік және рухани-құндылық мәдениеті беделін міндетті түрде 

интеллектуалды дамыту, оның тәуелсіздігі мен білім беру беделімен толықтырылады. 

Бүгінгі таңда өмірдің әр түрлі салаларындағы түрлі ақпарат ағыны өлшеусіз көбейді. Оның 

едәуір бөлігі сана мен ойлауда қалыптасқан стереотиптер мен клишелермен күрт 

қайшылыққа түседі. Бұл тәрбиешіні, балалар мен жастардың рухани тәлімгерін өте қиын 

жағдайға душар етеді. Жас ұрпақтың рухани әлемін терең түсіну, ойлардың билеушісі болу 

үшін, мәдениеттің қалыптасқан канонизацияланған көзқарастары, оны баланың игеру 

тәсілдері мен шынайы, кейде кез-келген шеңберден тыс, әлеуметтік-мәдени жағдай 

арасындағы қайшылықтарды өз бойынан жеңу керек. Педагогтың беделін нығайту, 

тәрбиелік өзара әрекеттестікті орнатудың ең жақсы құралы бұл жағдайда оның төзімділігі, 

категориялық бағалардың болмауы және психикаға қысым болады. Баланың диалогқа 

қатысуы оны ойландырады, күмәндандырады, ақпарат көздеріне, әдебиет пен өнер 

туындыларына жүгіндіреді және мәдениетке тәуелсіз және сыни көзқарас бағытында 

рухани дамытады. Балалардың жетілуіне қарай олардың рухани байлығы тәрбиеші мен 

тәрбиеленушінің көзқарастары мен наным-сенімдерінде жалпы бағалау мен пайымдауды 

қалыптастырады. Қалған келіспеушіліктер педагог үшін тәрбиелік, позитивті, сенімділікті 

күшейту рөлін де атқарады. Өйткені, тәрбиенің мәні міндетті түрде бірауыздылыққа жету, 

балалардың санасына ресми тұжырымдар мен стереотиптік идеяларды енгізу емес. Бұл 

баланың ойлау тәуелсіздігін, шындықтың түбіне жетуге ұмтылысын, соттардың 

тәуелсіздігін, өзінің жеке басының тәуелсіздігін дамытуды қалауында. Мәдени мәселелер 

бойынша тәрбиешінің балалармен диалогы, онда тек бір күш - ой күші, білім, дәлелдеу күші 

басым болады, тәрбиешінің беделін табиғи және тұрақты етеді. 

Педагогикалық процесті тәрбиешінің тиімді ұйымдастыруы адамның тартымдылы-

ғынсыз, Педагог мен балалар арасындағы ізгі ниет пен өзара, жанашырлықсыз мүмкін емес. 

Моральдық-эстетикалық өзара тартымдылық - бұл педагогикалық өзара әрекеттің ең 
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қолайлы және тиімді атмосферасы. Адамның тартымдылығының әсері педагогта оның 

эрудициясы мен интеллектуалды дамуына байланысты ғана пайда болмайды. Ол адам 

қызығушылығының дарындылығы, педагогтың басқа адамға деген сүйіспеншілігі 

нәтижесінде қалыптасады. Бұл баланың жеке басын құрметтеу, оның проблемалары мен 

тәжірибелеріне жанашырлық таныту, руханилықты, ақылдылықты, ізеттілік пен өзін-өзі 

бағалауды дамытуға көмектесуді талап ететін талант. Нағыз педагогикалық сүйіспеншілік 

- бұл балалардың өмірі мен болашағы үшін алдын-ала күтілетін жауапкершілік, оларды өзін 

және сыртқы кедергілерді жеңу арқылы жақсылыққа, азаматтық және жеке бақытқа 

жетелеуге деген берік шешім болып табылады. 

