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АЛҒЫ СӨЗ 

 

Бүгінгідей жаһандану жағдайында мемлекет пен адам озық, бәсекеге сай болуы 

үшін, ең бірінші білім мен ғылым өркендеуі қажет. Баршамызға белгілі ғылым мен 

техникалық прогресс күн өткен сайын әлемге өзіндік жаңашылдығымен, инновациялық 

жаңа жобаларымен, заманауи технологиялық өзгерістерді алып келуімен ерекшеленуде.  

«Біздің міндетіміз – ақпараттық коммуникациялық инфрақұрылымның даму деңгейі 

бойынша өңірдегі көшбасшылықты нығайту», - деген еді мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Кемелұлы.  

Сондықтан, қазір посткеңестік елдер үшін ғана емес, бүкіл әлем елдері үшін цифрлы 

технологияларды дамыту мәселесі өзекті болып отыр. Өйткені, «Сандық рефолюция» 

орнаған дәуірде ойып тұрып өз орныңды алу қиынның-қиыны. Бұдан былай адамзаттың 

әлем алдындағы орны ақпараттық технологияларды меңгеру деңгейімен өлшенбек. 

Яғни, Қазақстанның цифрлық саладағы басты мақсаты – Орталық Азия, ТМД 

деңгейінде артта қалмау. Қазіргі уақытта Қазақстан ақпарат саласын ғана емес, білім беру, 

денсаулық сақтау, құқық қорғау органдары мен ауыл шаруашылығы, тұрғын үй-

шаруашылық салаларының барлығын цифрландыруға көшіп отыр. 

«Біз цифрлы технологияны қолдану арқылы құрылатын жаңа индустрияларды 

өркендетуге тиіспіз. Бұл – маңызды кешенді міндет. Бұл индустриялар қазірдің өзінде 

дамыған елдердің экономикаларының құрылымын өзгертіп, дәстүрлі салаларға жаңа сапа 

дарытты», – деген еді Нұрсұлтан Назарбаев. Осыған орай Қазақстанда «Цифрлы Қазақстан» 

жобасын қолға алынды. 

Үкімет «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік жобасының бағдарламасын дайындау 

кезінде ғаламдық талаптарды ескерген. Сондықтан, басты назар цифрландыру үдерісінің 

тұрақты түрде дамуына негіз болатын инновациялық институттарды құруға бағытталып 

отыр. Үкімет басшысының айтуынша, негізгі күш энергетика, шикізат өндірісі, 

агроөндірістік кешен, өндіріс, логистика мен ақпараттық технологиялар секторларына 

бағытталады. 

«Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын 4 бағыт бойынша жүзеге асырылуда. Бірінші 

бағыт – ауыл-аймақты кең жолақты интернетпен қамтамасыз ету. Екінші бағыт – 

экономиканың салаларына (көлік және логистика, денсаулық сақтау, білім беру, ауыл 

шаруашылығы және электронды сауда) цифрлы технологияны ендіру. Үшіншісі – 

мемлекеттік органдар жұмысының сапасын арттыру және төртінші бағыт – IT-мамандарды 

даярлау. 

Көрнекті ғалым, академик Қаныш Сәтбаев: 

«Ғалымға азық берер қайнар көзі кітап бетімен, лаборатория аумағымен ғана 

шектелмейді, өмірді танумен, еңбек адамының жасампаз ісін танумен кең өрісін табады» 

деген сөзі бүгінде өз өміршеңдігін айқын дәлелдеп келеді. 

Соңғы жылдары отандық білім мен ғылымның қарашаңырағы – І. Жансүгіров 

атындағы ЖУ әлеуеті биік, жаңашыл идеялары бар еліміздегі жас ғалымдарды қолдап-

қуаттау бағытында бірқатар игілікті істерді жүзеге асырып келеді.  

Біздің жастарымыз ғылым мен білімге ұмтылып, елдің болашағын ойлайтын болса, 

келешегіміз кемел, тәуелсіз-дігіміз баянды болады 
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В статье рассматривается реализация обновленного содержания образования, 

которая является актуальной и вызывает новую ориентацию педагогических коллективов 

на творческую и формообразующую, поисковую деятельность, что повлечет за собой 

существенную трансформацию управления. Наряду с аналитической функцией на первый 

план выходят предвидение, прогнозирование и целеполагание. 

Ключевые слова: образование, модернизация, трансформация, интеграция, 

реализация системы реновации.  

 

Мақалада жаңартылған білім беру мазмұнын іске асыру қарастырылады, ол өзекті 

болып табылады және педагогикалық ұжымдардың шығармашылық және 

қалыптастырушы, іздеу қызметіне жаңа бағдарлануын тудырады, бұл басқарудың 

айтарлықтай өзгеруіне әкеледі. Аналитикалық функциямен қатар болжау, болжау және 

мақсат қою бірінші орынға шығады. 

Тірек сөздер: білім беру, жаңғырту, трансформация, интеграция, жаңарту 

жүйесін іске асыру. 

 

The article deals with the implementation of the updated content of education, which is 

relevant and causes a new orientation of teaching teams to creative and formative, search 

activities, which will entail a significant transformation of management. Along with the analytical 

function, foresight, forecasting, and goal setting come to the fore. 

Key words: education, modernization, transformation, integration, implementation of the 

renovation system. 

 

В науке известны, что  основные теории формирования содержания образования 

сложились в конце ХV111 – начале Х1Х в. и получили название материальной и 

формальной теории содержания образования. Материальную теорию еще называют 

теорией дидактического материализма или энциклопедизма. Ее сторонники считали, что 

основная цель образования состоит в передаче учащимся как можно большего объема 

знаний из различных областей науки.  Формальная теория содержания образования, или 

дидактический формализм, рассматривает обучение только как средство развития 

способностей и познавательных интересов учащихся. Поэтому главным критерием при 

отборе учебных предметов должна была служить развивающая ценность. Теория, есть 

высшая форма научного мышления, а как система, во–первых,  есть совокупность: понятий, 

категорий, законов отражающих существенные свойства, связи и отношения предметов 

действительности; во-вторых, она связывает вместе те или иные знания, дает им 

определенный каркас; в-третьих, предполагает не только констацию фактов и их описание, 

но и объяснение, осмысление их во всей системе конкретных наук. 

Такое сложное сочетание  понятия «теория» и взаимодействие ее составляющих 

компонентов в профессиональной и исследовательской деятельности педагогов, ясно 

показывает, что современная школа, в том числе и высшая как и другие социальные 
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институты, вынуждены работать в условиях социально-экономической неопределенности. 

Растущего человека они должны подготовить к жизни, а какой  будет  эта жизнь, сейчас 

неизвестно. Тем самым создаются объективные предпосылки для пересмотра 

теоретических  основ  в технологий массового образования, сложившихся уже в ХХ1 веке. 

Известный психолог П.П. Блонский отмечал, «… что основное заблуждение учителей 

состоит в том, что они будто бы готовят детей к жизни. Во-первых, годы, проведенные в 

школе, это не подготовка к жизни, а сама жизнь; во-вторых, как-то подготовить  к 

макросреде невозможно в условиях школы, так как  никто из учителей не знает, что в жизни 

произойдет в последующие десятилетия, когда ребенок будет взрослым. То есть, ученик не 

становится субъектом обучения, а им  изначально является как носитель субъектного опыта 

(в обучении происходит «встреча» заданного с уже имеющимся субъектным опытом, 

обогащение, «окультирование» последнего, а вовсе  не его порождение)…» [1Блонский 

П.П. Избранные психологические произведения.- М., 1964]. 

Метод обучения в высшей школе можно рассматривать в виде модели организации 

и проведения определенных занятий.  В содержание такой модели  входят: а) цели изучения 

определенного учебного материала, б) специфические особенности его содержания, формы 

и средства выражения информации, в) требования к результатам данного процесса 

обучения.  

Обучение в высшей школе должно давать студенту такую информацию, которая 

обеспечивает широту ориентировки в окружающем мире, то есть обобщения, обобщенные 

знания и способы действия.   

Назначение  учебно - исследовательской работы студентов - а) повышает общий 

теоретический  уровень студентов; б) закрепляет навыки использования  теоретических 

знаний в практической деятельности; в) обеспечивает получение каждым студентом умение 

самостоятельной исследовательской деятельности; г) создает благоприятные условия для 

получения навыков организации и проведения учебных исследований в школе; л) 

вырабатывает навыки  в создании «учебных проблем»; л) способствует воспитанию 

объективности в оценке результатов исследований; м) приобщает студентов к обобщению 

передового педагогического опыта; н) учит умению анализировать и находить выход из 

трудных педагогических ситуаций; к) прививает интерес к профессии учителя, к 

преподаваемому предмету, к научно-педагогическому поиску; и) раскрывает «внутренние 

» способности каждого студента; о)  развивает культуру речи.  

Профессор А.Я. Данилюк отмечает, что «...преподаватель не говорит, он озвучивает 

язык науки, ее содержание, выдерживает стиль и темп научного мышления,  научной речи 

сообразно готовности обучающегося ее воспринять... »[2. Борисенков В.П., Гукаленко О.В., 

Данилюк А.Я. Поликультурное образовательное пространство России: история, теория, 

основы проектирования: монография / В.П.Борисенков.- М.: ООО «Педагогика», 2006.- 

С.113]. 

Логика  реализации  содержания образования в контексте основной исторической 

связи, то есть если смотреть на этот  вопрос с точки зрения того, как это известное явление 

в истории возникло, какие главные этапы  в своем развитии это явление проходит, и с точки 

зрения этого его развития смотреть, чем данная вещь стала теперь. 

Только точным знанием культуры образования, а ими являются усваиваемые знания 

и способы деятельности являющиеся элементами культуры в той степени, в какой несут в 

себе воплощенный в них человеческий дух и его творческую сущность, созданные всем 

развитием человечества, только переработкой ее можно строить новую культуру 

образования – без такого понимания  эту  задачу не разрешить.  

Самостоятельная работа мысли начинается тогда, когда перед субъектом возникает 

проблемная ситуация – интеллектуальное затруднение, вызванное  поставленным 

вопросом, задачей. 

Если эта сущность не осознается субъектами и не применяются ими как значимая 
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тем, кто усваивает  данные знания и способы деятельности, то освоения культуры не 

происходит. 

В прошлом прогрессивными педагогами и видными мыслителями было выдвинуто 

немало плодотворных педагогических идей; их критическое изучение способствовало  

развитию педагогического мышления, повышению педагогической культуры, 

предостерегала от узкоутилитарного, рецептурного подхода к вопросам педагогической 

теории и практики. 

Значение науки [Орлов А.Н. и др.] выражено в, «… разработке опережающих 

практических действий, теоретических положений, концепций, моделей, прогнозов. 

Поэтому  нужны  глубокие обобщения, формирование целостного подхода к управлению 

педагогическим процессом, полный охват  его противоречий, всего комплекса причинно-

следственных связей, следующих из закономерностей общественного развития …» [3. 

Орлов А.Н. Управление учебно-воспитательным процессом в высшем учебном заведении.- 

Алма-Ата, 1989.- 109с.]. 

Будучи сложным социальным явлением, воспитание является объектом изучения 

ряда наук. Философия  исследует онтологические и гносеологические основы воспитания, 

формулирует наиболее общие представления о высших целях и ценностях воспитания, в 

соответствии с которыми определяются его конкретные средства.  

Социология изучает проблему социализации личности, выявляет социальные 

проблемы ее развития. Педагогика же исследует сущность воспитания, его закономерности, 

тенденции и перспективы развития, разрабатывает теории и технологии воспитания, 

определяет его принципы, содержания, формы и методы…[4. Педагогика и психология 

высшей школы: Учебное пособие.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С.54-62]. Знание 

основных педагогических категорий дает возможность понимать  педагогику как научную 

область знания. Основные понятия педагогики глубоко взаимосвязаны и взаимопроникают 

друг в друга. Поэтому при их характеристике необходимо  выделять главную, сущностную 

функцию каждого из них и на этой основе отличать  их от других педагогических категорий.   

Если смотреть историю педагогики, то можно увидеть, как отчетливо прослеживается 

эволюция теорий обучения от схоластической  (тип религиозной философии, 

характеризующийся соединением теолого-догматических предпосылок с 

рационалистической методикой  и интересом к формально-логическим  проблемам)к 

объяснительно-иллюстративной, а от нее – к проблемно – развивающей. 

Необходимо отметить, что парадигма образования для будущего, которую 

сформулировала Международная парижская конференция (1998) по высшему 

образованию, предполагает реализацию  таких принципов, как: а) преемственность и 

непрерывность разных этапов обучения; б) учет типов образовательной и 

профессиональной подготовки; в) диверсификация и мобильность между и внутри 

национальных моделей; г) развитие интегрированного образования [5.Материалы 

международной конференции по высшему образованию. Париж, 1998.- 63с.]. Всякий поиск 

(сотрудничество общеобразовательной и высшей школы при реализации обновленного 

содержания образования) сводится к отысканию исходной связи в структуре явлений. 

Важнейшее призвание философии в определении путей, методологии поиска. От всеобщей 

к общей и любой подчиненной связи таков путь познания. На этом пути устанавливаются 

системы решающих нисходящих и восходящих связей.  

Учеба в вузе – специфический вид трудовой деятельности: а) учение, будучи 

сложным видом труда, представляет систему, все элементы которой взаимосвязаны; б) 

учебная деятельность студентов в условиях вуза носит продуктивно-преобразующий, а во 

время практики – созидательно- продуктивный характер; в) учебно-познавательный труд 

студентов осуществляется в двух формах: теоретической и практической которые 

взаимосвязаны общей целью и направлены на формирование знаний и умений… [6. 

Пионова Р.С. Педагогика высшей школы.- Минск «Университетское», 2002.- С. 78-79, 87]. 
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Теория обучения в своем становлении проходит две фазы развития, также связанные 

с ее приложимостью: а) эмпирическое обобщение практики учебного процесса. В процессе 

развития на уровне  этой фазы теория  формируется в виде некоторой описательной модели 

обобщенного реального учебного процесса в составе его статического и динамического  

выражения. 

Учебный процесс высшей школы сочетает  обязательность учебных действий и 

определенную свободу познавательного поиска. К преподавателю высшей школы 

предъявляются требования непременного сочетания педагогической деятельности с 

высококвалифицированной специальной и научной подготовкой, с высоким творческим 

потенциалом. Такое сочетание свойства педагога, специалиста и ученого является 

необходимым условием обучения в высшей школе, так как оно позволяет  ставить на 

службу учебного процесса не только то, что является содержанием преподавания, но  и все 

новое и прогрессивное, что имеется в науке, технике, производстве.  

В условиях обновления школьного образования особенно актуальный вопросы 

методического сопровождения образовательной практики. Особо актуальны требования к 

результатам образования: а) предметным (усвоение знаний, умений и навыков, социального 

опыта в рамках отдельного учебного  предмета); б) метапредметным (освоение различных 

способов деятельности); в) личностным (формирование системы ценностных отношений 

обучающихся). Как известно, метапредметные результаты связаны с формированием 

универсальных учебных действий на любом предмете школьного цикла на протяжении 

всего курса обучения. Овладение учащимися универсальными учебными действиями 

открывает возможность для успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей 

на основе формирования умения учиться [Пигров К.С. Актуальные проблемы философии 

образвания: материалы к специаьному курсу. – Сб.1: Материалы к лекциям и практическим 

занятиям Летнего университета.- Алматы, 2002.- 99с.].  

Разумная педагогическая деятельность субъектов образования  невозможна без 

интереса к изменению образовательной действительности. Для этого, как известно, в 

структуре личности гармонично сочетаются научные и педагогические интересы и 

потребности; развитая педагогическая рефлексия и творческая самостоятельность, 

создающие условия для эффективной самореализации индивидуально-психологических, 

интеллектуальных возможностей. Этот интерес порождает массу профессиональных 

вопросов, которые требуют ответа. Рано или поздно интерес личности  к образовательной 

действительности выходит за рамки непосредственного чувственно данного. 
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Ауылшаруашылық  мақсатындағы жерлерді беру, жер пайдаланудың әрбір түрі 

(ауылшаруашылық және ауылшаруашылық емес) жерді жалға алудың әртүрлі мәселелері 

қарастырылған.  Сонымен қатар,  жер пайдалану түріне салыстырмалы түрде жерді 

пайдаланудың ең үлкен әлеуетіне талдау жасалынды.  

Тірек сөздер: ауылшаруашылық жерлер, аграрлық сектор, аграрлық саясат. 

 

Рассмотрены различные вопросы предоставления земель сельскохозяйственного 

назначения, аренды земель каждого вида землепользования (сельскохозяйственного и 

несельскохозяйственного). Кроме того, проведен анализ относительно вида 

землепользования на наибольший потенциал использования земель. 

Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, аграрный сектор, аграрная 

политика.  

 

Various issues of providing agricultural land and leasing land for each type of land use 

(agricultural and non-agricultural) are considered. In addition, an analysis of the type of land use 

for the greatest potential for land use was carried out. 

Key words: agricultural land, agricultural sector, agricultural policy. 

 

Салыстырмалы құқықтану бұл әдіс құнды қасиетке ие, өйткені ол білімді кеңейтеді 

және байытады құқықтық реттеу пәнінің салалары. Салыстырмалы құқықтану әр түрлі 

құқықтық жүйелері бар мемлекеттердің құқықтық қызметі саласындағы таным аясын 

кеңейтуге мүмкіндік береді. Қазақстандағы  аграрлық сектор үшін, әлі толық шыққан жоқ 

экономикалық дағдарыстың құқықтық реттеудің әлемдік тәжірибесі және, ең алдымен, 

шетелдер көшбасшы ретінде халықаралық аграрлық азық-түлік нарығының практикалық 

маңыздылығы артуда[1,38 б].  

Ауылшаруашылық жерлер-бұл ауылшаруашылық өнімдерін өндіруге арналған 

немесе пайдалануға жарамды жер. егін және мал шаруашылығы деп бөліп 

қарасттырғанымыз ұтымды болады деп ойлаймыз. Мысалы ретінде  Индонезияның ауыл 

шаруашылығы министрлігі жағдайдың ауырлығын бағалады жерге сұраныстың артуына 

байланысты жер ресурстары шектеулі аграрлық сектордың проблемалары ауыл 

шаруашылығынан тыс пайдалану үшін жол түрінде инфрақұрылымды дамыту үшін де, 

өнеркәсіп үшін де ғимараттар, қоныстар және плантациялар. Ауылшаруашылық емес 

пайдалану үшін жерге деген сұраныс өсіп келеді, бұл күріш алқаптарының көбеюіне 

әкеледі, әсіресе басқа пайдалану түрлеріне айналған қалалық аудандарға жақын, ал 

ауылшаруашылық емес ауылшаруашылық аудандарда плантацияларға және басқа 

қызметтерге ауыстырылды. 2015 жылы ол 37 485 231 га, 2016 жылы-36 743 524 га, 2017 

жылы-37 285 314 га құрады ал 2018 жылы ол 34 830 063 га құрады. Ауданы 403 006,4 га / 

жыл. Бұл деректер жерді бастапқы жерлерден өзгерту үшін ауыл шаруашылығының 

ауылшаруашылық емес жерлерге көшуі ауылшаруашылық алқаптарының одан әрі 

қысқаруына әкелді[2,7 б].  
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Қазақстанда жер мәселесі өзекті болып табылады. Себебі ауыл шаруашылық 

мақсатындағы жерлер тиімді басқарылмайды. Көптеген шаруа қожалықтары жерлерді ұзақ 

мерзімге алып оны пайлананбайды. Осы мәселе бойынша 2020 жылы 1 қыркүйекте 

мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтің Қазақстан халқына жолдауында Елімізде «шөп қорыған 

иттің» кебін киген «латифундистер» көбейіп кетті. Пайдаланылмай жатқан ауыл 

шаруашылығы жерлерін қайтарып алатын кез келді. Жер – біздің ортақ байлығымыз және 

оны кім игерсе, соған тиесілі болуы тиіс. Үкімет пен Парламент осы түйткілді реттеудің 

тиімді жолдарын қарастыруды тапсырды [3]. 

Соңғы төрт жылда ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлер  саны жылдан жылға 

өсуде. Оларды біз мына диаграмма арқылы көрсетуімізге болады.  

 

 
 

Ауылшаруашылық жерді пайдаланудағы өзгерістер азық-түлік қауіпсіздігіне қауіп 

төндіреді, өйткені жер пайдаланудағы өзгерістер азық-түлік, физикалық орта өндірісі үшін 

ауыр зардаптарға ие сондай-ақ әл-ауқат өмірі өз жеріне байланысты фермерлерге 

ауылшаруашылық жерлерін конверсиялау есептелген ұзақ мерзімді шығындарға әкелуі 

мүмкін. 

Сол себептен  жер мәселелесі оң әсерін қалпына келтірудің маңыздылығы кең және 

ол бүкіл әлемге өз үлесін қосады. Қоғамның экономикалық мүдделері жергілікті, бірақ 

үздіксіз. Ол сондай-ақ, аймақтық аумақтық жоспарлауда с блогы аумағының бір бөлігі 

орналасқан күзет орманы болды, бірақ әлі де көп болды байланысты проблемалар бойынша 

ақпаратпен және құқықтық қолданылуын. Егер қалпына келтіргісі келсе, онда бұл  көліктік 

қол жетімділік пен өсіп келе жатқан мүдделер, әрине, назар аудару керек. Алайда, арнаны 

пайдалану мүдделі тараптардың бір бөлігі болды. 

Біздің жергілікті халықтың әл-ауқаты мен өмір сүру деңгейін арттыру үшін 

аумақтарды дамытуға бағытталған қағидаттар ретінде  сулы-батпақты жерлердің үйлесімді 

экожүйесіндегі бірнеше аспектілерден, атап айтқанда:  құқықтық аспектілер,  аумақтық 

жоспарлау аспектілері, Өндіріс сақтау аспектілер,  су ресурстарын игеру аспектілері және 

ұйымдастырушылық аспект деп бөлім қарастыру қажет деп ойлаймыз. 

Шетел ғалымдарының пікірінше құқықтық құбылыстарға қолдана алатын үш тәсіл 

бар.Оларға қоғам, атап айтқанда моральдық көзқарас, заң ғылымының көзқарасы және 

әлеуметтанулық көзқарас[4,102б]. 

Біздің ойымызша Заңға моральдық көзқарас та, құқық ғылымына көзқарас та, бұл екі 
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тәсіл де ортақ. Бұл құқықтық нормалар іс-әрекеттерді неғұрлым мағыналы және реттелген 

етеді. Адамгершілік көзқарас заңды кең мағынада құқықтық дизайн қауымдастығы арқылы 

қамтиды, шын мәнінде құқықтың қайнар көзі болып табылатын сенімдер мен негізгі 

принциптер. Заң ғылымы тәсіл құқықтық принциптер мен құндылықтарға тәуелді емес 

құқық ұғымын және оның қатынастарын анықтауға тырысады. Екі тәсіл де олардың 

арасында айырмашылықтар болса да, олардың екеуі де заңның мазмұны мен мағынасына 

(субстанциялық және заңды рәсімнің). 

Жерді пайдаланудың өзгеруін анықтайды немесе әдетте жерді өзгерту немесе жерді 

пайдаланудың өзгеруі-бұл жер учаскесінің бір бөлігінің немесе бүкіл ауданының 

функциясының түпнұсқадан өзгеруі (жоспар бойынша) қоршаған ортаға теріс әсер ететін 

басқа да функцияларға жер әлеуетінің өзі. Жерді қайта құру-бұл белсенділіктің өсуінің 

логикалық салдары және халық және басқа да даму процестері. Жердің өзгеруі негізінен 

табиғи нәрсе орын алады, бірақ іс жүзінде жердің конверсиясы проблема болып табылады, 

өйткені ол өнімді болады ауыл шаруашылығы жері [5,35б].  

Біздің елімізде аграрлық секторды дамыту үшін біз жай ғана көзімізді жұма 

алмаймыз пайда болатын барлық кедергілерді елемеңіз, өйткені әр күш-жігерде біз 

қиыршық тасты кездестіруіміз керек, жұмыс процесіндегі кедергі. Ауыл шаруашылығы 

жерлерінің, әсіресе азық-түлік егіншілігінің проблемасы ішінара ауылшаруашылық 

жерлерін жалға алудың төмен құны мәселесі. Жер пайдаланудың әрбір түрі 

(ауылшаруашылық және ауылшаруашылық емес) жерді жалға алудың әртүрлі құны бар. 

Жер пайдалану түрі ең жоғары салыстырмалы артықшылық жерді пайдаланудың ең үлкен 

әлеуетіне ие болады, сондықтан жерді пайдаланудың белгілі бір түрлері жерді жалға 

алудың ең жоғары құнын қамтамасыз ететін іс-шараларға қаражат бөлінеді.  

Сол сияқты пайдалану ауылшаруашылық жерлері фермерлердің өміріне кепілдік 

беру қабілетімен тұрақты болса да, бірақ өнеркәсіптік сектормен салыстырғанда аз ғана 

материалдық немесе қаржылық пайда әкелуі мүмкін.  Қазақстан Республикасының жер 

кодексінің 98-бабына сәйкес алқаптарын бiр түрден екiншiсiне ауыстыру тәртiбi  мен 

негіздер бойынша ауыстырылады. Оларға тоқталар болсақ,  Жердің экономикалық 

тиімділігі,  жер иелерінің өтініші бойынша, жергілікті атқарушы органдардың шешімі 

негізінде [6]. 

Ал,  Индонезия Республикасының заңнамасы бойынша   тұрақты азық-түлік ауыл 

шаруашылығы аймағы; күріш емес өрістерге арналған өрістер жылдан-жылға тез өседі, 

сондықтан бұл әсер етуі мүмкін ұлттық күріш өндірісі және ұлттық азық-түлік 

қауіпсіздігіне қауіп төндіреді; қорғалатын күріш алқаптарының карталарын жасауды және 

оларды бақылауды жеделдету қажет күріш алқаптарын ұлттық стратегиялық бағдарлама 

ретінде өзгерту функциясы [7]. 

Жоғарыда сипатталған сипаттамаға байланысты, бастапқыда іске асырылған мен 

жаңалары артта қалды проблемалар, сондай-ақ физикалық, биологиялық және әлеуметтік 

ортаға теріс әсер ету. Бұрынғы аудандағы ауылшаруашылық жерлерінің проблемалары. 

Құқық қолдану проблемаларымен байланысты. Енді міндет-күш біріктіру әр түрлі 

мүдделер, оң әсерді қалпына келтіру мүдделері, олар кең және ықпал етеді жаһандық, ал 

қоғамдастықтың экономикалық мүдделері жергілікті, бірақ үздіксіз.  

Бұл мүмкін егер емделмеген болса, қоршаған қоғамдастықтағы тәртіпсіздіктерді 

тудыруы мүмкін жинақтауды жалғастыруда және соңында үлкен әлеуметтік-экономикалық 

және кеңірек әлеуметтік пайда болуы мүмкін мәселелері. Осындай жағдайларға сүйене 

отырып, ойлау шеңбері құқықтық Жердің өзгеру мәселесіндегі әлеуметтану қажет деп 

ойлаймыз.  Біздің мынандай ұсыныстар қажет едеді.   

1) Ауыл шаруашылық мақсатындағы жерлерді түрлеріне ұарай мерзімдерін 

нақтылау керек. 

2) Ауылшаруашылық Суармалы жерлерді жалға беру мерзімі 5 жыл деп өзгерту. 

3) жер пайдаланудағы өзгерістердің салдарын және құқықтық әлеуметтану 
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4) Ауыл шаруашылық жерлері туралы заң қабылдау. 
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Бұл ғылыми мақала әлемдегі анимацияның рөлі мен еліміздегі анимацияның 

дамуына, сондай-ақ Қазақстандағы анимация индустриясының дамуына кедергі 

келтіретін мәселелерді қарастыруға арналған. 

Тірек сөздер: кинематография, мультипликациялық фильм, анимация саласы, 

студия. 

 

Это научная статья, посвящена роли мультипликации в мире и развитию анимации 

в нашей стране, а также рассмотрение проблемам препятсвующим развитию 

анимационной индустрии в Казахстане. 

Ключевые слова: кинематография, мультипликационный фильм, область 

анимация, студия. 

 

This scientific article is devoted to the role of animation in the world and the development 

of animation in our country, as well as to the problems that hinder the development of the 

animation industry in Kazakhstan. 

Keywords: сinematography, animated film, animation area, studio. 

 

Осы жылы тамыз айының отызыншы жұлдызында мультипликацияға 143 жыл 

толды. В.В. Курчевский: «Мультпликациялық фильм – кейіпкердің сыртқы келбеті мен 

мінез-құлқы, бейнелік ортасы мен оқиғаның өту мекенінің суреткердің қолымен, оның 

дүниетанымымен, қиялымен және кәсіби шеберлігі негізінде жасалатын 

кинематографияның бір түрі», - дейді. Бұл анықтама ретінде ретінде берілген. Ал термин 
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ретінде қарастырсақ, мультипликация латын тілінен аударғанда көбейту деген мағынаны 

береді. Анимация болса, жандандыру деген мағынаны білдіреді. «Анимация» термині 

әлемде кең таралғанымен, КСРО кезінде және Ресей елінде ұзақ уақыт бойы 

мультипликация атауы қолданылып келеді. Қазіргі кезде мультипликатор көбейтушіден 

гөрі, аниматор жан бітіруші деген мағына алдыңғы қатарға шығып, маңыздылыққа ие 

болып отыр. Сол себепті, мультипликация сөзі заманға сай анимация болып өзгертілген [1]. 

Тарихта алғаш рет суретке жан бітірген бельгиялық физик Жозеф Плато болған. Ал 

бірнеше ғалымдар мен австрялық профессор-геометр Симон Фон Штамфер қозғалатын 

бейнелерді экранда көрсету үшін сурет салынған ленталар мен айналмалы дисктерді 

қолданған. Сонымен қатар, фенакистископ пен стробоскоп құрылғыларының пайда 

болуына себепші болған. Уақыт өте, бұл құрылғылар анимация саласындағы киноаппаратқа 

айналды. Уинзор Маккей 1914 жылы алғашқы мультфильм кейіпкерін, динозаврдың 

суретін салады. Француз суретшісі Эмиль Рейно мультфильм шығаруға арналған 

құрылғыларды жетілдіріп, 15-20 минуттық комедиялық лента жасаған. Осындай 

нәтижелердің арқасында, мультипликация кинематография саласында нақ өз орнын алып, 

жанр ретінде қалыптасқан. Сол кездегі мультфильмдер үшін киноаппараттар қолданылған 

болса, суретті мультипликация үшін арнайы мультстанкалар болған. Ал қазіргі таңда 

мультфильмдер компьютерлер мен цифрлық фотоаппараттардың арқасында жарық көруде. 

Қазақстанда анимация саласы 1960 жылдары күллі одақтас республикаларда ұлттық 

кино саласы жақсы дамып жатқанда пайда болды. Қазақ елінде тұңғыш мультфильмнің 

жарық көруі режиссер-аниматор, суретші және сценарист, Мемлекеттік сыйлықтың 

лауреаты Әмен Әбжанұлы Қайдаров атамызға байланысты еді. 1966 жылы «Қазақфильм» 

киностудиясы «Қарлығаштың құйрығы неге айыр?» атты мультфильмнің сценарийін 

қабылдап, халыққа көрсеткен еді. 1975 жылы Нью-Йорктегі Халықаралық мультфильмдер 

кинофестивалінің сыйлығына ие болған. Әлі күнге дейін мультипликация саласында өз 

шыңынан түспеген [2].  

Маусым айында радиодан дәл осы тақырыпқа байланысты “FILMFAN” хабарының 

кезекті саны жүргізілген еді. Сол кезден бастап «Қазақстандағы анимация» мәселесі біздің 

ойымыздан шықпады. Елімізде үлкен білім ордаларында дәл осы салада білім беретін 

мұғалімдердің аздығы, тәжірибенің де аздығы мәселені қиындатып отыр. 2012 жылдары 

«Шабыт» атты анимация саласынан білім беретін курс жас мамандардың көбеюіне себеп 

болған. Тіпті қазіргі кезде 2-3 айлық курстар бар. Көбіне басқа елдерден білім алып келген 

отандастарымыз жастарға өз білгендерін үйретуде. Алпауыт анимация студияларында 

режиссер мамандығын бірнеше адам болып жұмыс атқарады екен. Мысалы, бас режиссер, 

атқарушы режиссер, т.б. Олардың әрқайсысының жалақысы көңіл толтырарлық. Ал бізде 

мамандардың арасында режиссерлікпен қатар продюсерлік және сценаристік бағытты да 

бірге алып жүретіндер көп. Себебі, сәйкесінше қаражат бөлінбейді. Сонымен қатар, өз 

жұмысын өте жақсы білетіндерді табу қиын.  

Өзіміз білетіндей, балаларға арналған «Балапан» арнасы бар. Мұндай арна елімізде 

біреу ғана екені де мәлім. Ал АҚШ-та балаларға арналған елуден астам арналар бар екен. 

Осыдан-ақ, біздің шет мемлекеттермен анимация, кинематография саласында бәсекелестік 

жоқтығын байқаймыз. Ия, «Балапан» арнасы болашаққа нық қадамдар басуда. Түркі елдер 

арасында бақ сынамақшы. Сонымен қатар, басқа елдердің озық студияларында қызметте 

жүрген мамандарымен келіссөз, мастеркласс, тренингтар өткізу жоспарда бар екен. Әрине, 

мұндай жаңалықтар бізді қуантады. Себебі, дәл осылай анимация саласын дамытуға 

мүмкіндік аламыз. 

Қазіргі кезде мультфильмдерді үйдегі кішкентай сәбиден бастап, үлкен ата-

апаларымызға дейін көреді. Кез келген уақытта балалар теледидарды қосып, тіпті қалта 

телефонынан мультфильмнің түр-түрін көре алады. Бірақ көбіне балалар шетел 

мультсериалдарын қарағанды ұнатады. Себебі, сапасы жағынан жақсы, әрі сценарийі 

баланы баурап алады. Ең алдымен балаларға қызық болса болды. Тіпті қай тілде сөйлеп 
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жатқанына да назар аудармайды. Мультфильм кейіпкерлеріне еліктеп, солардың тілінде 

сөйлей бастайды. Үлкен ағамның қызы да ана тіліндегі бірталай сөздерді түсінбейді. Себебі, 

орыс тіліндегі мультфильмдерді жақсы көреді және тілі орысша шыққан. Мен де, өзім 

кішкентайымнан шетелдің әртүрлі мультфильмдерін әлі күнге дейін көремін. АҚШ-тың кез 

келген мультфильмін алып қарасақ та, сценарийі еркін тақырыпта әрі диалогы да 

қызығарлық жазылған. Еркін тақырып–ол баланың ойлау қабілетін, қиялын дамытады. Ал 

біздің отандық өнімдер сапа мен динамика жағынан жетінкіремесе де, тарихымызды 

көрсетіп, ұлы адамдарды ұлағаттап, тәрбие-білім беруде. Отандық өнімдерді ұсынып, 

көрсетіп жатқан анимация студиялары бірталай. Солардың ішінде қарқынды дамып, атаққа 

ие болып отқандары: «Kazakh-Anima» студиясы, «Dala Animation» студиясы, Шымкенттік 

«сақ» студиясы, «QazArt media» студиясы, «Animator Pro» студиясы және тағы басқалар. 

Әрқайсысы өзіндік бір жетістіктерге жетуде. Қазақ анимация қоржынында бірнеше 

толықметрлі мультфильмдер бар. Режиссер Қалдыбай Сейдановтың «Қадірдің бақыты» 

атты туындысы біріншісі болса, екіншісі Жәкен Дәненов пен Рүстем Тұралиевтің «Ер 

төстік» мультфильмі. Үшіншісі, «Сақ» студиясында жасалған «Қазақ елі» мультфильмі. 

Тағы да «Қазақфильм» киностудиясынан шыққан, Адай Әбілданың «Күлтегін» және 

Тұрдыбек Майдан мен Тілек Тілеуғазының «Мұзбалақ» мультипликациялық фильмдері. 

«Күлтегін» мультфильмі 3D форматта, ал «Мұзбалақ» 2D форматында жасалынған. Екеуі 

де 2018 жылдың күзінде көрермендерге жол тартқан еді [3]. 

«Turkistan» газетінің редакциясына сұхбат берген Қазақстан аниматорлар 

қауымдастығының төрағасы Ғали Мырзалиев бір сөзінде былай дейді: «Бүкіл әлемде 

анимация телевиденияға қарайды. Ресейде де, Қытайда да сол. Ал бізде мәдениет және 

спорт министрлігіне қарайды, ал оның туындысы телевиденияға қарайды. Айналып 

келгенде, анимация саласы жетім баланың күйін кешіп отыр. «Кино туралы» заңнан бөлек, 

«Қазақ анимациясы туралы» дара заң керек.» Осы салада жүйе жоқ. Жүйе жоқ болғаннан 

шығар, қаржы дұрыс бөлінбейді. Жылына осы салаға қанша қаржы бөлініп отқанын ешкім 

нақты білмейтін де шығар. Елімізде 90 минуттық мультфильмге ең азы 3-4 миллион АҚШ 

доллары қажет. Ал бізде мұндай қаржының өзі бөлінбейді екен. Шетелде болса, мемлекет 

берген қаржының 49 пайызын режиссерлік топқа бөлсе, 51 пайызы туындыға беріледі екен. 

Біздікімен салыстырар болсақ, жер мен көктей. Әлемнің алпауыт студияларына бір 

толықметрлі мульфильмге 50-250 миллион АҚШ доллары арасында қаржы беріледі екен. 

10 жылдан бері қаржысы өте көп мультфильм ретінде бастау алып тұрған - «Рапунцель: 

Запутанная история» мультфильмі. Анимациялық фильм 260 миллион АҚШ долларымен 

қаржыланған [4].  

Қорытар болсақ, анимация саласына жылына барынша көп қаржы берілуі қажет. 

Жастардың осы салада білім алуына, студияларды техникамен, құрал-жабдықтармен 

қамтамасыз етуге және әрбір маманға өзінің деңгейіне сай жалақы төленсе, қаржы мәселесі 

шешіледі деп ойлаймыз. Елімізде осы саладағы білімді және талантты жастар, мамандар өз 

ісін сүйіп жасаса, жауапкершілік көрсетсе екен дейміз. Сонда ғана саны көп, сапасы жақсы 

туындылар көптеп жарық көреді. Мультфильм мен фильмдер өсіп келе жатқан  жас 

өрендеріміз үшін білім мен тәрбиенің қайнар көзі болып есептеледі. Болашақта саналы 

ұрпақ өссін десек, анимация саласына ерекше көңіл бөлуіміз қажет. Кинематография мен 

анимация саласы – заманның айқын талабы, әрі біздің болашаққа ұмтылысымыз. 
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Бұл ғылыми еңбекте сабақ барысында «интерактивті әдістерді» қолдану 

оқушылардың жүйке жүктемесін жеңілдететіндігі, олардың қызмет формаларын 

өзгертуге, сабақ тақырыбының негізгі сұрақтарына назар аударуға мүмкіндік беретіндігі 

қарастырылған. Сонымен қатар, оқытудың интерактивті әдістері оқушылардың сыни 

ойлауын, шығармашылық қабілеттерін, коммуникативтік біліктері мен дағдыларын 

дамытуға, оқушылар арасында эмоционалды байланыс орнатуға, тәрбиелік міндеттерді 

қамтамасыз етуге мүмкіндік беретіндігі, соның нәтижесінде оқушылардың 

шығармашылық қабілеттерінің дамитындығы айқындалған.  

Тірек  сөздер: интерактивті әдістер, интерактивті оқыту, компьютер, 

модельдер. 

 

В данной исследовательской работе рассматривается, что использование 

«интерактивных методик» на уроках снимает нервную нагрузку студентов, позволяет им 

менять формы деятельности, сосредоточиться на основных вопросах урока. Кроме того, 

установлено, что интерактивные методы обучения способствуют развитию 

критического мышления, творческих способностей, коммуникативных умений и навыков 

учащихся, установлению эмоциональной связи между учащимися, обеспечению 

воспитательных задач, в результате чего развиваются творческие способности 

учащихся.  

Ключевые слова: интерактивные методы, интерактивное обучение, компьютер, 

модели. 

 

Тhis research paper considers that the use of "interactive techniques" in the classroom 

relieves students ' nervous load, allows them to change the forms of activity, and focus on the main 

issues of the lesson. In addition, it was found that interactive teaching methods contribute to the 

development of critical thinking, creative abilities, communication skills of students, establishing 

an emotional connection between students, providing educational tasks, as a result of which 

students ' creative abilities develop.  

Keywords: interactive methods, interactive learning, computer, models. 

 

Қазіргі уақытта интерактивті технологиялар кәсіби қызметтің әр түрлі салаларында 

бірегей мүмкіндіктер ашады, кең ауқымды міндеттерді, соның ішінде білім беру 

саласындағы міндеттерді шешу үшін қарапайым және ыңғайлы құралдарды ұсынады.  

Білім берудің негізгі міндеті болашақта білім алушының қоғамда өмір сүруге және 

табысты әрекет етуге дайындығын қамтамасыз ететін білім алушының дамуы үшін жағдай 

жасау болып табылады. Бүгінгі таңда көптеген әдістемелік инновациялар оқытудың 

интерактивті әдістерін қолдануда. Оның мақсаты-информатикада оқытудың интерактивті 

әдістері арқылы білім алушыларды дамыту және біліммен қаруландыру.  

«Интерактивті әдістер» термині (ағыл.) «оқушылардың өзара әрекеттесуіне 

мүмкіндік беретін әдістер» дегенді білдіреді, ал «Интерактивті оқыту» — бұл өзара 
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әрекеттесуге негізделген оқыту. Оқытудың интерактивті әдістері кезінде мұғалім көбінесе 

оқу процесін ұйымдастырушы, оқушылардың бастамасы үшін жағдай жасаушы ретінде 

әрекет етеді. Сонымен қатар, интерактивті оқыту оқушылардың өз тәжірибесі және 

достарының тәжірибесімен өзара әрекеттесуіне негізделеді [1]. 

 Алайда, оқытудың интерактивті әдістерін түбегейлі жаңа нәрсе деп санамау керек. 

Шын мәнінде, бұл отандық педагогиканың бай тәжірибесіне үндеу, оны жаңғырту. 

Интерактивті әдістерді әзірлеуді В.А. Сухомлинскийдің еңбектерінен, «ынтымақтастық 

педагогикасы» өкілдері — Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталов және басқалардың 

еңбектерінен табуға болады.  

Интерактивті оқыту — бұл танымдық іс-әрекетті ұйымдастырудың ерекше формасы. 

Онда оқушы өзінің жетістігін, зияткерлік өміршеңдігін сезінеді және оқу процесін нәтижелі 

ететін ыңғайлы оқу жағдайы жасалады. Интерактивті оқытудың ерекшелігі - барлық 

оқушылар білім процесіне қатысады және бірлесіп әрекет етеді. 

Қазіргі уақытта интерактивті технологияларды қолдану кез-келген білім беру 

процесінде, соның ішінде информатиканы оқытуда өзекті құрамдас бөлікке айналуда. Ол 

үшін сабақтарда жеке және топтық жұмыс ұйымдастырылады, зерттеу жобалары, рөлдік 

ойындар қолданылады, компьютермен, құжаттармен және әртүрлі ақпарат көздерімен 

жұмыс жасалады, шығармашылық жұмыстар қолданылады.  

Интерактивті әдістер нәтижесінде оқушылар (күтілетін нәтиже): 

1) өз пікірлерін  қалыптастыруға үйренеді, өз көзқарастарын дәлелдей алады, 

пікірталас жүргізеді; 

 2) Әр түрлі әлеуметтік жағдайларды модельдеуге және оларды бірлескен күш-жігермен 

шешуге үйренеді; 

3) Жобалық қызметті меңгереді, өзіндік жұмыс дағдыларын дамытады [2].  

Белгілі бір әдістерді сабақтың мақсатына, қатысушылардың тәжірибесіне және олардың 

талғамына, жас ерекшеліктері мен сыныптың деңгейіне байланысты таңдайды. Негізгі 

интерактивті әдістерге мыналар жатады:  

І. Шығармашылық және тәуелсіз тапсырмалар. 

Мұндай тапсырмалар кезінде оқушылардың шығармашылық жұмыстарының 

(ертегілер, буклеттер, ребустар, суреттер, плакаттар) көрмелерін өткізу пайдалы. Бұл 

көрмелердің зерттелетін тақырыптарға сәйкес келуі маңызды. Мұндай әдістерді қолдану 

оқушыларды ынталандыруға, олардың жауапкершілігін арттыруға, жұмысының нәтижесін 

сезінуге, оқуды қызықты оқиғалармен байланыстыруға мүмкіндік береді. 

ІІ. Шағын топтарда жұмыс істеу. 

Бұл ең танымал стратегиялардың бірі, өйткені ол барлық оқушыларға жұмысқа 

қатысуға, ынтымақтастық, тұлғааралық дағдыларды қолдануға (атап айтқанда, белсенді 

тыңдау, жалпы пікір қалыптастыру, келіспеушіліктерді шешу) мүмкіндік береді. Жұмыстың 

бұл түрінде бағалау парақтары пайдалы (өзін-өзі бағалау, топты бағалау, мұғалімді бағалау). 

Сондай-ақ, сабақтарда оқушылар топтық жобаларды - презентациялар, буклеттер, 

бейнероликтер жасап, топпен жоба жұмыстарын  қорғайды.  

ІІІ. Оқу ойындары  

Оқу ойындары интерактивті сабақтардағы негізгі әдістерге жатады. Бұл санатқа рөлдік 

ойындар мен еліктеулер кіреді. Рөлдік ойын барысында қатысушыларға басқа адамды  

«сомдау»  немесе белгілі бір мәселені, жағдайды «рөлдеп көрсету» ұсынылады.  

Бұл ойындар білім алушылардың: 

 - қиял мен сыни ойлау дағдыларын дамытады;  

- басқа адамның мінез-құлығын тәжірибеде сынап көруіне мүмкіндік   береді; 

 - проблемаларды шешу дағдыларын дамытып, тәжірибеде қолдануға үйретеді. 

Еліктеу- белгіленген процедураларды қолданатын рөлдік ойындар. Мысалы, 

информатика сабақтарында сіз интернетке қатысты «сот процесі», «компьютерлік вирусқа 

қатысты сот», «компьютерлік ойындарға қатысты сот» жүргізе аласыз. Оқушылар рөлдерді 
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өздері таңдайды, сөйлеу үшін материал таңдайды. Көбінесе қорғаныс жағы мен айыптау жағы 

арасында қызу пікірталас туындайды [3]. 

Білім беру ойындары өмірлік жағдайлар мен проблемаларға емес, кейбір дерексіз 

ережелерге негізделеді. Мысалы,  брейн-ринг түріндегі ойындар, сөздері, сөзжұмбақтары бар 

ойындар жатады. Әдетте, мұндай ойындар ақпаратты игеруге және ойлау дағдыларын 

дамытуға бағытталған. Әр түрлі жарыстар, байқаулар, олимпиадалар — оқушыларды 

ынталандырып және аудиториядан тыс іс-шараларды ұйымдастыру үшін жақсы құрал. 

Осындай тақырыптық жарыстарда қызықты ойындарды ұйымдастыруға болады. Атап айтсақ, 

жарыс ойындарына  «Бақытты жағдай», «Компьютерлік білгірлер турнирі», «КТК», «Өз 

ойыным» және кроссвордтар, бейнероликтер, презентациялар байқауларын жатқызуға болады.  

Сонымен қатар, оқушыларға ертегілердің мотивтерін оқытуда қолдану да керемет әсер 

етеді. Мысалы, «Модельдер мен модельдеу» тақырыбын үйрену кезінде сіз «қызыл гүл» 

ертегісін қолдана аласыз. Оны тыңдап, талқылағаннан кейін оқушылар бір объектінің бірнеше 

түрлі модельдері болуы мүмкін деген қорытындыға келеді. 

Қорыта келгенде, қазіргі әлемде ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 

қарқынды дамып жетілген жағдайында компьютерлік оқыту бағдарламаларын, цифрлық білім 

беру ресурстарын және мұғалімдердің блогтарын оқытуды интерактивті әдістер негізінде 

оқушыларға тиімді меңгерте аламыз. Тәжірибе көрсеткендей, сабақ барысында «интерактивті 

әдістерді» қолдану оқушылардың жүйке жүктемесін жеңілдетеді, олардың қызмет формаларын 

өзгертуге, сабақ тақырыбының негізгі сұрақтарына назар аударуға мүмкіндік береді. 

Осылайша, оқытудың интерактивті әдістері оқушылардың сыни ойлауын, шығармашылық 

қабілеттерін, коммуникативтік біліктері мен дағдыларын дамытуға, оқушылар арасында 

эмоционалды байланыс орнатуға, тәрбиелік міндеттерді қамтамасыз етуге мүмкіндік береді, 

соның нәтижесінде оқушылардың шығармашылық қабілеттері дамиды.  
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Тірек сөздер: автоматтандырылған басқару жүйесі, жобалау, бағдарламалау, MIT 

App Inventor, android, мобильді қосымша. 

 

App Inventor-это платформа, позволяющая создавать программные приложения 

для Android, которая была разработана в лабораториях Google, визуально представлена 

различными видами основных средств. 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, проектирование, 

программирование, MIT App Inventor, android, мобильное приложение. 

 

App Inventor is a platform that allows you to create software applications for Android, 

which was developed in Google labs, visually represented by various types of fixed assets. 

Key words: automated control system, design, programming, MIT App Inventor, android, 

mobile app. 

 

MIT App Inventor-Android операциялық жүйесінде мобильді құрылғыларға арналған 

қосымшаларды әзірлеудің көрнекі ортасы. MIT App Inventor-дің басты артықшылығы-

қосымшаларды әзірлеу кезінде бағдарламалау тілдерін білу қажеттілігі жоғалады. 

Қосымша компоненттерді мобильді құрылғы экранының моделіне көшіру арқылы 

жасалады, осылайша бағдарламалық жасақтаманың сыртқы түрі және коды бар блоктар 

жұмыс аймағына жасалады. Пазлды құрастыру арқылы қосымшаның функционалдығы 

құрылады деп айта аламыз. App Inventor бұлт қызметінде орналасқан. 

 
Студенттерге арналған андроидтық бағдарламалау (суреттермен, бейнелермен және 

жаттығулармен) – бұл "Android үшін App Inventor" визуалды ортада бағдарламалауды 

үйрететін курс. Курстың әр тарауы кез-келген тақырыпты ашады, иллюстрациялар мен 

нұсқаулық бейнелермен жабдықталған.  

App Inventor - бұл Android үшін бағдарламалық қосымшаларды жасауға мүмкіндік 

беретін платформа, бұл Google зертханаларында жасалған, мұнда біз жұмыс істейтін негізгі 

құралдардың әртүрлі түрлерімен көрнекі түрде көре аламыз, App Inventor беретін үлкен 

артықшылықтардың бірі - қолданушы қосымшаны құру үшін бірқатар блоктарды 

байланыстыра алады. Бұл жүйе толығымен тегін және өз веб-сайтыңыздан оңай жүктеледі. 

App Inventor-да жасай алатын бағдарламалар қарапайымдылығымен біршама шектелген, 

дегенмен біз мұнда негізгі Android құрылғыларына арналған шексіз қосымшаларды жасауға 

көп уақыт жұмсай аламыз.  

Google App Inventor көмегімен көптеген жаңа қосымшалардың пайда болуын 

жеңілдететін қолданудың қарапайымдылығын көрсетілді; бүгінде Android қосымшаларын 

тарату орталығында көптеген пайдаланушылар әзірленуде. 

App Inventor  мүмкіндіктеріне тоқталатын болсақ: Веб-браузерде және қосылған 

телефонды немесе эмуляторды пайдаланып Android жүйесі бар құрылғыларға арналған 

қосымшалар жасай аламыз. App Inventor серверлері өз жұмыстарын сақтайды және 
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жобаларын қадағалайды. 

Бұл визуалды дамыту құралын пайдалану өте оңай, сондықтан бұл құралдың 

көптеген пайдаланушылары таза бағдарламашылар емес. 

App Inventor Designer-бұл App Inventor үшін компоненттерді таңдау үшін 

қолданылатын бағдарлама. Ол сізге көптеген қарапайымдылықпен жұмыс істеуге болатын 

көптеген құралдарды қамтитын бояғышты ұсынады. 

App Inventor Blocks Editor бізге әр түрлі блоктарды байланыстыруға мүмкіндік 

береді, олардың көмегімен біз өз қосымшамызда жобаланатын функцияларды анықтай 

аламыз. Артықшылықтардың бірі-біз жасаған жұмысты жұмбақ түрінде көрсетудің 

қарапайым және көрнекі тәсілі. 

Уақыт өте келе Android құрылғыларында пайда болатын әртүрлі қосымшалар 

қарапайым немесе күрделі болсын, кез-келген қолданушы жұмыс істей алатын көптеген 

қосымшалар бар екенін көрсетті. Inventor  қосымшасы бізге қарапайым ортада жұмыс істеу 

үшін бағдарламашы болудың қажеті жоқ екенін және құралдар палитрасымен немесе 

блоктар жиынтығымен жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл пазл ойыны сияқты. Бұған 

қоса, Сіздің жобаңыздың соңында сіз өзіңіздің қосымшаңызды жинап, орнатуға арналған 

жеке қосымшаны жасай аласыз. 

Оның тағы бір артықшылығы-сізде Android операциялық жүйесі бар телефонның 

болуы міндетті емес, өйткені App Inventor парағынан AISTARTER деп аталатын 

бағдарламалық жасақтаманы жүктеуге болады, бұл оны компьютерден жүктеуге мүмкіндік 

береді. 

Кіру үшін алдымен Gmail тіркелгісін пайдаланып App Inventor-да тіркелу керек. Бұл 

процестің толығымен тегін екенін білу маңызды. 

Жүйеге, құрылғыға немесе браузерге қойылатын талаптар 

Операциялық жүйелер: 

Macintosh: Mac OS X 10.5 немесе одан жоғары. 

Windows: Windows XP, Windows Vista, Windows 7 

GNU / Linux: Ubuntu 8 немесе одан жоғары, Debian 5 немесе одан жоғары 

Браузерлер: 

Mozilla Firefox 3.6 немесе одан жоғары 

Apple Safari 5.0 немесе одан жоғары 

Google Chrome 4.0 немесе одан жоғары 

Microsoft Internet Explorer оны қолдамайды 

Телефондар мен планшеттер: 

Android 2.3 операциялық жүйесі ("зімбір") немесе одан жоғары. 

App Inventor бағдарламалау үшін Scratch және StarLogo TNG тілдеріне өте ұқсас 

графикалық интерфейсті, визуалды бағдарламалау тілін қолданады. 

 

 
 

App Inventor көрнекі блок тілі Android байт кодына аударатын Компилятор java 

платформасына (және Android) арналған схеманы (Лисп диалектісі) жүзеге асыратын kawa 

динамикалық тілдерін жүзеге асыру үшін GNU шеңберіне негізделген.  

App Inventor бағдарламалау үшін Scratch тіліне өте ұқсас графикалық интерфейсті, 

визуалды бағдарламалау тілін қолданады. Компилятор App Inventor көрнекі блок тілін 

Android байтекодына аударады. Бағдарлама - "Сіз не көресіз, не аласыз" қағидаты бойынша 
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жұмыс істейтін HTML конструкторы. Ыңғайлы интерфейс тінтуірді басу арқылы барлық 

элементтер мен функцияларды қосуға және біріктіруге мүмкіндік береді. Бұл даму ортасы 

тікелей браузермен жұмыс істейді. Жүктеу және орнату үшін ештеңе қажет емес. Нәтижені 

android құрылғысында көруге болады. Дайын қосымшаларды Play Market-те орналастыруға 

болады. 

MIT App Inventor - Android операциялық жүйесінде мобильді құрылғыларға 

арналған қосымшаларды әзірлеудің көрнекі ортасы. MIT App Inventor-дің басты 

артықшылығы-қосымшаларды әзірлеу кезінде бағдарламалау тілдерін білу қажеттілігі 

жоғалады, тек алгоритмдеу негіздерін білу қажет. Қосымша қоршаған орта компоненттерін 

мобильді құрылғы экранының моделіне көшіру арқылы жасалады, осылайша қосымшаның 

сыртқы түрі жасалады, ал жұмыс аймағына коды бар блоктар пазл жасайды – қосымшаның 

функционалдығы осылай құрылады. App Inventor бұлтты сервисте орналасқан, қосымшаны 

әзірлеу үшін сізге тек шолғыш пен Интернетке кіру қажет. Сондай-ақ, App Inventor-дің 

артықшылығы-қызметке тегін қол жеткізу, сізге тек Google поштасы қажет.  

MIT App Inventor – да қосымшаны құру екі кезеңнен тұрады: біріншісі – "Дизайнер" 

режимінде пайдаланушы интерфейсін жобалау, екіншісі - "блоктар" режимінде 

қосымшаның компоненттерін бағдарламалау. Тестілеу қосымшаны Android ОЖ-дегі 

мобильді құрылғыда немесе Google Labs зертханасында жасалған starter эмуляторының 

көмегімен жасауға болады.  

Бұл тәсілдің табиғи дамуы 2010 жылы Массачусетс технологиялық институтының 

(MIT) профессоры хал Абелсон жасаған App Inventor бағдарламалау тілі болды. Ол 

визуалды кірпіштерді сүйреп апарудың және блоктардан бағдарламаларды жинаудың 

бірдей принципіне негізделген. 

App Inventor мен Scratch арасындағы айырмашылық мынада: App Inventor жұмыс 

үстеліне емес, мобильді құрылғыға – Android ОЖ бар смартфонға немесе планшетке 

қосымшалар жасауға арналған. Ол, мысалы, мобильді гаджеттің акселерометрінің 

деректерін "түсінуді", кіріктірілген камераны басқаруды, телефонның ғарышта қалай 

бағытталғанын және тағы басқаларды біледі. 

App Inventor-бұл толығымен бұлтты бағдарлама. Оған бағдарламалауды бастау үшін 

сізге тек интернет пен шолғыш қажет. Тіл бетіне өту осы сілтеме арқылы жүзеге 

асырылады. Интерфейс ағылшын және орыс тілдерінде. 

MIT App Inventor бағдарламалау тілінің интерфейсі екі негізгі бөліктен тұрады – 

дизайнер және блок редакторы. 

Бұл дизайнерде біздің қосымша элементтер – экрандар, кнопкаларды, ұяшықтар, 

суреттер, дыбыстар арқылы программа құруды жүзеге асырамыз. 

Блок редакторында біз осы элементтердің әрекетін бағдарламалаймыз. App Inventor 

интерфейсі қарапайым және интуитивті.  

App Inventor бағдарламалауды білместен қосымшалар жасауға мүмкіндік беретін 

бағдарламалардың логикасын анықтау үшін визуалды интерфейсті жобалау элементтерін 

қолданумен ерекшеленеді. Іс-әрекеттерді орындау алгоритмі графикалық интерфейс 

арқылы орнатылады, бұл кірпіштен бағдарламаның орындалу сызығын құруға, әлеуметтік 

желілермен интеграцияға арналған функциялар, веб-сайттармен жұмыс істеу, жүйелік 

Сенсорлардан мәліметтер алу, мультимедиялық ақпаратты өңдеу, интерфейсті тарту 

сияқты дайын әрекеттерді анықтайтын әртүрлі логикалық блоктарды сүйреп апаруға 

мүмкіндік береді.сөйлеу синтезі және сөйлеу командаларын тану. Логикалық блоктар, 

шартты операторларды ескере отырып, жұмбаққа ұқсайтын тәсілмен бір-бірімен 

байланысады. 

App Inventor - бұл толығымен бұлтты бағдарлама. Оған бағдарламалауды бастау 

үшін сізге тек интернет пен шолғыш қажет. Тіл бетіне өту осы сілтеме арқылы жүзеге 

асырылады. Интерфейс ағылшын және орыс тілдерінде. 

Әзірлеу мен тестілеуден кейін сіз жүктеу үшін QR кодын жасай аласыз немесе 
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компьютерде apk кеңейтімі бар файлды сақтай аласыз, содан кейін телефонға немесе 

планшетке жүктеп, қосымшаны орната аласыз. Егер Android амалдық жүйесінде телефон 

немесе планшет болмаса, планшет эмуляторын орнатуға болады. 

Осылайша, осы ортаны қолдана отырып, сіз негізгі алгоритмдік конструкцияларды 

игеріп қана қоймай, сонымен қатар автордың жеке қажеттіліктеріне сәйкес келетін телефон, 

планшет үшін толыққанды қосымшаны жасай аласыз. 

Осылайша, MIT App Inventor ортасын практикалық қолдану ешқандай қиындық 

тудырмайды және бірқатар артықшылықтарға ие: 

Қосымша жабдық пен бағдарламалық жасақтаманы сатып алудың қажеті жоқ; 

Интернет бар кез келген жерде қол жетімді; 

Көптеген қателер жасау кезеңінде түзетіледі: дұрыс емес блоктар бір-біріне сәйкес 

келмейді және пазлға айналмайды. 
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Бұл мақалада цифрландырудың, цифрлық және ақпараттық технологиялардың 

экологияға әсері қарастырылады. Цифрландырудың өзі жаһандық процесс ретінде. 

Цифрландырудың оң және теріс жақтары. Инновациялық технологияларды қолдану. 

Тірек сөздер: цифрландыру, экология, геосфера, минералдық ресурстар, ұтымсыз 

пайдалану, тұрақты даму, цифрлық технологиялар, экологиялық қызметті цифрландыру 

(СЭҚ), парниктік эффект, озон саңылаулары, жаһандану, экологиялық қауіпсіздік, 

қарқынды қарқын. 

 

В данной статье рассматривается влияние цифровизации, цифровых и 

информационных технологий на экологию. Понятие самой цифровизации как глобального 

процесса. Положительные и отрицательные стороны влияния цифровизации. Применение 

инновационных технологий. 

Ключевые слова: цифровизация, экология, геосфера, минеральные ресурсы, 

нерациональное использование, устойчивое развитие, цифровые технологии, цифровизация 

экологической деятельности (ЦЭД), парниковый эффект, озоновые дыры, глобализация, 

экологическая безопасность, стремительные темпы.  

 

Тhis article examines the impact of digitalization, digital and information technologies on 

the environment. The concept of digitalization itself as a global process. Positive and negative 
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aspects of the impact of digitalization. Application of innovative technologies. 

Key words: digitalization, ecology, Geosphere, mineral resources, irrational use, 

sustainable development, digital technologies, digitalization of environmental activities (CED), 

greenhouse effect, ozone holes, globalization, environmental security, rapid pa 

 

Цифровизация – это процесс повсеместного внедрения цифровые технологии в 

разные сферы жизнедеятельности человека: промышленную, экономическую, 

образовательную, культурную и т.п. Прогресс во всех отраслях науки и промышленности 

идет с большой скоростью, не прекращая удивлять и восхищать. Это вызвано тем, что 

информационные технологии стремительно темпами развиваются, а также 

микроэлектроника и коммуникации в огромном количестве стран мира. Цифровизация 

достигла глобализация, которая  с каждым днем все больше растет и подчиняет планету и 

космическое пространство за ее пределами.  

Количество цифровых устройств в каждом доме регулярно увеличивается. 

Компьютеры, смартфоны, бытовая электроника – трудно вообще представить современную 

жизнь без данных гаджетов. Цифровые технологии – это уникальное явление, которое за 

последнее время полностью поменяло образ жизни каждого человека на планете. 

Исследователи по данной теме  утверждают, что внедрение и применение технологических 

новинок с каждым годом будет проходить все более быстрыми темпами. На повсеместное 

распространение электричества в ХХ столетии ушло 30 лет, а компьютеры и смартфоны  

вошли в обиход за 3-4 года.  

Информационные технологии нашли применение главным образом в экологии. 

Также не менее важным аспектом является и цифровизация самой экологии как науки и 

деятельности по охране окружающей среды, устойчивого развития и обеспечения 

экологической безопасности. На данный момент существует такой термин как 

цифровизация экологической деятельности (ЦЭД). Данное понятие является частью общей 

цифровизации деятельности, которая осуществляется всеми современными предприятиями 

и организациями. 

Но при этом следует учитывать, что влияние информационных технологий на 

человека и окружающую среду носит двусторонний  характер. С одной стороны, 

информационные технологии — это один из наиболее перспективных и применяемых 

инструментов сбора информации и научного познания, в том числе в экологии. С другой 

же стороны  — это не маловажный фактор, влияющий на здоровье человека и окружающую 

среду. 

Таким образом, бурное развитие науки и техники в конце XX века привело к научно 

техническому прогрессу и к широкому распространению информационных технологий в 

различных сферах деятельности человека. На тот момент было оказано очень сильное 

давление на экологию, что способствовало появлению современных экологических 

проблем как озоновые дыры, нерациональное использование минеральных ресурсов, 

парниковый эффект, загрязнение геосфер Земли и т.д.  

Современные инновационные технологии имеют и положительный характер, 

например, на защиту природных экосистем. Примером экономии природных ресурсов 

становится все более и более рациональное использование минеральных ресурсов, 

позитивное использование энергии ветра, воды, а также атомной и солнечной энергии. 

Также и технический прогресс имеет большое значение в отношении влияния на 

окружающую среду. Развитие науки повлияло на появление и распространение 

безотходных и малоотходных технологий - технологических процессов, при которых 

значительно снижается процент отходов, а то и вовсе безотходное производство. 

Например, в железнодорожной промышленности со времен эволюции вызвали 

много благоприятных изменений для окружающей среды, стали использоваться 

электровозы без выхлопных газов. 
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Еще одним элементом развития информационных технологий и цифровизации 

является то, что все цифровые устройства подключены к Интернету, что открывает 

большие возможности для управления различными ресурсами и предотвращения 

экологических нарушений. 

Цифровизация экологии тесно связано с экономикой. Поскольку разработка 

цифровых технологий должно иметь важное прикладное значение, которое способствует 

улучшению и развитию экономики. 

Проанализировав и разобрав плюсы и минусы цифровых технологий на экологию 

можно сделать вывод, что экологические технологии снижают техногенную нагрузку на 

окружающую среду. Современные технологии и оборудование позволяют рационально 

использовать ресурсы планеты и улучшать состояние геосфер Земли. 

Но и при всех перечисленных плюсах влияния цифровых технологий на экологию 

важно соблюдать комплекс мер по защите окружающей среды, где каждый человек, 

предприятие, государство будет отвечать за природу, как за наш общий дом, и делать все 

возможное, внося лепту в свою жизнь и благополучие планеты. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. https://scienceforum.ru/2020/article/2018023052 

2. https://jiht.ru/science/temp/35-43-Грачев_compressed.pdf 

 

 

ӘОЖ 78  

 

МУЗЫКА ПӘНІНЕ ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Бердыбаева Ж.Д. 

Ш. Уалиханов атындағы орта мектеп, Кербұлақ ауданы, Алматы облысы 

 

Бастауыш мектептегі музыка сабағы оқушыларды әсемдік әлемінің таңғажайып 

сырын терең түсініп, көркемдік атаулыны шынайы сезінуге, одан рухани ләззат, әсер алуға, 

өмір жайлы ой толғауға, ізгілікті мұрат мақсаттарға жетелеп, өнегелі істерге баулыйды. 

Музыка – құдіретті күш, жан дүниені ерекше әсерге бөлеп, адамды сәулелі өмірге жетелейтін 

сиқырлы өнер. Осы тұжырымдар бастауыш мектепте музыка сабағын оқытудың маңызын 

айқындай түсетіндігі осы ғылыми еңбекте айқындалған. 

Тірек сөздер: Музыкалық тәрбие, өнер, ән өнері, нота, ұстаз, оқушы.  

 

Уроки музыки в начальной школе приводят учеников к более глубокому пониманию 

чудесных секретов мира красоты, к истинному чувству искусства, духовному наслаждению 

им, впечатлению, размышлениям о жизни, к благородным идеалам и нравственным 

поступкам. Музыка - мощная сила, магическое искусство, которое производит особое 

впечатление на душу и ведет человека к светлой жизни. Из этого исследования ясно, что эти 

результаты подчеркивают важность обучения музыке в начальной школе. 

Ключевые слова: музыкальное образование, искусство, пение, музыка, педагог, ученик. 

 

Мusic Lessons in primary school lead students to a deeper understanding of the wonderful 

secrets of the world of beauty, to a true sense of art, spiritual enjoyment of it, impressions, reflections 

on life, to noble ideals and moral actions. Music is a powerful force, a magical art that makes a special 

impression on the soul and leads a person to a bright life. It is clear from this study that these results 

highlight the importance of learning music in primary school.  

Keywords: music education, art, singing, music, teacher, student. 
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Өнер-халық тарихының шежіресі. Өнерде өмір, тіршілік құбылыстары, адамның 

күйініш-сүйініші, қуанышы мен қайғысы бейнеленеді. Сөз, музыка, қолөнер де адам 

өмірінің сан ғасырлық тарихынан алуан түрлі сыр шертеді. Қазақ халқының салт-дәстүрі, 

әдет-ғұрпы ұлттық өнер арқылы ұрпақтан-ұрпаққа жалғасты. Соның ішінде музыканың 

алатын орны ерекше. 

Көшпелі өмір салты кезеңінде ата-бабалар балалардың музыкалық-эстетикалық 

тәрбиесіне үлкен көңіл бөлді. Киіз үйге жиналған кешті әндер мен күйлермен бірге өнер 

мектебі деп атауға болады. Музыкалық тәрбиені ақын-жыршы, сал-сері, күйші жүргізді. 

Дарынды тұлғаның ел алдында өнер көрсетуі балалардың музыкаға деген 

қызығушылығын оятады. 

Басты міндет-оқыту мен тәрбиелеу. Өз пікірінде көрнекті педагог В. Сухомлинский 

«Өнер – өнегелі, ақылды адамдарды тәрбиелейтін құрал» -деп тәрбие үрдісінде өнерге аса 

көңіл аудару қажеттілігін қысқа да түсінікті түрде атап көрсетті. Сырлы да сазды 

әуендерді бүгінгі күн әуендерімен, классикалық музыкамен ұштастыра, 

шығармашылықпен тақырыпты аша түсіп, оқушыларды музыка әлеміне қызықтыра білу 

музыка мұғалімінің өз ісінде шеберлігін талап етеді Оқуға ынтасы барды да, 

ынтасыздарды да, тәртіптілер мен тәртіпсіздерді де музыка әлеміне қызықтырып, 

оқушылардың рухани бейнесі, танымын қалыптастыра отырып, қоғамның саналы азаматы 

етіп шығаруда музыка пәнінің маңызы зор. Өйткені Музыка ырғағы кез келген оқушының 

сана түйсігі арқылы ойлау, қиялдау, елестету сынды психологиялық үдерістерді 

дамытуына өз септігін тигізері хақ. 

Өздеріңіз білетіндей, бастауыш сынып оқушыларына туған жерге, адамдарға деген 

сүйіспеншілік пен адамгершілік сезімдерін ұялата отырып, эстетикалық тәрбие берудегі 

ұлттық музыкалық мәдениеттің рөлі ерекше рөл атқарады. Осы мәселелерді қайта 

жандандыру үшін олардың қабілеттеріне сәйкес оқушыларды жыраулыққа, термелілікке, 

алғырлыққа, тапқырлыққа, айтыс өнеріне - әншілікке үйретеді. Осыған байланысты 

жаңашыл мұғалімдердің алған әдістері, оқыту мен тәрбиелеу әдістері мен тәсілдерін білу 

жеткіліксіз, оны әркім мүмкіндігінше күнделікті сабақта қолдануы керек. Сонда ғана 

сабақ нәтижелі болып, білім сапасы жақсарды [1]. 

Бастауыш мектеп оқушыларының білім алуында ерекше орын алатын пән музыка 

өнері болып табылады. Өйткені, әдемілік пен көркемділік адамның күнделікті өмірінде 

зор роль атқарады. Адамның қоршаған ортасы неғұрлым көркем болса, соның өзі адамды 

көңілдендіріп, еңбек пен өмір шабытын тудырады. Осы аталған әдемілік пен әсемдік 

әлемінен сыр шертетін әуезді ән өнері, кез-келген оқушының пәнге, сабаққа, өнерге деген 

қызығушылығын арттырып, көркемдік ой-өрісін дамытып, сұлулық әлемінен тәлім-

тәрбие алуына септігін тигізетін ғылым саласының бірі. Сонымен қатар, ән-саз өнері 

оқушылардың рухани дүниетанымын молайтып, өнер құндылықтарын бағалай білуге де 

септігін тигізері хақ. Ән-саз өнеріне ден қойған оқушының бойында қатыгездік, 

тәртіпсіздік, бұзақылық сияқты келеңсіз қасиеттер кездесе бермейді. Өйткені оқушыны 

сезімталдыққа баулиды. Осы негізде ән-саз өнерінің салаларын жеке-жеке зерттеп, оқыту 

мәселелерін қарастыруымыз қажет. Зерттеу жұмысымыз өнердің соның ішінде ән-саз 

өнерінің жекелеген түрлерін зерттеп, олардың бір-бірімен байланысын, ерекшеліктерін, 

заңдылықтарын егжей тегжейлі даралап, салаларға бөліп ажыратып оны оқушылардың 

бойына сіңіру қажет деп тұжырымдауға негіз болды. 

Музыка пәні сабақтарының негізгі мақсаттары мынадай: 

1. Оқушыларға әндер үйретіп, оларды дұрыс айта білуге үйрету;  

2. Музыка әуенін өзінше талдап, тыңдай білуге үйрету; 

3. Ноталық жазудың бастапқы қағидаларын үйретіп, нотамен ән айтуға баулу;  

4. Белгілі бір музыкалық аспапты меңгеру, жаттықтыру. 

Балаларды музыкаға үйретудің тиімді аспектілері баланың көркемдік әлеміне деген 

қызығушылығын ояту, хоббиі, әуеннен оқушының көркем бейнесін таба білу сияқты 
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мақсаттарда көрінетіндігін тағы бір рет атап өтемін. 

Белгілі бір музыка мұғалімі өзіндік көзқарастарын құрастырып, оны бейнелеуіш 

сөзбен, қимылдармен, сезімдермен ым-ишара арқылы ауыстырады, көркем әсер деп 

аталатын техниканы біледі, бұл оқушылардың мейірімділік қабілетін арттыруға 

көмектеседі. Сурет салу сайысы, жаттығуларды көрсету музыка сабағына деген 

қызығушылықты оятады. 

Мектепте үйренетін ән-күйлерге қойылатын талаптар: 

1. Әндердің жоғары көркемдігі, еркін орындалу мүмкіндігі қаралады; 

2. Әндердің орындалу мүмкіндігін алдын ала тексеріп алу, қиындық туғызатын 

тұстарын меңгеру әдісін анықтап алу; 

3. Үйренетін әнге қызығушылық тудыратын әңгіме айту, оқушы қиялын ұштау;  

4. Ән-күйді тыңдау және айтып беру немесе ойнап көрсету; 

5. Ән-күймен танысқаннан кейін өткізілетін әңгіме-кеңес. Онда шығарманың 

мінезін анықтау: 

6. Көркемдік және техникалық қағидаларды сақтай отырып, әнді үйрену кезеңі.  

Әнді жаңадан үйрену жұмысын мынадай тәртіппен жүргізуге болады: 

1. Ұстаздың өзі орындап көрсетуі; 

2. Ноталық жазбаны қолдану; 

3. Ән әуенін жай екпінде, жеке фраза, шумақтармен үйрену; 

4. Ән иннотациясы мен ырғағының өте дәл орындалуын қадағалау;  

5. Әннің жеке кейбір қиындай жерлерін бөліп қарау; 

6. Ән мәтінінің логикалық шыңын анықтау, дикциямен жұмыс істеу; 

7. Ұстаз бен оқушының әнді орындау жоспарын ойластыруы; 

8. Екі, үш дауысты әндерді үйренуді әр дауысты жеке көрсетуден бастау керек. 

Дауыстарды қосуды біртіндеп сатылар жүргізу; 

9. Ән үйренуде дирижерлық әдістерді қолдану [2]. 

6-сыныпта сазгер М. Сағатовтың «Туған ел» әнін дирижерлық әдіспен үйрету 

барысында әннің шумағы 2/4 өлшемімен айтылып,ал қайырмасы 3/4 өлшеміне өзгереді. 

Міне,осы тұста екпін де өзгереді. Осы әннің қиын жерін жеке бөліп қарап, оқушылардың 

нотадан ауытқуын қадағалау керек. 

Балалық шақтағы білім негізінде музыкалық әуенді қабылдау мәдениеті 

қалыптасуы керек. Ол үшін оқушыны, ең алдымен, сезімнің, естудің, есте сақтаудың, 

қиялдың және шығармашылық жұмыстардың байлығын дамыту маңызды. Оқушылардың 

музыканы қабылдауға деген қызығушылығы мұғалімнің басты міндеті. Мәселен, 5-

сыныпта «дәстүрлі күй өнері» тақырыбын оқып үйрену барысында күйлер мен күйлер 

туралы мәліметтер беріп, өмірмен, композитордың шығармаларымен таныстырып, 

оқушыларды тыңдап, сезім әлеміне баулу қажет. 

Музыканың түсінікті, әсерлі болып қабылдануы үшін мұғалімнің алдын ала 

жоспарлаған дайындық жұмыстары, көркемдік, педагогикалық, музыкалық талдаулары, 

әсерлі әңгіме суреттемелері оқушының музыка қабылдау сезімін дамытып, оның дұрыс 

қалыптасуына көмектеседі. 

Мұғалім оқушыларға музыкалық есту қабілетінің, жалпы даму негіздерін нақтылы 

түсіндіріп бергені жөн. 

Музыкалық есту өнерінің негізгі екі түрі болады: 

1. Мелодиялық есту; 

2. Гармониялық есту. 

Мелодиялық есту қабілеті естілген, әуен-сазды дәл қайталау арқылы көрінеді. 3-

сыныпта музыка пәнін оқыту барысында Ы. Алтынсариннің «Кел,балалар,оқылық!» атты 

өлеңіне жазылған әнді үйретуде мұғалімге онша қиыншылық тумайды, себебі әннің сөзі 

оқушыларға таныс. Гармониялық есту түрі бірнеше дыбыстар (аккордтар) үндестігін 

ажырата білумен байқалады. Мысалы, 6-сыныпта сазгер А. Жұбановтың «Ақ көгершін» 
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атты әнінің дыбыстарын ажыратуды, әнді тыңдауды және дұрыс орындауды үйрету. 

Себебі, ән екі дауысқа жазылған [3]. 

Музыкалық есту әннің мазмұнын түсінудің, көркемдік қабылдаудың, оны сезіну 

арқылы қабылдаудың, шығармалардың дыбыстық құрамын, ырғақты, тембрлік 

ерекшеліктері мен дыбыстық диапазонын, формальды стилін анықтауға негіз болады. 

Сабақ барысында әртүрлі әуендерді тыңдау, олардың аттарын, формаларын, 

дыбыстық диапазонын айту өте пайдалы. Әуенді мәнерлеп, таза айта білу, оның 

модальдық ерекшеліктерін ажырата білу, оқушылардың музыкалық қабілеттерінің даму 

дәрежесін көрсетеді. 

Студенттер олармен музыкалық және ырғақты ойындар, әр түрлі сұрақтар мен 

жауаптар, ырғақты диктанттар және т.б. жүргізеді, сол арқылы олар музыканың (әннің) 

ырғағын дәл сезіне алады. Сонымен қатар, музыкалық қауесеттерді, ырғақты сезімдерді, 

оқушылардың қабілеттерін дамыту үшін сабақ барысында халық әуендерін, классикалық 

композиторлардың, заманауи авторлардың шығармаларын пайдалану, оқушыларды 

белсенді етуге ұмтылу қажет. 

Оқушылардың музыкалық-шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін халықтық 

қарапайым әуен-саздарын, мақал-мәтелдерін, балалар өлеңдерін және т.б. қолданып, 

сөзжұмбақтар құрастыруға, сөзтізбелер жасауға және т.б. баулимын, әуен жарысын 

ұйымдастыру. 

Музыка сабағы негізгі үш бөлімнен тұрады: ән үйрену, музыка тыңдау, музыкалық 

сауатты ашу. Ал сабақ арқауы: оқушы-ұстаз-музыка. Ал ұстаздың басты міндеті- 

оқушыларға музыканың мағынасына, көркем ойына терең үңіліп, өмірдің музыка 

өнерімен байланысын сезінуге, музыкалық білімнің негізін қабылдауға, шығармашылық 

үрдіске баулуға үйрету екенін айтып өтуге болады. 

Көрнекті музыка қайраткері Б.Ф. Асафьев «… Әрбір музыкалық элемент, термин 

түсіндірілуі үшін оған оқушының алдын ала алған өзіндік хабары болуы тиіс»,-деген екен. 

Мысалы, 5-сыныпта «қозғау белгілері,», «Минорлық дыбыс қатарының құрылысы» 

тақырыптарын меңгерту үшін мажор мен минорды көп тыңдаттырып, дыбыс бояуын 

ажырата білуге жаттықтырамын. 

Ән салу адам жанының сұлулығына, ой мен ақыл қабілетінің арта түсуіне, 

көркемдік, сезімталдық, интеллектуалдық қасиеттерінің дамуына септігін тигізері сөзсіз 

екендігін айта кетуге болады. Өз іс-тәжірибемде жасөспірімдерді ән айту, ән өнеріне 

тәрбиелеуде қол жеткен жетістіктері осыны дәлелдейді. 

Қорыта айтқанда бастауыш мектептегі музыка сабағы оқушыларды әсемдік 

әлемінің таңғажайып сырын терең түсініп, көркемдік атаулыны шынайы сезінуге, одан 

рухани ләззат, әсер алуға, өмір жайлы ой толғауға, ізгілікті мұрат мақсаттарға  жетелеп, 

өнегелі істерге баулыйды. Музыка – құдіретті күш, жан дүниені ерекше әсерге бөлеп, 

адамды сәулелі өмірге жетелейтін сиқырлы өнер. Осы тұжырымдар бастауыш мектепте 

музыка сабағын оқытудың маңызын айқындай түседі. 
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Мақалада өндірістік шаңның қоршаған ортаға және адам денсаулығына әсері 

қарастырылады. Ауаның ластануы және оның салдары туралы мысалдар келтірілген. 

Жинақталуының негізгі көздері сипатталған. Шаң бөлшектерінің дисперсиясы, 0,3-5 мкм 

және одан аз бөлшектердің адам үшін қауіптілігі сипатталған. Шаңның тітіркендіргіш, 

уытты, аллергиялық, мутагендік, канцерогендік, фиброгенді және басқа әсері 

бөлшектердің физикалық-химиялық қасиеттеріне, мөлшері мен бетіне, олардың бөлме 

ауасындағы немесе жұмыс аймағындағы құрамына, әсер ету ұзақтығына және адамның 

жеке реактивтілігіне байланысты екендігі көрсетілген. Шаңның нақты және 

спецификалық емес әсерлері, пневмокониоздың даму механизмі қысқаша сипатталған. 

Тірек сөздер: қоршаған орта, өндірістік шаң, ауаның ластануы, улы заттар, 

пневмокониоз. 

 

В статье рассматривается влияние промышленной пыли на окружающую среду и 

здоровье человека. Приведены примеры загрязнения воздушной среды и его последствия. 

Описаны основные источники образования. Охарактеризована дисперсность пылевых 

частиц, опасность для человека частиц размером 0,3-5 мкм и менее. Показано, что 

раздражающее, токсическое, аллергическое, мутагенное, канцерогенное, фиброгенное и 

другое действие пыли зависит от физико-химических свойств, размеров и поверхности 

частиц, их содержания в воздухе помещения либо в рабочей зоне, длительности действия 

и от индивидуальной реактивности человека. Кратко перечислены специфические и 

неспецифические воздействия пыли, механизм развития пневмокониозов. 

Ключевые слова: окружающая среда, производственная пыль,загрязнение воздуха, 

токсические вещества, пневмокониоз. 

 

The article examines the impact of industrial dust on the environment and human health. 

Examples of air pollution and its consequences are given. The main sources of education are 

described. The dispersion of dust particles and the danger to humans of particles with a size of 

0.3-5 microns or less are characterized. It is shown that the irritating, toxic, allergic, mutagenic, 

carcinogenic, fibrogenic and other effects of dust depend on the physical and chemical properties, 

size and surface of the particles, their content in the room air or in the work area, duration of 

action and individual reactivity of the person. Specific and non-specific effects of dust and the 

mechanism of pneumoconiosis development are briefly listed. 

Keywords: environment, industrial dust, air pollution, toxic substances, pneumoconiosis. 

 

Қазіргі уақытта ғылыми - техникалық прогресс және урбанизация дамуы жоғары 

сатыға көтерілген кезінде, қоршаған ортаның зиянды факторларының адам ағзасына 

әсерін зерттеу одан да өзекті бола түсуде. Бұл жұмыста қоршаған орта тарапынан адам 

ағзасына зиянды әсер ететін нақты факторларды анықтауға әрекет жасалды. Біздің 

өңірде, Алматы облысында адам ағзасына зиян келтіретін өндірістер мен кәсіпорындар 

онша көп емес, алайда, Талдықорған аккумулятор зауыты көптеген жылдар бойы ауыр 

машиналар мен тракторлар, автомобильдер үшін стартерлік қорғасын 
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аккумуляторларын тұрақты өндіреді. Қорғасын аккумуляторларын өндіру процесінде 

технологиялық тізбекте одан әрі өңдеу үшін қорғасын пластиналарын кесу орын алады, 

онда қорғасынның ұсақ бөлшектерінен тұратын өндірістік шаң көтеріледі [1].  

Мұндай өндірістік шаң жұмысшылардың денсаулығына теріс әсер ететін кең 

таралған қолайсыз факторлардың бірі болып табылады. Бірқатар технологиялық 

процестер өндірістік үй-жайлардың ауасына түсетін және көп немесе аз уақыт ішінде 

тоқтатылған күйде болатын қатты заттың (шаңның) ұсақ бөлшектелген бөліктерінің 

пайда болуымен бірге жүреді. Біздің республикамыздың кейбір облыстарында соңғы 

жылдары халыққа жаппай қызмет көрсететін ірі мекемелер (супер және гипермаркеттер, 

сервистік қызмет көрсету комбинаттары, косметикалық салондар, көрме кешендері, 

қаржы кәсіпорындарының клиенттеріне қызмет көрсетуге арналған залдар) пайда 

болды, оларда адамдар мен тауар ағындарының қозғалысы үй-жайларда шаңның көп 

мөлшерін тудырады. 

Өндіріс шаңы мкм фракцияларына дейін баяу тұнып, ауада жинақталған бірнеше 

ондаған мөлшердегі қатты бөлшектер аталады. Өндірістік шаңның көптеген түрлері 

аэрозоль болып табылады. Бөлшектердің мөлшері (дисперсиясы) бойынша  көрінетін 

шаң мөлшері 10 мкм-нан асады, микроскопиялық — 0,25-тен 10 мкм-ге дейін, 

ультрамикроскопиялық — 0,25 мкм-нан аз болады. Жалпы қабылданған 

классификацияға сәйкес өндірістік шаңның барлық түрлері органикалық, 

бейорганикалық және аралас болып бөлінеді. Біріншісіне, өз кезегінде, табиғи (ағаш, 

мақта, жүн және т.б.) және жасанды шыққан шаң (пластмассалар, шайырлар және т. б. 

шаңы), ал екіншісіне — металл (темір, мырыш, алюминий және т. б.) және минералды 

шаң (кварц, цемент, асбест және т. б.) жатады. [2]. 

Шаңның аралас түрлеріне көмір, кварц және силикат бөлшектерін ұстайтын, 

сондай-ақ химиялық және басқа да өндірістерде пайда болатын көмір шаңы жатады. 

Шаңның сапалық құрамының ерекшелігі оның адам ағзасына әсер ету мүмкіндігі мен 

сипатын анықтайды. Шаң бөлшектерінің пішіні мен консистенциясы белгілі бір мәнге 

ие, олар негізінен бастапқы материалдың табиғатына байланысты. Сонымен, ұзын және 

жұмсақ шаң бөлшектері жоғарғы тыныс жолдарының шырышты қабығына оңай түседі 

және созылмалы трахеит пен бронхитке әкелуі мүмкін. 

Шаңның зиянды әсерінің дәрежесі оның дененің тіндік сұйықтықтарындағы 

ерігіштігіне де байланысты. Уытты шаңның жоғары ерігіштігі оның зиянды әсерін 

күшейтеді және тездетеді. Шаңның ағзаға жағымсыз әсері аурудың себебі болуы мүмкін. 

Әдетте ерекше (пневмокониоз, аллергиялық аурулар) және ерекше емес (тыныс алу 

жүйесінің созылмалы аурулары, тері көздерінің аурулары) шаңнан зақымдану болады.  

Әр түрлі пневмокониоздардың ішінде кремний диоксиді (SiO) бар шаңды ұзақ 

уақыт деммен жұтумен байланысты силикоз үлкен қауіп төндіреді. Силикоз - бұл баяу 

жүретін созылмалы процесс, ол, әдетте, ауаны кремний шаңымен айтарлықтай ластау 

жағдайында бірнеше жыл жұмыс істеген адамдарда ғана дамиды. Алайда, кейбір 

жағдайларда тезірек пайда болуы және ағымы мүмкін — бұл салыстырмалы түрде қысқа 

мерзімде (2-4 жылда процесс соңғы, терминалды кезеңге жеткен кездегі аурулар) болуы 

мүмкін. 