Тек сүйіспеншілікке толы педагог, нағыз тәрбиеші барлық күшін балалардың 

шығармашылық еңбек өмірін ұйымдастыруға, оларды мақсаттылыққа, тәртіпті және 

өздеріне деген талапшылдыққа үйретеді. Ол оларға достыққа, мейірімділікке, жан мен 

тәннің батыл еңбегінің сұлулығын түсінуге үйретеді. Ол балалармен сөйлескенде қуаныш 

пен моральдық-эстетикалық қанағаттануды сезінеді, бақыт сәттерін сезінеді, 

тәрбиеленушілерінің еңбек жетістіктерін көреді. 

Сонымен, жоғары адамгершілік, рухани тұтастық пен сенімділік, эрудиция мен 

интеллектуалды даму, адамның тартымдылығы тәрбиешінің, сынып жетекшісінің 

педагогикалық беделін қалыптастырудың маңызды шарттары болып табылады. 

Қорытындылай келе, кез келген адам Педагог бола алмайды. Педагог кәсібінің 

барлық бұқаралық сипаты үшін оны игеру қажет: жеке қасиеттер мен қабілеттердің едәуір 

тұрақты құрылымы, педагог жұмысына белгілі бір әлеуметтік-психологиялық 

бейімділіктері - кәсіби педагогикалық бағдар болу керек. Педагог кәсібінің негізгі мазмұны 

адамдармен қарым-қатынас, бірақ тек түсіну деңгейінде және адамның қажеттіліктерін 

қанағаттандырумен ғана шектелмейді. Педагог кәсібінде басты міндет - әлеуметтік 

мақсаттарды түсіну және басқалардың күш-жігерін оған жетуге бағыттау. 

Педагогикалық құралдар мен технологияларды сауатты қолдана отырып, білім беру 

ортасының әлеуетін, болашақ маманның кәсіби ұтқырлығының негізін қалайтын көптеген 

қасиеттері мен қабілеттерін тиімді пайдалану арқылы оның тұлға ретінде және кәсіби 

маман ретінде дамуының қуатты түрткісі болатындығы анықталды. Бұл мамандықтың 

ерекшелігі оның гуманистік, ұжымдық және шығармашылық сипатына ие болуында. Бұл 

сонымен қатар осы мамандықтың негізгі функцияларын анықтайды. 
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Мақала  мұғалімдер мен оқушылар арасындағы қазіргі заманғы оқыту 

жағдайларына бейімделу заңдылықтарын анықтауға арналған. Танымдық іс-әрекет, 

оқушылардың өзін-өзі ұйымдастыруы мен өзін-өзі жүзеге асырудың формасы туралы, 

мұғалімнің оқу іс-әрекетін ұйымдастырудағы және оқушылардың психологиялық және 

жас ерекшеліктерімен анықталатын идеяларды қалыптастыру айқындалады. Ақыл-ой 

әрекеті арқылы құбылыстар мен фактілерді теориялық тұрғыдан түсіну деңгейлері, 

психологиялық-педагогикалық қолдаудың негізгі бағыттары, ерекшеліктері анықталады. 

Тірек сөздер: оқушылардың психологиялық ерекшеліктері, танымлық іс-әрекет, 

психологиялық байланыс, оқу іс-әрекеті, оқу дағдылары, тұлғалық белсенділік, зейіннің 

тұрақтылығы. 

 

Статья призвана выявить закономерности адаптации учителей и учащихся к 

современным условиям обучения. Познавательная деятельность определяется 

формированием представлений о форме самоорганизации и самореализации учащихся, 

организации учебной деятельности учителя и психологических и возрастных 

характеристиках учащихся. Уровни теоретического понимания явлений и фактов, 

основные направления и особенности психолого-педагогического обеспечения 

определяются умственной деятельностью. 

Ключевые слова: психологические особенности обучающихся, познавательная 

деятельность, психологическая коммуникация, учебная деятельность, навыки чтения, 

личностная активность, устойчивость внимания. 

 

The article is designed to reveal the patterns of adaptation of teachers and students to 

modern learning conditions. Cognitive activity is determined by the formation of ideas about the 

form of self-organization and self-realization of students, the organization of the teacher's 

educational activities and the psychological and age characteristics of students. The levels of 

theoretical understanding of phenomena and facts, the main directions and features of 

psychological and pedagogical support are determined by mental activity. 

Key words: psychological characteristics of students, cognitive activity, psychological 

communication, learning activity, reading skills, personal activity, stability of 

attention.professional specialist, moral values, professional education, teacher requirements, 

pedagogical creativity, communication, competence, personality 

 

Қазіргі уақытта мектепте мұғалім мен оқушылардың арасындағы келіспеушіліктер 

мен қайшылықтар, әсіресе орта мектепте, барған сайын айқындала бастады. Барған сайын 

ұрпақ арасындағы мүдделер қақтығысы пайда болуда. Педагогикалық қарым-қатынас 

жағдайы бұған қалай әсер етеді, мұны мұғалімдер көрмейді, ал кейбірі көргісі келмейді. Бір 

позицияны ұстанған олар, салдарына қарамастан, оны ұстануға тырысады. Оқу процесінің 
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барлығы тұтастай алғанда педагогикалық қарым-қатынас стилін таңдауға байланысты. 

Мұғалімдер мен оқушылар арасындағы қарым-қатынасты демократияландыру 

қажеттілігі өз пәнін оқытатын мұғалімдердің оқушыларға жеке мысалымен де, олардың өзін 

жеке тұлға ретінде жүзеге асыруына көмектесу үшін пәнді оқып-үйренуге деген 

қызығушылығымен де үлкен әсер етуі мүмкіндігімен байланысты болып келеді. 

Мұғалімнің сыныптағы әр көрінісі психологиялық байланыстардың күрделі 

тоғысуына ұқсайды. Бұл байланыс өте күшті болуы керек және сонымен бірге тәрбиеші мен 

тәрбиеленушілердің рухани өмірін біріктіруі керек. Мұндай байланысқа жетпес бұрын 

мұғалім мен оқушы арасындағы қатынасты демократияландыру мәселесін шешу қажет. 

Қазір адам факторын ескеру туралы көп айтылып жатыр, бірақ дәл осы фактор 

педагогикалық жұмыста аз ескерілуде. Сондықтан біз балалардың оқуға құлықсыздығын, 

қызығушылықтың төмендігін, сыныптағы енжарлығын байқаймыз. Мұндай жағдайлар жиі 

болады: бәрі жақсы - сабақтың барысы да, көрнекі құралдар да, мұғалімнің өзі жақсы 

дайындалған, материалды игерген, бірақ сабақ қызықты емес. Мұндай жағдайларда біз жиі 

айтамыз, өйткені сыныппен мүлдем байланыс жоқ. Күн сайын «адам факторын» ескерудің 

маңыздылығын дәлелдейтін ғылыми фактілер көбірек жиналуда, өйткені өндіріс тиімділігін 

арттыру, ғылым мен мәдениетті дамыту мәселелерін шешуден асып кетуге еш болмайды. 

Мектептегі екі негізгі тұлға - мұғалім мен оқушы. Олардың сабақта, сыныптан тыс 

жұмыста, бос уақыттағы қарым-қатынасы білім беру үдерісі тиімділігінің маңызды шарты, 

оқушының жеке басын қалыптастыру құралы болып табылады. 

Бірақ қазірдің өзінде барлық жерде мектеп өмірін демократияландыру, атап айтқанда 

өзін-өзі басқаруды дамыту ізденістері жүріп жатқанда, біз авторитарлық-бюрократтық, 

немесе олар айтқандай, императивті, білім беру тәсілдерінің фактілерімен бетпе-бет 

келеміз. 