Өндірістік шаң жоғарғы тыныс жолдарына зиянды әсер етуі мүмкін. Ауаның 

едәуір шаңдануы жағдайында көпжылдық жұмыстың нәтижесінде мұрынның шырышты 

қабаты мен жұтқыншақтың артқы қабырғасы біртіндеп жұқаратыны анықталды. 

Шаңның өте жоғары концентрациясында мұрынның атрофиясы, әсіресе төменгі, сондай -

ақ жоғарғы тыныс жолдарының шырышты қабығының құрғауы мен атрофиясы 

байқалады. Өндірістік шаң теріге және май және тер бездерінің тесіктеріне енуі мүмкін. 

Кейбір жағдайларда қабыну процесі дамуы мүмкін. Теріге хром-сілтілі тұздар, мышьяк, 

мыс, әк, сода және басқа да химиялық заттар шаңының әсерінен ойық жаралы 

дерматиттер мен экземалардың пайда болу мүмкіндігі жоққа шығарылмайды[3].  
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Шаң көзге әсер етеді, қабынуды және тіпті көру қабілетінің жоғалуын тудырады. 

Шаң ауруларының алдын алу шаралары. Кәсіби шаң ауруларының тиімді алдын-алу 

гигиеналық нормалауды, технологиялық шараларды, санитарлық-гигиеналық 

шараларды, жеке қорғаныс құралдарын және емдік-профилактикалық шараларды және 

гигиеналық нормалауды қамтиды. Осылайша, маңызды шарттардың бірі-гигиеналық 

нормалау. МЕМСТ белгілеген шекті рұқсат етілген шоғырлануды (ШРК) сақтау - 

ескерту және ағымдағы санитарлық қадағалау жүргізу кезіндегі негізгі талап.  

Тозаңдану деңгейінің жай-күйін жүйелі бақылауды орталықтардың 

зертханалары, зауыттық санитариялық-химиялық зертханалар жүзеге асырады. 

Кәсіпорын әкімшілігіне ауа ортасындағы шаңның ШРК асуына кедергі келтіретін 

жағдайларды қолдау үшін жауапкершілік жүктелген. Сауықтыру іс-шараларын әзірлеу 

кезінде негізгі гигиеналық талаптар технологиялық процестерге және жабдықтарға, 

желдеткішке, құрылыс-жоспарлау шешімдеріне, жұмысшыларға ұтымды медициналық 

қызмет көрсетуге, жеке қорғаныс құралдарын пайдалануға қойылуға тиіс.  

Шаңнан қорғау әдістері мен құралдары: 

- жабық циклді үздіксіз технологияларды енгізу (жабық конвейерлерді, 

құбырларды, қаптамаларды пайдалану); 

- технологиялық процестерді автоматтандыру және қашықтықтан басқару 

(әсіресе тиеу-түсіру және өлшеп-орау операциялары кезінде); 

- ұнтақ тәрізді өнімдерді брикеттермен, пасталармен, суспензиялармен, 

ерітінділермен алмастыру; 

- тасымалдау кезінде ұнтақ тәрізді өнімдерді сулау;  

- қатты отыннан газ тәріздес немесе электр қыздыруға өту;  

- үй-жайлар мен жұмыс орындарының жалпы және жергілікті сору желдеткішін 

қолдану; 

- жеке қорғаныс құралдарын қолдану (көзілдірік, газқағар, респиратор, арнайы 

киім, аяқ киім, жақпалар). 

Сауықтыру іс-шаралары жүйесінде жұмысшылардың денсаулығын медициналық 

бақылау және емдеу-алдын алу шаралары маңызды. Қолданыстағы ережелерге сәйкес 

алдын-ала (жұмысқа қабылдау кезінде) және мерзімді медициналық тексерулер жүргізу 

міндетті болып табылады[4]. 

Мерзімді тексерулердің негізгі міндеті-аурудың ерте сатыларын дер кезінде 

анықтау және пневмокониоздың дамуының алдын алу, кәсіби жарамдылығын анықтау 

және тиімді емдеу-алдын алу іс-шараларын жүргізу. Дененің реактивтілігін арттыруға 

және өкпенің шаңнан зақымдалуына қарсы тұруға бағытталған алдын-алу шараларының 

ішінде склеротикалық процестерді тежейтін ультракүлгін сәулелену ең тиімді болып 

табылады; жоғарғы тыныс жолдарының санациясына ықпал ететін сілтілі ингаляциялар, 

сыртқы тыныс алу қызметін жақсартатын тыныс алу жаттығулары, метионин мен 

дәрумендер қосылған диета. 

Өндірістік шаң мен зиянды заттардан қорғау кезінде өндірістік үй-жайлар мен 

жұмыс орындарына қойылатын жалпы санитариялық-техникалық талаптар міндетті 

түрде әзірленеді. Кәсіпорындарда ұтымды санитарлық-техникалық жағдай жасау 

маңызды міндет, оны шешуге еңбек ұжымдарының денсаулығына, қауіпсіз жағдайлары, 

еңбек өнімділігі және жалпы өндіріс мәдениеті тәуелді болып табылады. Өндірістік үй -

жайларға, жұмыс орындары мен аймақтарға, сондай-ақ микроклиматқа қойылатын 

жалпы санитариялық-техникалық талаптар құрылыс нормалары мен қағидаларында 

(ҚНжЕ) және кәсіпорындарды жобалаудың санитариялық нормаларында (ҚН) 

жазылған. 

Кәсіпорындарды орналастыруға арналған алаң (аумақ) елді мекендерді 

дамытудың бас жоспарлауына қарай таңдалады. Алаңның өлшемдері болашақта 

кәсіпорынның мүмкін болатын кеңеюін ескере отырып, құрылыс-санитарлық 
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нормаларға сәйкес анықталады. Алаң құрғақ, су баспайтын, тікелей күн сәулесі түсетін, 

табиғи желдетілетін жерде болуы, салыстырмалы түрде тегіс беті болуы, сарқынды 

суларды бұратын су көзінің жанында орналасуы тиіс. Көлік құралдарының келу, келу 

қолайлылығы қамтамасыз етілуге, еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, сондай -ақ 

өртке қарсы қорғау жағдайлары сақталуға тиіс. Кәсіпорындарды бір кәсіпорынның 

екіншісіне жағымсыз әсерін болдырмайтындай етіп орналастыру керек. Тұрғын аймақта 

өндірістік зиян келтірмейтін, шу шығармайтын және отқа қауіпті емес және 

технологиялық процестері бар кәсіпорындарды орналастыруға рұқсат етіледі[5].  

Қоршаған ортаға зиянды заттарды бөлу көздері болып табылатын технологиялық 

процестері бар кәсіпорындарды, сондай-ақ шу, діріл, ультрадыбыс, электромагниттік 

толқындар, радиожиіліктер, статикалық электр және иондаушы сәулелер деңгейінің 

жоғары көздері болып табылатын кәсіпорындарды қоныстану аймағынан санитарлық 

қорғау аймақтарымен бөлу қажет. Өндірістік кәсіпорындардың санитариялық 

сыныптамасы абаттандырылуы және көгалдандырылуы тиіс санитариялық-қорғаныш 

аймағының көлемін көздейді. Жасыл кеңістіктер ауланың микроклиматына жағымды 

әсер етеді, адам ағзасына және оның денесіне, жүйке жүйесіне жағымды әсер етеді. 

Сонымен қатар үй-жайларды да (жұмыс үй-жайларының, цехтардың, сауда залдарының, 

кеңселердің интерьерлерін және т.б.) көгалдандыру қажет. Көгалдандыру үлкен 

санитарлық-гигиеналық және эстетикалық мәнге ие, өйткені ол ауа құрамын 

жақсартады, ыстық маусымда температураны төмендетеді, ылғалдылықты арттырады. 

Жапырақтардың иісі, түсі, шуылы адамның жұмыс қабілетіне жағымды әсер етеді.  

Өндірістік шаңның зиянды әсерін болдырмау үшін ғимараттар арасындағы 

санитарлық алшақтық маңызды. Егер ғимараттар терезе саңылаулары арқылы 

жарықтандырылса, онда санитарлық үзілістер жер деңгейінен қарама-қарсы ғимараттың 

карнизіне дейінгі ең үлкен биіктіктен кем болмауы керек. Құрылыс материалдарының, 

отынның немесе басқа да шаңданатын тауарлардың ашық қоймаларынан өндірістік және 

қосалқы ғимараттар мен үй-жайларға дейін санитарлық бөліктер кемінде 20 м болуы 

керек. Белгіленген ережелерге сәйкес кәсіпорындарда қалдықтар мен қоқыстарды 

жинауға арналған жабдықталған орындар болуы керек. Оларды орналастыру жергілікті 

санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдарымен келісіледі. Өндірістік ғимараттар 

мен құрылыстардың көлемдік жоспарлау және конструктивтік шешімдері ҚНжЕ 

талаптарына жауап беруі тиіс. 

Бір қызметкерге шаққандағы өндірістік үй-жайлардың көлемі кемінде 15 м, 

ауданы - 4,5 м, биіктігі - кемінде 3,2 м болуы керек. Өндіріс орындары тиісті тазалықта 

ұсталуы керек. 

Шаң көп бөлінетін кәсіпорындарда үй-жайларды тазалау шаңсорғыш 

қондырғылардың көмегімен немесе сумен шаю арқылы жүргізілуі керек. Жылу бөлетін 

(20 ккал/(м с) астам), сондай-ақ зиянды газдар, булар мен шаң көп бөлінетін өндіріс үй-

жайларын ғимараттар мен құрылыстардың сыртқы қабырғаларына жақын орналастыру 

керек. Көп қабатты ғимараттарда бұл өндірістер жоғарғы қабаттарға орналастырылып, 

ағынды желдетумен жабдықталуы керек. Ерекше ылғалды үй-жайларды қоспағанда, 

жылытылатын өндірістік және қосалқы үй-жайларда сыртқы қоршаулардың ішкі 

беттерінде конденсаттың түзілуіне жол берілмейді. Сондықтан, мұндай бөлмелердегі 

қабырғалар қорғаныс және бу тосқауылымен жабылған. 

Өндірістік үй-жайлардағы едендер оларды ыңғайлы тазартуды қамтамасыз ететін 

және осы өндіріс үшін пайдалану талаптарына жауап беретін материалдардан жасалуы 

тиіс. Едендер мен үстіңгі жабындардың конструкциялары үй-жайлардың жекелеген 

түрлерінде орындалатын технологиялық процесті ескере отырып таңдалады. Ең көп 

тарағандары-цемент-бетон, асфальт-бетон, асфальт, плитка және ағаш едендер. 

Дүкендердің сауда залдарында едендерді плиткамен жабу ұсынылады. Бұл едендер 

гигиеналық, тазалау оңай және су өткізбейді. Кассир-бақылаушылардың, сатушылардың 
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және сауда залдарының басқа да қызметкерлерінің жұмыс орындарында ағаш тақтай 

төсеніштері, қалың кілем төсеніштері немесе маталы негіздегі линолеум жолдары 

орнатылады [6]. 

Еңбекті қорғау үшін кәсіпорындарды сумен қамтамасыз етудің маңызы зор. Ол 

кәсіпорынның шаруашылық-гигиеналық, өндірістік және өртке қарсы мақсаттар үшін де 

ауыз суға қажеттілігін қамтамасыз етуге тиіс. Сумен жабдықтаудың екі түрі бар: 

орталықтандырылған және орталықтандырылмаған. Орталықтандырылған сумен 

жабдықтау кезінде су жалпы қолданыстағы құбырлар арқылы беріледі, ал 

орталықтандырылмаған кезде — жергілікті көздерден (құдықтар, бұлақтар, су 

қоймалары) келеді. Шаруашылық-тұрмыстық сумен жабдықтау көздерін таңдауды 

жергілікті әкімшіліктермен және жергілікті санитарлық-эпидемиологиялық қызмет 

органдарымен келісу қажет. Судың сапасы ауыз суға МЕМСТ талаптарына сәйкес келуі 

керек. Шикі суды ішуге санитарлық-эпидемиологиялық қызмет органдарының 

рұқсатымен ғана жол беріледі. 

Санитарлық ережелер мен нормаларға сәйкес барлық кәсіпорындарда сарқынды 

суларды қабылдауға, жоюға және залалсыздандыруға, сондай-ақ оларды белгілі бір 

учаскелерге бұруға арналған кәріз құрылыстары болуы тиіс. Кәрізі жоқ кәсіпорындарда 

аулалық дәретханалар мен бетон шұңқырлар орнатылады, олар оларды пайдалану 

қауіпсіздігі мен санитарлық-гигиеналық нормаларға сәйкес салынады. Өндірістік және 

қосалқы үй-жайларда жарықтандыру, жылыту, желдету және ауаны баптау адам 

денсаулығын сақтауға және оның еңбекке қабілеттілігін арттыруға ықпал ететін ауа 

ортасының (өндірістік микроклиматтың) оңтайлы параметрлерін қамтамасыз етеді [7].  

Жылдың суық және ауыспалы кезеңдерінде жұмыстың ауырлығына байланысты 

өндірістік үй-жайлардағы ауа температурасы 14-тен 21ºС-қа дейін, жылы кезеңде - 17-

ден 25ºС-қа дейін болуы тиіс. Салыстырмалы ылғалдылық-60-70% шегінде, ауа 

қозғалысының жылдамдығы - 0,2-0,5 м/с аспайды, жылдың жылы мезгілінде үй-

жайлардағы ауа температурасы сырттан 3 - 5ºС-тан жоғары болмауы тиіс, ең жоғары - 

28ºС, ал ауа қозғалысының жылдамдығы -1 м/с дейін. Еңбек гигиенасы және өндірістік 

санитария қызметтері өндірістік жағдайларды, олардың адам ағзасына әсерін жан-жақты 

зерттеумен, сондай-ақ оларды жақсарту және енгізу жөніндегі шараларды әзірлеумен 

айналысады. 

Біздің жағдайымызға сәйкес мысал - біздің университеттің жертөлелері. Зиянсыз 

өндіріске жоғарыда баяндалған барлық талаптар және еңбек жағдайларын жетілдіру оқу 

кестесінің технологиялық процестерін ұтымды ету, қазіргі заманғы техниканы енгізу, 

зиянды факторларды анықтау және жою, сондай-ақ құрылыс нормалары мен 

қағидаларына (ҚНжЕ) және кәсіпорындарды жобалаудың санитариялық нормаларына 

(ҚН) сәйкес профилактикалық және қорғау іс-шараларын жүргізу есебінен жүзеге 

асырылады. 
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Бұл ғылыми мақалада қазіргі таңдағы робототехниканың негізгі мүмкіндіктері 

қарастырылады. Бүгінгі таңда бүкіл дүниежүзінде робототехника ғылымы кең қолданыс 

тауып отыр. Қазақстан дамыған елдер қатарына қосылу мақсатында ғылыми-

техникалық прогресстің осы бір маңызды бағытынан құр қалмауда. Робототехника 

автоматтандырылған техникалық жүйелерді құрумен айналысатын қолданбалы ғылым 

болып табылады. Мұнда оқушылардың тек логикалық ойлау қабілеті жетіліп қана 

қоймай, сонымен қатар математикалық, алгоритмдік жалпы қабілеттері мен 

электронды сызбаларды түсіну, өз ойын нақты және дұрыс жеткізу, проблемаларды 

түрлі жолдармен шешу, топпен жұмыс жасау секілді басқа да зерттеушілік 

біліктіліктерін де дамытады. 

Тірек сөздер: робототехника, робот, ғылым, техника, технология, инновация, 

компьютер, жаһандану дәуірі. 

 

В этой научной статье рассматриваются основные особенности современной 

робототехники.  Сегодня наука о робототехнике широко используется во всем мире.  

Чтобы войти в число развитых стран. Казахстан не обделен этим важным направлением 

научно-технического прогресса.  Робототехника - это прикладная наука, которая 

занимается созданием автоматизированных технических систем. Здесь школьники 

развивают не только логическое мышление, но и общие математические, 

алгоритмические навыки и другие исследовательские навыки, такие как понимание 

электронных диаграмм, точное и правильное изложение идей, решение проблем разными 

способами, работа в команде. 

Ключевые слова: робототехника, робот, наука, техника, технологии, инновации, 

компьютер, век глобализации. 

 

This scientific article discusses the main features of modern robotics. Today, the science 

of robotics is widely used around the world. In order to join the ranks of developed countries, 

Kazakhstan is not deprived of this important area of scientific and technological progress. 

Robotics is an applied science that deals with the creation of automated technical systems. Here 

students not only develop logical thinking, but also general mathematical, algorithmic skills and 

other research skills, such as understanding electronic diagrams, accurate and correct 

presentation of ideas, solving problems in different ways, team work. 

Key words: robotics, robot, science, technics, technology, innovation, computer, the era of 

globalization. 

 

«...Адамзат үшін ХХІ ғасыр жаңа технологиялардың ғасыры болмақ, ал осы жаңа 

технологияларды жүзеге асырып, өмірге енгізу, игеру және жетілдіру - бүгінгі жас 

ұрпақ, сіздердің еншілеріңіз... Ал жас ұрпақтың тағдыры- ұстаздардың қолында» 

                                                                                                                              

Н. Назарбаев 
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Робототехника (робот және техника; ағылш.  robotics — роботика) – роботтардың 

құрылысымен, жұмысы мен қолдануымен айналысатын, оған қоса олардың басқару, сезіну 

мен мәлімет өңдеумен айналысатын механикалық, электр және электронды инженерия мен 

компьютер ғылымдарының біріккен саласы. 

Робототехника роботтардан басқа автоматтандырылған техникалық жүйелер мен 

өндірістік үдерістердің ең жаңа техникалық жиынтықталуын әзірлеу мен қолдану 

жолдарын зерттейтін ғылым. 

Қазіргі таңда әлем көз ілеспес жылдамдықпен өзгеріп жатыр. Кеше фантастика 

болған робот, робототехника осы жаһандану дәуірінде «ақылды» құрылғылар ретінде 

өмірімізге дендеп ене бастады. Бүгінде түрлі салада адамдар осы роботтардың көмегіне 

жүгінеді. Сол себепті бүгінгі біз өмір сүріп отырған қоғам техниканың қыр-сырын білуді 

қажет етіп отыр. Өйткені, XXI ғасыр – робототехниканың заманы. Ең бастысы бұл қазіргі 

кезде трендтегі салалардың бірі. Күнделікті өмірде барлық салада қолданылатын 

робототехниканың көмегімен келешекте жарқын өмір сүруге үлкен мүмкіндіктер туып 

отыр. Мамандардың пікірінше, таяу уақытта адам істейтін жұмыстың тең 

жартысын  роботтар атқаруы мүмкін. Сондықтан, қазіргі кезде ата-аналар балаларын 1-

сыныптан бастап робототехника үйірмелеріне беруге асық. Нәтижесінде балалардың 

кішкентай кезінен бастап креативтілігі, логикасы мен жан-жақты ойлау қабілеті дамиды. 

Бастысы болашақта мамандық таңдауда да өз пайдасын тигізетіні анық. 

Не үшін робототехника? Біріншіден бұл әлемде ғылыми зерттеулердің басым 

бағыты. Роботтар өндірістің жоғары технологиялық салаларына еніп, біздің өмірімізде 

күнделікті тұтынатын теледидар немесе ұялы телефон сияқты қалыптасқан затқа айналуда. 

Ерте ме, кеш пе роботтар адамның алмастырылмайтын көмекшілері болмақ, бірқатар 

қауіпті және ауыр жұмыстарды өз мойындарына алатынына ешкім күмән келтіре алмайды. 

Екіншіден, білім беру стандарттарының талаптарына жауап беретін робототехника 

сабақтары. Робот құрастыру үрдісі – шығармашылық, берілген тапсырмалардың дайын 

жауаптары жоқ. Сондықтан да жаңаны іздеу үшін, бұрынғы бар білімін пайдалануға тура 

келеді. 

Үшіншіден – тұлғаның дамуы үшін мақсат қоя білуге негізделген шығармашылық 

іс-әрекеттік тәсіл. Компьютерлік технологиялар заманында өмір сүретін жеке тұлғаны 

шығармашылық тұрғыдан қалыптастыруға бағытталған. 

Робототехниканың негізінде оқушылар математика, физика, информатика және 

басқа да жаратылыстану-ғылыми бейіндік пәндеріне алған білімдері мен дағдыларын 

кіріктіре отырып, роботты техниканы, инженерлік дағдыларды қалыптастыруға және 

технологияларды оқып үйренуге мүмкіндігі жоғары. 

Дүние жүзінде сұранысқа ие бұл сала елімізде ақырындап дамып келеді. Елдегі 

қазақстандық балғындар робототехника үйірмелеріне алдымен шетелдік 

мультфильмдерден көрген түрлі робот кейіпкерлеріне қызығып келеді екен. Мамандар 

мұнымен айналысу арқылы баланың ойлау қабілеті біртіндеп өзгере бастайтынын алға 

тартады. Әр түрлі деңгейдегі роботтарды құрастыру кезінде жеткіншектер жастайынан 

қолға алған әр ісін  төзімділік пен соңына дейін жеткізуді мақсат ете бастайды. Бірақ бұл 

сала біз үшін әлі де құпияға толы сыр сандық секілді. Өйткені, бұл сала елімізде қанатын 

енді ғана біртіндеп кеңге жайып келе жатқанын айта кетейік. 

Шынтуайтында, Қазақстан үшін бұл өте жас сала болып саналады. Өйткені 

робототехника АҚШ, Германия, Жапония, Корея  секілді елдерде ондаған жыл бойы 

тынымсыз еңбектің арқасында бір жолға қойылған. Қазіргі таңда аталмыш елдерде 

робототехника ғылымда және өндірісте кеңінен қолданылып, жоғары деңгейде дамыған. 

Бұған немістің «Kuka» мен жапондардың «Kawasaki Robotics», «Fanuc», 

«Panasonic»,  ағылшындардың «Tritin Manufacturing», «Kaman Corporation» секілді 

өндірістік роботтарды шығаратын әлемдік көшбасшы компаниялары дәлел бола алады. Бұл 

сала бойынша олар біздің елден шамамен 15-20 жылға озып тұр. 
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Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасында, 

«..Заманның ағымынан қалмай алға қарай ілесе беру керек» деген сөздерінің астарында 

қаншама мағына жатыр. Ал қазіргі заманғы трендтегі робототехника – елімізде соңғы 

жылдардан бері қарқынды дамып келе жатқан инновациялық сала. 

Тәуелсіз еліміздің тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай 

«...Адамзат үшін ХХІ ғасыр жаңа технологиялардың ғасыры болмақ, ал осы жаңа 

технологияларды жүзеге асырып, өмірге енгізу, игеру және жетілдіру - бүгінгі жас ұрпақ, 

сіздердің еншілеріңіз... Ал жас ұрпақтың тағдыры- ұстаздардың қолында»! 

Университетіміздің қабырғасында робототехника саласында Шалтабаев Алтай, Оразбаева 

Асель, Мейрамбек Әділет сынды ұстаздарымыз еңбектерін атқаруда. Мақаламды 

қорытыңдылай келе, сөздің басында айтып өткенімдей «XXI ғасыр – робототехниканың 

заманы». Экономикамызды ілгерілету үшін осы салаға терең ден қоюымыз керек деп 

ойлаймын. Астана қаласында орналасқан «Шаг» Компьютерлер Академиясының да 

мақсаты – сол. Әлемнің дамыған 30 озық елдерінен асып түсетінімізге кәміл сенімдімін! 
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Цифровизация государственного сектора на разных его уровнях имеет целью 

улучшение предпринимательской среды, благосостояния жизни граждан, повышение 

степени их информированности и цифровой грамотности, обеспечения максимальной 

доступности и достижения высокого уровня качества предоставляемых государственных 

услуг.  

Ключевые слова: цифровизация, местное самоуправление, эффективность, 

население. 

 

Мемлекеттік секторды оның әртүрлі деңгейлерінде цифрландырудың мақсаты 

кәсіпкерлік ортаны, азаматтар өмірінің әл-ауқатын жақсарту, олардың хабардар болу 

және цифрлық сауаттылық дәрежесін арттыру, көрсетілетін мемлекеттік 

қызметтердің барынша қолжетімділігін қамтамасыз ету және сапасының жоғары 
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деңгейіне қол жеткізу болып табылады. 

Тірек сөздер: цифрландыру, жергілікті өзін-өзі басқару, тиімділік, халық. 

 

Digitalization of the public sector at various levels is aimed at improving the business 

environment, the well-being of citizens, increasing their awareness and digital literacy, ensuring 

maximum accessibility and achieving a high level of quality of public services provided.  

Keywords: digitalization, local government, efficiency, population. 

 

В настоящее время созданы все необходимые технологические и организационные 

условия для совершенствования деятельности органов местного самоуправления и 

учреждений на основе широкомасштабного использования цифровых информационных 

технологий. Местное самоуправление является наиболее близким уровнем власти к 

населению, оно решает вопросы, касающиеся основных жизненных потребностей 

населения. Поэтому позитивная оценка работы государства со стороны граждан зависит от 

того, как эффективно работают органы местного самоуправления. Для получения 

положительной оценки, власть должна организовать более комфортные условия для 

населения в рамках оказания государственных и муниципальных услуг. Одним из факторов 

повышения качества управления в условиях развития информационного общества 

становится цифровизация и автоматизация решений местных органов управления 

посредством которых возрастает уровень принятия эффективных управленческих решений 

с участием местного населения.  

Для организации этих условий нужно решить две задачи: создание эффективных 

механизмов взаимодействия власти и общества и улучшение деятельности 

непосредственно внутри органов власти. 

Наиболее подходящими для решения обеих задач, являются цифровые 

информационные технологии. Они помогают переместить отношения власти и населения в 

электронное пространство, где каждый может свободно взаимодействовать с 

необходимыми ему органами власти [1]. Также цифровые информационные технологии 

предлагают решения, повышающие эффективность деятельности власти. 

 Основной целью цифровизации местных органов управления является обеспечение 

комплексных решений задач управления жизнедеятельностью и развития территории с 

использованием современных технических систем.  

Внедрение  цифровизации в сфере государственного и местного управления 

позволяет:  

 снижению административных барьеров;  

 совершенствованию административных регламентов, стандартов предоставления 

государственных и муниципальных услуг, обязательных для исполнения;  

 развитию механизмов анализа текущей практики предоставления услуг, как 

органами государственной власти, так и органами местного самоуправления и контроля 

качества со стороны потребителей и общественных организаций;  

 повышению ИКТ-грамотности населения на базе различных социальных 

институтов, в том числе через методическую поддержку и разработку эффективных 

программ для различных категорий граждан;  

 ликвидацию социального неравенства в цифровом пространстве;  

 нормативно-правовому обеспечению технологий «горизонтального» 

взаимодействия существующих информационных систем ведомственного и регионального 

уровня;  

 развитию информационно-коммуникационной инфраструктуры сетей связи, а 

также инфраструктуры хранения и обработки данных;  

 подготовку высококвалифицированных специалистов в области эксплуатации 

элементов цифровой инфраструктуры;  



 

35 

«ЦИФРЛАНДЫРУ ЖАҒДАЙЫНДА ЭКОНОМИКА МЕН ҚОҒАМНЫҢ ДАМУЫ»  
республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

25 қыркүйек, 2020 ж. 
 

 
 снижению угроз информационной безопасности на основе формирования 

культуры защиты данных у большинства участников процесса цифровизации и разработки 

соответствующего инструментария.  

Нужно создавать такие информационные платформы, которые станут новой основой 

для взаимодействия, на которых граждане смогут предлагать и обсуждать свои 

инициативы. Это будет переход от местного самоуправления к формированию местного 

электронного правительства. Все это не только существенно изменит работу на местах, но 

и оптимизирует деятельность исполнительных комитетов [2]. 

Цифровизация не является способом замены человеческого труда, скорее выступает 

вспомогательным инструментом, работающим на повышение эффективности и 

совершенствование профессиональных навыков.  

Сегодня мировая экономика меняется и Казахстану необходимо занять свою нишу 

в глобальной цифровой экономике. Для серьёзных инвесторов нецифровая экономика уже 

непривлекательна, так как уже считается неэффективной и малоцелесообразной. 

Цифровизация – это шаг от постиндустриальной экономики к информационной, она 

позволяет добиться не только эффективности, но и конкурентоспособности национальной 

экономики. 

В настоящее время идеей цифровой трансформации охвачен весь мир и во многих 

странах цифровизация является стратегическим приоритетом развития. На сегодняшний 

день более 15 стран мира реализуют национальные программы цифровизации: Дания, 

Норвегия, Великобритания, Канада, Германия, Саудовская Аравия, Индия, Россия, Китай, 

Южная Корея, Малайзия, Сингапур, Австралия, Новая Зеландия и Казахстан [3]. 

Государство может обеспечить «цифровой скачок» в стране за счет ускоренного 

развития конкретных технологий. В таких случаях государство принимает на себя роль 

инвестора, определяющего ключевые, наиболее перспективные направления 

финансирования, исходя из оценки долгосрочного возврата на инвестиции, конкурентной 

позиции, трендов, а также вкладывается в фундаментальные условия успеха, такие как 

образование и переквалификация кадров. 

Цифровизация имеет влияние на все сектора и приведет к изменению структуры 

экономики Казахстана в целом путем диверсификации и раскрытия потенциала не 

сырьевых отраслей, стимулирования стартап-активности и открытия «новых отраслей». 

При этом степень влияния цифровых технологий в разных отраслях неоднородна - 

наибольший потенциал создания стоимости предполагается в рамках традиционных 

отраслей экономики Казахстана, в том числе сырьевого сектора, но также открываются 

принципиально новые возможности создания стоимости в электронной торговле, ИТ-

секторе и финансовой индустрии [2]. 

Ключевыми факторами успешности цифровых преобразований в Казахстане, могут 

стать значительная степень вовлеченности руководства страны, государственных органов, 

и в целом правительства в цифровизацию всех отраслей национальной экономики, 

посредством системного развития ИКТ-сектора, создания благоприятной среды для 

привлечения цифровых инновационных технологий, оказания мер поддержки талантливой 

молодежи [4]. 

Сегодня важно, чтобы органы местной власти и активные граждане на местах были 

включены в управленческие, технологические, информационные процессы, которые 

происходят в стране. Однако приходится констатировать, что все достижения 

информатизации местного самоуправления, относятся в основном на долю крупных 

городов. При этом разрыв в сфере информатизации между ними и прочими местными 

органами самоуправления, и в первую очередь небольшими сельскими округами, 

нарастает. 

Внедряя новые цифровые технологии в деятельность местных органов власти можно 

ожидать следующие результаты в решении вопросов местного значения. 



 

36 

Материалы республиканской научно-практической конференции 

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ  ЦИФРОВИЗАЦИИ»  

25 сентября, 2020 г. 

 

 

•  Активно вовлекается местное население в контроль за расходованием денежных 

средств местного самоуправления.  

•  будут опубликованы полные версии отчетов акимов, планы поступлений и 

расходов денежных средств, гражданского бюджета соответствующего района и другие 

важные для местного населения информации в местных средствах массовой информации.  

•  повышается правовая грамотность населения по вопросам участия в местном 

самоуправлении.  

Обобщая вышеизложенное можно заключить, что успех цифровизации местного 

самоуправления, безусловно, будет зависеть и от усилий местного населения, насколько 

оно ответственно подойдет к решению совместных задач. 
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Мақала Қазақстан Республикасында білім беруді қалыптастыру мен дамыту 

мәселелерін қарастыруға арналған. Білім берудің қалыптасуы мен дамуының 

парадигмалары негізделген. Қазақстан Республикасында білім беру кезеңдерінің даму 

ерекшеліктері ашылады. 

 Тірек сөздер: білім беруді дамытудың қалыптасуы,білім беру кезеңдерінің даму 

ерекшеліктері. Білім берудің қалыптасуы мен дамуының парадигмалары. 

    

Статья посвящена рассмотрению вопросов о становлении и развитии образования 

в Республике Казахстан. Обосновываются парадигмы становления и развития 

образования. Раскрываются особенности развития  этапов образования в Республике 

Казахстан. 

  Ключевые слова: становление развития образования,парадигмы становления и 

развития образования,этапы развития образования. 
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The article is devoted to the issues of formation and development of education in the 

Republic of Kazakhstan. The article substantiates the paradigms of formation and development 

of education. The article reveals the features of the development of stages of education in the 

Republic of Kazakhstan. 

Key words: the paradigms of formation and development of education, features of the 

development of stages of education. 

 

Исследование становления образования составляет крупный раздел в современной 

науке и все более активно проводятся во многих странах мира, начиная с середины ХХ века. 

Так, одним их самых сильных утверждений о нем является тезис, что ХХ век – это 

век образования. Действительно, успехи образовательной политики большинства развитых 

стран в ХХ веке порождают своей масштабностью. В период после второй мировой войны 

практически все развитые страны перешли ко всеобщему обязательному среднему 

образованию. Ныне в мире около 60 млн. человек обучается в вузах.  

«Образование в ХХ веке превратилось в одну из важнейших отраслей человеческой 

деятельности. В настоящее время в развитых странах в эту область вкладывают от 5 до 8% 

ВНП. Образование сегодня стало делом большой политики. Теперь всем понятно, что 

именно в этой сфере закладываются основы стратегии развития каждой страны, да и всего 

человечества» [1, с.57]. 

В Казахстане массовое развитие всех форм и уровней образования началось в 20-е 

годы ХХ в. 

Сразу после установления советской власти задачи культурного строительства, 

ликвидации неграмотности населения, по созданию широкой сети общеобразовательных 

школ, средне-специальных учебных заведений, вузов. Главным в деле народного 

образования было создание и развитие единой системы, а также охват детей школьного 

возраста обучением. На всех этапах жизни республики этому вопросу уделялось 

постоянное внимание. По данным переписи 1911 г. на территории Казахстана грамотного 

населения было мало. Например, было 350 русско-казахских школ преимущественно с 

двухлетним курсом обучения, в которых училось 7 тысяч мальчиков, то есть 1% детей 

школьного возраста. Трудности в создании школ заключались в том, что не было 

учебников, учебных программ, школьных зданий, не хватало учителей, особенно 

национальных педагогических кадров. 

В 7 училищах и школах, выпускавших специалистов сельского хозяйства средней 

квалификации, обучалось в 1913 году всего 300 человек. Людей имевших специальное 

образование были единицы, да и те получали его за пределами родного края. Высшая и 

средняя специальные школы в Казахстане, как и во всех национальных республиках 

бывшего СССР созданы и получили развитие только после Октября 1917 г. [1, с.271]. 

Если процент в 1920 г. грамотного населения республики составил 14,4%, то в 1935 

г. он сравнивался с общесоюзным в то время – 61%. В 1927 г. начальным обучением было 

охвачено 226 тысяч детей, 1932 г. – 490,6 тысячи [1, с.271]. 

Быстрый темп – школьной сети требовал большого количества педагогов. К 1 июля 

1921 г. в Казахстане начали работать четыре института народного образования. Русский в 

Оренбурге, с контингентом 130 человек, Татарский – 223 человек, Казахский – 140 человек, 

смешанный в Семипалатинске – 90 человек. Всего их охват составил лишь 593 человек. 

Постепенно складывалась сеть профессионального образования [2, с.194]. 

Двадцатые годы ХХ века в нашем регионе, как и во всей науке и образовательной 

практике Советской страны, были годами подъема, поиска новых технологий, годами 

перестройки содержания образования. Новые парадигмы образования рождались из 

революционных идей свободного развития личности как условия общественной гармонии 

и передовой педагогической практики, смелого экспериментирования, поиска условий для 

воспитания гармоничной и свободной личности. Связь образования и культуры в эти годы 
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выступала практическим основанием для организации учебно-воспитательного процесса. 

Особенно очевидна, эта связь проявляла себя в образовании детей, принадлежащих разным 

этносам, разным национальным культурам. В многонациональном регионе, которым всегда 

был Казахстан, поиск национально-культурных оснований образования оставался 

практической задачей. Именно эти годы стали годами развития и национального 

образования коренных народов, и национальных школ других народов, населяющих 

Казахстан. 

2 августа 1918 г. В.И. Ленин подписывает Декрет Совнаркома РСФСР «О правилах 

приема в высшие учебные заведения», согласно которому предусматривался прием в вузы 

всех граждан обоего пола, достигших 16 лет. Воспрещалось требовать от поступающих 

каких бы ни было удостоверения, кроме удостоверения об их личности и возрасте. 

Отменялась плата за обучение, была установлена государственная стипендия студентам. 

Все это сразу же вызвало огромный наплыв трудящейся молодежи в высшую школу [3, с.2]. 

В 1919 году по инициативе Оренбургского губернского отдела народного 

образования был создан для подготовки педагогических кадров восточный национальный 

(татар, башкир и др.) институт. Восточно-татарский институт народного образования в 

составе социально-исторического и восточного факультетов. Он разместился в помещении 

бывшего медресе «Хусаиния». В 1922 году в Татарском институте обучалось 190 человек, 

в их числе 75 женщин, из которых 46 крестьянок, 19 работниц, 6 – из мещанского сословия. 

В 1922 г. – 223 человек, а в 1923 году – училось уже 250 человек. Однако было много 

трудностей, не хватало мест в общежитии, слушатели испытывали материальные 

трудности. Определенная часть их получала пособия. Например, из 22 человек, которым 

оказывал помощь Кирнаркомпрос, были 4 женщин [4, л.107-155]. 

В 1920 году в городе Урде открылся Букеевский институт народного образования. 

15 ноября здесь начали занятия 11 преподавателей и 22 слушателя. Читались лекции по 

русскому языку, общей педагогике, психологии, истории культуры, математике, геологии, 

почвоведению, физике, немецкому и казахскому языкам. С осени 1930 года приступил к 

работе институт народного образования в Семипалатинске. 

В 1920 года 2 декабря было опубликовано постановление Совнаркома 

Туркестанской ССР об открытии в Ташкенте Казахского института народного образования 

с преподаванием на казахском языке. 

В 1921 году открыли еще два вуза: Казахский институт народного хозяйства в 

Оренбурге – позднее он был переведен в г. Кызыл-Орду и Казахский институт просвещения 

в г. Верном. Однако с организацией первых вузов возникли и огромные трудности с 

подбором слушателей и преподавателей. Например, первый набор в Оренбургский 

казахский институт народного образования составил – 50 слушателей, но к концу учебного 

года их осталось 20 человек. Уровень преподавателей оставлял желать много лучшего. К 

педагогической работе привлекались люди, окончившие Оренбургскую русско-киргизскую 

школу. Лишь один преподаватель института имел высшее образование. 

Первые выпуски  учителей состоялись в 1924-25 году в Кызыл-Ординском и 

Ташкентском институтах. Причем в 1925 году и в 1927-28 учебном годах выпущено всего 

20 человек.  

После образования в 1920 году Казахской Автономной Советской Республики 

предлагалось открыть с 15 октября  1921 года в Оренбурге Государственный университет, 

а осенью 1922 года – Политехнический институт. Время, однако, показало, что такое 

решение было преждевременным. Требовалось сначала укрепить и расширить сеть аульных 

школ, открыть рабочие факультеты. 17 сентября 1920 года подписан декрет Совнаркома о 

рабочих факультетах, основной задачей которых была подготовка пролетарских и 

крестьянских масс к обучению в высшей школе. В этот период создавались рабфаки и 

льготные условия для поступления молодежи  и, особенно из районов сначала на рабочие 

факультеты, а затем в вузы. В Казахстане первый рабочий факультет с казахским 
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отделением был создан в Оренбурге в 1921 году. Первый рабфак в СССР был открыт в г. 

Москве 2 февраля 1919 году (ныне институт народного хозяйства имени Г.В. Плеханова), 

где обучались и представители Казахстана, предварительно пройдя его рабфак. 

С каждым годом возрастало число студентов-казахстанцев, обучавшихся в вузах и 

рабфаках РСФСР и Узбекистана [5, л.9-10]. 

В ноябре 1920 года в Ташкенте декретом Совнаркома РСФСР был учрежден 

Туркестанский государственный университет, позже, в 1923 году, переименованный в 

Среднеазиатский. Этот университет, созданный благодаря всесторонней помощи России, 

явился кузницей квалифицированных кадров для всех республик Средней Азии и 

Казахстана. При университете были организованы специальные подготовительные курсы 

для казахской молодежи. Здесь получили образование сотни молодых казахов. 

Особое внимание в эти годы обращалось на привлечение в университет девушек-

казашек, узбечек, таджичек, киргизов.  

В 1922 году медицинский факультет Туркестанского университета окончила первая 

девушка казашка – Акказ Досжанова.  

Возникновение и развитие высшей и средней специальной школы в Казахстане 

имели свои особенности: первоначально создавались педагогические техникумы и 

институты, так как нужно было в первую очередь готовить учительские кадры для 

национальных школ, которые могли дать выпускников, подготовленных к поступлению в 

высшие учебные заведения. На это потребовались годы. И лишь после того, как вновь 

созданные средние школы начали давать подготовленные пополнения для вузов, стало 

возможным и целесообразным открытие медицинских, сельскохозяйственных, 

технических институтов и техникумов. 

Из Казахстана в эти годы молодежь направлялась для обучения в основном в 

различные крупные города, как Москва, Ленинград, Ташкент, Омск, Томск, Саратов и др. 

Многие казахи и казашки направлялись на учебу в Ташкент, в Среднеазиатский 

университет и в первый казахский вуз – Казахский высший педагогический институт. 

Занятия в нем шли  в основном на русском языке, так как педагогов-казахов по существу 

еще не было. Преподавателями и профессорами его работали по совместительству ученые 

и педагоги из различных ташкентских вузов и научных учреждений. Были приглашены 

также известные специалисты из центра, в частности профессор С.Е Малов – видный 

тюрколог, академик В.В. Бартольд. Первоначально этот институт был организован в 

составе общественно-экономического и физико-математического факультетов. Первый год 

его существования  показал, что задача создания полноценного казахского вуза является 

вполне реальной, но вместе с тем обнаружились и трудности, вызванные в основном тем, 

что руководство его находилось за пределами Казахстана. Поэтому Наркомпрос 

республики поднял вопрос о переводе института в г. Алматы. Вопрос этот был решен 

весной 1928 года Совнаркомом РСФСР. В октябре 1928 года в Казахстане открылось первое 

высшее учебное заведение – Казахский педагогический институт ныне КазНПУ  имени 

Абая. Первый вуз привлек в Казахстан высококвалифицированных научных работников, 

посвятивших себя созданию национальной высшей школы, национальных научных кадров 

и изучению огромных природных богатств республики [6, с.191]. 

Второй этап – развитие школы в условиях победившего социализма (1930-1950-е 

годы). Восемнадцатый съезд ВКП(б) наметил комплексную программу развития культуры 

и образования на новом этапе социалистического строительства, отметил при этом, что 

повышается роль интеллигенции в стране. Было признано необходимым осуществление 

всеобщего среднего образования в городе и завершение в деревне и всех национальных 

республиках всеобщего семилетнего обучения. В этот период создана единая 

общегосударственная система профессионально-технического образования. В 1943-1944 

годах были созданы школы для обучения рабочей и сельской молодежи без отрыва от 

производства, на базе которых впоследствии сформирована единая система вечерних 
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(сменных) средних общеобразовательных школ. Характерной чертой этого этапа стало 

сближение общеобразовательного и профессионального уровня мужчин и женщин. Вместе 

с тем, в это время проявились противоречия, тормозящие развитие системы образования: 

– рост числа учащихся, студентов часто сопровождался отставанием качества их 

подготовки; 

–  школа по-прежнему была ориентирована на подготовку выпускников к обучению 

в вузе, а число поступавших в них было несопоставимо с основной массой. Увеличивался 

отрыв школы от жизни, снижалось значение экономической функции образования;  

–  темпы подготовки специалистов оказалось значительно выше темпов подготовки 

квалифицированных рабочих, при этом рабочие готовились для узких, конкретных 

специальностей;  

–  проявилась недооценка роли дневной подготовки специалистов как основной, т.к. 

качество  подготовки специалистов по вечерней и заочной формам подготовки было хуже; 

– развитие вузовской науки, ее влияние на народное хозяйство не было связано с 

подготовкой специалистов, вузовская наука и процесс обучения студентов существовали 

автономно; 

– темпы роста вузов значительно отставали от их материальной обеспеченности. 