Танымдық іс-әрекеттің тұжырымдамасы көпқырлы және көп аспектілі, бұған 

В.А.Аверина, В.И.Дружинина, Е.В.Коротаева, Н.В.Кухарева, А.М.Матюшкина, 

М.П.Осипова, И.Ф.Харламов, Т.И.Шамов, Г.И.Щукина еңбектері арналған болатын. 

Белсенділікті кең мағынада адамның биологиялық анықталған қасиеті деп мойындай 

отырып, оның белгілі бір қызмет түріне және қанағаттану тәсілдеріне бағытталуына ерекше 

назар аударылады. Танымдық іс-әрекетке келетін болсақ, бұл білім алушылардың оқуға 

деген мотивациясын қалыптастыру және оларға ақпарат алу мен пайдалану дағдыларын 

үйрету, яғни. нәтижелі оқу-танымдық іс-әрекетті жүзеге асыру мүмкіндігін анықтайтын 

ақыл-ой әрекетінің дағдылары. Іс-әрекеттің тиімділігі, жағымды эмоциялар мен 

гностикалық сезімдерді тудырады, осылайша танымдық қызығушылықтарды сақтау мен 

нығайтуға ықпал етеді, әрі қарайғы танымдық қызметті ынталандырады. Мінез-құлықты, 

рефлексияны және оқуға деген тұрақты мотивті өзін-өзі реттеу қабілетін болжайтын оқу іс-

әрекетінің қалыптасуы адамның танымдық іс-әрекетін барабар тәсілдермен жүзеге асыруға 

мүмкіндік береді. Оқушының оқу іс-әрекетінің субъектісі ретінде қалыптасуы ақыл-ойдың 

танымдық процестерінің, ең алдымен ойлаудың белгілі бір даму деңгейінсіз мүмкін емес, 

өйткені рефлексияны, өзін-өзі бақылауды және өзін-өзі бағалауды жүзеге асыру ақыл-ой 

әрекетінің қалыптасуын болжайды: талдау, синтез, салыстыру, жалпылау және т.б. оқу 

процесінің тиімділігі, нәтижесінде оқу-танымдық іс-әрекетке деген мотивтің жоғалуына 

әкелетін оқудың жетістігі. 

Педагогикалық энциклопедияда тұлғаның қызметі әлемге деген белсенділікке 

байланысты қатынас, адамның әлеуметтік және тарихи тәжірибенің дамуы негізінде 

материалдық және рухани ортаның әлеуметтік мәні бар қайта құрулар жасау қабілеті 

ретінде қарастырылады. Белсенділіктің көріну жолдары - бұл шығармашылық іс-әрекет, 

ерікті іс-әрекет, қарым-қатынас. Танымға қатысты белсенділік ақпарат алу дағдыларын 

игеру, мінез-құлықтың өзін-өзі реттеуін қалыптастыру, танымдық қызығушылықтардың 

болуымен көрінеді; Г.И. Щукина, танымдық іс-әрекет әр түрлі білім көздерінің көмегімен 
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іс-әрекеттерді жүзеге асыруға қолайлы жағдайлармен оқуда іздену бағдарының 

интеграциясы, танымдық қызығушылығы және оны қанағаттандыру ретінде сипатталады 

[1].И.Ф.Харламов когнитивті әрекетті «оқушының оқуға деген құштарлығымен, 

психикалық шиеленісімен және білімді игеру процесінде ерік күш-жігерінің көрінуімен 

сипатталатын белсенді жағдайы» деп түсінеді [2].  

Т.И.Шамова танымдық әрекетті іс-әрекеттің мазмұны мен процесіне байланысты 

білімді және оны алу әдістерін тиімді меңгеруге ұмтылуда, оқу мақсатына жетудегі ерікті 

күш-жігерді жұмылдыруда көрінетін тұлғаның сапасы ретінде қарастырады. Білім алушы 

тұлғасының мотивациялық - қажеттілік және эмоционалды - ерік салаларын 

қалыптастыруға негізделген білімдік іс-әрекеттің белсенділігін және танымдық іс-әрекетті 

дамытудың екі бағытын шартты түрде ажыратуға болады. Танымдық іс-әрекет, бір 

жағынан, оқушылардың өзін-өзі ұйымдастыруы мен өзін-өзі жүзеге асырудың формасы 

болса, екінші жағынан, бұл мұғалімнің оқу іс-әрекетін ұйымдастырудағы және олардың 

соңғысының субъектісі болуға тырысқанының нәтижесі [3]. 

Танымдық іс-әрекет түрлерінің оқшаулануы оларды зерттеу перспективасына 

байланысты. Қызметтің негізгі функцияларына сүйене отырып, А.М. Матюшкин [4] оның 

екі түрін шартты түрде ажыратады: адаптивті, ол тұлғаның өзгеретін орта жағдайына 

бейімделуін қамтамасыз етеді және өнімді - «бейімделудің» қажетті деңгейінен асып түседі. 

Танымдық белсенділікті ол оның жаңа, (объективті немесе субъективті) тануға, түсінуге 

және сіңіруге бағыттайтын өнімді шеңберінде қарастырады. Өнімді танымдық іс-әрекетте 

субъектінің өзін-өзі реттеу сипаттамалары негізінде үш деңгей де ажыратылады: іздеу 

қызметін қоздыратын ынталандыру жаңалығынан туындайтын зейін белсенділігі; зерттеу 

жағдайындағы табиғи немесе жасанды жағдайға жауап (реакция) ретінде танымдық 

белсенділікті зерттеу; жеке белсенділік «интеллектуалды бастаманың тұрақты көрінісі 

ретінде. 

Оқыту процесінде тұлғаны дамыту Дж.А.Коменский; И.Г.Песталоцци; И.Ф.Гербарт, 

А.Дистервег, K.Д.Ушинский, П.Ф.Каптерев және басқалары секілді атақты мұғалімдердің 

еңбектерінде қарастырылған болатын. Қазіргі кезеңде оқушылардың психикалық даму 

проблемалары В.А.Аверин, К.М.Гуревич, Е.И. Горбачева, А.З. Зак, Е.Н. Кабанова - Меллер, 

З.И.Калмыкова, А.А.Люблинская, Н.А.Менчинская, Я.А.Пономарева, Н.И.Чуприкова, 

И.С.Якиманская еңбектерінде қарастырылған. 

Оқыту мен даму арасындағы байланысты қарастыра отырып, біз Л.С.Выготский 

және оның мектебінің өкілдері: П.Я.Галперин, В.В.Давыдова, А.Н.Леонтьев тек дұрыс 

ұйымдастырылған оқыту психикалық дамуды қажет етеді деген пікірлерімен келісеміз. 

А.К.Дусавицкий, Л.В.Занкова, С.Л.Рубинштейн, В.В.Рубцов, Т.М.Савельева, Д.Б.Эльконин 

сияқты ғалымдардың психологиялық-педагогикалық зерттеулерінде мұндай оқыту 

оқушының ақыл-ой дамуының бүкіл бағытын өзгертетіндігін, өнімді (шығармашылық, 

теориялық) ойлауды, жеке тұлғаның танымдық белсенділігін қалыптастыруға ықпал 

ететіндігін көрсетеді. 