В 1929, 1930, 1931 годы  в республике один за другим начали работать Алматинский 

зооветеринарный, Казахский государственный сельскохозяйственный и Казахский 

государственный медицинский институты. В то же время продолжало расти и число 

казахстанцев, получавших высшее и техническое образование в других республиках 

бывшего Союза. Так, только в 1931-1932 учебном  году во вне казахстанских вузах училось 

около 4,5  тысяч представителей нашей республики. Длительное время важным каналом 

пополнения студенчества высшей школы оставались рабфаки. Основную массу учащихся 

составляли рабочие. В 1933 году выпускников школ в вузах было только 13 %, а рабочих 

факультетов – 43,5%. С 1934 года общеобразовательная школа стала наращивать темпы 

выпуска молодежи со средним образованием. В 1938-1939 учебном году среди 

поступивших в вуз  было уже  больше половины. Число казахстанцев, получавших высшее 

и среднее специальное образование за пределами республики ежегодно возрастало. Для 

Казахстана во всех вузах и техникумах бывшего Союза бронировались места, создавались 

подготовительные группы, предоставлялись большие льготы. Каждая область Казахстана, 

получала ежегодно места в вузы и техникумы. Так, в 1923 г. только Актюбинская область 

получила 12 мест в Самарский областной университет, а слушатели Урало-Казахской 

промышленной академии (г. Свердловск) набирались из рабочих Караганды, Карсакпая, 

Коунрада, Риддера и других промышленных районов республики.  О численности 

обучавшихся казахстанцев в учебных заведениях других республик имеются, например, 

такие сведения за 1927-1928 учебный год [7, с.12-76]. 

В январе 1934 года в республике произошло знаменательное событие: состоялось 

открытие Казахского государственного университета (ныне Казахский Национальный 

университет им. аль-Фараби). Его первый контингент был определен в 170 человек с 

разбивкой по факультетам: физико-математический – 30, биологический –30, исторический 

– 50, химический – 60 человек. Университет сыграл важную роль в развитии науки и 

культуры республики, в подготовке квалифицированных кадров по многим 

специальностям. Большой вклад внес он в подготовку специалистов из числа женщин. 

Осенью того же года вошел в строй еще один вуз горнометаллургический институт – первое 

техническое высшее учебное заведение республики, ныне Казахский национальный 

технический университет (в прошлом Политехнический институт) в Алматы. Создан он на 

базе Семипалатинского геологоразведочного института. На первые курсы было принято 75 

человек. 

С ростом студенческих рядов в самой республике росло число обучавшихся за ее 

пределами. В 1933-1934 учебном году только в высших учебных заведениях Москвы 
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обучалось из Казахстана 1500 человек. Много казахской молодежи училось в вузах и 

техникумах Ленинграда, Баку,  Днепропетровска, Саратова, Свердловска, Омска, Ташкента 

и других городов. Всего же за пределами республики в том году обучалось 17690 студентов 

[7, с.12]. В их числе было немало женщин.  

В 1934 году были созданы двухгодичные учительские институты, как правило, при 

педагогических институтах. Они готовили учителей для семилетних школ, куда 

принимались люди со средним и неполным средним образованием. Выпускникам таких 

двухгодичных институтов выдавались дипломы о незаконченном высшем образовании. В 

это время педагогические институты и учительские институты работали в Алматы, 

Уральске, Караганде, Петропавловске, Семипалатинске, Чимкенте, Кызыл-Орде, 

Актюбинске.  По архивным данным мы знаем, что на 1 сентября 1927 года в Казахстане 

работало всего 14 педагогических техникумов, а также 16 школ II ступени и девятилеток с 

педагогическим уклоном. Всего обучалось тогда 2398 человек, в том числе 1546 казахов [8, 

л.34].  

Росло число вузов, увеличивалось количество ученых. В 1940 году было 10 докторов 

и 50 кандидатов наук в 110 научно-исследовательских учреждениях, где работало в целом 

1727 научных работников [9, с.44]. В системе КазНарКомПроса к началу  1940-41 учебного 

года работало 13 педагогических и учительских институтов. Общее количество студентов 

достигло 5 тысяч человек [10,с.208]. Все студенты учительских институтов и 

педагогических вузов получали стипендии, а также нуждающиеся получали материальную 

помощь. На 1 сентября 1940 г. учителей по Казахстану было 44597 человек. В том числе 

учителей казахов 16516, из них 2500 составляли казашки. 

Таким образом, развитие образования в Республике Казахстан одним из 

приоритетных задач и в настоящее время. 
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екі жолын ұсынады: төменгі деңгейлі MediaPlayer класын немесе MediaController 

ойнатудың стандартты басқару панелімен бірге дайын VideoView визуалдық компонентін 

қолдануды. 

Тірек сөздер: Android Studio, VideoView, raw бумасы, MediaController, видео. 

   

В этой статье мы рассмотрели возможности встраивания видео плеера в 

приложение, для воспроизведения видео контента. Стандартный SDK предоставляет два 

пути решения этой проблемы: использовать низкоуровневый класс MediaPlayer или 

готовый визуальный компонент VideoView совместно со стандартной панелью управления 

воспроизведением MediaController. 

Ключевые слова: Android Studio, VideoView, папка raw, MediaController, видео. 

 

In this article, we have reviewed the possibilities of embedding a video player in the app 

to play video content. The standard SDK provides two ways to solve this problem: use the low-

level MediaPlayer class or the ready-made visual component VideoView in conjunction with the 

standard MediaController playback control panel. 

Keywords: Android Studio, VideoView, raw folder, MediaController, video. 

 

Қазіргі уақытта ақпараттық-қатынастық технологиялардың заманауи талаптарға сай 

дамуы білімді бағалау және пайдалану жүйесін уақытылы өзгертіп отыруды талап етеді. 

Осыған байланысты оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер, әдістемелер, технологиялар 

білім беру талаптарына байланысты жаңартылып отырады.  

Мобильді оқытуды қашықтан оқытуда енгізу жобаларын жүзеге асыруда түрлі 

мобильді құрылғылардың: смартфондар, планшеттер, дауысты құралдардың дидактикалық 

мүмкіндіктері зерттеліп, білім алуға оңтайландырыла бастады. 

Мақалада мобильді құрылғыларға арналған электронды оқулыққа видео файлдарды 

енгізу жолы қарастырылады. 

Видео-материалдармен жұмыс жасау үшін Android виджеттердің стандартты 

жиынтығында видеоларды ойнатуға мүмкіндік беретін VideoView класы анықталған. 

Android HTML 5 сияқты барлық видео форматтарын қолдайды, атап айтқанда, 

Android үшін оңтайлы болып табылатын MPEG-4 H.264 (WebM деп те аталады) пішімі. 

Сонымен қатар кең таралған MPEG4 H.264 AVC (.mp4) және MPEG4 SP (.3gp) форматтарын 

да қолдана аламыз [1]. 

VideoView мобильді құрылғыда орналастырылған роликтермен, сондай-ақ желідегі 

видео-материалдармен де жұмыс істей алады. Бұл жағдайда біз локальды орналастырылған 

видеороликті қолданамыз. Ол үшін жобаға қандай-да бір видеоролик қосамыз. 

Видеоматериалдар жобадағы res/raw бумасына орналастырылады. Әдетте, жобада мұндай 

бума болмайды, сондықтан res каталогына raw ішкі буманы қосамыз. Ол үшін res 

бумасында тінтуірдің оң жақ түймесін басып, пайда болған мәзірден New -> Android 

Resource Directory таңдаймыз (1-сурет): 

 

 
 

Сурет 1. Жаңа raw бумасын құру 
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Осыдан кейін ашылған терезеде буманың аты ретінде raw енгіземіз (2-сурет): 

 

 
 

Сурет 2. Буманың атын және ресурсын беру терезесі 

 

Raw бумасын қосқаннан кейін оған видеофайл көшіріп жазамыз (3-сурет): 

 

 
 

Сурет 3. Raw бумасына көшірілген видеофайл  

 

Енді оны ойнатудың функционалдығын анықтаймыз. Ол үшін төмендегі кодты 

activ_main.xml файлына жазамыз: 

 

 
 

Видеоны ойнатуды басқару үшін мұнда үш батырма анықталған: видеоны қосу, 

кідірту және тоқтату. 

Енді MainActivity кодын өзгертеміз: 
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Біріншіден, ойнату ағынын басқару үшін бізге VideoView объектісін алу керек: 

videoPlayer = (VideoView)findViewById(R.id.videoPlayer).  

Ойнату көзін көрсету үшін Uri объектісі қажет. Бұл жағдайда Uri myVideoUri= 

Uri.parse("android.resource://" + getPackageName() + "/" + R.raw.St) өрнегінің көмегімен 

қосымша пакетінің ішіндегі видеороликтің орналасқан орнын аламыз [2].  

URI жолында бірнеше бөлік бар: алдымен Uri-схема (http: // немесе мұндағы 

android.resource:// сияқты), содан кейін getPackageName() әдісі арқылы алынған пакеттің 

аты, содан кейін файл атауына сәйкес келетін res/raw бумасындағы видео ресурстың аты 

жүреді. 

Содан кейін бұл Uri videoPlayer: videoPlayer.setVideoURI(myVideoUri)  жолында 

орнатылады; 

Видео ағынын басқару үшін, батырманы шерту өңдеуіштері сәйкес әрекетті 

шақырады: 

 

 
 

Мұндағы: 

VideoPlayer.start() әдісі ойнатуды бастайды немесе жалғастырады. 

VideoPlayer.pause() әдісі видеоны кідіртеді. 

VideoPlayer.stopPlayback() әдісі видеоны толығымен тоқтатады. 

VideoPlayer.resume() әдісі видеоны толығымен тоқтағаннан кейін қайтадан бастауға 
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мүмкіндік береді. 

Қосымша іске қосылғанда батырмаларды қолдана ойнатуды басқара аламыз (4-

сурет): 

 
 

Сурет 4. Видеофайл орнатылғаннан кейінгі қосымша интерфейсі 

 

MediaController 

MediaController класын қолдана отырып, VideoView-ке қосымша басқару 

элементтерін қосуға болады [3]. Ол үшін MainActivity кодын өзгертеміз: 

 

 
 

Егер біз қосымшаны іске қосып, VideoView-ті түртетін болсақ, төменде видеоны 

басқару құралдары пайда болады. Мұнда енді біз жасаған батырмалар қажет емес болады 

(5-сурет): 
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Сурет 5. Видеоны басқару құралдары 

 

Қорыта келгенде, еліміздің болашағы білім алушыны психологиялық және 

техникалық тұрғыдан мобильді құралдармен білім алуға дайындаумен байланысты. 

Қашықтан оқыту мобильдік құрылғыларға арналған қосымшаларды әзірлеуге баса көңіл 

аударуды талап етіп отыр. Міне, осы мақсатта Сіздердің назарларыңызға Android Studio-да 

мультимедиамен жұмыс істеу мүмкіндіктері қарастырылған мақаламызды Сіздерге көмек 

болады деген ниетте ұсынып отырмыз. 
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Мақалада төтенше жағдай болған уақытында сумен қамтамасыз ету іс-

шаралары, төтенше жағдайлар кезінде сумен қамтамасыз етудің негізгі мақсаттары, 

міндеттері, маңызы, принциптері, төтенше жағдай кезінде материалды-техникалық 

қамтамасыз етудің шаралары қарастырылады.   

Тірек сөздер: жоспарлау, нысан, бақылау, су қорлары, норматив 

 

В статье рассмотрены мероприятия по обеспечению водой в условиях 

чрезвычайной ситуации, основные цели, задачи, значение и принципы водообеспечения в 

чрезвычайных ситуациях, меры по материально-техническому обеспечению в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

Ключевые слова: планирование, объект, контроль, водные ресурсы, норматив  
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The article discusses measures to provide water in an emergency, the main goals, 

objectives, meaning and principles of water supply in emergency situations, measures for material 

and technical support in an emergency. 

Keywords: planning, object, control, water resources, standard 

 

Сумен қамтамасыз ету халықтың арасында пайда болатын су қажеттілігін 

қанағаттандырумен байланысты азаматтық қорғаныс құрамалары төтенше жағдайларды 

жоюда құтқару және басқа да шұғыл жұмыстарды орындау кезіндегі іс-шаралар 

жиынтығын құрайды. 

Су ішуге, тұтынуға және тағамдарды дайындауға санитарлы-гигиеналық және 

техникалық мақсаттарда қолдануға арналған. Сумен қамтамасыз ету шаралары төтенше 

жағдайларды жою кезінде санитарлы-гигиеналық және эпидемияға қарсы іс-шаралармен 

тығыз байланысты.   

Зиянды қалдықтарды дұрыс жоймау ішуге және тағамдарды дайындауға арналған 

ауыз суларды ластануына алып келеді, сумен қамтамасыздандыру жүйесінің ластануы – 

жұқпалы аурулардың өршуіне, халық пен жекелеген адамдардың денсаулығының 

нашарлауына әкеліп соғады.  

Сумен қамтамасыздандырудың негізгі мақсаты – төтенше жағдайларды жою кезінде 

қойылған норма талаптарына және сапасына сәйкес сумен қамтамасыз етіп, еңбек 

жағдайын жақсарту. 

Су қажеттілігінің минималды нормаларына аймақтың климаттық ерекшелігі, жалпы 

денсаулық жағдайы, іс-әрекет деңгейі және басқа да факторлар әсер етеді. 

Сумен қамтамасыздандырудың негізгі міндеттері: 

- шаруашылық обьектілерін және халықты су жүйесімен қамтамасыз етудің тұрақты 

жұмыстарын жоғарылатуға бағытталған іс-шаралар жүргізу; 

- жекелеген обьектілерді су жүйесімен қамтамасыз етуге дайындық жұмыстары; 

- төтенше жағдайларды жоюға қажетті қосымша су көзімен қамтамасыздандыру 

(жасанды су қоймалары, су жабындысына арналған су өткізгіштер мен құбырлар және т.б.); 

- төтенше жағдайлар болуы мүмкін аймағында су қажеттілігінің бағасы; 

- сумен қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды орындауға ұсынылған жеке құрама 

қызметтерін құру, оқыту, үйрету; 

- төтенше жағдайларды жоюға қажетті су жүйелерін, су ресурстарының жағдайын 

қадағалау және бақылау; 

- төтенше жағдайлар кезінде су көзін қорғау бойынша іс-шаралар жоспарлау; 

- төтенше жағдайларды жою кезінде сумен қамтамасыз ету жүйесін оперативті қайта 

құру шараларын жоспарлау; 

- төтенше жағдайларды жоюда халықты уақытылы күш-құралдармен, сумен 

қамтамасыздандыру шараларын жоспарлау; 

- тіршілік әрекетімен қамтамасыз ету жүйесіне кіретін ерекше маңызды обьектілерді 

сумен қамтамасыздандыруды ұйымдастыру бойынша іс-шаралар жоспарлау. 

Cумен қамтамасыздандыру іс-шараларын республикалық деңгейде Қазақстан 

Республикасының ауылшаруашылығы министрлігінің су ресурстары бойынша комитеті 

ведомствалық су шаруашылығы ұйымдарымен және территориялық органдар арқылы 

ұйымдастырады, жергілікті деңгейде – жергілікті атқарушы органдар азаматтық 

қорғаныстың және төтенше жағдайларды жоюдың территориялық қызметі арқылы, 

төтенше жағдайлар бойынша облыстық және қалалық басқармалар, басқа да жұмыс 

органдары, ведомствалық коммуналды өнеркәсіптер, мекемелер арқылы жүзеге асады.  

Жергілікті атқарушы органдар сумен қамтамасыз ету бойынша іс-шараларды 

орындауға ұсынылған территориялық қызметті ұйымдастырып құрайды (коммуналды және 

коммуналды-техникалық қызмет, сумен қоректендіру қызметі және су көзінен қорғаныс 

және т.б.). 
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Халықты және шаруашылық обьектілерін сумен қамтамасыздандыру ұйымы 

ведомствалық обьектілерде қойылған тәртіп бойынша авариялық жұмыстарды орындауға 

ұсынылған мамандар жұмысымен қамтамасыз етеді [1].     

Сумен қамтамасыздандыру бойынша іс-шараларды жоспарлау азаматтық қорғаныс 

және төтенше жағдайларды жою қызметінің жоспарымен, азаматтық қорғаныс және 

төтенше жағдайларды жоюдың орталық және жергілікті атқарушы органдары мен 

ұйымдарының (жоспар бөлімдері) жоспарларына сәйкес өңделеді.  

Көшіру іс-шараларында материалды қамтамасыз ету кезінде көшірілетін елді-

мекендер мен аудандарда материалды-техникалық қамтамасыздандыру базасына басты 

назар аударылуы керек. Материалды-техникалық қамтамасыз ету шаралары жоспар 

бойынша есептік жылға және республика аймағындағы шаруашылық обьектілерінің 

перспективті даму жоспарына, сондай-ақ елді-мекендерді көшіру шараларына дайындық 

жолында төтенше жағдайлар бойынша басқару жоспары бойынша жасалады.  

Көшірілген халықтар орын ауыстыру жеріне байланысты бекітілген нормалардың 

қойылған тәртібі бойынша қоғамдық қорекпен және өнеркәсіптік тауарлармен 

қамтамасыздандырылады. Ауыстыру аудандарындағы көшіру шаралары кезінде, қажетті 

түрде кәсіпорынның саудасы мен қоғамдық қоректендіру есебі кеңейе түседі.  

Зерттеу жолында көшірілген халықтар өзінің жеке қоры есебінен қоректенеді. 

Көшіру кезінде белгілі бір уақытта (екі немесе одан көп тәулікте) сумен, азық-түлікпен 

қамтамасыз ету жолдары қарастырылады.  

Көшіру іс-шаралары жүру кезінде қалалардағы материалды құралдар қорлары және 

олардың химиялық, биологиялық және бактериологиялық зақымданулардан қорғану, 

сондай-ақ қорғаныспен қамтамасыздандырылуы керек.  

Аудандарға суды, азық-түлік қорларын жеткізуде біріншіден арнайы көліктер, одан 

кейін қоғамдық тасымал көліктері қолданылады.  

Көлік жолдарын майландыруға көлік майлау құралдарының стационарлы желілері 

қолданылады. Майлау станцияларының жеткіліксіз дамуынан көлік майлаудың қозғалмалы 

станциясы арналады. 

Көшіру маршруттарында және халықты жергілікті ауыстыруларда ауыз сумен 

қамтамасыз ету үшін артезианды ұңғылар, құдықтар қолданылады.  

Су көзі күшінен қорғауда инженерлі қызметтің келесі іс-шаралары жүргізіледі: 

- ұңғымаларды герметизациялау; 

- құдықтарды радиобелсенді шаңдардан қорғау;                        

- таза су резервуарларын сүзгіш қондырғылармен жабдықтау. 

Су көзі жетіспеуінен қосымша ұңғымаларды және құдық құрылыстарын қорғау 

шаралары бойынша бұрғылау жүреді.    

Су қорларын жергілікті басқару деңгейіндегі жұмыс суды тасымалдау және бөлу 

кезіндегі шығындарды азайтуға, қажет уақытта түрлі орындарға тиісті сападағы және 

мөлшердегі су жеткізумен қамтамасыз етуге, түрлі аудандардағы су қорларына жауапты 

орталық және жергілікті ұйымдар арасында тікелей нәтижелі байланыстар орнатуға қажет. 

Төтенше жағдайларды жоюда сумен, азық-түлікпен және басқа да заттармен 

қамтамасыз ету авариялық-құтқару қызметінің азаматтық қорғаныс құрамалары 

бөліктерінің құтқару және жедел жұмыстар кезеңінде зардап шегушілерді уақытылы азық-

түлікпен, ауыз сумен, ауысымды және арнайы киімдермен, төсеніш заттарымен, аяқ 

киімдермен қамтамасыз етіп дайындау білдіреді [2].    

Сумен, азық-түлікпен және басқа да заттармен қамтамасыз етудің басты мақсаты – 

төтенше жағдайларды жою бойынша шараларды орындауға қажетті сумен, азық-түлікпен 

және басқа да заттармен уақытылы қамтамасыздандырып, еңбек жағдайын жақсарту. 

Сумен, азық-түлікпен және басқа да заттармен қамтамасыз етудің негізгі міндеті: 

- болуы мүмкін төтенше жағдайларды жоюға қажетті суды, азық-түлікті және басқа 

да заттарды бағалау; 
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- сумен, азық-түлікпен және басқа да заттармен қамтамасыз ету бойынша шараларға 

ұсынылған жеке құрамаларды қоректендіру және басқа да қызметтерге оқыту, құру; 

- төтенше жағдайларды жоюға қажет болып табылатын суды, азық-түліктік және 

заттық ресурстарды тіркеу; 

 - қорларды құру және су, азық-түліктік және заттық ресурстар қорын сақтауды 

қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар жүргізіп, өңдеу; 

- болуы мүмкін төтенше жағдайлар аймағындағы жерлерді сақтауда су, азық-түліктік 

және заттық ресурстарды уақытылы жеткізіп қамтамасыз ету шараларын орындау; 

 - төтенше жағдай кезінде зардап шегушіні тамақпен, киіммен және төсеніш 

заттарымен қамтамасыз етуді жоспарлау; жеке адамдарды тамақпен және ауыз сумен 

қамтамасыздандыру, төтенше жағдайлар аудандарында құтқару және басқа да жедел 

жұмыстар жүргізу, халықты арнайы киімдермен, алғашқы дәрігерлік көмек көрсетумен 

қамтамасыздандыру, қарауылдық жұмыстарды жүргізу және қозғалысты реттеу.  

Сумен, азық-түлікпен және басқа да заттармен қамтамасыз ету шараларын 

ведомствалық ұйымдарда республикалық деңгейде жүргізу энергетика, индустрия және 

сауда мекемелері мен Республикалық сауда және қоректендіру қызметі арқылы 

ұйымдастырылады, жергілікті деңгейде – жергілікті атқарушы органдар территориялық 

сауда және қорек қызметі, төтенше жағдайлар бойынша облыстық және қалалық 

басқармалар арқылы, мекемелерде – мекеме басшылары арқылы ұйымдастырылады. 

Республикалық деңгей ғаламдық және аймақтық төтенше жағдайларды алдын алу 

мен жоюда сумен, азық-түлікпен және заттармен қамтамасыз етуде ұйымдар мен басқару 

шаралары ұйымдастырылады. Тасымал және коммуникация мекемелері, басқа да орталық 

атқарушы органдар азық-түлікпен және заттармен қамтамасыздандыру бойынша іс-

шаралар ұйымдастыруда энергетика, индустрия және сауда, жергілікті атқарушы 

органдармен байланыс жасайды. Сумен, азық-түлікпен және басқа да заттармен 

қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар жоспары төтенше жағдайларды жоюдың орталық 

және атқарушы органдарының және азаматтық қорғаныстың бөлім жоспарларымен сәйкес 

жүреді.  

   

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Инструкция о формированиях гражданской обороны и примерные нормы 

оснащения (табелизации) их материально-техническими средствами. – Алматы, МЧС РК, 

2015.  

2. Ралов И.Н. Материально-техническое и тыловое обеспечение в чрезвычайных 

ситуациях. Методические указания по выполнению практических работ. - Алматы, 

КазНТУ, 2015.  

 

 

ӘОЖ 631.8(075.8) 

 

АУЫЛШАРУАШЫЛЫҚ ӨСІМДІКТЕРІНІҢ ДАМУ ДИНАМИКАСЫНА 

ҚОЛДАНЫЛАТЫН МИНЕРАЛДЫ ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ ӘЛЕМДІК НАРЫҒЫ 

 

Еримбет Р.Е. магистрант 

Ғылыми жетекші: Маусумбаева А.М. а.ғ.к. 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ 

 

E-mail: Erimbet-97@mail.ru  

 

Бұл мақалада минералды тыңайтқыштардың әлемдік нарығының негізгі 

көрсеткіштері қарастырылған, олардың негізгі түрлерінің өндірісі мен әлемдік саудасы 



 

50 

Материалы республиканской научно-практической конференции 

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ  ЦИФРОВИЗАЦИИ»  

25 сентября, 2020 г. 

 

 

егжей-тегжейлі қарастырылған. Минералды тыңайтқыштарға әлемдік сұраныстың 

сипаттамасы ұсынылып және оның даму болжамы келтірілген. 

Тірек сөздер: Тыңайтқыштар, минералды тыңайтқыштар, минералды 

тыңайтқыштар нарығы, табиғи ресурстар, минералды тыңайтқыш өндірушілер. 

 

В статье рассмотрены основные показатели мирового рынка минеральных 

удобрений, подробно рассмотрены производство и мировая торговля основными их 

видами. Приведена характеристика мирового спроса на минеральные удобрения и 

представлен прогноз его развития. 

Ключевые слова: Удобрения, минеральные удобрения, рынок минеральных 

удобрений, природные ресурсы, производители минеральных удобрений.  

 

Тhe article examines the main indicators of the global fertilizer market, discussed in 

detail the production and world trade their main views. The characteristic of the global demand 

for fertilizers and the forecast of its development. 

Keywords: Fertilizer, fertilizer market, natural resources, mineral fertilizer producers. 

 

Зерттеудің өзектілігі мынада: 2008-2009 жылдардағы дағдарыстан кейін әлемдік 

минералды тыңайтқыштар өнеркәсібінде жаһандық сұраныс артты, дағдарысқа дейінгі 

жағдайда кейбір өнімдер деңгейі ұлғаюымен сипат алды, бұл минералды 

тыңайтқыштарды өндіру көлеміне де, сатылымына да оң әсер етті. Соңғы жылдар 

тыңайтқыш өндірушілер үшін өте табысты болды.  

Зерттеудің маңыздылығы: Әлемдік халық санының өсуі негізгі азық-түлікке 

сұраныстың артуына әкеледі, сонымен бірге адам үшін әлемдік егіс алқаптарының 

ресурстары азайды, бұл ауыл шаруашылығын қарқындатуды, инновациялық жаңа 

технологияларды әзірлеуді және енгізуді қажет етеді. Нәтижесінде ауылшаруашылық 

тауар өндірушілерінің минералды тыңайтқыштарға қажеттілігі өсуде, сонымен қатар 

олардың сапалық сипаттамалары өзгеруде. 

Соңғы уақытта минералды тыңайтқыштарды қолдану айтарлықтай өсті. 

Соңғы 10 жыл ішінде агрохимия саласында жаңа инновациялық білім идеялар 

жинақталды, бұрынғы көзқарастар мен идеялар тіпті түбегейлі өзгерді. Қазіргі уақытта 

ауылшаруашылығында  көп қолданыстағы минералды тыңайтқыштардың нормалары мен 

дозаларына, ауыспалы егістегі тыңайтқыштар жүйесіне, қоңыздар ассортиментіне 

қатысты, дәстүрлі емес органикалық тыңайтқыштар - сабан, сидераттар, сапропельдер, 

биогумус, компост және басқа органикалық-минералды қоспалар енгізілуде. Топырақтан 

және тыңайтқыштардан қоректік заттарды пайдалану коэффициенттері туралы идеялар 

өзгеру үстінде. 

Мәселе әлемдік нарықтарда минералды тыңайтқыштарға сұраныстың едәуір артуы 

осы өнімге бағаның өсу факторларының біріне айналуында. 

Минералды тыңайтқыштардың әлемдік нарығы, экономиканың көптеген басқа 

салалары сияқты, ауыр кезеңдерді бастан кешуде. Жаһандық проблемалар-сұраныстың 

төмендеуі, бағаның төмендеуі - нарықтың осы сегментіне де болжанады, ерекшелігі оның 

экспортқа бағдарлануына байланысты. Алайда, біз түсінеміз құлдыраудан кейін міндетті 

түрде көтерілу серпіні болатынын [1]. 

Бүгінгі таңда әлемдегі Минералды тыңайтқыштардың ірі өндірушілері Қытай 

болып табылады, ол нарықтың 21%, АҚШ (13 %), Үндістан (10 %), ресей (8 %) және 

Канада (8 %) (1-кесте). Соңғы жылдары АҚШ-тың әлемдік тыңайтқыш нарығына әсері 

төмендеді [2]. 
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Кесте 1. Минералды тыңайтқыштар саласының сипаттамасы [2] 

 

Параметр Калий 

тыңайтқыштар 

Фосфатты 

тыңайтқыштар 

Азотты 

тыңайтқыштар 

Шикізат  Калий кендері 

- калий хлориді 

Фосфорит кендері-

фосфорлы 

қышқылы 

Аммиак 

Географиялық 

қолжетімділік 

шикізат 

ресурстар 

Өте шектелген Шектелген  Оңай қол жетімді 

көптеген елдерде 

(табиғи газ) 

Жаңа қуаттардың 

құны 

Шамамен $ 500 

1 млн. тоннаға млн. 

КCl 

Шамамен $ 45 млн. 

(өндірісі фосфор 

қышқылдар) 

Шамамен $70 млн. 

(өндірісі 

аммиак) 

Өндіруші елдер Канада 

 Ремей 

 Германия  

Беларусь 

АҚШ  

Марокко  

Ресей  

Қытай 

Қытай 

АҚШ 

Үндістан  

Ресей 

Негізгі 

импорттаушылар 

АҚШ 

Бразилия  

Қытай  

Үндістан 

Қытай 

Пәкістан  

Үндістан  

Вьетнам 

АҚШ 

Үндістан  

Оңтүстік Корея 

 Түркия 

Экспорттық 

мәмілелер 

82% (хлорид) 

калий) 

46% (ДАФ) 13% (аммиак) 

Нарық сипаттамасы Жаһандық, 

ойыншылар бірлігі 

Өңірлік, 

ондаған ойыншылар 

Өңірлік, 

жүздеген 

ойыншылар 

 

2014 жылы минералды тыңайтқыштардың әлемдік нарығы аз өсуді көрсетті. 

Тұтыну Еуропа мен Шығыс Азияда салыстырмалы түрде тұрақты болып қала берді, оның 

өсу тенденциясы Латын Америкасы мен Африкада байқалды. Солтүстік Америкада, 

Оңтүстік және Батыс Азияда әлсіз сұраныс байқалды. 

2015 жылы тыңайтқыштарды жаһандық тұтыну, бағалауға сәйкес, 2014 жылғы 

деңгеймен салыстырғанда 1,1% – ға-қоректік заттардың құрамына шаққанда 185,9 млн.т-

ға дейін ұлғайып, қалыпты қалпына келуін көрсетуі тиіс болды. 2014 жылы минералды 

тыңайтқыштардың барлық түрлерін сату көлемі 237 млн.т қоректік заттарды құрады, бұл 

2013 жылғы деңгейден 2% - ға жоғары [3]. 

Тыңайтқыштарды тікелей ауыл шаруашылығында қолдану үшін сату жалпы 

көлемнің 78% - ын құрады (шамамен 184 млн.т, 2013 жылғы деңгейге 0,5%). Минералды 

тыңайтқыштарға әлемдік сұраныстың артуы оларды шығару көлемінің өсуімен 

қамтамасыз етілді. 

Сала бойынша орташа алғанда өндірістік қуаттардың жүктеме деңгейі 78%-ды 

құрады. 2015 жылы минералдық тыңайтқыштарға әлемдік сұраныс 1,5-2% - ға 240 млн.т-

ға дейін өсті (қоректік заттардың құрамына қайта есептегенде). Алайда, сату көлемі 2014 

жылдың II жартыжылдығындағы импорттың жоғары көрсеткіштеріне және соның 

салдарынан бірқатар негізгі тұтынушы елдерде артық өнімдердің пайда болуына 

байланысты біршама төмен болды. 

2014 жылдан бастап 2017 жылға дейін азот тыңайтқыштарын әлемдік өндіру мен 

тұтынудың теңгерімі өндіріс жағына қарай ауытқуда, бұл Қытайда азот тұтынудың 6% - 

дан астамға қысқаруына байланысты (2015 жылы 33,3%, 2017 жылы 26,0%). Орта 

мерзімді перспективада минералдық тыңайтқыштарды әлемдік тұтыну 2018 жылы 199,4 
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млн. т қоректік заттарға дейін ұлғайды. 

2015 жылы азоттың жаһандық өндірісі шыңына жетті (2010 жылғы 108 101 мың 

тоннаға қарағанда 2015 жылы 115 702 мың тонна). Алайда, 2016 жылдан бастап қазіргі 

уақытқа дейін азот қосылыстарынан тыңайтқыштар өндірісінің орташа төмендеуі 

байқалады, бұл бірқатар өндірістік нысандардың жабылуымен және Қытайдан мочевина 

экспортының төмендеуімен байланысты болуы мүмкін.  

2010 жылдан бастап 2020 жылға дейін тұтынудың тұрақты өсуі тіркелді (2016 

жылғы 108 376 мың тоннаға қарағанда 2010 жылы 99 540 мың тонна), бірақ 2017 жылдан 

бастап құлдырау болды (107 634 мың тонна). Бұл үрдістің негізгі себебі-Ресейде, 

Нигерияда және Үндістанда азот қосылыстары негізінде тыңайтқыштарды қолдану 

қуаттылығының артуы.  

2014 жылдан бастап 2017 жылға дейін азот қосылыстары негізінде минералдық 

тыңайтқыштар өндірісінде Қытай мен Үндістан басым болып, жиынтығында әлемдік 

өндірістің 35% - дан астамын иеленді. Одан әрі ауқымы бойынша АҚШ пен Ресей, 

тиісінше 2017жылы 8,7 % және 7,9% келеді. Қалған елдерде өндіріс көрсеткіші 3,2% - дан 

аспайды. 

2014-2017 жылдар кезеңінде азот тыңайтқыштарын тұтынуда Қытай, Үндістан 

және АҚШ – 24,5%, 16% және тиісінше әлемдік тұтынудан 12% жетекші орын алады. 

Қалған елдерге келетін болсақ, әр мемлекеттің тұтынуы 3%- дан аспайды [4]. 

Мониторингтік агрохимиялық зерттеулерді талдау соңғы уақытта еліміздің 

бірқатар аудандарында топырақ құнарлылығының төмендеу үрдісі байқалғанын көрсетті. 

Осыған байланысты топырақ құнарлылығын арттыруды қамтамасыз ету Қазақстан 

Республикасының агроөнеркәсіптік кешенінің басым стратегиялық міндеттерінің бірі 

болып табылады.  

Елбасы «Қазақстан 2050» Стратегиясында табиғат ресурстарының азаюы 

жағдайында Қазақстан мемлекетінің  шешетін міндеттерін жеке басымдылық ретінде атап 

көрсетті. Бұл орайда Қазақстан өзінің қолда бар табиғат ресурстарын пайдалана отыра 

тұрақты экономикалық даму мәселелерін шешу үстінде. Дүниежүзілік өндірістік 

нарықтың көшбасшысы болуға септігін тигізетін, ауыл шаруашылығының ауқымды 

жаңғыртуы қажет екенін атап өткен болатын. Елбасының Жолдауында егіншілік 

мәдениетін өзгертуді және жер қорын 2022 жылға қарай ауыл шаруашылығы өнімдерін 

2,5 есеге ұлғайтуды талап ететін ауыл шаруашылығын жаңғырту туралы айтылған. Ауыл 

шаруашылығы деңгейін сипаттайтын маңызды факторлардың бірі минералды 

тыңайтқыштарды қолдану мәдениеті және өсімдіктердің өнімділігін арттыру үшін 

заманауи технологияларды енгізу болып табылады. 

2020 жылғы қаңтарда Қазақстанда 39,1 мың тонна минералды немесе химиялық 

азот тыңайтқыштары өндірілді, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңіндегі 37 мың тоннаға 

қарағанда (+5,7%). 

Фосфорлы тыңайтқыштар өндірісі 2019 жылғы қаңтардағы 11,9 мың тоннаға 

қарағанда 18,4 мың тоннаны құрады. Фосфорлы тыңайтқыштар өндірісінің өсімі бір 

жылда бірден 55,4% - ды құрады. 

Жалпы, 2019 жылғы қаңтар–желтоқсанда Қазақстанда 193,2 мың тонна фосфор 

және 378 мың тонна азот тыңайтқыштары өндірілді. Салыстыру үшін: 2018 жылғы қаңтар 

– желтоқсанда фосфор тыңайтқыштарының өндірісі 140,7 мың тоннаны, азот 

тыңайтқыштарының өндірісі 363,2 мың тоннаны құрады. 

Өңірлер бөлінісінде 2020 жылғы қаңтарда фосфор тыңайтқыштарының 93,6% – ы 

Жамбыл облысында, 4,3%-ы Шымкентте өндірілсе, 2% - ы Солтүстік Қазақстан облысына 

тиесілі болды. Еске салайық: Жамбыл облысында саланың ірі компанияларының бірі, 

"Қазфосфат"алыпы жұмыс істейді. 

Азот тыңайтқыштарын өндіру бойынша көшбасшы Маңғыстау облысы болып 

табылады, қаңтарда мұнда 35 мың тонна өнім өндірді-ҚР бойынша барлық көлемнің 
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89,6%. Облыста сектордың негізгі кәсіпорны — "ҚазАзот"жұмыс істейді. 

Шығарылатын өнімнің төрттен бір бөлігі калий тыңайтқыштарына тиесілі. 

Фосфорлы тыңайтқыштар әкетілген отандық тыңайтқыштардың жалпы көлемінің 0,05% - 

ынан аспайтын экспортталады [5]. 

Табиғи газ – минералды тыңайтқыштар шығаратын шикізаттың негізгі түрлерінің 

бірі болып табылады. Сондықтан оның қол жетімділігі мен құны өндірушілер үшін өте 

маңызды: олар газды ұзақ мерзімді келісімшарттар бойынша емес, тез, ыңғайлы және 

арзан – биржада сатып алуды жөн көреді. 

Әлемдік тұтыну көлемінің өсуі бірнеше факторларға байланысты. Дамушы 

елдерде, мысалы, Үндістан мен Қытайда, көп мөлшерде және жоғары сапалы азық-түлікті 

қажет ететін халықтың табыс деңгейі артып келеді. Дәнді және майлы дақылдарды 

тұтынуда биоотын өндірісі маңызды рөл атқара бастайды, бұл азық-түлік бағасының өсуін 

ынталандырады. Бұл әлемдік астық қорының азаюына және астық бағасының 

айтарлықтай өсуіне әкеледі, бұл бүкіл әлемдегі фермерлерді егістік жерлер мен 

тыңайтқыштардың көлемін арттыруға итермелейді [2]. 

Минералды тыңайтқыштарды тұтынудың артуының негізгі себептері: 

- халық санының өсуі; 

- топырақтың сарқылуына байланысты ауыл шаруашылығы дақылдарын өсіру 

үшін қолжетімді алаңдарды қысқарту; 

- халықтың әл-ауқатының артуы және соның салдарынан протеиндермен 

қаныққан өнімдерге (ет, жеміс және т.б.) қажеттілік. 

Қорытынды 

Қазіргі уақытта минералды тыңайтқыштар нарығы әлемдік экономикада өсіп келе 

жатқан сұранысқа байланысты жаңа рөлге ие болып, сала стратегиялық салалардың біріне 

айналатынын атап өтеміз. Бұл, ең алдымен, азық-түлік өндірісін ұлғайту қажеттілігімен 

байланысты. Екіншіден, биоотын өндіретін биоэкономика салалары минералды 

тыңайтқыштарға сұраныстың артуын көрсетеді, бұл өз кезегінде әлемдік энергетикалық 

дағдарысқа байланысты өте тез дамып келеді. Мақаланың басында сипатталған жаһандық 

тенденциялар ұзақ мерзімді сұраныстың кепілі болып табылады, және кәсіпорындарда 

басталған жабдықты ағымдағы қайта құру, өндірістік тиімділікті дағдарыс аяқталғаннан 

кейін қуаттылықты пайдалану жоспарланған деңгейге көтерілгенде ғана арттырады. 
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МАТЕМАТИКА ЕСЕПТЕРІН ШЫҒАРУҒА ҮЙРЕТУ БАРЫСЫНДА 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫҢ АЛАТЫН  РӨЛІ 

 

Есенғабылов І.Ж.1, Мухабаева Ш.А.2 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті1, Талдықорған қ. 

Бақтыбай Жолбарысұлы атындағы №18 орта мектеп-лицейі2, Талдықорған қ. 

 

Бұл ғылыми жұмыста мектеп оқушыларының педагогикалық бағдарламалық 

құралдарды қолданып математика есептерін шығару біліктіліктерін қалыптастырудың 

психологиялық-дидактикалық негіздері және математика есептерін шығаруға үйрету 

барысында оқушылардың іс-әрекетін басқарудағы  осы құралдардың алатын рөлі мен 

атқаратын қызметі айқындалған. 

Тірек сөздер: компьютерлік технология, педагогикалық бағдарламалық құралдар, 

есеп. 

 

В данной исследовательской работе определены психологические и дидактические 

основы формирования у студентов навыков решения математических задач с 

использованием педагогического программного обеспечения, а также роль и функции этих 

инструментов в управлении деятельностью учащихся при обучении решению 

математических задач. 

Ключевые слова: компьютерные технологии, педагогическое программное 

обеспечение, задачи. 

 

This research paper identifies the psychological and didactic basis for the formation of 

students 'skills in solving mathematical problems using pedagogical software and the role and 

function of these tools in the management of students' activities in teaching to solve mathematical 

problems. 

Keywords: сomputer technology, pedagogical software, math problem. 

 

Соңғы жылдарда компьютерлік техниканы оқу үрдісіне ендіру үдемелі қарқынмен 

жүруде. Оны кең қолдану мектептегі оқу-тәрбие үрдісінің көптеген аспектілеріне елулі 

ықпалын тигізері әрине, өз-өзінен түсінікті. Оқуды компьютерлендіру оқу жұмысын 

белсендірудің аса қуатты құралы болатындығы анық.   

Компьютерлік технологияны оқу үрдісін белсендіру құралы ретінде пайдалану, 

оқуға даралық сипат беру және мұғалімнің педагогикалық қызметінде оқушыларды 

басқарумен байланысты таусылмайтын «ауыр» жұмысын автоматтандыру болып 

табылады. Сондықтан  компьютер дәстүрлі оқыту әдістемесі шеңберінде «көмекші» 

қызметін орындайтын болады. 

Жалпы білім беретін мектептерді компьютерлік техникамен жабдықтау – бүкіл оқу  

технологиясында жүйелік қайта құрудың басталуын білдіреді. Оқу құралдары 

дидактикалық жүйедегі тең құқықтық компоненттерінің бір ғана және олар басқа 

компоненттермен: мақсатпен, мазмұнымен, формасымен, әдістермен, мұғалімнің 

қызметімен, оқушының қызметімен өзара байланысты. Осы факті негізінде бір-бірімен 

өзара тәуелділігі, бір-біріне әсер ететіні, олардың біріндегі елеулі өзгеріс, қалған барлық 

тізбекте белгілі бір өзгерістерді алып келетінін айқындайды. Өйткені, жаңа мазмұн оның 

жаңа ұйымдық құрылымының формасын талап еткендей, жаңа құрал да (бұл жерде біз жеке 

компьютерді айтып отырмыз) дидактикалық жұйенің қалған барлық басқа 

компоненттерінің қайта бағдарлануын талап етеді. Елеулі өзгерістер, компьютерлік 

сауаттылық қалыптасқанда мұғалім мен оқушының да бойында өзгерістер беруі тиіс. 
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Бірқатар қазіргі психологтардың пікірінше, компьютерді адам қызметінің құралы 

деген  ойды жақтайды.  Мұндай құралды пайдалану адам қызметін сапалық тұрғыдан 

өзгертіп, жетілдіріп, білім жинау мен оны қолдану мүмкіндігін арттырады [1]. 

Педагогикалық бағдарламаларға қойылатын талаптар - әдіскерлік тұрғыдан                          

(Б. Баймұханов, Г.Қ. Нұрғалиева, Е.Ы. Бидайбеков, Ж.А. Қараев т.б.), дидактикалық 

тұрғыдан (А.А. Кузнецов, И.В. Роберт), психиологиялық тұрғыдан (Е.И. Машбиц) 

еңбектерінде айтылған. 

Математиканы оқып-үйретуші бағдарлама жасау мен оны қолданудың әдіскерілік 

негізі салынды және педагогикалық бағдарламалық құралдар пакетіне деген талап-тілектер 

анықталды [2]. 

Жеке компьютерлерді бағдарламамен қамтамасыз етуде, комьютердің көмегімен 

оқуды автоматтандыруды жүзеге асыруда педагогикалық бағдарламалық құралдар ерекше 

орын алады. 

Педагогикалық  бағдарламалық құралдар (ПБҚ) – білім беруде нақты 

мақсаттарға жету үшін бағытталған компьютерлік бағдарламалар жиынтығы. 

Қазіргі уақытта педагогикалық бағдарламалық құралдардың ортақ классификациясы 

жоқ, алайда көптеген жұмыстардың әдістемелік мақсатына қарай педагогикалық 

бағдарламалық құралдарды ендіруде жақсы нәтижелер көрсетуде. Математиканы оқыту 

барысында қолдануға болатын компьютерлік оқыту бағдарламаларын 5 топқа бөлуге 

болады. 

1. Тренажерлік бағдарламалар – оқушылардың біліктілігі мен дағдыларын 

қалыптастыру, бекіту және өз бетінше дайындалу үшін арналған. Осындай 

бағдарламаларды пайдалану оқушылардың теориялық материалды меңгеруіне жақсы 

ықпал етеді. Есепті шығару барысында оқушы дұрыс жауап бермесе, оған бұл туралы 

хабарланады немесе оған не дұрыс жауап көрсетіледі, не болмаса көмек сұрауға мүмкіндік 

жасалады. 