Танымдық іс-әрекетті оқу іс-әрекеті шеңберінде зерттеу олардың тәуелсіздік 

дәрежесіне байланысты студенттер іс-әрекетінің үш деңгейін ажыратуға мүмкіндік берді: 

репродуктивті-имитациялық, ізденушілік-атқарушылық (түрлендіргіш) және шығарма-

шылық. Репродуктивті-имитациялық белсенділік іс-әрекеттің дайын үлгілерін идеалды да, 

объективті де сіңіру барысында көрінеді және студенттердің оларды алу тәсілдерін түсінуге 

бағыттылығын болжайды. Іздеу және орындау әрекеті А.М.Матюшкин анықтаған зерттеу 

қызметімен салыстыруға болады, өйткені бұл мұғалім ұсынған проблемалық ситуацияны 

шешу жолдарын өз бетінше іздеуден көрінеді. Шығармашылық іс-әрекет танымдық іс-

әрекеттің көрінуінің ең жоғары формасы ретінде берілген жағдайдан шығып, оны шешудің 

жаңа, өзіндік тәсілдерін іздеумен байланысты, бұл өзін-өзі басқарудың жеткілікті жоғары 

деңгейімен мүмкін болады, бұл деңгей жеке белсенділікпен де салыстырылады. 
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П.В.Гора және оның еңбегін жалғастырушылар репродуктивтіден шығармашылыққа 

өтпелі деңгей бар деген қорытындыға келді. Т.И. Шамова адамның тіршілік әрекетінде 

репродуктивті және шығармашылық әрекеттерді бөлу мүмкін емес екенін, бірақ мектеп 

практикасы үшін орташа деңгейді бөліп алу керек екенін атап көрсетеді. Ол оны 

түсіндірмелі деп атады. П.В. Гора бұл танымдық әрекеттің деңгейін трансформациялық деп 

атайды. Танымды осы деңгейде ұйымдастырған кезде мұғалім оқушыға арналған 

тапсырманың мазмұнын жеткізіп, зерттеу тақырыбын ашып көрсетіп қана қоймай, зерттеу 

жоспарын атайды, гипотезаны анықтайды, ақпарат көздерін қабылдайды. Білім алушы 

зерттеу әдістерін дербес анықтайды және объектіні зерттеу жоспарын жасайды, объектіні 

талдайды және алынған нәтижелерді ұсынады.  

И.Я.Лернер осы мәселені ондаған жылдар бойы зерттеген және қазіргі дидактика 

білімнің үш деңгейі бар деген қорытындыға келді[5]. Сонымен, И.Я.Лернер мазмұнды 

ассимиляциялауды ұйымдастыру келесі деңгейде жүзеге асатынын атап өтті: материалды 

саналы қабылдау және есте сақтау; қызмет түрін мысалмен көбейту; таныс емес жағдайда 

білім мен дағдыларды шығармашылықпен қолдану. В.П. Беспалько білімнің түрлендіргіш 

деңгейінде қолдануға болатын әдістерді - оқу материалын қайта құруды және оны білім 

алушылардың сыни тұрғыдан түсінуін, шешім қабылдаудың ұтымды тәсілдерін іздеуді, 

салыстыру мен қарама-қайшылықты, конспектілеуді, есептер, рефераттарды дайындауды 

және т.б. айтады [6]. Танымдық іс-әрекеттің үш деңгейінің тағы бір тұжырымы сәйкесінше 

стереотиптік, вариативті-репродуктивті және өнімді (міндетті түрде шығармашылық емес) 

ретінде ұсынылады, бұл арнайы тарихи, коммуникативті, рационалды және 

интеллектуалды дағдыларды қалыптастыру қажеттілігін анықтайды. 

Танымдық іс-әрекеттің белгілерін анықтауға негізделген: оқуға деген қатынас 

(оқудың мәні, үй тапсырмасын дайындаудың жүйелілігі мен сапасы); оқу іс-әрекетінің 

ерекшеліктері (ақыл-ой әрекеті, зейіннің тұрақтылығы, эмоционалды-ерік көріністері, 

сыртқы белсенділік дәрежесі); сыныптан тыс танымдық іс-әрекетке қатынас (ынта, 

шындық, зейін), танымдық іс-әрекеттің дамуының үш деңгейі (жоғары, орташа, төмен) 

анықталып, олардың әрқайсысының сипаттамалары келтірілген. 

Дамуды қамтамасыз ететін тәрбиелік білім беру принципі К.Д.Ушинскийдің 

шығармашылық мұрасында көрсетілген, ол И.Г.Песталоцци, И.Ф.Гербарттың үздік 

жетістіктеріне сүйенген. Баланың жеке басын жан-жақты дамыту идеялары көрнекті орыс 

мұғалімдері Н.И.Пирогов, П.Ф.Каптерева, А.Н.Острогорский, С.А.Рачинский және 

басқаларының еңбектерінде де көрініс тапқан болатын. Психикалық, физикалық және 

адамгершілік дамудың бірлігінің қағидасы П.Ф.Лесгафт дене тәрбиесі теориясының негізін 

қалады. 

50-60 жылдары танымдық іс-әрекетті негізінен мұғалімнің дайын білімді беруі және 

оқушылардың жаттауы деп түсінді. 70-80 жылдары дидактика танымдық әрекеттің 

неғұрлым жоғары деңгейіне көшу керек деген тұжырымға келді, мұнда білімнің бөлігі 

оқушыларға дайын формада берілмейді, бірақ түсіндірмелі-иллюстративтіден проблемалық 

оқытуға көшуіне байланысты өз бетінше ізденуге қалдырылады. 

Шығармашылық танымдық іс-әрекеттің мәні туралы әртүрлі көзқарастар бар. 

Н.Г.Даири және Н.В.Кухарев сияқты ғалымдар оны оқушылардың психикалық тәуелсіздігі 

ретінде жіктейді. М.Н.Скаткин «танымдық іс-әрекет» пен «ақыл-ой әрекеті» ұғымдарын 

шатастыруға болмайтындығын ескертеді, өйткені біріншісінде ойлау процестері ғана емес, 

зейін, есте сақтау да бар [7]. 

Сонымен, оны белсендіруге жетелейтін танымдық іс-әрекеттің элементтері - бұл 

оқиғаларды қабылдау деңгейіндегі эмоционалдық белсенділік және оқушылардың 

психологиялық және жас ерекшеліктерімен анықталатын идеяларды қалыптастыру, ал 

ақыл-ой әрекеті, олар арқылы құбылыстар мен фактілерді теориялық тұрғыдан түсіну 

деңгейлері. 
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Дидактиканы зерттеудегі когнитивті іс-әрекеттің негізгі схемасы ішкі мотивтен 

басталады - білімнің қайнар көзі, біздің мінез-құлқымыздың ішкі ұйымдастырушысы, бұл 

танымдық қызығушылық, ең алдымен эмоционалды формада, бұл адамның қоршаған 

әлемнің объективті жағын тануға және білімді өзі игеру процесіне бағытталуын білдіреді. 

Оқушылардың танымдық қызығушылықтарын қалыптастыру проблемасын зерттеу және 

танымдық қызметті ұйымдастырудағы мотивация механизмін құру Г.И. Щукина мен 

А.К.Маркова айқындаған болатын. Олардың еңбектерінде білім алушылардың білімді 

меңгеру, уақытылы мазмұны мен оқыту әдістерін таңдау, бейімділіктерін ескеру және 

оқушылардың мүмкіндіктерін пайдалану әдістерін игеруі сияқты толыққанды мотивацияны 

қамтамасыз етудің дидактикалық, әдістемелік және психологиялық факторларына назар 

аударылған. 