2. Бақылаушы бағдарламалар – белгілі бір деңгейдегі білім мен біліктілікті бақылау 

үшін арналған. Оқу процесінде оқушының білім деңгейін бақылау, бағалау өте маңызды 

кезеңдердің бірі екені белгілі. Білім беру барысында бақылауды жетілдіру негізгі мәселе, 

яғни, қалыптастырылып жатқан білім, білік пен дағдыға берілетін бағаның шынайылығын 

көтеру проблемасының төңірегінде шоғырлануы керек. Бақылаушы бағдарламаның осы 

типтес пакетін қолдану білім берудің тиімділігін және мұғалімнің еңбегінің сапасын 

арттырады, тексеруді тұрақты және жүйелі түрде жүргізуге мүмкіндік береді. 

3. Тәлімгерлік бағдарлама – жаңа ұғымдарды меңгеруге бағытталған. Осындай 

бағдарлама көмегімен оқыту – диалог формасында жүргізіледі, алайда диалогтың басым 

бөлігі оқушы жауабының формальды түрде өзгертілген нұсқасы негізінде құрылған, яғни 

нақты диалог ретінде жүргізіледі. 

4. Демонстрациялық бағдарлама – оқу материалын баяндау сипатында көрнекілік 

ретінде көрсетуге арналған. Мұғалім жаңа материалды түсіндіру барысында компьютерді 

көрнекілік құралы ретінде табыспен қолдана алады. 

5. Ақпараттық – анықтамалық бағдарламалар – қажетті ақпараттарды алуға 

арналған. Оқушы сабаққа дайындық кезінде немесе сабақ кезінде копьютерді пайдаланып, 

модем және телефон байланысының жүйесі арқылы басқа компьютерге немесе кітапханаға 

тікелей жылдам қосыла алады. Бұл жағдайда компьютерлік кітапхана каталогына, 

мерзімдік басылымдарға қол жеткізе алу есебінен кез – келген қажетті ақпаратты ала алады. 

6. Объектілер мен құбылыстарды «ынталандыруға» арналған имитациялау және 

моделдеуші бағдарламалар. Бұл бағдарламаларды құбылысты жүзеге асыру мүмкін 

болмаған немесе бұл өте қиынға соққанда пайдалана білу ерекше мақсатқа сай. Мұндай 

бағдарламаларды пайдалану кезінде абстрактілі ұғымдар неғұрлым нақтылана түсіп, оны 

оқушылар жеңіл қабылдайды. Сонымен қатар оқушылар алынған ақпаратты жай ғана 

жаттап алмай, материалды белсенді түрде игеру кезінде анағұрлым ауқымды білімге ие 
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болады [3]. 

Демек, оқу үрдісінде педагогикалық бағдарламалық құралдарды пайдалану 

оқушылардың оқуға деген ынталарын, белсенділіктерін арттыруға, оқушының іс-әрекетін 

бақылау сапасын жақсартуға, оқу үрдісін басқаруға, оқушының іс-әрекетін қалыптастыруға 

болады.  

Оқушылардың математикадан ПБҚ-ды пайдаланып есеп шығару бойынша қызметін 

басқару компьютердің мүмкіндіктеріне байланысты. Олар: 

1) Ақпаратты сақтау мен беру. 

2) Есептеуіш мүмкіндіктері. 

3) Шешім қабылдау мүмкіндігі. 

4) Пайдаланушымен өзара ықпалдастық. 

5) Графикалық мүмкіндіктер. 

6) Электрондық қабылдау мен шығару. 

Жоғарыда атап өткен компьютердің алты мүмкіндігін шебер үйлестіре білу, белгілі 

бір оқу-танымдық материал бойынша оқушыларға есеп шығаруды  үйрету жұмысын 

табыспен жүргізуге мүмкіндік жасайды, өйткені, оқушыларға есеп шығаруды үйретудің 

мұғалім үлгере алмайтын кейбір қыр-сырларын енді,  компьютерді оқу құралы ретінде 

пайдалану арқылы, соның көмегімен орындауға толық болады [4]. 

Оқушыларға есеп шығаруды үйретуде негізгі мәселе – оқушыларды  оқуға 

қызықтырып тарту үшін қолайлы жағдайлар туғызудың қажеттілігі. Бұл жұмысты орындау 

оқушылармен психологиялық байланыста болып жүрген мұғалімге онша қиынға соқпайды. 

Мұғалім қолайлы психологиялық ахуал жасауы мүмкін, тиісті жұмыс жүргізе отырып ол 

белгілі бір оқу-танымдық материал бойынша білімі мен білігі төмен, кемшілігі бар баларды 

кемшілігін жою қажеттігіне көзін жеткізіп, оларда қызығушылық оятып, алдағы жұмысқа 

бірдей жұмылдыра алады және т. с.с.. 

Мынаны атап өткен жөн, осының бәрінде компьютер маңызды рөл атқаруға 

қабілетті. Компьютерді оқу құралы ретінде пайдалану оқу мотивациясын күшейтуге, 

оқушылардың танымдық сұранымын дамытуға ықпал жасайды. Демек, оқушылардың 

белсенділігін арттырып, олардың оқуға деген қызығушылығын арттырады. Компьютердің 

осы қасиеттерін жүзеге асыруға мүмкіндік беретін қызмет түріне тоқталайық:  

- біріншіден, жұмыстың  ынталы ахуалы мен оң мотивация болуының шарты: 

педагогикалық бағдарламалық құралдарды жасау кезінде, оқушының өзі есептің күрделілік 

деңгейіне қарай оларды өз бетінше басқара алатындай  мүмкіндік қамтамасыз етілген. Бұған 

компьютердің шешім қабылдай алу қасиетін пайдалану мен оқушының өз тілегіне 

байланысты қол жеткізілетін нәтиже; 

- екіншіден, ұсынылған есепті шығару үрдісі кезінде өзіндік диалогты, дұрыс 

шешімдерді ынталандыру және керек жерінде көмек көрсету  де қажетті мотивацияны 

қалыптасыру мен қолайлы психологиялық ахуалды ұстап тұруға игі ықпал жасайды. 

Оқушылардың компьютер көмегімен кез келген есепті шығаруды соңына дейін жеткізе алу, 

қажет жерінде тиісті нұсқау алуы факторы, бұл да оқудың мотивациясына оң ықпал етеді; 

- үшіншіден, педагогикалық бағдарламалық құралдарды пайдалану оқуға деген 

кейбір келеңсіз факторларды: өз күшіне деген сенімсіздік, енжарлық тағы басқаларды 

жоюға мүмкіндік туғызады. Әдетте бұл үйреніп жатқан материалды түсінбеуден шығып, 

білімдегі кемшіліктің болуының салдарынан болады. Компьютер оқушыларға есеп 

шығаруға ұсыныс жасап, өз күштерін сынап көруге жағдай жасай отырып, әрі төмен баға 

алу секілді қауіпті жою арқылы да оқудың мотивациясына игі ықпал етеді. 

Зерттеу барысында компьютерлік технологияны қолданудың қазіргі жағдайы, 

мектеп оқушыларын есептер шығаруға үйретуде компьютерлік технологияның 

мүмкіндіктері айқындалды. Мектеп оқушыларын компьютерлік технологияны қолданып 

математика есептерін шығаруға үйретудегі шетелдік және ресейлік ғалымдардың еңбектері 

мен озық іс-тәжірибелері зерделенді. Сонымен қатар, қазақстандық оқымыстылардың 
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оқыту үрдісін ақпараттандыру жөніндегі еңбектері зерттеліп қарастырылды. Бастауыш 

мектеп оқушыларының педагогикалық бағдарламалық құралдарды қолданып математика 

есептерін шығару біліктіліктерін қалыптастырудың психологиялық-дидактикалық 

негіздері және математика есептерін шығаруға үйрету барысында оқушылардың іс-әрекетін 

басқарудағы  осы құралдардың алатын рөлі мен атқаратын қызметі айқындалды.  
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ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ ПӘНІНІҢ ӨЗЕКТІЛІГІ ЖӘНЕ ЖЕКЕ ТҰЛҒАНЫ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДАҒЫ РӨЛІ 

 

Есенғабылов Ш.Ж. мұғалім 

Ш. Уалиханов атындағы орта мектеп, Кербұлақ ауданы, Алматы облысы 

 

Ғылыми еңбекте елімізде ғасырлар бойы халқымыздың ұлттық санасынан берік 

орын алған адамгершілік құндылықтарды, яғни ізгілік қайырымдылық, адалдық қарым-

қатынас сияқты қасиеттерді, қоғамдағы болып жатқан өзгерістермен байланыстырып, 

жеткіншек ұрпақты тәрбиелеудің қайнар бастауы болатындығы туралы мәселелер 

қарастырылған. Яғни «тәрбиесіз қоғам, қоғамсыз тәрбие өмір сүрмейді» деген 

заңдылыққа сүйене келе, өскелең ұрпақтың бойына қоғам талабына сай адамгершілік 

құндылықтарды қалыптастыруды мақсат еткен тәрбие ғана уақытпен үндесіп, қоғам 

мен тәрбиенің өзара байланысын түзетіндігі көрсетілген. Өзін өзі тану пәні жалпы 

адамзаттық құндылықтарға бастар жол. 

Тірек сөздер. Өзін-өзі тану, салауатты өмір салты, адамгершілік, жүректен, 

жүрекке, қуаныш шеңбері. 

 

В научных трудах рассмотрены вопросы о том, что в стране на протяжении веков 

в стране царят духовные ценности, которые прочно вошли в национальное сознание 

нашего народа, такие качества, как милосердие, честное отношение, обогащение 

происходящими изменениями в обществе, начало воспитания подрастающего поколения. 

В соответствии с Законом РК "О религиозной деятельности и религиозных объединениях", 

в целях реализации государственной политики в области религиозной деятельности и 

религиозных объединений, а также в целях повышения религиозной грамотности 

населения, повышения религиозной грамотности населения, повышения религиозной 

грамотности населения, а также повышения религиозной грамотности населения, 

повышения религиозной грамотности населения, повышения религиозной грамотности 

населения, а также повышения религиозной грамотности населения, повышения 

религиозной грамотности населения, Предмет самопознания-путь к общечеловеческим 

ценностям.  



 

58 

Материалы республиканской научно-практической конференции 

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ  ЦИФРОВИЗАЦИИ»  

25 сентября, 2020 г. 

 

 

Ключевые слова. Самопознание, здоровый образ жизни, нравственность, сердца, 

сердце, круг радости. 

 

The scientific works consider the issues that the country has been dominated by spiritual 

values that have been firmly embedded in the national consciousness of our people for centuries, 

such qualities as charity, honest attitude, enrichment by the ongoing changes in society, and the 

beginning of education of the younger generation. In accordance with the law of the Republic of 

Kazakhstan "on religious activities and religious associations", in order to implement the state 

policy in the field of religious activities and religious associations, as well as to increase religious 

literacy of the population, increase religious literacy of the population, increase religious literacy 

of the population, as well as increase religious literacy of the population, increase religious 

literacy of the population, the Subject of self-knowledge is the path to universal values.  

Keyword. Self-knowledge, healthy lifestyle, morality, hearts, heart, circle of joy. 

 

Әр адам үшін өз тәні мен жан саулығының қамын ойлау өте маңызды. Жан туралы 

ойлау және қам жеу қаншалықты қажетті екендігіне балаларды біз сәби шағынан 

иландыруымыз керек деп есептейді Сара Назарбаева. Бірақ махаббатсыз адам жаны жүдеу. 

Көпшілігіміз әлі де болса махаббат сөздерінен ұяламыз, бойын билеген сезімді адамдарға, 

өз жақындарына қалай айту керектігін, қалай жеткізу керектігін білмейді... Біз бұл өмірге 

сүю және сүйікті болу үшін келетініміз даусыз. Сара Алпысқызының бар болмысы осында.  

Бұл туралы айту жеткіліксіз, әрекет ету керек. Осылайша мектеп пәні «Өзін-өзі тану» 

пайда болады. Ол – бірегей пән, өз-өзіңді түсінуге, өз ішкі әлеуетіңді ашуға, қоршаған 

ортамен үйлесімде өмір сүруге, оның дербес және сонымен қатар, ажырамас бөлшегі болуға 

мүмкіндік береді. Балалардың бұл пәнді қуанышпен қабылдауының тағы бір себебі – бұл 

пәнді зерделеу ерекше беріледі. Өйткені мұнда олардың заттарға және өмірге деген өзіндік 

көзқарасы, пікірі ескеріледі. Сонымен бірге, бұл пән қандай да бір уақыттық шеңбермен 

шектелмейді, ол өмір бойы жалғасады.  

Бүгінгі күні біздің елімізде ұлттық және азаматтық құндылықтардың негізінде жеке 

тұлғаны қалыптастыру және дамыту, жеке адамның рухани күш-қуат мүмкіндіктерін ашу, 

адамгершілік пен салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін қажетті жағдайлардың 

барлығы да жасалуда. Тәрбиенің басты мақсаты әр адамның ішкі құндылығын, тұлғалық 

қасиетін ашып, бағалауға үйрету. 

«Өзін-өзі тану» пәнінің академиялық пән ретіндегі мақсаты - рухани-адамгершілік 

тұлғаны дамыту. Қазақстандық қоғамдағы жас ұрпақты тәрбиелеу және рухани-

адамгершілік білім беру ұлттық, адами, этномәдени және жеке құндылықтарға негізделген. 

Олар адамға өзін қоғамда толық түсінуге, өмірдегі өз орнын сезінуге және оның рөлін 

түсінуге мүмкіндік береді. Өзін-өзі тану білімнің құндылығын арттырады, тұлғаның 

маңызды риясыз көрінісі мен дамуын, өзіне және өз күшіне деген сенімін, жақсылықты, 

физикалық, ақыл-ойында үйлесімділік, жаратылысты көрсете отырып, физикалық, ақыл-ой, 

рухани, әлеуметтік және шығармашылық дамуда үйлесімділікке жетуде өзін-өзі 

жетілдіруге және өзін-өзі түсінуге ықпал етеді. рухани, әлеуметтік және шығармашылық 

даму.  

«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім берудің жалпы мақсаты: жеке тұлғаның 

ойлауын және әр оқушының ішкі әлемін қамтамасыз ету; өмірдегі маңызды 

құзыреттіліктерді мақсатты дамыту негізінде үйлесімді тұлғаны қалыптастыруға үлес қосу: 

өзінің өмірлік позициясын анықтау; адамгершілік нормаларына сәйкес әр түрлі мәселелерді 

сындарлы шешу; өзіне, адамдарға және қоршаған ортаға деген мейірімді қатынас; 

адамдарға көмектесу, жақындары мен туыстарына қамқорлық жасау; өзімен үйлесімді өмір 

сүру; шынайы және қоғамның іс-әрекеті; іс жүзінде қоғам қызметін дамыту. Жалпы 

мақсаттар күнделікті тәжірибеде: тұлғаның өзін-өзі толықтай көрсетуге және ұғынуға 

көмектесетін жалпы адами құндылықтарды оқыту негізінде тұтас білім беру процесін құру 
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арқылы; балалардың жас ерекшеліктерін есепке ала отырып, тұлғаның рухани-

адамгершілік әлеуетін дамытуға әсер ететін ақпараттық және білім беру кеңістігін құру 

арқылы; басқа жалпы білім беру пәндерінің мазмұнының тұтастық ұғымын күшейту 

арқылы; қоғамға қызмет етуге бағытталған білім беруден және мектептен тыс қызметтерде 

тәрбиенің ролін күшейту; мектеп пен отбасының әлеуметтік серіктестігін, мұғалімдер мен 

ата-аналардың, қамқоршылар мен тәрбиелеушілердің тығыз ынтымақтастығын дамыту 

арқылы тұлғаның рухани-адамгершілігін қалыптастыру үшін оң алғышарттар жасау 

арқылы жүзеге асырылу мүмкін [1]. 

Өзін-өзі тану бойынша білім беру процесін ұйымдастырудың ерекшелігі өзін-өзі 

тану пәнін толықтай жүзеге асыру үшін балабақшалар мен мектептерде жалпы адами 

құндылықтары басым ерекше атмосфера жасау. 

Өзін-өзі тану үшін жеке тұлғаға бағытталған білім беру процесі мыналарды 

қарастырады: баланың бойында бар мүмкіндіктер мен қызығушылықтарды ескеретін 

құндылықтық қатынастарды орнату; жеке тұлғаның өзін-өзі тануы мен өзін-өзі жүзеге 

асыруы үшін барлық қолайлы жағдайларды жасау; пән мазмұнын өмірлік нұсқаулармен 

және рефлексия мен адамгершілік таңдау шарттарымен, дамыта оқытудың алуан түрлі 

формалары және әдістерімен толықтыру; оқушылардың рухани өсуі, тұлғаның ішкі 

динамикасына назар аудару; білім беру процесі субъектілері арасындағы достық диалогты 

ұйымдастыру; мектептің, отбасының, қоғамның тығыз және өзара әрекеттесуі; мейірімділік 

атмосферасын құру. Өзін-өзі тануға үйрету білім беру процесіндегі әрбір қатысушының 

тұлғалық ерекшеліктерін мойындай отырып, интерактивті әдіс негізінде жүргізіледі. 

Адамгершілік құндылықтар әр түрлі жасқа қолжетімді әлемді түсіну арқылы сіңіріледі. 

Өзін және басқа адамдарды тануды, қоршаған ортамен қарым-қатынасты, ақиқатты және 

махаббатты адамзат өмірінің ең жоғарғы мағынасы деп түсіну балалар еркін ойлана алатын, 

өзінің пікірін білдіре алатын, өзінің дарындығын және қабілеттілігін ашып көрсететін, 

сенімді, ресми емес жағдайларда орын алады. Өзін-өзі тану сабақтарында мұғаліммен ашық 

диалог жүргізіледі,  әлеуметтік-ролдік ойындар мен тренинг кезінде адамдардың қарым-

қатынастық әлемі зерттеледі, өмірлік бақылауларымен алмасу жүргізіледі, қоғамға қызмет 

етудің іс жүзіндегі дағдылары дамиды. 

Өзін-өзі тану ерекшеліктерін ескере отырып, денсаулық сақтаудың әлеуеті бар 

стандартты емес сабақтардың әр түрлі түрлері қолданылады: ойлау сабақтары, 

пікірталастар, театрландырылған сабақтар, шығармашылық іс-шаралар, байқаулар-

сабақтар, қиял-ғажайыптар, концерт сабақтары, экскурсия сабақтары, ойын сабақтары және 

т.б.Оқу процесінде өзін-өзі тану қолданылады. бірнеше әдістемелік әдістер.  

«Қуаныш шеңбері» – әдетте сабақтың басында қолданылатын әдістемелік тәсіл. 

Мұғалім оқушылармен шеңбер жасайды, онда барлығы бір-бірімен еркін сөйлеседі, әр түрлі 

әндерді орындайды, өлеңдер оқиды. «Қуаныш шеңберінің» педагогикалық ұғымы әрбір 

баланың өзі басқаларға және басқалар өзіне сенетін, өзіне таныс үлкен достық шеңберге 

қабылданғандығын сезіну болып табылады. 

«Бейне материалдарды қарау (кинолардан, мультфильмдерден және т.б. үзінді)» – оқу 

ақпараттарын қолайлы көрнекі формада көрсетуге мүмкіндік беретін әдістемелік тәсіл. Айқын 

көркем бейнелер балалардың оқылатын материалды меңгеруін және қабылдауын  күшейтеді.  

«Жүректен, жүрекке» шеңбері» – әдетте сабақты қорытындылаушы әдістемелік 

тәсіл, алған әсерлерімен, бір біріне тілектерімен бөлісуді қарастырады және оқытушыға 

әрбір баланың эмоциялық жағдайын, оның сабақ тақырыбын қандай деңгейде түсінетіндігін 

анықтауға мүмкіндік береді. Өзін-өзі тану бойынша оқу процесін ұйымдастырудың 

маңызды шарты балалардың жасына, психофизиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес, 

эмоционалды жайлылықты қамтамасыз ететін пайдалы денсаулық сақтау ортасын жасау 

болып табылады. Сабақта қызметтің әр түрін кезектестіру сабаққа деген оң уәжді 

қамтамасыз етеді. Өзін-өзі тану бойынша сабақ топ бөліктерінде (10-15 адам) аудио және 

бейне техникаларымен, көрнекі және дидактикалық материалдармен жабдықталған арнайы 
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кабинеттерде жүргізіледі. Өзін-өзі тану бойынша сабақты жүргізудің әдістері мен 

формаларын кеңінен түрлендіру оларды арнайы кабинеттерден (концерт залында, мектеп 

жанындағы алаңда, табиғат аясында, мұражайда, театрда және т.б.) тыс жерлерде 

ұйымдастыруды қарастырады [2]. 

Ұлттық сана, ұлттық тәрбие... Бұл мәселелер қазіргі қоғамымыздың өзектілігіне 

айналды. Сана мен тәрбиені біз қайдан бастаймыз? Әрине отбасыдан бөлек мектепке, 

ұстаздардың беріп жатқан білімі мен тәрбиесіне жүгінеміз. Тәрбиенің ішінде рухани-

адамгершілік тәрбиеге көңіл бөлетін бірден-бір пән – өзін өзі тану пәні. 

Баланың жанын тәрбиелеу, ішкі сезімін жеткізе білуге баулу маңызды екені белгілі. 

Себебі сезімсіз, махаббатсыз адамның жүрегі жетім. Қоршаған ортаға, қыбырлаған кез 

келген тіршілік иесіне деген риясыз сүйіспеншілік сыйлай білу жүректің кеңдігі, рухани 

байлықтың көрінісі. Н.Ә. Назарбаев «...жаңа жағдайларға байланысты бәрімізді 

алаңдататын мәселе – білімді, кәсіби даярлығы бар адам тәрбиелеу ғана емес, қоғамдық 

өмірдің барлық саласында ұлттық және дүниежүзілік құндылықтарды қабылдауға қабілетті, 

рухани және адамгершілік мүмкіндігі мол тұлға қалыптастыру болып табылады», деп атап 

көрсетті. Соған байланысты өзін өзі тану пәні әр оқушыға, жеке тұлғаға бағытталған 

тәрбиесінің көрінісін адам талпыныстары, абыройы, жауапкершілігі, ерік-жігері, жалпы ізгі 

қасиеттерін басты мәселе етіп қойғанын байқаймыз. Болашағын баласынан, жас 

жеткіншектерінен көретін халқымыз, елімізге бала жанын жүдетпеудің маңызы зор. 

Өзін-өзі тану - адамды нақты адам болуға үйрететін пән. Нағыз адам болу - бұл Отан 

алдындағы борыш, адамдармен қарым-қатынас, қоршаған әлеммен келісім. Пәннің мақсаты 

- студенттің өзін дұрыс түсінуіне, таланты мен қабілетін дамытуға, өмірдің мәнін түсінуге 

және өмірден өз орнын табуға көмектесу. Еліміздің болашақ жас ұрпағын өзін-өзі тану және 

жан-жақты дамыту сабақтары ерекше орын алады. Сабақта пән мұғалімі барлығын әлемді 

тануға, бейбітшілік пен мейірімділікке бағыттайды. Қызықты сабақ әр түрлі әдіс-тәсілдерді 

қолданатын мұғалімнің шеберлігіне байланысты. 

«Өзіңді өзің танысаң – істің басы» деп Шәкәрім айтқандай өзін өзі тану пәні арқылы 

балалар өмірде кездесетін түрлі жағдаяттарды шешуге, өз ойын ашық айтуға, пікірін, 

сезімін, көңіл күйін жеткізе білуге, өз мүмкіндігін жүзеге асыруға, адами қарым-қатынас 

жасауға, денсаулығын сақтауға, жақсы қасиеттерін ашуға үйренді. Өзін өзі тану пәні мәні 

жағынан, оқушылардың қабылдау, түйсіну, білім, білік дағдыларын іштей тұтастырып, 

оларды еркін қолдана алуға үйретумен ерекшеленеді. Біздің елімізде оны қоғамдағы болып 

жатқан өзгерістермен мейірімділік пен адал қарым-қатынас сияқты қасиеттерді 

байланыстыра отырып, жас ұрпақ тәрбиесінің бастауы деп санауға болады. Қазақстан 

Республикасының «Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Заңына сәйкес, діни 

қызмет пен діни бірлестіктер саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру мақсатында, 

сондай-ақ халықтың діни сауаттылығын арттыру, халықтың діни сауаттылығын арттыру, 

халықтың діни сауаттылығын арттыру, сондай-ақ насихаттау құқықтық білімнің жастары, 

халықтың діни сауаттылықтарын арттыру, халықтың діни сауаттылықтарын арттыру, 

халықтың діни сауаттылықтарын арттыру, сонымен қатар халықтың діни сауаттылықтарын 

арттыру, өзін-өзі тану пәні - жалпы адамзаттық құндылықтарға жол. Адамда екі түрлі 

тәрбие болады, біреуі – өзгелерден алатын тәрбиесі, екіншісі – өзіне-өзі беретін тәрбиесі 

[3]. 

«Өзін-өзі тану» пәнін білім берудің ұлттық жүйесі жаппай енгізу жүрісі 

мониторингінің нәтижесі оның Қазақстанның білім беру мекемелерінде тәрбие жүйесінің 

негізі және білім беру мазмұнының өзегіне айналғандығын растады. Тәуелсіз сарапшылар 

«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру бағдарламасын еліміздің кең жұртшылығы 

(білім алушылар, ата-аналары, педагогтар) жақсы қабылдады. Бұл оны қазіргі 

Қазақстандағы мәдени-жаңғырту процестерінің негізгі нүктесі деп санауға негіз береді. 
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Министрлік тарапынан оқу процесін ұйымдастыру үшін педагогтар мен 

студенттерге электрондық платформаларға кіруге жағдай жасалды. Оқыту құралы 

ретінде видео-сабақтар, дербес онлайн-жұмыс, онлайн-курстар пайдаланылып жатыр. 

Бұл ретте «Bilimland», «Google Classroom», «MOODLE», «Univer», «Platonus», «Canvas», 

«Daryn.online», «Coursera», «ZOOM»  сынды жүйелер өз курстарын, оқу бағдарламаларын, 

қызметтерін тегін пайдалануды ұсынды. 

Тірек сөздер: онлайн, видео-сабақ, онлайн-курс, қашықтық-вертуалды. 

 

Министерством созданы условия для организации учебного процесса для педагогов 

и студентов на электронных платформах. В качестве средства обучения используются 

видео-уроки, персональная онлайн-работа, онлайн-курсы. При этом «Bilimland», «Google 

Classroom», «MOODLE», «Univer», «Platonus», «Canvas", " Daryn.такие системы, как» 

online«,» Coursera«,» ZOOM", предложили бесплатно пользоваться своими курсами, 

учебными программами, услугами. 

Ключевые слова: онлайн, видео-уроки, онлайн-курсы, дистанционно-вертуально. 

 

The Ministry has created conditions for organizing the educational process for teachers 

and students on electronic platforms. Video lessons, personal online work, and online courses are 

used as a learning tool. At the same time, "Bilimland", "Google Classroom"," MOODLE"," 

Univer"," Platonus"," Canvas", " Daryn.such systems as "online", "Coursera", and "ZOOM" 

offered to use their courses, training programs, and services for free. 

Key words: online, video lessons, online courses, remote-virtual. 

 

Қазақстан Республикасында ақпараттандыру процессі басталған кезден бастап-ақ 

оны қолданудың тиімді жолдары іздестіріле басталды. Басында мәтін теру, электронды 

кестемен жұмыс жасау сияқты дайын программалардың көмегіне жүгінсе, қазіргі уақытта 

әр-түрлі салада өзіне әмбебап бағдарламалар дайындауға көшті.  

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін ақпараттандыру еліміздің даму 

стратегиясының негізгі бағыттарының бірі, себебі ХХІ ғасыр – білім беру жүйесін 

ақпараттандыру ғасыры. Сол себепті, бүгінгі таңда компьютерді, Web технологияны, 

интернетте программалауды,  жүйелі программалауды және тағы басқаларды білу және 

оларды қолданып виртуалды оқу құралын құру өзекті мәселелердің бірі болып отыр. 

Қолданушы үшін виртуалды оқу құралы бұл күнбе-күн дамытылып отыратын ашық 
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түрдегі әдістемелік жүйе, оны әрбір қолданушы өз білімін көтеруде қолдана алады. Сол 

себепті виртуалды оқу құралын құрып оны дамытудағы негізгі мақсат – түсіп жатқан 

ұсыныстар мен пікірлер арқылы виртуалды оқу құралының тиімділігін бірте-бірте арттыру. 

Оқытушы үшін виртуалды оқу құралы бұл күнбе-күн дамытылып отыратын ашық 

түрдегі әдістемелік жүйе, оны әрбір оқытушы өз педагогикалық тәжірибесіндегі 

материалдармен толықтыра отырып, ары қарай жетілдіре алады. Сол себепті виртуалды оқу 

құралдарын әзірлеп оны дамытудағы негізгі мақсат – түсіп жатқан ұсыныстар мен пікірлер 

арқылы виртуалды оқу құралының тиімділігін бірте-бірте арттыру болып табылады. 

Ашық білім беру кеңістігі идеясы Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі 

даму тұжырымдамасында көрсетілген: Білім беру саспасын аймақтық деңгейде арттыру 

мақсатында қашықтық-виртуалды және жаңа білім беру технологияларын әзірлеу, шығару 

және енгізу қажет.  

Қазіргі жағдайға байланысты білім беру жүйесінде жаңа ақпараттық технологиялар 

кеңінен қолданыла бастады. Ақпараттық технологияларды және компьютерлік желі арқылы 

жаңа білім әдістерін пайдалану кеңейтіліп келеді. Жаңа ақпараттық технологияларды білім 

жүйесінде қолданудың ең маңызды факторы негізгі қозғаушы күші — адам, сол себепті 

білімнің негізгі принциптері іске асырылуы тиіс. Осыған байланысты адамның 

шығармашылық потенциалын дамыту үшін қажетті жағдай жасалуы тиіс. «Білім 

саласындағы жаңа коммуникациялық технологиялар» түсінігі компьютерлік техника және 

электрондық анықтамалық жүйелері мен адамның әрдайым жаңа оқыту әдістерін ізденуінен 

пайда болады. 

Оқытудың ауқымды және жергілікті жүйелерін ойдағыдай пайдалана білудің 

нәтижесінде білімнің базалық және деректердің банкілік мәліметтеріне, клиент – сервер, 

мультимедиа, компьютерді оқып-үйренуші жүйелерге, электрондық оқулыктарға, оку-

әдістемелік материалдарға, қашықтықтан оқыту жүйесінің технологиясымен үйлесімді 

болып келетін, алдағы уақытта оқыту тәсілдерінің ішінде кең тараған бес аспап әрі өміршең 

түрлері бола алатындай жайлы окулықтарға, бағдарламаларға еркін кіруге болады [1, 41]. 

Оқыту процесінде қолданылатын жаңа әдістердің бірі қашықтан оқыту әдісі болып 

табылады. 

Қашықтықтан оқытудың жергілікті жүйесі белгілі бір білім және жекелеген қала 

(университет) шеңберінде жұмыс атқарады, оның құрамына тек жоғары оқу орындары ғана 

емес, мектептер, гимназиялар мен колледждер де кіреді. Осындай жүйенің аясында жұмыс 

жасаудың алғашқы сатысында зиялылық потенциялын, компьютерлік техниканы ұтымды 

пайдалана отырып, үздіксіз білім беру принциптерін ойдағыдай іске асыру қажет. Осыған 

орай, мектептер мен жоғары оқу орындары жергілікті және аймақтық желіні пайдаланып, 

шығармашылық жұмыстарын таратып, оқыту үрдісінде әдістеме бойынша тәжірибе 

алмасуы қажет. 

Қашықтықтан білім беру мүмкіндігін ұсынатын оқу орындарының барлығы бір 

бірінен белгілі қасиеттері бойынша ерекшеленеді. Олардың ерекшеліктері білім беру 

мазмұны мен деңгейі, білім алушылардың саны мен құрамы, техникалық және қаржылай 

мүмкіндігі бойынша ерекшеленеді. Қашықтықтан білім беру жүйесі дамытылған елдер де 

мемлекет деңгейінде қаржыландыру арқылы жүргізіледі. Дүниежүзіндегі дамушы елдердің 

барлық жоғарғы оқу орындары қашықтықтан білім беру технологиясымен жұмыс жасауда. 

Мысалы, алпауыт елдердің бірі Америка құрама штаттарында 1995 жылдан бастап жоғары 

оқу орындарының 58% қашықтықтан оқыту технологиясына тәжірбие жасап, бұл 

технологияның тиімді екенін алға тартқан. Қазірде бұл елде мыңдаған оқу орындары осы 

технология бойынша жұмыс жасауда [2]. 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастырудағы маңызды кезең виртуальдық 

(синхрондық немесе асинхрондық) өзара іс-қимыл. Синхрондық өзара іс-қимыл студент 

пен оқытушының нақты уақыт режиміндегі қатынасты қарастырады. Бұл үшін 

қашықтықтықтан оқыту жүйесінің чаттары немесе бейне конференциялар қолданылуы 
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мүмкін. Асинхрондық өзара іс-қимыл студент пен оқытушы нақты уақытта қарым-

қатынаста болмаған жағдайда жүзеге асырылады, бұл жағдайда қашықтықтықтан 

оқытудағы байланыстар жіберу тізімдерінің немесе телеконференциялардың көмегімен 

электрондық пошта бойынша хат алмасу арқылы ұйымдастырылады.  

Елімізде ақпараттық технологиялар мемлекеттік басқару саласында ширек ғасырдан 

бері табыспен қолданылып келеді. Қазіргі уақытта мемлекет ұсынатын қызметтердің 

көпшілігі электрондық тәсілмен көрсетіледі. Барлық жоғары оқу орындары қашықтан 

оқыту кезінде Zoom, Cisco Webex, Google classroom, Google Meet және басқа көптеген тегін 

платформалар мен қатар, WhatsApp, электронды пошта және басқа да мессенджерлерді 

пайдалануда. Жоғарыда айтылған платформаларды оқытушылар тек сабақ беру барысында 

қолданып қана қоймай, жаңа заманауи ақпараттық-қатынастық технологиялардың 

көмегімен цифрлық сауаттылығын одан әрі шыңдап, орсан зор тәжірибие жинап, өз 

білімдерін жан-жақты ұштауда. Бұның дәлелі ұстаздармен бірге шәкірттеріде түрлі 

форматтағы қашықтық олимпиадаларға қатысып көптеген жүлделі орындарды иеленуде. 

Бүгінгі педагогтің шығармашылығы оның виртуалды аудиторияда оқытуды 

ұйымдастыру шеберлігінен көрінетін болады. Бұл жұмыстар оқытушылардың ақпараттық 

сауаттылық бойынша таным көкжиегін кеңейтеді. Ақпараттық сауаттылық пен тәжірибе – 

жан-жақты дайындықты қажет ететін күрделі үдеріс.  

Қашықтан оқыту бүгінгі күн талабы, өйткені үйде төтенше жағдай кезінде отырып, 

сапалы білім беру қызметін арттырады, мұғалім мен оқушының мүмкіндіктерін кеңейтеді, 

өзара сабаққа қатысты кез келген форматтағы файлдармен алмасуға, оқушылардың білімін 

тексеруге, өзіндік жұмыс істеуге жол береді. 

Бұл оқыту технологиясы әлі талай зерттеуді қажет етеді, артықшылықтары да 

кемшіліктері де жетерлік. 

Қашықтан оқытудың дусыз артықшылықтары мыналар: 

1. Білім беру қызметінің арзандығына қарамай, кешкі немесе сырттай оқу түріне 

қарағанда әлдеқайда жоғары кәсіби дайындық ; 

2. Оқу мерзімін қысқарту; 

3. Қазақстан мен шет ел ЖОО-да қатар оқу мүмкіндігі; 

4. Студенттің ЖОО-ның географиялық орнына тәуелсіздігі.  

Оқу курстарының сапсы мен құрылымы қашықтан оқыту мен дәстүрлі оқытуда 

бірдей немесе кйбір жағдайларда қашықтан оқыту сапасы жоғары болғанын тәжрибелер 

дәлелдеп отыр. Дәстүрлі оқыту орталарына қарағанда жаңа электрондық технология 

оқушыны оқу процесіне белсенді қатыстырып қана қоймайды, сонымен қатар осы процесті 

басқаруға рұқсат етеді. Дыбыстың, қиымлыдың, образдың және мәтіннің интеграциясы 

жаңа, мүмкіндіктері мол, әдеттен тыс оқу ортасын қалыптастырады, оның дамыу 

барысында оқу процесіне қатысатын оқушы саны да арта береді. Қашықтан оқыту 

жүйесінде қоданылатын бағдарламалер мен ақпаратты жеткізу жүйесінгің инетрактивтік 

мүмкіндіктері, көптеген дәстүрлі оқу орталарында мүмкін болмайтын кері байланыс 

орнататы және икемдеп отырады, тұрақты көмек пен сұқбатты қамтамасыз етеді. Қазіргі 

заманғы компьютерлік телекоммуникация білім және түрлі оқулық ақпарат беруде, 

дәстүрлі оқу құраладрымен бірдей, ал кейде одан да әсерлі. 

Кемшіліктері: 

Қашықтан оқыту біздің елімізде кең таралуы жайлы айту әлі ертерек, толыққанды 

қашықтан оқыту туралы айту үшін оқу орындарында және студенттің үйінде де жақсы 

техникалық және программалық құралдар болуы тиіс. Оның үстіне байланыстың сапасы 

жоғары болуы тиіс, нормативті-құқықтандыру, экономикалық және финанстық сұрақтар, 

Интернет бағасының жоғарлығы. 

Бұл проблеманы шешу үшін, мынадай ұсыныстар бар: 

- кабинеттер компьютерлермен толық қамтамасыз етілуі керек; 

- қашықтан оқыту курстары және бағдарламалары болу керек, оқытудың әдіс – 
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тәсілін жасау, жобалау, арнайы курстар, үйірмелер ашу; 

- қашықтан оқытудың өмірде жиі пайдалану, пайдаланудың тиімді әдістерін ойлап 

табу; 

- алыс-жақын шет елдердегі қашықтан оқытудың іс-тәжірибесін оқып-үйрену; 

- ақпаратты-техникалық жабдықтау қызметі қашықтан оқытудың программалық, 

ақпараттық және техникалық құралдарын дайындау; 

- мультимедиялық бағдарламалармен жабдықталуы керек [3].  

Қашықтан оқытуды жүзеге асыруда кездескен техникалық қиындықтарды 

қоспағанда, студенттердің бойындағы әлеуметтік құндылықтар кеміп, тәжірибелік 

дағдылар төмендеп кетуі мүмкін. Бұл, әрине цифрлық білім беру ресурсы оқытушыны 

алмастыра алмайтынының дәлелі. Осы кезеңде оқытушының міндеті – студенттің 

тапсырманы өз бетінше орындауына қолдау көрсету, бағалау жұмыстарын басқару. Осыған 

орай оқытушы түрлі сервистер мен интернет тұғырнамаларды пайдаланады. 

Қорыта келгенде, қашықтықтан оқыту технологиясы білім берудің ортасында 

тұратын оқыту жүйесін құру мүмкіндігін береді. Бұл жүйеде оқытушы студенттің 

жүмыстарын, жеке қызығушылықтары мен сұраныстарын ескереді. Білім беру жүйесінің 

ортасында студент тұратынын ескерсек, оқыту жүйесі тұтасымен өзгереді. Оқытушы 

студентке арналған өзіндік жұмыстарды ұйымдастырумен шұғылданады. Қашықтықтан 

оқыту технологиясын қолдану да оқытушының рөлі арта түседі және өзгереді. Осымен 

байланысты қашықтықтан оқыту технологиясын қолданып жүргізілетін білім беру сапасын 

бақылауды дұрыс жүргізу және жүзеге асыру мәселесі туындайды. 
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Мақалада зияты зақымдалған балаларды оқыту барысында кездесетін мәселелер 

туралы жазылған. Зияты зақымдалған балаларға түсінік беріліп, олардың таралу 

популяциясы көрсетілген. Олардың пайда болу уақытын, оған әсер ететін факторлар 

жайында да айтылған. Арнайы психологияның маңызын көрсеткен. Зияты зақымдалған 

балалардың психикалық және физиологиялық ауытқуларының оқытуда туғызатын 

мәселелері туралы қарастырылған. 

Тірек сөздер: зияты зақымдалған балалар, көмекші мектеп, олоигофрен, 

әлеуметтік фактор, биологиялық фактор, арнайы психология, психикалық іс-әрекет. 

 

В статье описаны проблемы, возникающие при обучении детей с нарушениями 
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интеллекта. Детям с нарушениями интеллекта даны разъяснения, показана популяция их 

распространения. Говорится о времени их возникновения и факторах, влияющих на него. 

Значение в оказании специальной психологии. Рассмотрены проблемы, возникающие при 

обучении психических и физиологических отклонений у детей с нарушениями интеллекта. 

Ключевые слова: дети с нарушениями интеллекта, вспомогательная школа, 

олоигофрен, социальный фактор, биологический фактор, специальная психология, 

психическая деятельность. 

 

The article describes the problems that arise when teaching children with intellectual 

disabilities. Children with intellectual disabilities are given explanations and the population of 

their distribution is shown. We talk about the time of their occurrence and the factors that affect 

it. Value in providing special psychology. The problems that arise when teaching mental and 

physiological abnormalities in children with intellectual disabilities are considered. 

Key words: children with intellectual disabilities, auxiliary school, oligophrenic, social 

factor, biological factor, special psychology, mental activity. 

 

Зияты зақымдалған балалар (ақыл – есі кем балалар) – аномальды балалардың ең 

көп санаты. Олар жалпы балалар популяциясының 1-3% - ын құрайды. "Ақыл-ой 

кемістігі бар бала" ұғымы диффузды, яғни кең таралған мидың  зақымдануын 

біріктіретін балалардың әртүрлі массасын қамтиды [1, 6б.]. Морфологиялық өзгерістер, 

біркелкі емес қарқындылығы бар болса да, олардың құрылысы мен функцияларын бұза 

отырып, ми қабығының көптеген бөліктерін қамтиды. Әрине, қабықтың диффузды 

зақымдануы жекелеген неғұрлым айқын жергілікті (шектеулі) бұзылулармен ұштасқан, 

психикалық қызметтің барлық түрлерінде ауытқулардың әртүрлі айқын көрінген анық 

көрінген жағдайлары да жоққа шығарылмайды [2, 9б.]. 

Барлық зияты зақымдалған балалар мен көмекші мектеп оқушыларының басым 

көпшілігін зияты зақымдалған балалар (олигофрендер грек тілінен "ақылсыз, кем 

ақылды") құрайды. Ми жүйесінің зақымдануы, ең алдымен, олардың психикасының 

дамымауы мен бұзылуына себепші болатын неғұрлым күрделі және кеш қалыптасатын  

құрылымдардың ерте даму кезеңдерінде – құрсақішілік кезеңде, туу кезінде немесе 

өмірінің алғашқы жылдарында, яғни сөйлеу толық қалыптасқанға дейін пайда болады. 

Зият зақымдалу кезінде мидың органикалық жетіспеушілігі резидуалды (қалдық), 

прогредиентті емес (асыра сілтейтін емес) сипатқа ие,бұл оптимистік болжамға негіз 

береді [3, 12б.]. 

Мектепке дейінгі уақыттың өзінде баланың миында орын алған ауыр процестер – 

зияты зақымдалған баланың басынан өткерген ауыр процестері тоқтатылады. Бала іс 

жүзінде сау, психикалық дамуға қабілетті болады. Алайда, бала дамуы аномальды 

жүзеге асады, өйткені оның биологиялық негізі патологиялы болып келеді.  

Зияты зақымдалған балалар барлық психикалық іс-әрекеттің тұрақты 

бұзылуымен сипатталады, әсіресе бұзылыс танымдық үрдістер саласында айқын 

көрінеді. Сонымен қатар, нормадан қалыс қалу ғана емес, жеке тұлғалық көріністер мен 

танымның терең ерекшелігі де жиі кездеседі. Осылайша, зияты зақымдалған балаларды 

кіші жастағы қалыпты дамып келе жатқан балалармен теңестіре алмаймыз, олар 

өздерінің көптеген көріністері бойынша өзгеше болып келеді[4, 15б.].  

Зияты зақымдалған балалар дамуға қабілетті болады, бұл олардың ақыл-ой 

кемістігінің барлық прогредиенттік формаларынан ажыратады, зияты 

зақымдалғандардың дамуы баяу, атиптік, кейде күрт ауытқулары бар болса да, ол 

балалардың психикалық қызметіне, олардың жеке саласына сапалы өзгерістер енгізетін 

үдемелі процесс болып табылады. 

Зияты зақымдалған баланың психикасының құрылымы өте күрделі. Бастапқы 

ақау басқа да көптеген екінші және үшінші ауытқулардың туындауына әкеледі. Зияты 
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зақымдалған баланың танымдық іс – әрекеті мен тұлғалық тұрғыдан бұзылуы оның әр 

түрлі көріністерінде айқын көрінеді. Таным мен мінез-құлықтың ақаулары 

айналасындағылардың назарын өзіне тартады. Алайда, кемшіліктермен қатар бұл 

балаларға кейбір оң мүмкіндіктер де тән болып келеді, олардың болуы даму процесін 

қамтамасыз ететін тірек болып табылады. 

Л.С. Выготский атап көрсеткен «қалыпты және аномалды даму 

заңдылықтарының бірлігі туралы» ережені негізге ала отырып қалыпты баланың даму 

концепциясын ақыл-ой кемістігі бар балалардың дамуын түсіндіруде қолдануға болады 

деп пайымдауға негіз береді. Бұл қалыпты және ақыл-ой кемістігі бар баланың дамуына 

әсер ететін факторлардың ұқсастығы туралы айтуға мүмкіндік береді [4, 14б.].  

Зияты зақымдалған балалардың дамуы биологиялық және әлеуметтік 

факторлармен анықталады. Биологиялық факторлардың қатарына ақаудың ауырлығы, 

оның құрылымының сапалы ерекшелігі, оның пайда болу уақыты жатады. Оларды 

арнайы педагогикалық ықпал етуді ұйымдастыру кезінде ескеру қажет.  

Әлеуметтік факторлар-бұл баланың жақын ортасы: ол тұратын отбасы, ересектер 

және онымен қарым-қатынас жасайтын және уақыт өткізетін балалар, әрине, сонымен 

қатар бала оқитын мектеп. Отандық психология барлық балаларды, соның ішінде зияты 

зақымдалған балаларды дамытудағы жетекші рөлді, баланың ересектермен және оның 

жанындағы балалармен ынтымақтастығы алатындағын көрсете отырып, осы терминді 

кеңінен түсінуде оқыту туралы ережелерді бекітеді. Баланың жақын арада даму 

аймағына сүйенетін мүмкіндіктеріне сай дұрыс ұйымдастырылған оқыту мен тәрбие 

берудің ерекше маңызы бар. Бұл балалардың жалпы дамудағы алға жылжуын 

ынталандырады [5, 20б.]. 

Арнайы психология зияты зақымдалған балаларға тәрбие беру, оқыту және 

еңбекке дайындау қалыпты дамып келе жатқан балаларға қарағанда аса маңызды екенін 

айтады. Бұл зияты зақымдалған балалардың қоршаған ортадан алынатын ақпаратты өз 

бетінше қабылдау, түсіну, сақтау және қайта өңдеу мүмкіндіктерінен әлдеқайда аз, яғни 

қалыпты жағдайға қарағанда аз, танымдық қызметтің әртүрлі жақтары қалыптасуымен 

байланысты. Сондай-ақ зияты зақымдалған балалардың белсенділігі, олардың 

қызығушылықтарының анағұрлым тар шеңбері, сондай-ақ эмоционалдық-ерік 

саласының басқа да өзіндік көріністері белгілі бір мәнге ие . 

Зияты зақымдалған баланың жалпы дамуын алға жылжыту үшін, олардың білімін, 

іскерлігін және дағдыларын жетілдіру үшін арнайы ұйымдастырылған оқыту мен 

тәрбиелеу маңызды болып табылады. Әдеттегі бұқаралық мектепте болу оған жиі пайда 

әкелмейді,ал кейбір жағдайларда ауыр зардаптарға, оның жеке тұлғасындағы тұрақты, 

күрт теріс өзгерістерге әкеп соқтырады. Зияты зақымдалғвн балаларды дамытуға 

бағытталған арнайы оқыту бірінші кезекте оларда жоғары психикалық процестерді, 

әсіресе ойлауды қалыптастыруды көздейді. Зияты зақымдалған балалардың ойлау 

ақаулары көп байқалады және өз кезегінде қоршаған ортаны тануды тежейді және 

қиындатады. Сонымен қатар зияты зақымдалған баланың ойлауы сөзсіз дамитындығы 

дәлелденген. Ойлау қызметін қалыптастыру зияты зақымдалған балалардың жалпы 

дамуында алға басуына ықпал етеді және сол арқылы көмекші мектеп түлектерінің 

әлеуметтік еңбекке бейімделуі үшін нақты негіз жасайды. 

Сөйлеу – адамның ойлау құралы, қарым-қатынас жасау құралы және қызметін 

реттеуге қызмет ететін әмбебап құрал қызметін атқарады. Зияты зақымдалған 

балалардың барлығында сөйлеу қызметінің әртүрлі деңгейлерінде анықталатын, сөйлеу 

дамуында анағұрлым айқын немесе аздап көрініс беретін ауытқулар байқалады. 

Олардың біреуі салыстырмалы түрде тез түзетіледі, басқалары – асқынған жағдайларда 

пайда бола отырып, тек кейбір шамада қалыпқа келтіріледі. Олигофрендер үшін сөйлеу 

қалыптасуының кешігуі тән, ол қалыпты жағдайға қарағанда кешірек, оларға қатысты 

сөйлеу түсінігінде және оны өз бетінше пайдалану ақауларында анықталады [1, 18б.]. 
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Сөйлеу тілінің дамымауы сөйлеу тілінің әр түрлі деңгейлерінде байқауға болады. Ол 

төменгі сыныптарда кеңінен ұсынылған айтылу кезінде орын алған  қиындықтарда 

анықталады. Фонематикалық есту қабілеті зияты зақымдалған балаларда қалыпты 

балармен салыстырғанда неғұрлым кеш қалыптасады. Фонематикалық есту қабілеті 

сауаттылыққа үйрету үшін өте маңызды. 

Ана тілінің сөздік құрамын меңгергенде де нормадан ауытқулар орын алады. 

Сөздік қоры аз, сөздердің мағынасы дифференциалды емес. Зияты зақымдалған балалар 

қолданатын ұсыныстар жиі қарапайым, әрқашан дұрыс емес. Оларда ана тілі 

нормаларынан әртүрлі ауытқулар бар – бірқатар жағдайларда сөйлем мүшелерін тастап 

кету, сөйлемдердің байланысының жоқтығы байқалады. Күрделі сөйлемдер кеш 

қолданыла бастайды, бұл объектілер мен қоршаған болмыстың құбылыстары 

арасындағы түрлі өзара іс-қимылдарды түсіну және көрсету тұрғысынан қиындықтар 

туындайды, балалардың ойлау қабілетінің дамымауы туралы айтуға мүмкіндік береді. 

Адамның әлеуметтік бейімделуі үшін оның басқа адамдармен қарым-қатынасы, 

әңгімеге кірісу және оны қолдау өте маңызды, яғни диалогтық сөйлеудің 

қалыптасуының белгілі бір деңгейі қажет. Зияты зақымдалған балаларды оқыту 

көптеген өзіндік ерекшеліктері бар жад процестеріне сүйенеді. Көмекші мектеп 

оқушыларының есте қаларлық материал көлемі олардың қалыпты дамып келе жатқан 

құрдастарына қарағанда айтарлықтай аз мөлшерде болып келеді [6, 10б.]. Берілген 

материал неғұрлым абстрактілі болып келсе, баланың есінде қалатын материал көлемі 

де аз болып келеді. Есте сақтау мен сөздік және көрнекі материалдың дәлдігі мен 

беріктігі төмен. Мәтіндерді есте сақтауы, тіпті қиын емес болса да оқушылар оны түсіну 

барысында зардап шегеді, себебі олар мнемикалық тәсілдерді қолдана алмайды - 

материалды абзацтарға бөлу, негізгі ойды бөлу, тірек сөздер мен өрнектерді анықтау, 

бөліктер арасында мағыналық байланыстарды орнату және т. б. Жағдайларда да зардап 

шегеді. 

Зияты зақымдалған балалардың нормадан едәуір ауытқуларын қоршаған 

объектілерді қалай қабылдайтынын зерттей отырып көруге болады. Қазіргі уақытта 

зияты зақымдалған балалардың көру арқылы қабылдауы ең көп зерттелген болып 

табылады, оның көмегімен қоршаған орта туралы ақпараттың едәуір бөлігін қабылдап 

алады. Көмекші мектеп оқушыларының көру қабылдауының баяулағаны анықталған. 

Бұл дегеніміз, таныс нысанды көру және білу үшін оқушыларға олардың қалыпты дамып 

келе жатқан құрдастарына қарағанда көп уақыт қажет. Бұл – балаларды кеңістіктегі 

бағдарлауға және оқуға үйрету үдерісіне белгілі бір әсер ететін маңызды ерекшелік.  

Зияты зақымдалған балалар үшін ең қиыны белсенді өзгермелі жағдайларды 

қабылдау болып табылады. Осыған байланысты олар өздеріне жақсы таныс заттардың 

аударылған бейнесін дұрыс білмейді, оны қалыпты жағдайда тұрған зат деп қабылдайды 

Танымдық қызметте ғана емес, зияты зақымдалған балалардың тұлғалық 

көріністерінде де елеулі ауытқулар орын алады. Адам тұлғасы – қоғамдық-тарихи 

дамудың өнімі. Ол қоршаған ортамен алуан түрлі өзара іс-қимыл барысында 

қалыптасады. Зияты зақымдалған балалардың ортамен өзара әрекеттесуі зиятының 

төмен болуына байланысты өзгергендіктен, оның жеке тұлғасы өзіндік жағдайларда 

қалыптасады, бұл әртүрлі аспектілерде анықталады. 

Тұлғаның сан алуан психикалық қасиеттерінің жалпы жиынтығында елеулі 

орынды ерік-жігер алады. Ерік-жігер – бұл адамның пайда болатын кедергілерді еңсере 

отырып, саналы қойылған мақсат бағытында әрекет ету қабілеті. Жиі ерікті акт әртүрлі 

бағыттағы үрдістердің күресін қамтиды. Еріктік процестерде болашақ жағдайды оймен 

құру, ішкі жоспардың белсенділігі шешуші рөл атқарады, бұл ерік әрекетінің пайдасына 

шешім қабылдау және уәждер күресінің нәтижесін анықтайды. Ойлаудың күрт 

бұзылуына тән ақыл-ой кемістігі бар балаларда ерік-жігер процестері айтарлықтай 

зардап шегеді. Бұл ерекшелік психологтардың назарын әлдеқашан өзіне аударды және 
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аномалды балалардың осы категориясына тән ерекшеліктердің бірі ретінде олардың 

жалпы сипаттамасына енгізілді. 

Ерік мәселесіне тікелей жақын эмоциялар мәселесі. Эмоциялар құбылыстар мен 

жағдайлардың мәнін көрсетеді және тікелей уайымдар түрінде көрінеді – рахат, қуаныш, 

ашу, қорқыныш және т. б. Біздің басқа адамдарға деген көзқарасымыз, сондай -ақ өз іс-

әрекеттерін бағалау, ойлау белсенділігінің дәрежесі, моторика, қозғалыс ерекшеліктері 

эмоцияларға байланысты. Эмоциялар бір жағдайда адамды іс-әрекетке итермелейді, 

басқаларында – мақсатқа жетуге кедергі келтіреді. 

Эмоцияларды қалыптастыру-адам тұлғасының қалыптасуының маңызды 

шарттарының бірі. Эмоциялық саланы дамытуға отбасы, баланы қоршайтын және оған 

үнемі әсер ететін бүкіл өмір, әсіресе мектеп оқуы ықпал етеді. Эмоциялар интеллектпен 

тікелей байланысты. Л.С. Выготский «ойлау мен аффект біртұтас адам санасының түрлі 

жақтарын білдіреді, баланың даму барысы оның интеллекті мен аффект арақатынасында 

болатын өзгерістерге негізделген» деген ойды атап өтті. 

Ақыл-ой кемістігі бар балалардың суреттерде бейнеленген кейіпкерлердің 

мимикасы мен мәнерлі қимылдарын түсінуіне елеулі қиындықтар туғызады. Балалар жиі 

бұрмаланған түсінік береді, күрделі уайымдар қарапайым түрде жинақталады. Бұл 

құбылыс белгілі дәрежеде зияты зақымдалған балалардың сөздік қорының кедейлігімен 

байланысты болып келеді. Сұрақтар түрінде ұсынылған ересектердің көмегі барлық 

жағдайларда тиімді емес. 

Мінез-құлқының қиындығы бар, зияты зақымдалған жасөспірімдердің 

эмоционалдық саласын зерттеу мұндай жағдайлардың негізгі себебі – балалардың өз 

кемшілігі сезімінің ауыр күйзелісі, жиі инфантилизм, жағымсыз орта және басқа да 

жағдайлар болып табылады. Балалар өздерінің эмоционалдық көріністерін нашар 

бақылайды және жиі мұны істеуге тырыспайды. 

Зияты зақымдалған баланың жеке тұлғасының қалыптасуы оның әлеуметтік 

мәртебесін дұрыс түсінуін қалыптастырумен, өзін-өзі бағалаумен және талаптану 

деңгейімен тікелей байланысты. Баланың қоршаған ортамен қарым-қатынасы, оның 

өзіндік қызметі, сондай-ақ биологиялық ерекшеліктері бала өмірінде маңызды рөл 

атқарады. Зияты зақымдалған балалардың өзін-өзі бағалауы мен талаптану деңгейі жиі 

барабар емес. Көптеген балалар өз мүмкіндіктерін асыра бағалайды: олар білімді, 

шеберлікті және дағдыларды жақсы меңгеретініне, әртүрлі өте күрделі тапсырмаларды 

еңсеретіндігіне сенімді болып тұрады [5, 18б.]. 

Бала үлкейген сайын оқуы, өзін біле түсуі барысында елеулі оң өзгерістер орын 

алады. Олар өздерін, өз іс-әрекеттерін, мінез-құлқын, оқудағы жетістіктерін дұрыс 

бағалайды, өз пікірлерінің дұрыстығын растау үшін нақты, жиі барабар мысалдар 

келтіреді, бұл ретте белгілі бір өзіне деген сыншылдықты анықтайды. Өз интеллектісін 

бағалауда балалар өзіндік ойын білдіре бермейді. Әдетте олар оны мектеп 

жетістіктерімен теңдестіреді. 
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Ғылыми мақала кросс-платформалық мобильді қосымша құруға, әрі дамытуға 

арналған фреймворктердің кең қолданыстағы түрлерін қарастыра отырып, 

құрылымындарына егжей-тегжейлі шолу жасайды. Талдау негізінде аталған 

фреймворктердің басты ерекшеліктері мен қолданысқа тиімді қолдану аясын анықтайды. 

Тірек сөздер: Кросс-платформа, фреймворктар, мобильді қосымшалар. 

 

В этой статье анализируются существующие структуры для разработки 

кроссплатформенных мобильных приложений. Рассмотрен ряд наиболее универсальных и 

популярных фреймворков, для которых проведен более подробный обзор. На основе анализа 

определены особенности и наиболее эффективные области применения каждого из 

фреймворков. 

Ключевые слова: Кросс-платформа(Cross-platform), фреймворки (frameworks), 

приложения. 

 

In this paper, it is described the concept of Cross-Platform App Frameworks and it is 

provided an overview for most popular and currently used frameworks. Based on the analysis the 

key features and the most effective areas of appliance for each framework are determined. 

Key words: Cross-platform, frameworks, application. 

 

В настоящее время разработчики прикладного программного обеспечения все 

больше внимания уделяют созданию клиентских приложений для мобильных платформ. 

Причина, резко возрастающая популярность смартфонов и планшетов, производительность 

и простота использования которых позволяет использовать их в качестве основного 

электронного помощника. Поэтому, спрос на качественные приложения для мобильных 

платформ будет только расти. Однако, количество современных мобильных платформ, для 

которых можно разрабатывать приложения, довольно велико:  

- iOS; 

- Android; 

- Linux. 

Для упрощения разработки приложений были созданы фреймворки - наборы 

библиотек, которые помогают создавать программный продукт проще, лучше и с 

минимальными временными затратами. Как следует из названия, кроссплатформенность 

предполагает создание приложений, которые могут работать в различных операционных 

системах. После написания кода приложения его можно развернуть на разных устройствах 

и платформах, не беспокоясь о проблемах несовместимости. Это универсальный подход, 

который широко используется для экономии времени и денег на разработку. Часто для 

этого используются специализированные кросс-платформенные фреймворки, и их на 

сегодняшний день достаточно.  

Ионный(Ionic) фреймворк - один из самых обсуждаемых фреймворков. Согласно 

официальному сайту, Ionic - это SDK для создания гибридных мобильных приложений, 

набор компонентов CSS и JS на основе AngularJS, SASS, Apache Cordova[1]. Также есть 
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возможность внести изменения в уже размещенное приложение в AppStore и Google Play, 

что очень удобно при исправлении критических ошибок. Без какого-либо 

программирования можно собрать интерфейс в специальном редакторе, который позволяет 

рисовать компоненты в прямом смысле и определять их параметры. По сравнению с 

фреймворком Flutter, Ionic имеет меньшую производительность при создании веб-

приложений. Тем не менее, этот фреймворк актуален для мобильных устройств, отличается 

быстрой разработкой и минимальным временем выхода на рынок. Примером такой 

разработки является использование фреймворка Xamarin для создания приложений, 

которые работают не только в Windows. Благодаря использованию Mono (реализация 

платформы .Net с открытым исходным кодом) проекты, написанные на C#, успешно 

работают в Unix – подобных системах - iOS, Android, Linux.[2] 

По сравнению с разработчиками кросс-платформенных фреймворков Ionic и React 

Native, предложение для разработчиков Xamarin велико (Рисунок 1). 

. 

 
 

Рисунок 1. График иллюстрирует рейтинг интереса работодателей в поиске разработчика 

фреймворка. 

 

React Native - это платформа JavaScript, созданная компанией Facebook и 

выпущенная в 2015 году. Она использует React, библиотеку JavaScript, и используется для 

разработки нативных приложений для Android и iOS [3]. Эта структура предоставляет 

компоненты, которые напрямую подключаются к собственному пользовательскому 

интерфейсу(UI) платформы, что приводит к повышению производительности и, таким 

образом, улучшает взаимодействие с пользователем. Эта связь достигается за счет вызова 

собственных API рендеринга в Objective-C в случае iOS и Java для Android. Еще одна 

особенность, которая повышает производительность этого фреймворка, заключается в том, 

что React использует асинхронные вызовы для работы отдельно от основного потока 

пользовательского интерфейса [4]. В случае, если React Native не предоставляет 

определенные функциональные возможности, разработчик может расширить собственный 

код и создать новые библиотеки. Поскольку React Native имеет открытый исходный код, 
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разработчику доступно несколько библиотек, которые могут дополнять исходные функции 

[5].  

В настоящее время существуют сотни мобильных приложений, разработанных с 

использованием React Native, таких как: Facebook, Instagram, Skype, Uber, Discord и другие. 

Один отрицательный аспект, представленный в [5], заключается в том, что приложения, 

разработанные с использованием React Native, показали худшую производительность при 

некоторых анимациях по сравнению с собственными приложениями. 

Flutter - это фреймворк, созданный Google, выпущенный в декабре 2018 года и 

использующий новый язык программирования под названием Dart для создания 

собственных скомпилированных приложений. Этот фреймворк используется для 

разработки приложений для iOS, Android, Интернета и персональных компьютеров с 

единой базой кода [6]. Одна особенность, которая выделяется из этой структуры, - это 

использование нового объектно-ориентированного языка программирования. У Dart есть 

некоторые преимущества, такие как: режим компиляции Just-In-Time (JIT) для упрощения 

отладки, исходный код, скомпилированный заранее (AOT), и безопасность типов. Эти 

функции позволяют Flutter иметь постоянные 60 кадров/секунду и функцию горячей 

перезагрузки для отладки [7]. 

Пользовательский интерфейс Flutter состоит из виджетов, которые определяют 

структурные элементы (например, кнопки), стилистические элементы (например, шрифт), 

аспект макета (например, отступы) и все остальное. Разработчик может использовать 

виджеты, предоставляемые фреймворком, или расширять и настраивать их [8]. С 

использованием фреймворка Flutter были созданы приложений- Tencent, Square, Google 

ассистент и Нью Йорк Таймс(New York Times). 

 

Таблица 1. Характеристики фреймворков 

 

Фреймворк Дата 

выпуска 

Язык программирования 

Ionic 2013 JavaScript 

Xamarin 2011 C# 

React Native 2015 JavaScript 

Flutter 2018 Dart 

 

Как видно из таблицы 1, большинству проанализированных фреймворков более 

четырех лет, за исключением Flutter, выпущенного в 2018 году. По прошествии всех этих 

лет эти фреймворки продолжают регулярно обновляться, что указывает на 

заинтересованность сообщества в них. 

Мы также можем заметить, что наиболее распространенным языком 

программирования, используемым в этих фреймворках, является JavaScript. Вероятно, это 

связано с плавной кривой изучения языка, которая привлекает многих разработчиков в этой 

области. Два других случая, в которых не используется JavaScript, - это Xamarin и Flutter. 

Xamarin использует C #, это может быть связано с его владельцем, Microsoft, которая также 

разработала этот язык программирования. Это рассуждение также может быть применено 

к Flutter, владельцем которого является Google, который также создал язык 

программирования Dart. 

Несколько кросс-платформенных фреймворков были разработаны за последнее 

десятилетие и продолжают обновляться по сей день. Каждый из них представляет новые 

способы создания мобильных приложений без необходимости адаптации кода, 

написанного для одной мобильной операционной системы, к другой. Из-за этого 

большинство компаний, создающих мобильные приложения, ищут кроссплатформенные 

фреймворки, которые соответствуют их потребностям, чтобы нацелить свою продукцию на 
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более широкую аудиторию. Именно по этой причине, в сочетании с растущим числом 

людей, имеющих доступ к мобильным устройствам, возник высокий спрос на эти 

платформы.  

Множество крупных и известных компаний, таких как Facebook, Google и Microsoft, 

разработали свои собственные фреймворки не только для самостоятельного использования, 

но и для удовлетворения спроса, создаваемого другими компаниями. 

У этих фреймворков есть разные функции, которые влияют на конечную 

производительность приложения, взаимодействие с пользователем и опыт разработчика. 

Трудно определить, какая структура более эффективна, чем другая, поскольку каждая из 

них служит своей основной цели и имеет несколько крупных компаний, которые их 

используют, но мы можем признать их эффективность. 
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Бұл ғылыми мақалада, әлемдік деңгейдегі білім берудің қазіргі парадигмасы білім 

беруде нәтижеге бағдарлану, оқытуды студенттің жеке тұлғасына бағытталу, ал 

оқыту әдістерін тұлғааралы ққарым-қатынастарға бейімдеу болып отыр. Демек, 

студент білімді дайын күйінде оқытушы түсіндірмесінен алмай, өзінің өмірлік 

тәжірибесіне сүйену арқылы танымдық «жаңалық» ашуы шығармашылық 

тапсырмаларды орындау негізінде әртүрлі өнімдер жасауы тиіс. Нәтижесінде 

студенттің дүниетанымы кеңейіп, өзіндік пікірі мен көзқарасы қалыптасуы керек. 

Тірек сөздер: ғылым, ақпараттық технология, жүйе, бейімдеу, интерактивтік 

оқыту әдістері. 

 

В данной научной статье рассматривается текущая парадигма образования 
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мирового уровня ориентирована на результат в образовании, уделяя особое внимание 

отдельному учащемуся и адаптируя методы обучения к межличностным отношениям. 

Поэтому студент должен создавать разнообразные продукты, основанные на выполнении 

творческих заданий, открытии познавательных «новостей» на основе собственного 

жизненного опыта, не заимствуя знаний из интерпретации преподавателя в готовом 

состоянии. В результате мировоззрение студента должно расширяться и формировать 

собственное мнение и взгляды. 

Ключевые слова: наука, информационные технологии, системы, адаптация, 

интерактивные методы обучения. 

 

This research article examines the current world-class education paradigm focused on 

educational outcomes, focusing on the individual learner and adapting teaching methods to 

interpersonal relationships. Therefore, the student must create a variety of products based on the 

performance of creative tasks, the discovery of cognitive "news" based on his own life experience, 

without borrowing knowledge from the teacher's interpretation in a ready-made state. As a result, 

the student's worldview should expand and form his own opinion and views. 

Key words: science, information technology, systems, adaptation, interactive teaching 

methods. 

 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім жүйесінің басты міндеті - 

ұлттық және жалпы адамдық құндылықтар, ғылым мен практиканың жетістіктері негізінде 

тұлғаның жан-жақты қалыптасуы мен дамуына бағытталған білімді алу үшін қолайлы жағдайлар 

жасау» - делінген.  Қойылған міндетті шешудің жолдарын іздеу педагогикалық зерттеулердің әр 

түрлі бағыттарында жүріп жатыр.  

Жаңа педагогикалық технологиялар өріс алуына орай оқыту үрдісіне «интерактивті 

оқыту», «интерактивті оқыту әдістері» ұғымдары жиі қолданылатың болды. Бұл ұғымдардың 

ортақ түбірі «интер» ағылшын тілінің «бірлескен әрекет» деген сөздерінен енген. «Интерактивті 

оқыту» өзара әрекеттесуге негізделіп құрылған белсенді оқыту деп анықтауға болады, ал 

«интерактивті оқыту әдістерінің» ұғымының мәні студенттердің өзара белсенді байланыста 

болып, мұғалімдермен бірлесіп отырып жұмыс жасау, оқу-танымдық нәтижелерге жету. 

Интерактивті оқыту әдістерінің дәстүрлі әдістерден артықшылығы, студенттерді енжар 

тыңдаушы емес, белсенді, өз бетімен білім ізденуші, табиғат, қоғам заңдарын өздігімен ұғынуға 

мүмкіндік тудыруда [1, 153-156б.].  

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Л.В. Занков және т.б. ғалымдардың зерттеулері 

оқытудағы қарама-қайшылықтарды тек дамыта оқытудың көмегімен ғана жоюға болатының 

дәлелдеді.  

Интерактивті оқыту осындай дидактикалық әрекеттің бір түрі бола отырып, 

педагогикалық процестің субьектері ортасындағы белсенді өзара әрекетін болжайды. 

Педагогикалық процесс субъектілеріне студенттердің ортасы келесі әрекеттестік сипаттарымен 

ерекшеленді:  

 топтың және индивидтің табысына ықпал етуші педагогикалық процеске 

студенттердің қолайлы қарым- қатынасы;  

 оқу барысындағы психологиялық қолайлы жағдайлар;  

 білімді өздігімен ізденуді, мониторинг пен өзіндік рефлексияны қамтамасыз ететін 

жағдайлар;  

 студенттердің белсенді өзара әрекет арқылы талданатын, тексерілетін, дәлелденетін, 

практикада қолдануға дайындалатың жеткілікті деңгейдегі толық және дұрыс ақпаратты алуы. 

Қазіргі таңда жоғарғы мектеп алдына қойылатың талаптар студенттердің кұзыреттілік деңгейі 

жоғары, адамгершілігі мол тұлға ретінде қалыптастыруға бағытталады. Ендеше, жоғарғы 

мектептегі педагогикалық процесс жаңа оқыту технологияларына ие болып, оқытушыларды сол 

технологиялардағы тиімді әдістәсілдерді қолдана отырып оқыту қажет. Ол үшін әр түрлі оқыту 
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технологияларының мәнін ашып, теориялық және практикалық маңыздылығын анықтап, 

қолданудың шарттарын айқындау қажет.  

«Қазақстан 2030» стратегиялық бағдарламасы приоритетінің бірі ұлттық білім моделін 

қалыптастыру тенденциясымен және Қазақстан білім беру жүйесін бүкіл әлемдік білім 

кеңістігіне кіріктірілуімен сипататалатың білім беру саласы болып табылады. Қазір бұл әлемде 

индустриялық қоғамнан интерактивті қатынас жасауға, оны жүзеге асыратың техникалық 

мүмкіндіктерді дамыта алатың ақпараттық қоғамға, яғни, ақпаратты алу, өңдеу, сақтау, 

тасымалдау, тарату және пайдалану істерді атқаратын жаңа қоғамға көшу процесі жүріп жатыр.  

Бүгінгі күні интерактивті әдістермен оқытушының ақпараттық технологияларын қолдану 

студенттің ойлау қабілетін арттырып, ақпараттық технологиялар негізінде ізденушілігін 

дамытып, құзыреттілігін қалыптастыру -ең негізгі мақсат болып айқындалады.  

Ақпараттық технологияларды пайдалану жоғарғы мектептегі сабақтарды ұйымдастыру, 

оқыту қызметінің артуына жағдай жасау, теориялық, ғылыми педагогикалық және 

психологиялық зерттеулерге сүйене отырып, студенттердің құзыреттілігін қалыптастыру, 

ақпараттық технологиялар мен интерактивті оқыту әдістері арқылы студенттерді ізгілікке, 

жауапкершілікке, саналылыққа, адамгершілікке, имандылыққа, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу 

көзделеді [2, 428б.].  

Теориялық білімді игерту мен жаңғырту және жаңа жағдайға іс - жүзінде лайықтап, 

қолдануға үйреткенде ғана студенттің алған білімі мен біліктілігінің танымдық маңызы зор 

болады. «Интерактивті оқыту әдісінің» (ағыл. - өзара әрекеттесу, бір-біріне әсер ету) — ең негізгі 

қағидасы - педагогикалық қарым-қатынас пен қарым- қатынас диалогы арқылы жеке тұлғаны 

қалыптастырып дамыту.  

Оқыту әдістерін жетілдіру тікелей білім беру жүйесіне де, тұтастай ақпараттық 

технологиясын дамытуға ықпалын тигізеді. Жалпы педагогика, жеке әдістемелер және 

компьютердің түйісуінде жаңа бағыт: оқытудың ақпараттық технологиялары дүниеге келді. 

Оқыту процесінде компьютерді қолдану білім берудің сапасын арттыруға әсер етті.  

Ақпараттық технологияларды пайдаланудың тиімді жақтары:  

1. Студенттердің тақырып шеңберінде немесе белгілі бір уакыт аралығында айтылуға тиіс 

мәліметтер көлемін ұлғайтады,  

2. «Интерактивті тақта» - ақпараттық технологияларының бір түрі болып табылады. 

Оның диалогы, пікірталас құруға мүмкіндіктері мол. Компьютердің көмегімен студент өздігімен 

сондай-ақ өзге студенттермен топтасып бірге жұмыс істеуге мүмкіндік алады.  

Қазіргі электронды оқулықтарды пайдаланып, электронды оқулықтағы көрнекіліктерге, 

деректерге сүйене отырып, студенттер өздерінің ой - өрісін кеңөйтіп шынайы дерек көздерінен 

мәліметтерді жинауға дағдыланды. Сонымен бірге студенттер интернет желісінен қосымша 

материалдар іздеу, алынған материалды саралау, талдау жасау арқылы материалды игеруге, 

өздігімен ізденуге дағдыланады. «Соңғы сөзді мен айтайыншы», «Инсерт әдісі», «Кубизм әдісі», 

электронды оқулықпен жұмыс жүргізу, терминологиялық ізденіс тағы басқа инновациялық 

ақпараттық технологияларды шеберлікпен қолдану негізінде білім сапасы арта береді. 

Ақпараттық және педагогикалық технологиялар негізінде педагогтің рөлін түбегейлі өзгертуге 

мүмкіндік туды, оқытушы тек қана білімді алып жүруші ғана емес, сонымен қатар студенттің 

өзіндік шығармашылық жұмысының жетекшісі және бағыт берушісі болып анықталды.  

Осыған орай сабақ беру процесінде интерактивті оқытудың мына түрлерін ұсынуға 

болады:  

1. Презентациялар  

2. Пікір - таластар  

3. Кейс - стадийлер  

4. Топпен жұмыс  

5. Ой қозғау әдісі  

6. Шағын зерттеулер  

7. Іскерлік ойындар  
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8. Рольдік ойындар  

9. Инсерт әдісі  

10. Сұрақ қою, қайтадан сұрақ қою 

11. Проблемалық жағдаят туғызу  

Ақпаратты беру оқытушы мен студенттің қарым-қатынастық ұстанымдарына 

негізделген. Жоғарыда көрсетілген әдістер студенттердің белсенділігін арттырып, алынған 

мәліметтерді шығармашылық тұрғыдан қайта өңдеу болып табылады.  

Республикамызда білім беруді реформалаудың мақсаты жұық арада оқу-әдістемелік 

кешендерді толық жаңартуды, сапаны бағалауды, бүкіл білім беру жүйесін бұдан әрі ізгілендіру, 

ақпараттандыруды, демократияландыруды талап етеді.  

Білім беру жүйесін ақпараттандыру дегеніміз - берілетін білім сапасын арттыруды жүзеге 

асыруға бағытталған процесс, яғни еліміздің ұлттық білім жүйесінің барлық түрлеріне кәдімгі 

дәстүрлі технологияларды тиімді жаңа компьютерлік ақпараттандыру технологияларына 

алмастыру, оларды сүйемелдеу және дамыту, нақты жүзеге асыру шаралары болып табылады [3, 

242-245б.].  

Оқытуды ақпараттандыру ісі жаңа оқыту технологияларын дайындауды талап етеді. 

Бірінші кезекте оларға электрондық оқулықтар, мультимедиялық оқу құралдары мен 

электрондық жазбалар жатады.  

Ғалымдар дәстүрлі оқытудың мынадай кемшіліктерін анықтады:  

1. Студент тек мұғалімнің басшылығында болады.  

2. Студент сабақ барысында тек орындаушы ретінде танылады.  

3. Жан - жақты дамытуға көңіл бөлінбейді.  

4. Тапсырма жалпыға бірдей беріледі.  

5. Өзара шынайы сұхбат жоқ, тек мәлімет алмасу жүреді.  

Сол себепті қазіргі оқыту процесінде студенттің белсенділік қағидасының - практикада 

маңызы зор. Ол білім мен білікті саналы түрде қажет ету, нәтижеге жету сияқты іс-әрекет 

сапасының түсінігін береді.  

Іс-әрекет сапасы, бұл - педагогикалық технологияларды шеберлікпен жүйелі 

пайдаланудың жемісі.  

«Технология» сөзі грек тілінен аударғанда «өнер, шеберлік - ілім» деген мағынаны 

білдіреді. Бұл термин әдетте өндірісті сипаттауда кеңінен қолданылып келді. Ал педагогика 

ғылымы тұрғысынан қарастырғанда «шеберлік пен ілім қосындысын» білдіреді. Технология - 

қандай да бір әрекетте, шеберлікте, өнерде қолданылатың тәсілдер жиынтығы. Олай болса, 

кәсіби әрекетте, ұстаздық шеберлікте, педагогикалық өнерде технологияның маңызы ерекше.  

Ғалым-педагог В.П.Беспалько педагогикалық технологияға мынадай анықтама береді: 

«Практиқада іске асатың нақты педагогикалық жүйе, жоба». Мұнда ғалым педагогикалық 

жүйені тұлғаны қалыптастыруға ықпал ететін арнайы ұйымдастырылған, мақсатты, бір-бірімен 

өзара байланысты әдіс-тәсілдер жиынтығы ретінде қарастырады. 

 - Оқыту технологияларының қағидасы - оқытуды ізгілендіру мен демократияландыру 

жағдайында, өздігімен даму бағдарын анықтап, дамитын және өздігімен дұрыс шешім қабылдай 

алатын, өзін-өзі жетілдіріп өсіруші, өзін-өзі тәрбиелеуші тұлға қалыптастыру болады; 

 - өздігімен оқытудың осындай мақсаттарын жүзеге асыру үшін, білім беру жүйесінің 

алдында тұрған басты мақсат - жаңа технология талаптарына сай жаңа оқулықтар мен 

дидактикалық кұралдар жазу болып табылады.  

Олардың құрылымын электрондық оқулық арқылы жасап, жаңа заман талабына сай білім 

беру бүгінгі таңдағы біздің міндетіміз.  

Бұл тапсырмалар бір жағынан: студенттің өздігімен дамуын кездесе; екінші жағынан: 

оқытушы студенттің белсенді іс-әрекетте тапсырмаларды орындауға бағыттаушы. Оқытушы- 

студент арасындағы диалог, өзара әрекет тапсырмалардың шығармашылықпен дайындалуын 

және орныдалуын сипаттайды [4, 167б.]. Бұл — интерактивті оқытудың көрсеткіші. Оқытушы 

компьютерлік байланыс арқылы студенттің тапсырмаларды орындау сапасын, кездесіп жатқан 
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қиыншылықтарын, оларды жеңіп шығатын жолдарды іздеуін байқап отырады да, студентке 

дұрыс бағыт беруге ұмтылады. Тіпті ынталандыру тәсілдерін де қолдануға мүмкіндіктер табады. 

Әрине, оқытушының ең маңызды міндеті: студентті өздігімен тапсырмаларды орындауға 

бағыттау, сондықтан, интерактивті әдістердің мәні: сұрақ - жауап, пікір айту, диалог құру арқылы 

белсеңді байланыста болу, деңгейден деңгейге жетуге тапсырмаларды күрделендіріп 

ұйымдастыру, білім сапасының дамуын қадағалап, бақылау.  

Интерактивті әдістерді ақпараттық технологияларда пайдаланудың тиімді жақтары деп 

мыналарды атауға болады: 

 - оқытушының студенттермен, студенттердің бір-бірімен компьютерлік байланыс 

арқылы сұхбаттасуға, оқу әрекетін белсендіруге мүмкіндіктердің мол болуы;  

- электрондық жазба арқылы әр түрлі пікірлерді ортаға салуы; дұрыс шешім табуға 

ынталануы, басқа пікірлерді есепке алуы; 

 - мультимедиялық құралдар арқылы интерактивті оқытуда оқу, жазу, ойлау әрекеттері 

тиімді орындалуға мүмкіндік алады, өйткені: педагогикалық процеске студенттер көру, есту, 

ұғыну, іс-тәжірибеде қолдану арқылы білімді нығайтуға негізделеді. 

 Ақпараттық технологияларда интерактивті әдістерді қолдану үшін оқытушыға екі 

бағытта білімді жетілдіру қажет:  

1) ақпараттық технологиялар түрлерімен мәнін ұғыну;  

2)интерактивті оқытудың әдіс-тәсілдерінің ішінде ақпараттық технологияларда 

қолданылатың тиімді түрлерін іріктеп алу.  
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The article discusses the importance of information and communication technologies in 

the development of the education system. 
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 Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты 

міндеті – ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері 

негізінде жеке адамды қалыптастыруға және білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау; 

оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру» - деп білім беру 

жүйесін одан әрі дамыту міндеттері көрсетілген [1]. 

М. Әуезов «Халықты халықпен, адамды адаммен теңестіретін - білім» - деп атап 

көрсеткеніндей, білімді, саналы, дарынды, іскер, ойшыл болашақ ұрпақты даярлауда ең 

алдымен білім қажет. Жас ұрпақтың рухын оятатын, елін, жерін құметтейтін, мәдени 

ұлттық қажеттілікке жараған білім – ең мықты білім.  

ХХІ ғасыр – техниканың озық дамыған ғасыры. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 

сындарлы саясатының арқасында бүкіл мектеп компьютермен қамтамасыз етілді. 

Компьютер оқушы үшін қоршаған әлемді танудың табиғи құралы болып табылады. Олай 

болса барлық сабақтарды компьютердің қуаттануымен жүргізуді үйрену – бүгінгі күннің 

кезек күттірмейтін өзекті мәселелерінің бірі. Білім беру жүйесін ақпараттандыру дегеніміз 

– берілетін білім сапасын көтеруді жүзеге асыруға бағытталған процесс, яғни еліміздің 

ұлттық білім жүйесінің барлық түрлерінде кәдімгі технологияларды тиімді жаңа 

комплекстік технологияларына алмастыру, оларды сүйемелдеу және дамыту болып 

табылады[2, 24 б.]. «ХХІ ғасыр – ақпараттандыру ғасыры» болғандықтан бүгінгі таңда 

ақпараттық-коммуникативтік технологиялардың құзыреттілігін арттырып, пайдаланудың 

маңызы зор. Жаңа ақпараттық технологияны адамзат қызметінің барлық саласына енгізу 

ақпараттық қоғамның басты көрінісі болып отыр. Ақпараттық технология – технологиялық 

тізбекке біріктірілген, ақпараттық ресурстарды қолдану арқылы ақпаратты жинау, сақтау, 

өңдеу, шығару және тарату әрекеттерін қамтамасыз ететін өндірістік және программалық-

техникалық құрылғылар мен әдістер жиынтығы. Жаңа ақпараттық технологиялар дегенiмiз 

— бiлiм беру iсiнде ақпараттарды даярлап, оны бiлiм алушыға беру процесi. Бұл үрдісті icкe 

асыруда негiзгi құрал компьютeр болып табылады. Ақпаратық технологияларды қазіргі 

білім жүйесінің әр түрлі саласына ендіру барынша ауқымды және кешенді сипат алуда. 

Білімге мультимедиа құралдарын енгізу тың мүмкіншіліктер туғызады. Қашықтан оқыту, 

мультимедиа құрамдарының дамуы оқушының білім алуын, олардың белсенділігін 

арттырады. Қазіргі кезде оқушыны белгілі бір біліммен ғана қамтамасыз ету жеткіліксіз. 

Оқушының өз бетінше білім алуына, ізденуіне көп мән берілуі тиіс деп ойлаймын. Олардың 

кәсіптік білім алуымен қатар ізденімпаз, тапқыр, ой-өрісі жоғары, өз пікірін ашық 

білдіретін, жаңашыл ұрпақ етіп тәрбиелеу керек. Бүгінгі заман талабы – қоғамның 

дамуымен бірге болашақ жастарды жаңашылдыққа, іздемпаздыққа, еңбексүйгіштікке 

тәрбиелеу. Осы аталғандарды іске асыру үшін сабақта ақпараттық-коммуникативтік 

технологияларды құзыреттілігін арттырып, пайдалану маңызды болмақ. 

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. 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінің – профессорлық -оқытушы құрамы 

16 наурызыдан бастап барлық дәрістерді, семинарлар мен зертханалық сабақтарды 

қашықтықтан  оқытуды  жалғастыруда. Қашықтықтан оқытуды жүзеге асыру үшін бірнеше 
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платформалар қолданылды. Атап өтетін болсақ: ZOOM, Skype, Google Meet, Cisco WebEX 

және т.б. Белең алған жағдайға байланысты біз бұл жүйемен бір-ақ күнде бетпе-бет келдік. 

Әрине, туындаған мәселелер болмады емес болды. Дегенмен де білім алушылардың мекен-

жайларына байланысты, кейбір ауылды аймақтарда интернет желісінің әлсіз болуына 

байланысты білім алушылармен кері байланысты орнату үшін жоғарыда айтылған 

платформалардың барлағын қолдануға тырыстық. Оқытушылар мен білім алушылардың 

белсенділігінің нәтижесінде барлық кемшіліктер бүгінгі күнде түзетіліп отыр.  

Факультет студенттері әртүрлі қашықтықта отырғандарына қарамастан өздеріне 

жүктелген үлкен жауапкершілікті сезініп, берілген тапсырмаларды уақытында орындай 

білді. Олар өздерінің білімдерін кеңейту үшін ізденуге, ойлануға, диалогқа түсе білуге, өз 

ойларын дәлелдеуде ақпарат ресурстарды дұрыс пайдаланып, білімді еркін меңгеріп, оны 

тәжірибеде қолдануға қабілеттіліктіліктерін көрсетіп отырды. Жаңа ақпараттық 

технологияларды меңгеру мәселесі бүкіл халықтық деңгейге көтерілсе ғана біздің еліміз 

дүниежүзілік бәсекеге төтеп бере алатын, өндіріс өнімдерін өндіре алатыналдыңғы қатарлы 

мемлекетке айналады. «Қазіргі заманда жастарға ақпараттық технологиямен байланысты 

әлемдік стандартқа сай мүдделі жаңа білім беру өте қажет» деп, Елбасы айтқандай білім 

беру жолында ақпараттық технологияны оқу үрдісінде тиімділігін арттырудың маңызы 

зор. Бүгінгі таңдағы ақпараттық қоғам аймағындағы студенттің ойлау қабілетін 

қалыптастыратын және компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы заңдылықтардан 

тарайтын педагогикалық технологиялардың тиімділігі жоғары деп есептеймін. Неге 

десеніз, ақпараттық коммуникативтік технологияны қолдану  ақпарат  берудің 

көптеген  арналармен ғана қамтамасыз етіп  қоймайды, сонымен 

қатар  әр  түрлі  орталар  бірін-бірі толықтыратын  жағдай  туғызады. Оқушылардың 

алдында өз тілі бар  жеке  ортаны  шығармашылықпен  қолдана  алатын  жаңа мүмкіндіктер 

ашылады, ақыл -ойын дамытады,шығармашылық белсендігін арттырады,оқушылардың 

өзінің жеке іс - әрекетін дұрыс жоспарлауға, дұрыс шешім қабылдай алуға, ұжымдық іс - 

әрекетке тәрбиелейді,жан - жақты ізденушілігін арттырады,ұқыптылыққа, нақтылыққа, 

берілген тапсырмалардың нәтижелі орындалуына, басты мәселеге назар аудара білуге 

баулиды, ақпараттық  технология   басқа   технологиялармен   интеграциялана 

отырып   мұғалімнің  қарқынды    дамуына,  оқу    мен  оқыту   үдерістерін    білікті   түсін

удің  көрсеткіші  болып   табылады. 