Дидактикадағы танымдық іс-әрекет келесі алгоритм түрінде ұсынылған: 

қызығушылық - ерік - көңіл - ой - ізденіс, оның соңғы элементтері - оқушыны білімді 

игерудің оңтайлы әдісін іздеу, оны табысты танымдық іс-әрекеттің нәтижесі деп санауға 

болады. Таным процесін қызығушылық - ерік - көңіл желісі бойынша ұйымдастыру ең 

алдымен психологиялық фактормен байланысты. Л.С. Выготский ой басқа ойдан емес, ерік 

пен сезім саласында туады деп атап өтті [8]. Ой-ізденіс бағытындағы танымдық іс-әрекет 

студенттердің ақыл-ой әрекетінің әдістерін қалыптастыруға бағытталған нақты әдістемелік 

құралдарды жасауды қажет етеді, мысалы, бұл мәселе Е.Н. Кабанова-Меллер, И. Я. Лернер, 

Н.В. Кухарева секілді ғалымдардың еңбектерінде жазылған. 

П.И.Пидкасистидің еңбегінде шығармашылық ойлауды тұжырымдау, сондай-ақ 

шындықтың көрінісі болып табылатын танымдық іс-әрекет формасы беріледі [9]. 

Оқушылардың шығармашылық ойлау қабілетін дамытуға В.П.Беспечанский және 

И.Я.Лернер жұмыстары арналған. Онда, мысалы, В.П.Беспечанский осы ойлаудың мәні 

туралы екі көзқарасты талдайды. Олардың біріншісінің авторы Л.С.Рубинштейн, мысалы, 

математикалық және шығармашылық ойлауды психология тұрғысынан ажыратпайды, ал 

екінші көзқарастың авторы Л.С.Выготский шығармашылық ойлауды гуманитарлық 

ерекшеліктерге байланысты ерекше деп санайды. И.Я.Лернер бұл ойлауды өткенді, қазіргі 

және болашақты болжауға бағытталған психикалық әрекет ретінде сипаттайды. 

Осылайша, біздің ойымызша, қазірдің өзінде мотивациялық кезеңде студенттердің 

өмірлік тәжірибесін ескере отырып, мұғалімнің танымдық міндет қоятын проблемалық 

жағдай жасауы арқылы, оның шешімдері оқушының проксимальды даму аймағында 

жатқан, танымдық іс-әрекетті белсендіруді ұйымдастыруға мүмкіндік туады. Сонымен 

бірге мұғалім ассимиляцияға жататын маңызды байланыстарды бөліп көрсетеді, 

оқушыларға мәселені қалай шешуге болатындығын немесе сұраққа жауап беретінін 

көрсетеді, т.б. қызметтің жоспары мен моделін береді. Болашақта студенттердің өзіндік 

белсенділігі көзделеді. 

Демек, танымдық іс-әрекетті белсендіру студенттерді білім іздеудің қажетті 

құралдарымен қаруландыруды көздейді, бұл олардың қызметінің жоғарғы шығармашылық 

деңгейіне жетуге мүмкіндік береді, оның негізі студенттердің шығармашылық ойлауы 

болып табылады. 

Кез-келген кедергілерді жою, ең алдымен, қарым-қатынастың дұрыс формаларын 

тәрбиелеуге, тіпті дұрыс, педагогикалық қарым-қатынас стилін таңдауға көмектеседі. 

Кәсіби-педагогикалық қарым-қатынастың маңызды сипаттамасы – педагогикалық-

психологиялық ерекшеліктермен айқындалады. Педагогикалық-психологиялық қарым-

қатынастар - бұл мұғалім мен оқушының өзара әрекетінің жеке-типологиялық 

ерекшеліктері. Балалардың тәрбиесін басқару процесіндегі қарым-қатынас стилі мен өзара 

әрекеттесу сипаты педагогикалық қарым-қатынас стилін жасайды. Дұрыс қарым-қатынас 

стилі көбінесе оқыту мен тәрбие жұмысының тиімділігін анықтайтын эмоционалды әл-

ауқат атмосферасын қалыптастырады. Сонымен, жұмысымызда психология мен 
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педагогикада әр түрлі типтегі білім алушылар мен білім берушілердің әлеуметтік-

психологиялық портретінің айқын ерекшеліктері жасалды, олардың команда мүшелерімен 

қарым-қатынас әдістемесі талданды. 
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