Қорыта келе, біздің қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді, бұл кезең 

ақпараттық кезең, яғни компьютерлік техника мен оған байланысты барлық ақпараттық-

коммуникациялық технологиялар педогог қызметінің барлық саласына кірігіп, оның табиғи 

ортасына айналып отыр.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев өз Жолдауында айтқандай: 

«Болашақта өркениетті дамыған елдердің қатарына ену үшін заман талабына сай білім 

қажет. Қазақстанды дамыған 50 елдің қатарына жеткізетін, терезесін тең ететін - білім» 

[3].  Сондықтан, қазіргі даму кезеңі білім беру жүйесінің алдында оқыту үрдісінің 

технологияландыру мәселесін басты орынға қойып отыр. Білім алу барысында теориялық 

білімді тәжірибемен байланыстыра отырып, жан-жақты мүмкіндіктерімді ашуға,білім 

берудегі ақпараттық- жаңа технологияларды қолданамын. 
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Жоңғар-Алатауы МҰТП2 

 

Мақаланың  негізгі  мақсаты паркте істеліп жатқан ғылыми – зерттеу 

жұмыстарының бағыт бағдары. Қазіргі уақытта парк аймағындағы өсімдіктер мен 

жануарлардың қорғауға алынған және Қызыл кітапқа енген түрлерімен зерттеу 

жұмыстарын жүргізу.Сонымен бірге қоршаған ортаны қорғау мақсатында мектеп және 

жоғарғы оқу орындарының білімгерлерімен тәрбие жұмыстарын ұйымдастырып іске 

асыру мақсатында бағдарламаларды жүзеге асыру. 

Тірек сөздар: Антропогендік, флора, фауна, МҰТП, этнографиялық, мұздықтар 

 

Основной целью статьи является направление научно – исследовательских работ, 

проводимых в парке. В настоящее время проведение обследований на охраняемые и 

занесенные в Красную книгу виды растений и животных на территории парка. 

Организация воспитательной работы в целях охраны окружающей среды, а также 

реализации программ в целях реализации уголовно-правовых школ и вузов. 

Ключевые слова: антропогенные, флора, фауна, ГНПП, этнографические, ледники   

 

The main purpose of the article is to direct the research work carried out in the Park. 

Currently, surveys are being conducted for protected and Red-listed plant and animal species in 

the Park. Organization of educational work in order to protect the environment, as well as the 

implementation of programs for the implementation of criminal law schools and universities. 

Key words: anthropogenic, flora, fauna, GNPP, ethnographic, glaciers 

         

 

Жоңғар Алатауы өсімдік түрлеріне айтарлықтай бай өлке болып табылады. Бұл 

аймақтың өсімдіктері мен жануарларын зерттеуде бірнеше ғалымдар ат салысқан. Солардың 

ішінде айтарлықтай үлес қосқандардың бірі В.П. Голоскоков 1984 жылы «Флора Джунгарского 

Алатау» атты кітабында 2000-нан астам өсімдік түрін сипаттаған. Жоңғар Алатауы аумағында  

өсімдіктердің 76 түрі аймақтық эндем және реликт түрінде кездессе, 61 түрі ҚР Қызыл кітабына 

енген сирек кездесетін өсімдіктер. Бүгінгі таңда парк аумағында ҚР Қызыл кітабына енген 

сирек кездесетін өсімдік саны 26 түрді құрап отыр.  Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық 

табиғи паркінің 2016-2020 жылдарға арналған ғылыми-зерттеу жұмыстарының жоспары орман 

шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің 30.11.2015 жылғы №298 бұйрығымен 

бекітілген, ғылыми-зерттеу жұмыстарының  тақырыптары:  

1. «Жоңғар Алатауы» МҰТП табиғи кешеніндегі құбылыстар мен процесстерді 

бақылау ;          

2. «Жоңғар Алатауы» МҰТП флорасына түгендеу жүргізу және сирек кездесетін және 

жойылу қаупі бар өсімдік түрлері популяциясының жағдайын зерттеу ;          

3. «Жоңғар Алатауы» МҰТП аумағындағы мысықтар тұқымдасының экологиялық 

жағдайы;  

4. «Жоңғар Алатауы» МҰТП аумағындағы барыстың қазіргі саны және таралу 

аумағы»;   

Сонымен қатар Жоңғар Алатауы МҰТП өзінің ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
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перспективті тақырыптық жоспар бойынша 6 бағытта жалғастырып жүргізілуде, олар: 

1) «Жоңғар Алатауының жабайы жемісті ормандарының фитосанитарлық күйінің 

биомониторингі».   

2) «Өсімдіктердің негізгі (фондық), сонымен қатар ҚР Қызыл кітабына енген сирек және 

эндемикалық түрлерінің мониторингі».  

3) «Құстар, сүтқоректілер, балықтар және рептилилерді түгендеу». 

4) «Табиғат жылнамасы» бағдарламасы бойынша «Жоңғар Алатауы» МҰТП табиғи 

кешендегі процесстерді бақылау және оларды зерттеу. 

5) «Жоңғар Алатауы» МҰТП сирек және жойлып кету қаупі бар құстардың түрлері».  

6) «Сиверс алмасы алқаптарына орман-экологиялық бағасы және оны қалпына келтіру 

әдісі».  

Қазақстанның Қызыл кітабына енген сирек және жойылу қаупі бар түрлер саны 26 

түрді, индикатор өсімдіктер саны 22 түр.  Сонымен қатар реликті өсімдіктер саны 13 түрді 

құрады.  Сирек кездесетін өсімдіктердің таралу аумақтарында популяцияның жойылу қаупін 

болдырмау мақсатында арнайы аншлагтар мен поннолар орналастыру көзделіп отыр. 

 

 
 

 Экологиялық іс-шаралары бойынша: Сарқан, Ақсу, Алакөл аудандарының (Сарқан 

қаласы, Бірлік ауылы, Тополевка ауылы, Аманбөктер ауылы, Алмалы ауылы, Лепсі ауылы, 

Байзерек ауылы, Екіаша ауылы, Абай ауылы, Қабанбай ауылы, Көкжар ауылы, Жыланды 

ауылы, және т.б)  оқу орындары, мектеп оқушылары және жергілікті тұрғындарымен табиғатты 

қорғау мақсатында аталған тақырыптарда «Ерекше қорғалатын табиғи аумақ», «Қазақстан 

аумағындағы ұлттық парктер», «Табиғат біздің байлығымыз», «Жер – Ананы қорғайық», 

«Экология ғылымы нені зерттейді», «Экологиялық мерекелер және акциялар»,  «Су тіршіліктің 

көзі», «Табиғатты қорғау біздің парызымыз», «Ұлттық табиғи паркі аумағында заңсыз мал жаю 

ережелері», «Табиғатты орман өртінен қорғау», «Воспитание бережного отношения к 

природе», «Жоңғар Алатауындағы экологиялық туризмді дамыту» және т.б. тақырыптарында 

27 - дәріс сабақтары өткізілді.     

«Ерекше қорғалатын табиғи аумақта болу», ұлттық табиғи паркінің қызметі және 

табиғатты қорғау мақсатында 50 әңгіме, сұхбаттар жүргізілді.  Жоңғар Алатауы мемлекеттік 

ұлттық табиғи паркінің бас ғимаратында ауданы - 56 м² және Лепсі филиалында ауданы- 30 м² 

құрайтын 2 табиғат мұражайы орналасқан. Табиғат мұражайы ұлттық парктің табиғатын, 

аймақтың тарихын айшықтайтын фото суреттер және әр түрлі коллекцияда өлі жануарлардың 

экспонаттарымен толықтырылған.  

 Мұражайда ҚР Қызыл кітапқа енгізілген өсімдіктер мен жануарлар әлемінің 

ақпараттық мәліметтері, ағаш өсіру кесінділері мен дәрілік өсімдіктердің гербарилері, сирек 

кездесетін құстар мен  жануарлардың экспозициялары, ақпараттық стендтерімен, балалардың 
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шығармашылық бұрышы орын алған. Ағымдағы жылы «Парктер шеруі-2020» табиғатты 

қорғау акциясы интернет, әлеуметтік желілер және БАҚ арқылы биологиялық әртүлілікті 

сақтау бойынша ағартушылық жұмыстары мен «Қоршаған ортаны қорғау күні», «Таза өзенге 

таза жағалау», «Жер күні», «Құстар күні», «Қызғалдақтар Отаны Қазақстан», «Бұлақ көрсең 

көзін аш», «Бүкіл Қазақстандық ағаш отырғызу күні», «Жасыл жапырақ» және т.б.  акциялар 

мен шығармашылық байқаулар онлайн түрде өткізілді. «Табиғатты аяла, болашақты сақта» 

атты онлайн шығармашылық байқауы ең үздік «Таңдаулы суреттер», «Қолөнер», «Жас ақын» 

номинациялары бойынша өтті, байқауға Нұр-Сұлтан, Алматы, Талғар қалаларымен Татарстан 

мемлекеті және де Сарқан, Алакөл аудандарының орта жалпы білім беретін мектептердің 

оқушылары, кәсіби орта білім беру оқу орындарының студенттері, барлығы 300-ге жуық адам 

қатысты. Шығармашылық байқауда жеңімпаз атанған жастар парк басқармасының бағалы 

сыйлықтарымен және І, ІІ, ІІІ орынға ие мақтау қағаздарымен марапатталды.  

 Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркінде ЭГТРМ Орман шаруашылығы 

және жанурлар дүниесі комитетімен бекітілген 11 туристік маршрут пен 2 экологиялық соқпақ 

жұмыс істеуде. Олар: 

1) Туристік маршрут №1 «Этнографиялық тур» (тарихи-мәдени көркем жерлер) 

2)  Туристік маршрут №2 «Жасылкөл»  

3) Туристік маршрут №3 «Ғылыми-танымдылық тур» (жабайы Сиверс алмасы 

алқаптары бойынша ғылыми-танымдылық тур) 

4) Туристік маршрут №4  «Шумский мұздығы» 

5) Туристік маршрут №5 «Жоғарғы Жасылкөл»   

6) Туристік маршрут №6 «Сарканд филиалының орман тұқымбағы» 

7) Туристік маршрут №7 «Лепсі филиалының орман тұқымбағы» 

8) Туристік маршрут №8 «Карбушка және оның әсемдігі»  

9) Туристік маршрут №9 «Черная речка шатқалы» 

10) Экологиялық соқпақ №10   «Щеки» 

11) Экологиялық соқпақ  №11 ур. «Көкжар»; 

12) Туристік маршрут №12 «Аттапқан шатқалы»; 

13) Туристік маршрут №13 «Жамантас шатқалы». 

Парктің «Техника – экономикалық негіздемесіне» сәйкес, парк аумағында 13 туристік 

қонақ үйлер жобаланған. Қазіргі уақытта келушілерді қабылдайтын 50  орындық,  8 қонақ үй 

орналасқан. Олар: 

- Сарқан филиалында 5 қонақ үй (33 орын) «Осиновая», «Үлкен Басқан», «Орман 

тұқымбағы», «Сарқан», «Екіаша»;  

- Лепсі филиалында 2 қонақ үй (12 орын) «Жалаңаш», Лепсі ауылы;  

- Алакөл филиалында 1 қонақ үй (5 орын), Көкжар ауылы орналасқан.  

Туристік маршруттар бойынша 11 туристік маршруттарында 20 қарап-көру 

алаңқайлары, 19 бивак алаңдарына (қарап-көру, бивак алаңдары демалыс орындарымен қоқыс 

салатын контейнерлермен және дәретханалармен жабдықталған) абаттандыру жұмыстары 

жүргізіліп, 14 ақпарат тақтайшалары орнатылды. Қазіргі уақытта парк  аумағында 4 бақылау-

өткізу пунктері (КПП) жұмыс істейді және 12 шлагбаум орналасқан, жөндеу және қалпына 

келтіру жұмыстары жүргізілген. 

Табиғат жылнамасының жыл сайынғы кітабы үшін бастапқы материалды жинау орман 

және аңшылық шаруашылығы «Заңды тұлға мәртебесі бар ерекше қорғалатын табиғи аумақта 

Табиғат жылнамасын жүргізу» бойынша әдістемелік нұсқаулыққа сай жүргізіледі.Қамтылатын 

жұмыстар:  

 1.Табиғи кешендерде болатын табиғи немесе жанама және тікелей антропогендік әсері 

бар өзгерістерді тіркеу мақсатында табиғи процестерді бақылау, алдын алу шараларын жүргізу 

және нәтижелерін бекіту.  

 2. Табиғи процесстердің өзгеру динамикасын зерттеу. 

 3.Фенологиялық, мониторингтік алаңдарда, тұрақты санақ маршруттарында өсімдіктер 
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және жануарлар әлеміне бақылау жүргізу  

2019 жылы парк аумағында табиғи кешендерге бақылау жүргізуде  бірқатар жұмыстар 

жүргізілді. Парк аумағындағы мореналық көлдер, өзендер, рельефтің өзгеруі және т.б. табиғи 

құбылыстар бақыланды. Аталған жұмыстар бойынша кезекті Табиғат жылнамасы кітабын 

құрастыруға көптеген бастапқы, фото және бейне материалдары жинақталды. Сонымен қатар 

парк аумағында қосымша ауа райы температурасын өлшеуге арналған 22 термометр  

орнатылған. Барлық парк аумағындағы орманшы үйлері қысқы мерзімде қар биіктігіне 

бақылау жүргізу мақсатында қар өлшеуіш сырықтармен қамтылған. Лепсі, Тентек және Үлкен 

Басқан өзендерінде су деңгейін өлшеуге арналған сырықшалар орнатылған, мемлекеттік 

инспекторлармен уақытылы бақылаулар жүргізілуде.  

2019 жылы Табиғат жылнамасы бағдарламасы бойынша парк аумағында құрылған 

мониторингтік алаңдарға ғылым, ақпарат және мониторинг бөлімінің ғылыми қызметкерлері 

бақылау жүргізді. Парк аумағында құрылған мониторингтік алаңдардың 7 жабайы Сиверс 

алмасы генетикалық резерваттарда құрылған және 6 мониторингтік алаңдар және 3 

мониторингтік обьект басқа экожүйелерде орналасқан, далалық жұмыстар кезеңінде алаңның 

биоалуантүрлілігінің құндылығы бақыланып, мониторингтік бақылаулар жүргізілді. 

Болашақта парк аумағында «Жоңғар Алатауы» МҰТП құрылу жобасының табиғи-ғылыми 

негіздемесінде (ТҒН) қамтылған барлық 15 экожүйелерге мониторингтік алаңдар құру, 

құрылған мониторингтік алаңдарда фенологиялық және мониторингтік бақылауларды бір 

жүйеге келтіру жоспарлануда.  

«Жоңғар Алатауы» МҰТП аумағында келесідей археологиялық ескерткіштер бар. 

Олар:  

- Үйгентас қорымы - «Үйгентас» шекара бекетінен солтүстігіне қарай, Тентек өзенінің 

оң жақ жағалауында орналасқан (ерте орта ғас.темір дәуірі). Үйгентас қорымына 150 қорғандар 

кіреді,  Тентек өзенінің бірінші терассасы алаңында 500х1000м аумақты алып жатыр. (Б.з.д I 

мың.ж – б.з.д I мың.жыл). Олар: 

- қорғандар – Сарымсақты өзенінің алқабында, Қарағаш тау бөктерінен солтүстік-

батысқа қарай орналасқан;    

- қорғандар - екі қорымнан тұратын Жүнжүрек, Көктебе асуларында (1814 м); 

- қорған, обалар – 20-ға жуық іргетасы бар Ағынықатты өзенінің орта және жоғарғы 

ағысы, Лепсі ауылының оңтүстігінде 

- қорған – көне темір дәуірін сипаттап тұратын Шұбарағаш алқабында, Лепсі өзенінің 

жоғарғы ағысы; 

- қорым – Сарқан қаласынан шығысқа қарай 4 км,  Екіаша ауылына дейінгі жолдың екі 

жағында, көне Жетісу өңірінің көшпенділерінің мәдениетін сипаттайтын 3 қорым орналасқан; 

- қорым – Сарқан қаласынан шығысқа қарай 5,1км,  Екіаша ауылына дейінгі жолдың оң 

жағында, көне Жетісу өңірінің көшпенділерінің мәдениетін сипаттайтын 3 қорым орналасқан; 

- қорым – Сарқан қаласынан шшығысқа қарай 6,3км,  Екіаша ауылына дейінгі жолдың 

оң жағында, көне Жетісу өңірінің көшпенділерінің мәдениетін сипаттайтын 3 қорым 

орналасқан; 

- петроглифтер – Қарыпша шатқалында, Инелі шатқалынан оңтүстікке қарай, жартаста 

жануарлардың сутеттері қашалып салынған; 

- петроглифтер – Сарқан қ. Шығысқа қарай 7 км, Басқан өзенінің сол жақ жағалауының 

жартастарында жабайы жануарлардың суреттері салынған; 

-  Лепсі ауылында «Никольский шіркеуі», ескі «Попков үйі» орналасқан; 

-  Лепсі спирт заводы, абақты ғимараты; 

-  VI-VII ғасырлардағы «Обатас» тас қорымы; 

- шекара қорғаны – орта ғасырдағы Әмір Темір мемлекетінен қалған (ХІІІ-ХІVғ.) 

ескерткіш ретінде қойылған.   

«Тасты  тақталар» - жергілікті халықпен туристерге арналған демалыс орны, Тополевка 

ауылынан 1км, Теректі өзенінде орналасқан.  
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-  Әулие тас – қасиетті «Әулие тас» Сарқан ауданының Екіаша ауылынан 8км жерде 

таулы аймақтың ортасында, құмарлы көздерден тығыла орналасқан. Ежелгі аңыз бойынша 

Әулие таста қасиетті адамның табынған тізесінің, табанының, маңдайының және алақанының 

терең із-таңбалары қалған болатын.       

Табиғат ескерткіштері: Ағынықатты өзенінің жоғарғы сағасында Жоғарғы және төменгі 

Жасылкөл  орналасқан. Екі көл шамамен 3900-4000 жыл бұрын жер сілкінісінің нәтижесінен 

пайда болған.  Жоғарғы  Жасылкөл – 2262 м биіктікте орналасқан, ұзындығы-3200м, ені-300м, 

тереңдігі-109м.  Жағалаулары тік жартасты болып келеді, суы өте суық.   

Ағынықатты өзені бастауын Жасылкөлден алады. Сарымсақты өзенімен түйіскен 

жеріне дейінгі ұзындығы – 21км. Сарымсақты өзенімен бір арнаға түйіскеннен кейінгі атауы 

Лепсі болып өзгереді. Жоғары және Төменгі Жасылкөл бір-бірінен 18 км ара қашықтығы 

орналасқан. Екі көлге де келіп құятын өзендер таулы мұздықтар мен қарлардан бастау алады. 

Сондықтан жылы маусым кездерінде, көктемде және жаздың бірінші жартысында осы аталған 

өзендер мен көлдерде су көп және лайлы болады. Күн суыта мұздықтардың еруі тоқтап, мөлдір 

жасыл түске айналады. Төменгі Жасылкөл  – 1630м биіктікте орналасқан, ұзындығы – 1800м, 

ені – 400м, тереңдігі – 89м, шығыс және батыс жағалаулары тік жартасты, суы суық. 
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цифрландыру ерекше өзектілікке ие. Бұл еліміздің мұнай-газ компанияларының тұрақты 

дамуы мен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету қажеттілігінің өсе түскенін 

куәландырады. Мұнай-газ компанияларының цифрландыру технологияларын жүзеге асыру 

мен оның даму болашағы  бәсекелестiк күресте оның потенциалдық мүмкiндiктерi туралы 

реалистiк ұсынысты бередi.  

Тірек сөздер: цифрландыру, мұнай-газ саласы, технологиялар, өнеркәсіп, бәсекеге 

қабілеттілік. 

 

В условиях глобализации и роста неопределенности рыночной среды особую 

актуальность приобретает цифровизация в вопросах обеспечения стабильности 

компаний нефтегазовой отрасли. Это свидетельствует о росте необходимости 

обеспечения устойчивого развития и конкурентоспособности нефтегазовых компаний 

страны. Реализация технологий цифровизации нефтегазовых компаний и перспективы ее 

развития дают реалистическое предложение о его потенциальных возможностях в 

конкурентной борьбе.  

Ключевые слова: цифровизация, нефтегазовая отрасль, технологии, 

промышленность, конкурентоспособность. 

 

In the context of globalization and the growing uncertainty of the market environment, 

digitalization is becoming particularly relevant in ensuring the stability of oil and gas companies. 

This indicates the growing need to ensure the sustainable development and competitiveness of the 

country's oil and gas companies. The implementation of digitalization technologies for oil and gas 

companies and the prospects for its development provide a realistic proposal about its potential 

in the competition.  

Keywords: digitalization, oil and gas industry, technology, industry, competitiveness. 

 

Мұнай-газ кешені елдің және оның жекелеген өңірлерінің әлеуметтік-экономикалық 

дамуына шешуші әсер тигізеді, шын мәнінде мемлекеттің бүкіл экономикасы үшін алға 

тартушы күш болып табылады, экономиканың басқа да салаларының дамуына ықпал етеді. 

Өңірлер мен бүкіл мемлекет ауқымындағы неғұрлым маңызды әлеуметтік бағдарламалардың 

іске асырылуы мұнай-газ кешені кәсіпорындарының жұмысына байланысты. 

Мұнай-газ кешеніндегі өзгерістер саланың өзінің, сондай-ақ байланысты өнеркәсіп 

салаларының жұмыс істеу тиімділігін арттыруға бағытталған, бұл елдің энергетикалық 

қауіпсіздігінің нығаюына ықпал етуге, сондай-ақ кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігімен, 

қызметтер мен өнім сапасының артуымен қатар экономиканың тұрақты өсуін және 

әртараптануын қамтамасыз етуге тиіс. 

Қазақстан үшін мұнай-газ саласының стратегиялық маңызы зор. Жалпыға мәлім 

болғандай, мұнай-газ компанияларының ел дамуына, жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) 

қалыптасуына, халықтың жұмыспен қамтылуына және мемлекеттік бюджет пен бюджеттен 

тыс қорлардың толықтырылуына қосатын тікелей үлесі айтарлықтай. Мұнай-газ 

компанияларының қызметі ішкі нарықта тауарлар мен қызметтерді сатып алу және мұнай-газ 

компаниялары жұмыскерлерінің тұтыну шығыстары арқылы экономиканың аралас 

секторларына едәуір ықпалын тигізеді. Мұнай-газ компаниялары өздері жұмыс істейтін, ірі 

салық төлеушілер және жұмыс берушілер болып табылатын Қазақстан өңірлерінің дамуында 

маңызды рөл атқарады. 

Қазіргі таңда цифрландыру тақырыбы өте өзекті мәселелердің бірі. 4.0 цифрлық 

революциясы да өнеркәсіп пен энергия ресурстарын қолдану бойынша әлем көрінісін 

өзгертеді. Сонымен қатар, өнеркәсіптік процестерге, оның ішінде мұнай-газ саласына 

цифрландыруды енгізу жаппай қызығушылық тудыруда.   Мұнай-газ кешенінің көптеген 

компаниялары цифрландыру бойынша трансформация жұмысын жүзеге асыруда. Атап 

айтқанда, мұнайды есепке алудың ақпараттық жүйесін енгізу, геологиялық және дербес 
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деректерді сақтау және өңдеу, стратегиялық объектілерді инспекциялау, пилотсыз 

құрылғылардың қолжетімділігі, цифрлық технологияларды қолдану саласындағы заңнамалық 

нормалар және т. б. мәселелері. 

Қазақстанда «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы бар. Энергетика 

министрлігі  бойынша  мұнай-газ саласына қатысты  8 жоба «Цифрлық Қазақстан» 

бағдарламасына енген [1]. 

Цифрландыру күнделікті жұмысқа және бүкіл мұнай-газ саласы үшін шығындарды 

үнемдеуге көп пайда әкеледі. Бұл жаңа технологиялар ұсынатын, көбірек мүмкіндіктер беретін 

инновацияның динамикасына әкеледі. 

ҚР Энергетика министрлігі (ЭМ) Цифрландыру және ақпараттандыру департаментінің 

мәліметтеріне сай, шикі мұнай мен газ конденсатын есепке алудың ақпараттық жүйесін енгізу 

«Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Кодекстің талаптары аясында 

жүргізіледі. Атап айтқанда, 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап мұнай тасымалдау 

компаниялары (құбырлар) ҚР Энергетика министрлігі жүйесіне деректерді есепке алу мен 

беруді ретке келтіруі тиіс. 2021 жылдың 1 қаңтарынан бастап мұнай өндіруші компаниялар мен 

қайта өңдеу зауыттары есептейтін бақылау құралдарын (ЕБҚ) орнатуға және есептілікті онлайн 

режимде тапсыруға міндетті болады. Ал 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап – мұнайды 

дайындау және айдау цехтарынан (МДАЦ), тауарлық мұнай резервуарларынан және т. б. 

шикізатты коммерциялық есепке алу енгізілетін болады. Деректерге сай,  бүгінгі таңда барлық 

ірі операторлардың өздерінің ішкі мұнай есептеу жүйесі бар. Оларды мемлекеттік уәкілетті 

орган жүйесіне біріктіру ғана қалады [2].  

Мәлімет бойынша,  25 млрд теңге «ҚазМұнайГаз  тобының   400 ұңғымасына есептеліп 

отыр. Пилоттық жобалар квазимемлекеттік секторда жүзеге асырылуы керек. Себебі, 

жеке  сектор олардан жүйені енгізу бойынша қандай пайда көргенінен үлгі алуы тиіс. Көп 

жағдайда жеке сектордың ондай шараларды нәтижесі қандай болатынын білмей тұрып, жүзеге 

асыруға қаржылары жеткіліксіз болады. [1]. 

Мысалы, TORO  техникалық жабдықтау   жүйесі   Қазақстанның  үш мұнай өңдеу 

зауытына енгізіледі, оның басты мақсаты шығындарды қысқарту мен жұмыс көлемін арттыру. 

Бұл  мұнай өңдеудің технологиялық реттеуін оңтайландыратын жүйе. Ол қондырғының 

ескірмеуін қамтамасыз етіп, оларды жыл сайынғы жөндеуден өткізуді қамтамасыз етеді. Жаз 

айларында кен орындары  1 айлық жөндеу жұмыстарына жабылатын. Бұл жүйе оның алдын 

алады. 

 «Цифрлық Қазақстан»  бағдарламасында  мұнайды  есепке алу  ақпараттық жүйесі бар. 

Жүйенің басты мақсаты мұнай өнімдерінің заңсыз айналуымен күресу. Бұл жүйе барлық мұнай 

қондырғыларына арнайы тетіктің орнатылуы арқылы мұнайдың  алынуын қадағалайды. 

Бүгінде аталмыш қондырғыны ЖЖБ мен мұнай базаларында орнату   заң нормаларына 

енгізілген. Оны кен орындарында орнату мәселесі көтеріліп жатыр. Бұл қондырғыны мұнай 

айналымын толық ашық қылу мақсатында енгізілмек. 

 «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ бен Энергетика министрлігі цифрландыру бойынша барлық 

деңгейде тығыз жұмыс істейді. 

« «ҚазМұнайГазда» цифрландыру  жүйесін бірқатар бағытқа бөлеміз. Біріншіден, 

цифрландыру  өнімінің көлемін арттыруға, оны көп  көлемде тасымалдауға бағытталған. 

Өңдеу өнеркәсіптерінде  көлемді арттыру бойынша жұмыс жүргізілуде», - деді ол. 

Осылайша, Қазақстанда   мұнай-газ саласын цифрландыру ауқымды  қарқынмен жүзеге 

асырылып жатқанын көрдік. Сарапшылардың пікіріне сүйенсек, мұнай-газ саласына 

цифрландыруды енгізу аса қажет. Себебі, оның көмегі арқылы  мұнай өңдеу, өндіру 

үрдістері  жеңілдеп, өнім көлемі артады. 

Қазақстан Республикасының мұнай-газ саласын дамытуға арналған 

бағдарламаларының және Қазақстан Республикасының Стратегиялық дамуының 

басымдылықтарын жүзеге  асырудағы негізгі мақсаттардың қатарында  – бәсекеге 

қабілеттілікті арттыру мен диверсификация арқылы мұнай-газ саласының өсуін және 
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тұрақтылығын қамтамасыз ету мен тиімді және бәсекеге қабілетті өндірістер жасау екендігі 

белгіленді. 

Әлемдік сұраныс бәсеңдеп кеткен кезде жаңа нарықтарға шығып, өнім жеткізу аумағын 

кеңейту керек. Минералдық-шикізаттық базаны кеңейтуге баса назар аударылуға тиіс. 

Геологиялық барлау жұмыстарын белсенді жүргізу керек. Бұл салаларды одан әрі дамыту ісі 

шикізатты кешенді түрде қайта өңдеуді тереңдете түсумен берік ұштастырылуы тиіс екенін 

нақты атап өткен болатын [3]. 

Мұнай-газ компанияларының жағдайы тікелей еліміздің макроэкономикалық дамуы 

мен ғылыми-техникалық прогреске әсер етуімен байланысты. Мұнай-газ компанияларының 

өндірісі бір жағынан, материалды, еңбек және қаржы ресурстарының ірі тұтынушысы болып 

табылса, екінші жағынан, өнеркәсіп өнімдерінің негізгі өндірушісі болып табылады. Сол 

себепті, ол ұлттық экономиканың даму деңгейін сипаттайды. Мұнай-газ компанияларының 

цифрландыру технологияларын жүзеге асыру мен оның даму болашағы  бәсекелестiк күресте 

оның потенциалдық мүмкiндiктерi туралы реалистiк ұсынысты бередi.  

Қазақстанның кәсіпорындарына шетел инвестицияларын тарту ел экономикасының 

модернизациялануы мен құрылымдық өзгеруіне шетелдік капиталды пайдалану негізінде, ел 

халқының өмір сүру сапасының жоғары деңгейін қамтамасыз ететін экономикалық артта 

қалуды жеңу болып табылады.  Осы стратегиялық мақсатқа жету келесі міндеттерді шешуге 

мүмкіндік береді: 

 экспорттық әлеуетті дамыту;   

 импортты алмастыратын өндірісті дамыту;   

 салық түсімдерінің ұлғаюы;  

 жаңа жұмыс орындарын құру және т.б. 

Мұнай-газ компаниясын басқарудағы бірінші орын сыртқы ортадағы үздіксіз өзгерістер 

жағдайында тұрақты дамуды емес, тұрақты дамуды қамтамасыз ете алатын стратегияны құру 

туралы мәселерімен жан-жақты байланысты.  Мұндай даму әртүрлі тәсілдермен жүзеге 

асырылуы мүмкін: цифрландыруды қарқынды жүзеге асыру, жаңа өнімдерді немесе жаңа 

нарықты шығаруға көшу, жоғары өнімді жабдықтарды сатып алу, әлеуметтік инновацияларды 

енгізу, тиімді маркетингтік стратегияны қалыптастыру. 
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кеңейтуде үлкен маңызға ие. Жаңа инновациялық технологияны ілгерілету компания 

қызметкерлерінің еңбек өнімділігін арттыра алады және тұтастай алғанда ұйым 

жұмысының тиімділігіне оң әсер етеді, сондай-ақ іскерлік процестерді 

автоматтандырады және оңтайландырады, тұтынушыларға қызмет көрсетудің 

халықаралық стандарттарын енгізеді. 

Тірек сөздер: Цифрлық экономика, туризм, жаңа технология, әлеуметтік желі. 

 

Новые технологии имеют большое значение для расширения географии внутренних 

туристских продуктов Казахстана. Продвижение новых инновационных технологий 

может повысить производительность труда сотрудников компании и положительно 

повлиять на эффективность работы организации в целом, а также автоматизировать и 

оптимизировать деловые процессы, внедрять международные стандарты обслуживания 

потребителей. 

Ключевые слова: Цифровая экономика, туризм, новые технологии, социальная 

сеть.  

 

New technologies are of great importance for expanding the geography of domestic tourist 

products in Kazakhstan. The promotion of new innovative technologies can increase the 

productivity of the company's employees and positively affect the efficiency of the organization as 

a whole, as well as automate and optimize business processes, implement international standards 

of customer service. 

Key words: Digital economy, tourism, new technologies, social network. 

 

Цифрлық экономика жағдайында ақпарат, шын мәнінде, капиталдың өзіндік нысаны 

болып табылады. Мұндай капиталды құру және іске асыру мемлекет пен бизнес, мемлекет 

пен азаматтық қоғам, бизнес пен азаматтық қоғам арасындағы тығыз ынтымақтастықты 

көздейді. Соған қарамастан, экономикалық пайда тек ақпаратқа қол жетімділікпен ғана 

емес, сонымен бірге оларды өңдеудің тиімді технологияларымен байланысты шаруашылық 

жүргізуші субъектілерден де алынуы мүмкін. Экономикалық қызметтің тиімді өсуі 

маңызды салалар мен нарықтардың ағымдағы жағдайын барынша дәл бағалауға мүмкіндік 

беретін технологиялардың болуына негізделуі керек, сонымен қатар олардың дамуын 

оңтайландыруды, модельдеуді және болжауды жүзеге асыра алады және жасайды, 

конъюнктурадағы өзгерістерге тез жауап береді, сонымен бірге ақпараттық асимметрияға 

жол бермейді. 

Кәсіпорын деңгейіндегі цифрлық экономика жағдайындағы басқарудың негізгі 

қағидаттары мынадай [1]: 

- нақты уақыт аралығында деректерді алу; 

- деректердің үлкен ауқымын автоматтандырылған талдау процестеріне негізделген 

әлеуметтік-экономикалық жүйелерді басқару; 

- тиімді шешімдер қабылдаудың жоғары жылдамдығы, бұл ретте нақты уақытта бола 

отырып, ережелерді өзгерту, сондай-ақ интерактивтілікке және сыртқы және ішкі ортаның 

өзгеруіне жедел ден қою; 

-ақпараттық қызметтердің нақты тұтынушысына бағдар беру, Мобильді құрылғылар 

арқылы операциялық бизнес-процестер; 

- көптеген мәселелерді шешу «бір түрту арқылы»; 

- мемлекет, бизнес және жекелеген азаматтардың синергетикалық өзара іс-қимыл 

орталығы форматындағы цифрлық экожүйе. 

Жоғары бәсекеге қабілетті цифрлық экономика жағдайында табысты дамудың 

негізгі факторлары ретінде технологиялардың өздері емес, осы технологияларды 

басқарудың жаңа модельдері, тетіктері мен азаматтық қоғамдағы және көптеген қызмет 

түрлеріндегі болашақ сын-тегеуріндер мен проблемаларға жедел әрекет етуге және 
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модельдеуге мүмкіндік беретіндігін қабылдауға болады. 

Басқа салалар мен қызмет түрлерімен салыстырғанда Туризмдегі ақпарат пен сандық 

технологияларға қажеттілік әсіресе туристік өнімнің оның құрамына кіретін қызметтердің 

кешенділігі, материалдық емес және терең өзара байланысы сияқты қасиеттеріне 

байланысты жоғары. Сондықтан ақпарат туристік индустрияның "қаны" болып табылады, 

өйткені ол болмаған жағдайда әлеуетті тұтынушылық мотивация және туристік өнімді 

сатып алу мүмкіндігі айтарлықтай шектеулі [4]. Цифрландырудың технологиялық 

мүмкіндіктері уақыт өте келе өзгеріп, үнемі жаңартылып отырады. Осылайша, біз таңдаған 

тақырып, әрине, өзекті деп сеніммен айтуға болады. XXI ғасырда туристік 

кәсіпорындардың қызметі ақпараттық және цифрлық технологияларды пайдаланбай 

аяқталмайды. Бәсекелестік дәуірінде өмір сүру үшін инновациялық технологияларды енгізу 

қажет. Мұндай жағдайларда турагенттер мен туристік қызметтердің туроператорлары 

туристерге ұнайтын ғана емес, сонымен қатар ерекше болатын жаңа қызмет түрлерін 

әзірлеп, қолдануы керек. 

Ол үшін жаңа тұтынушылық құндылықтарды қалыптастыру қажет: 

 Қосымша қызметтер ассортиментін кеңейту арқылы кешенді сервисті ұсынады; 

 Сатып алушыны сатудан кейінгі сүйемелдеуді жетілдіру; 

 Халықаралық қызмет көрсету стандарттарын енгізу. 

Динамикалық пакеттеу туралы айта отырып, бұл жеке турлардың әмбебап дизайнері 

екенін атап өткен жөн, ол бірнеше минут ішінде брондауды рәсімдеуге, қызметтерге ақы 

төлеуге және қолайлы шарттармен билеттерге тапсырыс беруге мүмкіндік береді.  

Туристік тұрғыдан дамыған елдердің тәжірибесіне сүйене отырып, келешекте 

бүгінгі күні серпінді пакеттеу әлемдік туризм индустриясын дамытудың жаңа 

тактикасының технологиялық базасына айналатынын түсінеміз. 

Жаңа технология Қазақстанның ішкі туристік өнімдерінің географиясын кеңейтуде 

үлкен маңызға ие. Осылайша, ол клиентке шағын курорттардың, жеке орналастыру 

объектілерінің шашыраңқы ресурсын жеткізе алады, оны бүгінде ешкім туристер үшін 

әдеттегі режимде нарыққа шығармайды. Мұндай шешім бұрын чартерлік рейстерді 

ұйымдастыру мүмкін болмаған аймақтардың қол жетімділігін арттырады. Жақын 

болашақта динамикалық турпакеттер теміржолдармен, автобус маршруттарымен 

тасымалдау арқылы ұйымдастырылады, бұл ұйымдасқан және жеке туристер мен 

экскурсанттар үшін туристік нысандарға барынша қол жеткізуге көмектеседі. 

Осыған байланысты пакеттік турларды сатудың жаңа арналары қосылуда: 

 дүниежүзілік іздеу жүйелері; 

 авиакомпаниялардың веб-сайттары; 

 Интернет желісінде жүйе ресурсын ілгерілетумен айналысатын онлайн 

турагенттер; 

 қызметкерлер құрамының жеке және іскери сапарларын жоспарлау үшін 

ресурсты пайдаланатын фирмалар мен компаниялар. 

Аймақтық деңгейлердегі орналастыру объектілері туралы ақпаратты бірыңғай 

дерекқорға жүйелеу оған еліміздің миллиондаған азаматтары үшін қол жетімділікті 

қамтамасыз етеді [3]. 

Сонымен қатар, жеке базалық технологияларды жаңғырту арқылы кейбір 

операторлар динамикалық топтамалаудың қолда бар платформалары негізінде өздері үшін 

жаңа ресурс жасайды. Сонымен қатар, дайын Ғаламдық мазмұнға қонақ үйлер мен көлікке 

қатысты жаңалықтар кіреді. Туристік өнімді түрлендірудің бұл тактикасы дағдарыс кезінде 

туризм саласындағы бизнесті сақтаудың бір тәсілі болып табылады. Дәл осы уақытта 

чартерлік рейстердің саны минимумға дейін қысқарды, ал тұрақты тасымалдау туристік 

пакеттің негізіне айналады. 

Қазақстанда туристік қызметті жүзеге асыратын туристік агенттіктер үшін 

турлардың динамикалық пакеті- бұл туристік қызметтердің халықаралық сандық 
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ресурстарымен бәсекеге қабілеттілікке жағдай жасайтын жүйелік технологиялық шешім, 

бұл өз кезегінде тұтынушыға оң әсер етеді [5]. 

Жаңа инновациялық технологияны ілгерілету компания қызметкерлерінің еңбек 

өнімділігін арттыра алады және тұтастай алғанда ұйым жұмысының тиімділігіне оң әсер 

етеді, сондай-ақ іскерлік процестерді автоматтандырады және оңтайландырады, 

тұтынушыларға қызмет көрсетудің халықаралық стандарттарын енгізеді. 

Қазіргі уақытта экскурсиялар кезінде қолданылуы керек көптеген инновациялар бар. 

Туристік өнімнің құрамына кіретін негізгі қызметтердің бірі болып саналатын экскурсия 

танымдық және тәрбиелік функцияларды орындайды, ал экскурсиялық қызметтің өзі 

қоғамның білім беру функциясына жауап береді. Сонымен қатар, экскурсия турдың 

құрамында да, тәуелсіз қызмет түрінде де болуы мүмкін. 

Интернеттегі немесе офлайн режиміндегі әлеуетті сатып алушылардың мінез-

құлқын талдау туристік фирмаларды болашақта оларды үнемі қолданудың тиімді әдістері 

мен арналарын таңдауға әсер етуі мүмкін, осылайша туристік бизнеске клиенттердің 

қалауы алынған жеке арнайы ұсыныстардың көмегімен сатып алушылар үшін қосымша 

маңыздылық қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Facebook, Instagram, Вконтакте, Одноклассники сияқты әлеуметтік желілердің 

беттеріне кіріп, суреттерді немесе пайдаланушылардың жарияланымдарын қарап отырып, 

біз әлеуетті клиенттің мүдделері туралы ақпаратты оңай аламыз. Осылайша, адам туралы 

белгілі бір мәліметтерге ие бола отырып, туристік компания клиенттің мүдделеріне сүйене 

отырып, тиісті ұсыныс жасай алады. 

Компанияның қызметінде тартудың осындай әдістерін қолдана отырып, қарапайым 

пайдаланушыларды тұрақты клиенттерге айналдыруға болады. Ол үшін клиентке турды 

сатып алудан бұрын бірегей ұсыныс түрінде оның маңыздылығын, сондай-ақ жоғары 

сапалы қызметті үнемі көрсету қажет. 

Google Assistant, Amazon Alexa және Apple Siri сияқты виртуалды боттар дауыстық, 

графикалық немесе мәтіндік енгізу арқылы жеке адамға қажетті ақпаратты табуға 

көмектеседі. Жақын арада мұндай виртуалды көмекші сіздің күнтізбеңізді өз бетінше 

сканерлеп, белгілі бір сапарға бару немесе көлік билеттерін брондау қажет болған күндерді 

анықтау үшін, сіздің кестеңіз бен тілектеріңізге сүйене отырып, сонымен қатар өткен 

ақпаратты пайдалану мүмкіндігі жоғары. Көп ұзамай туристік салада осындай 

технологияларды қолдану айтарлықтай биіктерге жетеді және олар тұтынушылар мен 

туристік қызметтерді жеткізушілер арасындағы жалғыз делдал болады [2]. 

Экскурсиялық қызметте инновациялық және цифрлық технологиялардың 

мүмкіндіктерін пайдалану туризм нарығына экскурсиялардың сәтті өтуіне қолайлы әсер 

етеді. Бұл мәселеде басты рөлді гидтерді дайындау және экскурсиялық өнімнің өзін сапалы 

қалыптастыру, сонымен қатар оны өткізудің әдістері мен техникаларына ие болу атқарады. 

Біздің өңірдің ауқымды тарихи-мәдени әлеуеті туристік және экскурсиялық қызметті 

жүзеге асыру үшін шексіз мүмкіндіктер жасайды. Экскурсия жасайтын ұйымдардың 

тұтынушылық сұранысты ескеретін өзіндік ерекше бренді болуы керек. 

Жаңа маршруттардың дамуы жаңа экскурсиялық нысандардың пайда болуына, 

туристік өнімнің алуан түрлілігіне және оны ұсынудың әртүрлі формаларына әсер етеді. 

Тарих экскурсиялық іс-шаралар гидтің қарапайым әңгімелерінен басталды. Алайда уақыт 

өте келе бұл қызмет заманауи, ерекше, театрландырылған, 3D және экскурсияның басқа 

түрлеріне айналды. Экскурсиялық қызметтегі инновациялық процестер әр түрлі формада 

болады, олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері бар, олар оның дамуына әсер етеді 

және сайып келгенде туристік өнімнің бәсекеге қабілеттілігі мен сұранысына әсер етеді. 

Техникалық және технологиялық экскурсиялардың инновацияларына радио/аудио 

Нұсқаулық, Автоматты GPS нұсқаулығы және т.б. техникалық инновациялардың 

құрамында экскурсиялық нысандарды өз бетінше зерттеуге мүмкіндік беретін 

инновацияларды бөлек атап өту керек. Мұндай инновациялар: QR-код, мобильдік 
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жолсілтемелер мен анықтамалықтар, сондай-ақ виртуалды экскурсиялар туралы ақпарат 

орналастырылған онлайн-қызметтер болуы мүмкін. 

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, соңғы жылдары біз экскурсиялық 

қызметті ұйымдастырудың әртүрлі инновациялық формаларының пайда болу 

тенденциясын және қолданылуын байқайтынымызды атап өтуге болады. Осылайша, 

радиогид, QR коды, квест экскурсиясы сияқты инновациялардың нысандарын пайдалану 

орынды. Цифрлық және инновациялық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалану 

қызметтердің, экскурсиялық қызметтің сапасын жақсартуға және бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруға, сондай-ақ қаланың немесе өңірдің туристік нарығында тиісті пайда алуды 

қамтамасыз етуге көмектеседі. 
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Мақалада ерекше білімді қажет ететін жасөспірімдермен жүргізілетін кәсіби 

бағдар беру жұмыстарының ерекшеліктері туралы жазылған. Бұл мақалада кәсіби 

бағдар беру жұмыстарының ерекшеліктерімен қоса негізгі мәселелер туралы да 

айьылады. Мақала арнайы білім берудегі мүмкіндігі шектеулі жасөмпірімдермен 

жұмыс жасау барысындағы кездесетін ерекшеліктерді анықтауға және бұл 

жұмыстың тиімділігін көрсетуге арналған.  

Тірек сөздер: мүмкіндігі шектеулі оқушы, кәсіби бағдар, арнайы білім жүйесі 

кәсіби бағдар беру жұмысы, ерекше білімді қажет ететін оқушы. 

 

В статье говорится об особенностях профориентационной работы с 

подростками, нуждающимися в особых знаниях. В данной статье наряду с 

особенностями профориентационной работы рассматривается и основные проблемы. 

Статья предназначена для определения особенностей, встречающихся в работе с 

подростками с ограниченными возможностями в специальном образовании, и 

демонстрации эффективности этой работы.  

Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями профориентация, 

система специального образования дети с особыми образовательными 

потребностями. 

 

The article describes the features of career guidance work with teenagers who need 

special knowledge. In this article, along with the features of career guidance work, the main 
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problems are considered. The article is intended to identify the features encountered in 

working with adolescents with disabilities in special education, and demonstrate the 

effectiveness of this work. specified. 

Key words: children with disabilities, career guidance, special education system, 

children with special educational needs. 

 

Кәсіптік бағдар беру дегеніміз – педагогтардың, психологтардың, дәрігерлердің 

және басқа да қызметкерлердің қоғамның қажеттілігіне қарай әрбір оқушының 

қабілеттілігі мен бейімділігін ескере отырып, кәсіптік қызығуы мен қабілеттілігін 

қалыптастыруға және мамандық таңдауға көмектесуде, мақсатты  істелетін жұмыс.  

Мамандық туралы жеткіліксіз білу – мамандық таңдауда кездейсоқтыққа әкеліп 

соқтырады. Мамандық таңдауда қателесу сайып келгенде, таңдаған мамандығын жек 

көріп, жұмыс орнын жиі өзгертуге себепші болады. 

Ерекше білімді қажет ететін жасөспірімдерге кәсіптік  бағдар беру - бұл 

мүмкіндігі шектеулі тұлғаның еңбек қызметін, оның жеке мүмкіндіктеріне, мүдделеріне, 

жеке себептеріне сәйкес келетін қажетті кәсіпті ғылыми негізделген түрде таңдау. Егер 

дені сау адам үшін кәсіби бағдар оның еңбегінің барынша тиімділігіне, кәсіби 

қызметінің табыстылығына қол жеткізу болып табылса, онда мүмкіндігі шектеулі 

жасөспірімдерге ол ағзаның функционалдық жүйелерінің дұрыс дамымауымен олардың 

еңбек қызметіне бейімделуін көздейді. Мүмкіндігі шектеулі тұлғаны кәсіптік бағдарлау 

кешенді клиникалық-психофизиологиялық тәсілді талап етеді және әртүрлі бейіндегі 

мамандардың қатысуын көздейді. Медициналық мамандардың құзыретіне патологиялық 

процестің сипаты мен көлеміне байланысты мамандықтардың белгілі бір тобына 

абсолютті қарсы айғақтарды белгілеу кіреді. [1, 15б.]. 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды кәсіби еңбекке даярлау әр баланың тұлғалық 

қызығушылығына, бейімділігіне және қабілеттеріне сәйкес кәсіби қызметті еркін және 

саналы таңдау қабілеті мен мүмкіндігін қамтамасыз етудегі қоғамның, мемлекеттің және 

білім алушы тұлғасы қызығушылығын қанағаттандырумен түсіндіріледі. 

Мүмкіндігі шектеулі балаларды еңбекке баулудағы мақсаты оларда өмірге және 

еңбекке қажетті білім, білік және дағдыларды қалыптастыру болып табылады.  

Мүмкіндігі шектеулі балаларға кәсіби бағдар беру нысанларының  басқа 

балалармен жұмыс істеу формаларынан аса айырмашылығы жоқ деп ойлаймыз. 

Жұмысты қандай да бер нысанда жоспарлау кезінде педагогке оқушылардың 

физиологиялық-психикалық ерекшеліктерін ескеру қажет. Қажет болса, уақыт пен 

жүктемені мөлшерлеу қосымша техникалық немесе өзге де құралдарды пайдалану 

керек.  

Мүмкіндігі шектеулі балалар мен жасөспірімдерге кәсіптік бағдар беру 

жұмысының формалары әртүрлі: 

 кәсіби-бағдарлы әңгімелер; 

 үйірмелердегі, шеберханалардағы сабақтар; 

 кәсіби бағдарлы рөлдік ойындар, квесттер; 

 кәсіпорындарға, кәсіби және жоғары білім беру, халықты жұмыспен қамту 

қызметіне экскурсия; 

 мамандармен кездесу; 

 ЖОО , колледждермен;өткізетін "ашық есік күндеріне" қатысу;  

 кәсіби сынамалар мен әлеуметтік тәжірибелер; 

 кәсіби бағдар беру конкурстарына, көрмелерге қатысу, фестивальдар; 

 ақпараттық стендтерді, қабырға газеттерін, сайттарды және өзге де құралдарды 

пайдалану 

Жалпы білім беретін сабақтарда балалар еңбектің технологиялық процестерін 

терең түсіну үшін қажетті жеткілікті жалпы білім беру базасын алмайтынын ескерсек, 



 

92 

Материалы республиканской научно-практической конференции 

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ  ЦИФРОВИЗАЦИИ»  

25 сентября, 2020 г. 

 

 

арнайы мектептер жағдайында кәсіби-еңбекке баулу міндеттері ерекше маңызға ие 

екенін көруге болады. Оқытуды теориясыз және тек практикалық дағдыларды 

пысықтаумен ғана құру әрекеттері, әдеттегідей, еңбек тапсырмаларын орындаудың 

шығармашылық тәсілдерінен айрылған формалды, ой елегінен өткізілмеген тәсілдер мен 

іс-әрекеттерді меңгеруге әкеледі. 

Мүмкіндігі шектеулі балалармен кәсіби бағдар беру жұмыстарын ұйымдастыру 

кезінде ескерілуі  керек факторлар: 

 ата-аналардың позициясы; 

 өз тұлғалық ерекшеліктерін, мүмкіндіктерін және қабілеттерін; 

 кәсіби қызмет түрлері мен жүзеге асырылуы мүмкін тиісті мамандықтар 

бойынша жеке қабілеттері мен мүмкіндіктерін; 

 денсаулық жағдайын есепке алу, оның мамандықтар талаптарына сәйкестігі  

 педагогтар тарапынан қолдау [2, 20б.]. 

Жасөспірімдердің кәсіптік бағдары барысында келесі проблемаларын анықтауға 

болады: 

 Өз мүмкіндіктері мен шектеулерін білмейді, өзін дұрыс бағаламайды;  

 Нақты өндіріс туралы, кәсіптер мен олардың қызметкерге қойылатын 

талаптары туралы жеткілікті ақпарат жоқ; 

 Осы өңірдегі кәсіби дайындық мүмкіндіктері, жұмысқа орналасу тәртібі мен 

мүмкіндіктері, осы өңірдегі бәсекеге барынша қабілетті мамандықтар туралы ақпарат 

жоқ; 

 Өз мансабын жоспарлауда кеңес алу және көмек алу мүмкіндігі жоқ;  

 Әлеуметтік нашар бейімделген, қажетті әлеуметтік дағдылар қалыптаспаған;  

 белсенді емес, еңбекке әзірлігі жеткілікті қалыптаспаған 

Сонымен, кәсіби бағдарлау-жеке тұлғаның еңбек нарығындағы бейімділігін, 

мүдделерін, мүмкіндіктері мен қажеттіліктерін ескере отырып, кәсіби өзін-өзі анықтауға 

бағытталған іс-шаралар кешені (Е.М. Старобина). Анықтау негізінде, кәсіби бағдар-бұл 

ұзақ процесс болып табылады, ол мектепке дейінгі жаста басталады және жасөспірім 

кезде мамандықты саналы түрде таңдаумен қорытындыланады. [3, 21б .]. 

Кәсіби бағдарлау кезеңдерін қарастырайық. Бірінші кезеңде-алдын ала-келесі 

міндеттер шешіледі: 

 Еңбекке деген көзқарасты және еңбекке деген позитивті көзқарасты 

қалыптастыру; 

 Жалпыеңбекті қасиеттер мен дағдыларды дамыту; 

 Негізгі құндылықтарды, мінез-құлық нормалары мен ережелерін 

қалыптастыру; 

 Адекватты өзін-өзі сәйкестендіруді, адекватты деңгейді және өзін-өзі 

бағалауды қалыптастыру. 

Екінші кезең – диагностикалық-балалардың жеке ерекшеліктерін, еңбек немесе 

кәсіби қызметтің қандай да бір түрлерін меңгеруге мүмкіндіктерін анықтау бойынша 

міндеттерді қамтиды. Осы кезеңнің нәтижесі объективті диагностикалық деректерді 

ескере отырып, оңтайлы кәсіби іріктеу болуы тиіс. 

Үшінші кезең-қалыптастыру кезеңі болып табылады. Бұл кезеңде: 

 Еңбек қызметінің көрсетілген түрлеріне қойылатын талаптар мен 

ұсыныстарды дамыту; 

 Еңбек қызметінің көрсету түрлерінде оң нәтижеге жету үшін маңызды 

қасиеттерді дамыту; 

 Адекватты кәсіби таңдауды жүзеге асыруға жәрдемдесу сияқты жұмыстар 

жүргізіледі 

Бұдан басқа, жасөспірімдер мен жас мүгедектердің кәсіптік бейімделуі әр кезеңде 

мынадай бағыттар бойынша жүргізіледі: клиникалық, психофизиологиялық, 
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психологиялық, педагогикалық және әлеуметтік. Осы бағыттар бойынша жұмысты , 

әсіресе  мүмкіндіктері шектеулі адамдардың кәсіптік бағдарлануы туралы болса, мұқият 

жүргізу маңызды. [4, 10б.]. 

Үшінші кезеңде балаларда олардың мүмкіндіктеріне барабар кәсіби таңдау 

қалыптастыру және олардың көрсетілген қызмет түрлеріне ұсыныстар деңгейін көтеру 

маңызды. Мұнда келесі сипаттағы қиындықтар болуы мүмкін: 

 қоршаған орта туралы жеткіліксіз мәлімет болмауы себебінен  балалар кәсіби 

қызметтің қандай да бір түрін жеткілікті білмейді  

 көбінесе балалар мен ата-аналар өздерінің баласы беделді мамандықты, 

мысалы, бухгалтер, экономист немесе заңгер алуы тиіс екенін айтады, бұл керісінше, 

болашақта осы мамандардың еңбек нарығын шамадан тыс арттыруына байланысты 

жұмысқа орналасуын қиындатуы мүмкін; 

 балалар мен ата-аналар кәсіптік жоспарларды жасауға қиналады, өйткені қала 

мен облыста таңдаған мамандығын алуға мүмкіндік беретін мамандандырылған оқу 

орындарының желісі жоқ; 

 балалар мен ата-аналар өздерінің кәсіби жоспарларын өзгертуге, түзетуге 

байланысты ескертпелерді дұрыс қабылдамайды,  бұл бұзылыстың ерекшеліктерін 

жеткіліксіз білумен байланысты. 

Түзету жұмысы келесілерді қамтуы тиіс : 

 балалар мен ата-аналарға кәсіптік білім беру; 

 әлеуметтік-орта және кәсіптік бағдарлы іскерлік ойындар өткізу;  

 мамандық таңдау барысындағы ұсыныстарды  түзету; 

 таңдаған мамандығы бойынша табысты жұмыс істейтін тірек-қимыл аппараты 

бұзылған мүгедектердің өмірі туралы танысу; 

 кәсіби жоспарларды құру және түзету; 

 балалардың ата-аналарын кәсіби бағдар беру қызметіне белсенді қосу;  

 мүгедектердің еңбегін пайдаланатын қаланың кейбір кәсіпорындарына 

экскурсия ұйымдастыру; 

 кейбір балалардың қарапайым ЖОО-да сырттай оқуға бағдарлануы, бұл үйден 

алыс кетпеуге мүмкіндік береді және сабаққа күнделікті қатысудан арылтады;  
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Бұл мақалада информатика педагогін даярлау бағытындағы магистранттарға 

ағылшын тілін заманауи үйрету/үйрену ерекшеліктері қарастырылады.   

Тірек сөздер: шетел тілі, үйрету, үйрену, әдіс, тәсіл, әдістеме, магистратура. 

 

В этой статье рассматриваются особенности современного обучения/изучения 

английского языка магистрантов в направлении по  подготовке педагогов информатики.   

Ключевые слова: иностранный язык, обучение, изучение, метод, способ, методика, 

магистратура. 

   
This article examines the features of modern teaching / learning of the English language 

of undergraduates in the direction of training informatics teachers. 

Key words: foreign language, teaching, learning, method, technique, master's degree.  

 

Бүгінгі күнде білім беруді интернационалдандыру экономикалық және ғылыми 

интеграцияны тереңдетуге, жаһандық коммуникацияларды дамытуға ықпал ететін әлемдегі 

ақпараттық және білім беру технологияларының даму факторы болып табылады. Қазіргі 

заманғы ақпараттық технологияларды экономикалық басқару жүйелерінде және күнделікті 

қызметте қолдану ақпарат ағымдарының көлемін, олардың осы жүйелердің жұмысындағы 

рөлін едәуір арттырады. Бұл үздіксіз кәсіби өсуге дайын мамандарды даярлауды қажет 

етеді. 

Шетел тілін білу заманауи маманның кәсіби дайындығының маңызды компоненті, 

оның білімінің көрсеткіші ретінде қарастырылады. Шетел тілін білу – техникалық 

факультеттердің түлектері, әсіресе ақпараттық технологиялар саласындағы мамандар үшін 

қажеттілік. Болашақ техникалық және лингвистикалық біліммен қаруланған мамандарға 

тиесілі. 

Ағылшын тілі ақпарат алудың және мамандық үйренудің құралы ретінде маңызды. 

Ағылшын тілін білу түлектерге шетелде магистратурада оқуға мүмкіндік береді, жұмысқа 

қабылдау кезінде, мансап баспалдағымен көтерілуде маңызды дәлел болады және олардың 

еңбекақы төлеу деңгейінің жоғарылауына сенуге мүмкіндік береді. 

Жоғары оқу орындарында оқитын студенттер ағылшын тілін оқу бағдарламасы 

аясында және қосымша кәсіби білім беру курстарында оқиды. Сауалнамалар көрсеткендей, 

біздің елдегі мектеп оқушылары мен студенттері басқа елдердегі құрдастарына қарағанда 

жеткілікті түрде ынталандырылмайды және олар мектепте және университетте ағылшын 

тілін үйрену үшін көптеген мүмкіндіктерді пайдаланбайды. Ағылшын тілі біздің мәдени, 

сонымен қатар «компьютерлік» тілдік ортаны байытады және толықтырады. 

Ендігі кезекте информатика мұғалімі магистранттарын даярлау барысында ағылшын 

тілін үйрету мен үйрену маңызы мен ерекшеліктері туралы зерделейік. Ағылшын тілін 

оқыту, әсіресе информатика мұғалімін даярлауда өте маңызды. Себебі, ағылшын тілі мен 

информатика бір-бірімен тығыз байланысты. Компьютерде ойдағыдай жұмыс жасау 

көбінесе ағылшын тілін жақсы білуге байланысты. Жай ғана мысал, пернетақта 
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батырмаларында ағылшын атаулары бар екенін білеміз. Бұл информатика сабағында 

ағылшын тілімен алғашқы кездесуіңіз. Информатиканы оқытуда және оқуда мұндай 

кездесулер әр қадамда кездесіп отырады. Информатика мұғалімі әр түрлі қолданбалы 

бағдарламалармен жұмыс істейді, оларда тек ағылшын атаулары ғана емес, сонымен қатар 

ағылшын тіліндегі мәзірлері де бар. Тіпті бағдарламалық тілдерді үйрену үшін ағылшын 

тілін меңгеру маңызды болып табылады. Сондықтан да информатика мұғалімі 

магистранттарын даярлау барысында ағылшын тілін оқыту өте маңызды болып табылады. 

Магистратураға түскен тілдік емес мамандықтарға арналған «Шетел тілі (кәсіби)»  

пәнінің басты мақсаты – жаратылыстану ғылымдары мен инженерлік-техникалық 

факультеттерінің магистранттары шетел тілін практикалық білуге қол жеткізуі, оны 

болашақ кәсіби қызметінде және ғылыми жұмысында, сонымен қатар күнделікті өмірде 

белсенді пайдалануға мүмкіндік беруі және кәсіби қарым-қатынаста қолдана алуы. Бұл 

пәннің мақсаты сонымен қатар шетел тіліндегі мәтіндерді дұрыс түсіну, аудару және өңдеу 

базасын құруды қамтиды. 

Магистратурада шетел тілін оқытуда білімдік және тәрбиелік мақсаттарға жету 

техникалық білім беруді ізгілендіру аспектісінде жүзеге асырылады және оқушылардың ой-

өрісін кеңейтуді, олардың жалпы мәдениеті мен білім деңгейін, сонымен қатар ойлау, 

қарым-қатынас және сөйлеу мәдениетін жоғарылатуды білдіреді. Шетел тілінің білім беру 

әлеуетін іске асыру мамандардың мәдениеттер арасындағы байланысты қалыптастыруға, 

халықаралық конференциялар мен симпозиумдарда өз елінің атынан шығуға көмектесуге 

дайын болуынан көрінеді. 

Жоғарғы оқу орындарында шетел тілін меңгеру магистранттар арасында бірқатар 

құзыреттілікті қалыптастыруды көздейді. Атап айтқанда, бітірушілер шетел тілінде ауызша 

және жазбаша қарым-қатынас жасап, тұлғааралық және мәдениаралық өзара әрекеттесу 

мәселелерін шеше алатын болады. Демек, студенттер белгілі бір деңгейге ие болады.  

Ол үшін оқытудың ұтымды және тиімді тәсілдері мен технологияларын, оқыту 

формалары мен әдістерін қолдануды талап етеді. Осы тұрғыда жаңа ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды қолдану, оқытудың белсенді әдістері, сараланған тәсіл 

туралы айту әдеттегідей. Алайда «негізгі элемент» дегеніміз - мұғалім оқушылармен 

тікелей жұмыс жасай отырып, сабақта қолданатын шет тілін оқыту әдістері мен тәсілдері. 

Магистранттардың білімі мен тілдік құралдарды меңгеруі, олардың қарым-қатынаста 

қолданылуы осы материалдың қаншалықты тиімді ұсынылғанына, шоғырланғанына, 

пысықталғанына байланысты.  

Мүмкіндік беретін әдіс:  

а) магистранттарды аутентивтік тақырыпты оқуға ынталандыру; 

ә) тілдік және сөйлеу құзыреттіліктерін дамытуға ықпал ету; 

б) материалды тезірек және берік игеруге ықпал етеді. Мұндай әдіс - бұл ойын.  

Магистранттар аудиториясында ойындарды қолдану орынды ма? Егер солай болса, 

қандай ойындар тіл дамытуға жақсы ықпал етеді? Қазіргі ғылымда ойындар балаларға да, 

ересектерге де шет тілін оқытуда тиімді қолдануға болатын әдіс ретінде қарастырылады. 

Қандай ойындар белгілі бір тілдік дағдыларды дамытуға ықпал ете алатындығын білуге 

мүмкіндік беретін ойындардың классификациясын беру орынды болар еді.  

Сонымен, М.Ф. Стронин ойындардың келесі түрлерін ажыратады:  

 лексикалық.; 

 грамматикалық.; 

 фонетикалық.; 

 емле; 

 шығармашылық.. 

Алғашқы төртеуді лингвистикалық деп аталатындарға жатқызуға болады, оның 

мақсаты тиісті дағдыларды қалыптастыру. Шығармашылық ойындар табиғатында күрделі, 

алынған білім мен дағдыларды ойын жағдайында шығармашылықпен қолдануды білдіреді. 
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Соңғы жылдары шетел тілін оқыту процесінде өзіндік жұмысты ұйымдастыруға 

көбірек көңіл бөлінуде. Шетел тілі саласындағы білім беру үдерісінің сәтті өтуінің кепілі – 

шетел тілін үйренушілердің сауатты ұйымдастырылған өзіндік жұмысы. 

Магистранттардың өнімді өзіндік жұмысы шетел тілін оқытуда маңызды болады. 

Мұғалімнің рөлі – оқушылардың өз бетінше орындайтын танымдық іс-әрекетін дұрыс 

бағыттау. 

Қоғамның қазіргі даму кезеңінде ағылшын тілін білу өте маңызды болып отыр. 

Шетел тілін үйрену қажеттілігіне ешкімді сендірудің қажеті жоқ, бұған өмірдің өзі куә. 

Теледидар бағдарламалары ағылшын тілінде жүргізіледі, ғылыми әдебиеттер шығарылады, 

заманауи әндер ойнатылады және шетелдік фильмдер көрсетіледі, сонымен қатар әр түрлі 

тұрмыстық техникаларға арналған нұсқаулар ағылшын тілінде жазылады және т.б. 

ағылшын тілін үйрену өте өзекті. Бірақ тілді оқыту үдерісін тиімді ету үшін оқытудың 

интерактивті әдістерін қолдану қажет. Білім берудің интерактивті түрлерін енгізу - қазіргі 

заманғы жоғары оқу орындарында студенттердің дайындығын жақсартудың маңызды 

бағыттарының бірі. Жаңа уақыт мұғалімі үшін өзінің білім саласында құзыретті болу 

жеткіліксіз, оқу процесінде қазіргі кезде оқытудың интерактивті әдістерін қолданумен 

байланысты әдістемелік жаңалықтарды қолдану қажет. Интерактивті оқыту студенттердің 

өз тәжірибесімен және достарының тәжірибесімен тікелей өзара әрекеттесуіне негізделген. 

Интерактивті оқытудың мақсаты – барлық студенттер оқытудың жоғары нәтижелеріне қол 

жеткізетін білім беру үдерісінің тиімділігін арттыру. 

Оқытудың бірқатар интерактивті әдістерін қарастырыңыз, оларды енгізу осы 

мақсатқа жетуге көмектеседі - білім беру үдерісінің тиімділігін арттыру және барлық 

студенттер үшін нәтижеге жету.  

1. Топтық талқылау. Топтық пікірталас, әдетте, белгілі бір тақырыпта өткізіледі және 

дұрыс шешім табуға және өзара түсіністікке қол жеткізуге бағытталған. Топтық 

пікірталастар зерттелген материалды жақсы игеруге ықпал етеді. 

2. Тренинг – бұл интерактивті оқыту формасы, оның мақсаты қарым-қатынас кезінде 

тұлғааралық дағдыларды және кәсіби мінез-құлықты дамыту болып табылады. Тренингтің 

артықшылығы - барлық қатысушылар оқу процесіне белсенді қатысады. 

3. Талқылау барысында қатысушылар мәселелерді көпшілік алдында талқылауы 

немесе даулы мәселелер бойынша білімдерімен, пікірлерімен, идеяларымен еркін алмасуы 

керек. Оның маңызды ерекшелігі – әртүрлі көзқарастар мен ұстанымдардың диалогтық-

пікірталастық және даулы-коллизиялық үйлесімі. Талқылау - бұл шетел тілін 

үйренушілерге бағытталған оқыту. Бұл әдіс олардың бір-бірімен белсенді өзара 

әрекеттесуімен және оқытушы тарапынан интенсивті, тұлғаға бағытталған оқуымен 

сипатталады. Талқылаудың артықшылығы - бұл топтың мәселені қаншалықты 

түсінетіндігін көрсетеді. 

4. «Миға шабуыл» әдісі. Бұл шығармашылықты ынталандыру арқылы мәселелерді 

шешудің өте танымал әдісі. Бұл әдіс бойынша шетел тілін үйретуші үйренушілер тобына 

қойылған сұраққа мүмкіндігінше көп жауап беруге шақырады. «Миға шабуыл» үш кезеңде 

өтеді. Бірінші кезеңде топқа проблема қойылады. Қатысушылар бірінен соң бірі дәл және 

нақты түрде болжам жасайды, мұғалім өз ойларын тақтаға немесе постерге ешқандай 

түсініктеме бермей жазады. Екінші кезең - осы идеяларды талқылау және пікір алмасу. Бұл 

кезеңде топ өз идеяларын қолдану немесе жетілдіру жолын іздеуі керек. Үшінші кезеңде 

топ жұмыс нәтижелерін ұсынады. 

5. Проблемалық оқыту. Проблемалық оқыту жағдайында білім беру проблемасы 

немесе проблемалық тапсырма ғана емес, сонымен қатар үйретушінің сұрақтарды шебер 

ұсынуы маңызды. Үйренулердің іс-әрекетін ұйымдастыру процесіндегі сұрақтар оларды 

есте сақтау арқылы алынған ақпаратты көбейтуге және репродуктивті әрекеттерді 

орындауға үйретуге көмектеседі. 

Бұл мақалада біз информатика мұғалімі магистранттарын даярлау барысында 
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ағылшын тілін үйретудің әртүрлі тәсілдерін зерттеп талдадық. Осы тұста тәсілдердің 

тиімді, әрі іске асуы үшін әрдайым магистрант тарапынан оқуға деген ынта және 

қызығушылығы болуы қажет. Ынта мен қызығушылық тууына әсер ететін алдымен 

қажеттіліктерді атап өткен жөн. 

Магистратурада оқитын магистранттар шетел тілінде баяндамалар мен 

презентацияларды өз бетінше дайындау үшін тақырыптық мақалалар жарияланатын және 

қазіргі заманғы ғылымның өзекті мәселелері бойынша пікірталастар жүргізілетін 

мамандандырылған веб-сайттардың материалдарын қолдана білуі керек. Сонымен қатар 

олар заманауи іздеу жүйелерін қолдана білуі керек, оңтайлы іздеу нәтижелерін қамтамасыз 

ету үшін кілт сөздерді дұрыс таңдайды. 

Шетел тілінде үй тапсырмасын өздігінен дайындауға арналған электронды 

дереккөздерді пайдалану міндетті талап болып табылады, өйткені қазіргі әлемде кез-келген 

білім саласының маманы интернет-ресурстарға қол жеткізбестен жасай алмайды. Алынған 

шетел тіліндегі ақпараттарды өңдеу дербес компьютердің мүмкіндіктерін пайдалану 

арқылы жүзеге асырылады. 

Магистранттар орындайтын дәстүрлі тапсырма түрлерінің бірі – негізгі мамандық 

бойынша материалдарды жеке оқу. Оқу іс-әрекетінің осы түрінің бірінші кезектегі міндеті 

- болашақ шеберлерге өз мамандықтары бойынша мәтіндерді оқып, оны түсінуге және 

кәсіби маңызды ақпаратты сауатты шығаруға үйрету. Жеке оқу – бұл оқудың мазмұндық 

жағына назар аудара отырып, үлкен көлемдегі мәтінді үлкен жылдамдықпен өз бетінше оқи 

алуды көздейтін ауқымды оқу. Жеке оқуға арналған тапсырмаларды орындау үшін 

магистранттар өз мамандықтары бойынша мәтіндердің қажетті көлемін таңдау керек. Бұл 

соңғы онжылдықта оқылатын және ана тіліндегі сөйлеушілер жазған академиялық 

мақалалар болуы керек. Мұндай мақалаларды «қағаз түрінде» табу өте қиын, бірақ бүгінгі 

таңда кез-келген мамандық бойынша ең заманауи ғылыми жарияланымдарды таба алатын 

тамаша ақпарат көзі – Интернет бар. 

Барлық жетекші ғылыми журналдарда олардың мақалалары мен шолуларын көруге 

болатын онлайн-нұсқалары бар. Алайда, бұл үшін магистранттар ғаламдық желіден ақпарат 

іздеу дағдыларын, кілт сөздерді дұрыс таңдап, іздеу жүйесі ұсынған нәтижелерді мұқият 

бағалау дағдыларын жақсы білуі керек.  

Жоғарыда аталған қажеттіліктерді топтай келе, мынадай түйін жасауға болады – 

информатика мұғалімі магистранты оқу барысында кез-келген ғылыми жұмыс және 

диссертацияларды жазуда мәселелерді терең әрі кең түрде қарастыру үшін ақпаратты тек 

қазақ және орыс тілінде ғана емес, ағылшын тілінде де іздеуі керек. Өйткені, ағылшын 

тілінде ақпарат өте көп және терең зерттелген, онымен қоса ақпараттарды өзге тілге аудару 

барысында кейбір тұста бұрмаланушылықтар болуы мүмкін болғандықтан, ағылшын 

тіліндегі ақпаратты тікелей түсіну маңызды. 

Жоғарыда қарастырылған ақпараттарды қорытындылай келе, информатика 

саласында ағылшын тілін меңгерудің маңызы зор екенін және ағылшын тілін оқыту 

барысында оқытушының білімі мен біліктілігі ғана емес, магистранттың да өз алдына 

талабы мен ынтасы маңызды рөл атқаратынын ұғындық. Оған қоса ғылым мен технология 

заманының болашақ информатика мамандарына қояр талабы да, информатика 

мамандығының ағылшын тілімен тығыз байланысы да ағылшын тілін меңгерудің 

өзектілігін айқындай түседі. 

Сондықтан да, ағылшын тілі мұғалімі информатика магистранттарын оқыту 

барысында қазіргі заманғы тәсілдерді пайдалана отырып студенттерді тек теориялық 

бағытта емес, практикалық және еркін меңгеруге атсалысуы маңызды.  

Өз кезегінде информатика мамандығы магистранттары ағылшын тілін үйренуді тек 

информатика саласымен ғана байланыстырмай, білікті маман даярлауы үшін және 

болашақтағы ағылшын тілінің қажеттілігін түсіне білген жағдайда ғана ынта-жігері артпақ. 
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Мақалада ғылыми деректердің негізінде «білім беру ортасы», «пәндік – 

дамытушылық орта» ұғымдарына шетелдік авторлардың берген анықтамалары 

бойынша талдау жасалған. Сонымен қатар, білім беру ортасының компоненттері, 

міндеттері, талаптары және қағидаттары жайлы айтылған. Кез келген жас 

топтарының пәндік-дамытушы ортасын құру кезінде, тәрбие-білім беру процесіне 

қатысушылардың  өзара іс-қимылының психологиялық негіздері, заманауи ортаның 

дизаины, осы орта бағытталған жас топтарының психологиялық ерекшеліктері 

ескеріледі. Мектепке дейінгі білім беру заңнамасындағы жаһандық өзгерістерге 

байланысты барлық балабақшалар, олардың интерьерлері, материалдық-техникалық 

жабдықталуы жаңартылуда. Балабақша өзгерту және қайта құру процесінде, ойын 

жабдықтарын, балалар мен ойын жиһаздарын жаңарту тәрбиеленушілерге жағымды 

әсер етеді. Балалар еліміздің зияткерлік әлеуетінің болашағы болғандықтан, мектепке 

дейінгі сапалы тәрбие мен оқыту және балалардың қабілеттерін дамыту, қоғам үшін өте 

маңызды болып табылады. Жайлы орта балалардың психофизикалық денсаулығын 

сақтауға мүмкіндік береді, олардың білім беру қызметіне оңтайлы қосылуына, өзін-өзі 

табысты іске асыруына ықпал етеді, оқыту және тәрбиелеу процесі субъектілерінің 

өзара жағымды қарым-қатынасын күшейтеді, баланың белсенділігіне, сенімділігіне, 

шығармашылықтың көрінуіне ықпал етеді. Сол себепті  баланың ортасы жайлылық, яғни 

қолайлылық, қауіпсіздік критерийіне сәйкес келуіне жағдай жасауымыз керек.. 

Тірек  сөздер: білім беру ортасы, заттық-дамытушы орта, талаптар, 

әдістемелік ұстанымдар, даму деңгейі, қағидаттар, компоненттер. 

 

В статье на основе научных источников проведен анализ понятий 

«образовательная среда», «предметно – развивающая среда» по определениям, выданным 

зарубежными авторами. Также было сказано о компонентах, задачах, требованиях и 

принципах образовательной среды. При создании предметно-развивающей среды любой 

возрастной группы учитываются психологические основы взаимодействия участников 

воспитательно-образовательного процесса, дизайн современной среды, психологические 

особенности возрастных групп, ориентированных на эту среду. В связи с глобальными 

изменениями в законодательстве дошкольного образования обновляются все детские 

сады, их интерьеры, материально-техническое оснащение. В процессе перестройки и 

реконструкции детского сада, обновление игрового оборудования, детской и игровой 

мебели оказывает положительное влияние на воспитанников. Так как дети являются 
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перспективами интеллектуального потенциала нашей страны, качественное дошкольное 

воспитание и обучение и развитие способностей детей, являются очень важными для 

общества. Благоприятная среда позволяет сохранить психофизическое здоровье детей, 

способствует их оптимальному включению в образовательную деятельность, успешной 

самореализации, усиливает позитивные взаимоотношения субъектов образовательного и 

воспитательного процесса, способствует активности, надежности, проявлению 

творчества ребенка. Поэтому мы должны создать условия для того, чтобы среда ребенка 

соответствовала критериям комфортности, удобства, безопасности. 

Ключевые слова: образовательная среда, предметно-развивающая среда, 

требования, методические принципы, уровень развития, принципы, компоненты. 

 

The аrticle аnаlyzes the concepts of "educаtionаl environment" аnd "subject – developing 

environment" bаsed on the definitions issued by foreign аuthors. They аlso spoke аbout the 

components, tаsks, requirements аnd principles of the educаtionаl environment. When creаting а 

subject-developing environment for аny аge group, the psychologicаl foundаtions of interаction 

between pаrticipаnts in the educаtionаl process, the design of the modern environment, аnd the 

psychologicаl chаrаcteristics of аge groups focused on this environment аre tаken into аccount. 

In connection with globаl chаnges in the legislаtion of preschool educаtion, аll kindergаrtens, 

their interiors, аnd mаteriаl аnd technicаl equipment аre being updаted. In the process of 

restructuring аnd reconstruction of the kindergаrten, updаting the plаy equipment, children's аnd 

plаy furniture hаs а positive impаct on the pupils. Since children аre prospects for the intellectuаl 

potentiаl of our country, high-quаlity preschool educаtion аnd trаining аnd development of 

children's аbilities аre very importаnt for society. А fаvorаble environment аllows you to preserve 

the mentаl аnd physicаl heаlth of children, promotes their optimаl inclusion in educаtionаl 

аctivities, successful self-reаlizаtion, strengthens positive relаtionships between the subjects of the 

educаtionаl аnd educаtionаl process, promotes аctivity, reliаbility, аnd mаnifestаtion of the child's 

creаtivity.Therefore, we must creаte conditions for the child's environment to meet the criteriа of 

comfort, convenience, аnd sаfety. 

Keywords: educаtionаl environment, subject-developing environment, requirements, 

methodologicаl principles, level of development, principles, components. 

 

Кіріспе 

Қазіргі заманғы мектепке дейінгі мекеме - бұл баланың  ересектермен және 

құрдастарымен эмоционалдық-практикалық қарым-қатынас орнатып, және  оның дамуы 

үшін маңызы бар орта. Жан-жақты дамыған тұлға қалыптастыру үшін  балабақша 

топтарында дамытатын пәндік-кеңістіктік ортаны құру маңызды болып табылады. 

Мектепке дейінгі білім беруде соңғы жылдары мектепке дейінгі мекемелерге өз 

қызметін нақты жүзеге асыруға мүмкіндік беретін нормативтік-құқықтық, әкімшілік, 

экономикалық, әлеуметтік-мәдени жағдайлардың жаңа жүйесі қалыптасты. Бұл баланың 

даму ортасының өзгеруіне да қатысты. 

Мектепке дейінгі ұйымдардың маңызды міндеті әр баланың шығармашылық 

қызметін қамтамасыз ететін, балаға өзін толық жетілдіруге және өзінің белсенділігін, 

танымдылығын  көрсетуге мүмкіндік беретін-дамытушы білім кеңістігін  ұйымдастыру. 

Дамытушы білім кеңістігі - балалардың дамуының маңызды факторы болып табылады. 

Баланың толықтай дамуы үшін балалар жарқын, көркем өмірді қабылдай алатындай 

жағдайлар туғызу қажет. Бұл тақырып көп жылдар бойы ғалымдар мен педагогтардың 

ғылыми қызығушылықтарын тудырып келген. 

Біздің елімізде де, шетелде де білім беру ортасын зерттеуге деген ғылыми 

қызығушылық қазіргі уақытта да өте өзекті болып отыр.  Біздің ойымызша, білім беру 

ортасы тұлғаның қалыптасуын анықтайтын жағдайлар жүйесі ретінде ғана емес, сонымен 

қатар адамның дамуы үшін мүмкіндіктер кешені ретінде қарастырылғаны жөн. 
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Осыған орай әртүрлі ғалымдар мен педагогтардың еңбектеріне сүйене 

отырып, «дамытушы білім кеңістігі» ұғымына талдау жүргізсек. Пәндік-

дамытушылық орта ұғымы "баланың рухани және физикалық дамуының мазмұнын 

функционалдық модельдейтін материалдық нысандар жүйесі" (С.Л. Новоселова)  ретінде 

анықталады[1]. Аса көрнекті философ және педагог Жан Жак Руссо, алғашқылардың бірі 

болып ортаны тұлғаның тиімді өзін-өзі дамыту шарты ретінде қарастыруды ұсынды[2]. 

Селестен Френе дамытушы білім ортасы арқылы бала өзінің жеке қабілеттері мен 

мүмкіндіктерін дамыта алады деп санайды[3]. Ересек адамның рөлі бала тұлғасының 

барынша дамуына ықпал ететін ортаны дұрыс үлгілеуден тұрады. Қазіргі заманғы 

ғалымдар мен педагогтар, бұл ретте қоршаған кеңістік, яғни дамытушы білім беру ортасы, 

мектепке дейінгі кіші және үлкен жастағы балалардың қажеттіліктері мен 

қызығушылықтарына сәйкес өзгеріске дайын болуы тиіс деп санайды. Мұндай ортада 

жекелеген тәрбиеленушілер мен топтың барлық балалары белсенді коммуникативтік-

сөйлеу және танымдық-шығармашылық қызметке бір мезгілде қосылуы мүмкін.  

Негізгі бөлім. 

Белгілі ғалымдар мен педагогтардың еңбектеріне сүйеніп, талдау жүргізу 

нәтижесінде, бірнеше  қарама-қайшылықтарды атап көрсетуге мүмкіндік береді:   

1. Мектепке дейінгі ұйымдардағы заттық-дамытушы ортаның маңыздылығы мен 

мәселенің әдебиеттер мен  ғылыми еңбектерде  жеткілікті қарастырылмағандығы;   

2. Мектепке дейінгі ұйымдарда балаларды дамыту үдерісін оңтайлы қамтамасыз 

ететін дамытушы білім кеңістігін құру моделін іздеу, дайындау және меңгеру қажеттілігі 

мен тиісті әдістеменің болмауы. 

Айқындалған мәселенің маңыздылығы мен көрсетілген қарама-қайшылықтар 

негізінде, білім беру ортасы және оның  маңыздылығына тоқталатын  болсақ; 

 Білім беру ортасы - бұл мектепке дейінгі мекемеде балалардың дамуын 

қамтамасыз ететін жағдайлар кешені. 

Мектепке дейінгі ұйымның дамытушы білім беру ортасы мынадай 

компоненттерден тұрады: 

- педагогикалық үрдіске қатысушылардың өзара іс-қимылы; 

- дамытушы-  пәндік орта; 

- мектепке дейінгі білім беру мазмұны. 

1. Педагогикалық үдеріске қатысушылардың өзара іс – қимылы - бұл бірлескен 

міндеттер мен нәтижелерге қол жеткізу бойынша педагогтың, тәрбиеленушілердің және 

ата-аналардың келісілгенортақ қызметі. 

2. Дамытушы - пәндік  орта-білім беру ортасының құрамдас бөлігі. Ол білім беру 

жабдықтарымен, материалдармен,  жиһаздармен, ойындармен, ойыншықтармен  және т. 

б. материалдармен жабдықталған.  

3. Мектепке дейінгі білім беру мазмұны – бұл білім, білік және дағды, 

дүниетанымдық және адамгершілік - эстетикалық идеялар, сондай-ақ әлеуметтік, 

танымдық және шығармашылық тәжірибе элементтерінің жүйесі. 

Мектепке дейінгі мекеменің білім беру ортасының барлық компоненттері өзара 

байланысты және өзара шарттастырылған. 

Мектепке дейінгі білім берудің негізгі білім беру бағдарламасын табысты іске 

асырудың  қажетті шарты - білім беру ортасын дұрыс  құру болып табылады, және ол 

білім беру ортасы бірнеше міндеттерді жүзеге асыруы тиіс. Олар:  

- балалардың дене және психикалық денсаулығын сақтауға және нығайтуға 

кепілдік береді; 

- балалардың эмоционалдық саулығын қамтамасыз етеді; 

- педагогикалық қызметкерлердің кәсіби дамуына ықпал етеді; 

- мектепке дейінгі білім беруді дамыту үшін жағдай жасайды; 

- мектепке дейінгі білім берудің ашықтығын қамтамасыз етеді; 
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- ата-аналардың  білім беру қызметіне қатысуы үшін жағдай жасайды. 

Талдау нәтижесі көрсеткендей, мектепке дейінгі мекеменің  білім беру ортасы, 

білім беру үдерісінің нәтижелеріне, тұлғааралық қарым-қатынас сипатына, әрбір 

мектепке дейінгі баланың дамуына тікелей  әсер етеді. 

 Қазіргі таңда мектепке дейінгі мекемелерде дербес-тәжірибелік, демократиялық, 

инклюзивтік білім беру ортасын құруға тырысады. Осыған орай, білім беру ортасына 

белгілі бір талаптар қойылады: 

 сапа; 

 дамыту сипаты; 

 жайлылық 

  Ортаның сапасы бойынша келесі қағидаттарды іске асырылады: 

 табиғаттылық; 

 жүйелілік; 

 көп функционалды және динамикалық; 

 өзгертілмелі; 

 мазмұны бойынша вариативтілік; 

 эстетикалық; 

Дамытушы орта баланың тіршілік әрекетінің шарты ғана емес, сонымен қатар жеке 

тұлғаның қалыптасуы мен дамуына әсер етудің әлеуетті құралы болып табылады. 

Дамытушы орта маңызды қызметтерді жүзеге асырады. 

Ғылыми еңбектерге сүйене отырып, білім беру ортасын ұйымдастыру кезінде 

келесі талаптар ұсынамыз: 

* жеке қажеттіліктерді ескере отырып, баланың белсенділігін, дербестігін, 

шығармашылық қабілеттерін іске асыруды дамытудың маңызды шарты ретінде икемді 

кешенді аймақтауды қамтамасыз ету; 

* тұрақтылық - ортақ ойын кеңістігін бөлу кезінде бір кеңістіктің бір жағында 

тұрақты элементтері бар жабдықтар  және екінші жағында,  жылжымалы (өзгеретін) 

элементтері және ауыспалы жабдықтар қойылады. 

* мектепке дейінгі ұйымда эстетикалық талғамға сәйкес келетін және балалардың 

эмоционалдық-жағымды  көңіл-күйін қалыптастыратын интерьер жасау арқылы іске 

асырылады. Балалардың көзіне жақсы түсетін ашық түстер қолданған жөн.(жасыл, сары, 

көк, ақ, және т.б); 

*  қыз балалар мен ұл балалардың даму ерекшеліктерін ескере отырып, ортаны 

ыңғайлы орналастыру. Қыз балаларға арналған ойын алаңдары (асхана,тігін 

алаңы,медбике жабдықтары). Ұл балаларға арналған ойын алаңдары (автокөлік тұрағы 

және т.б) 

Жайлы орта балалардың психофизикалық денсаулығын сақтауға мүмкіндік береді, 

олардың білім беру қызметіне оңтайлы қосылуына, өзін-өзі табысты іске асыруына ықпал 

етеді, оқыту және тәрбиелеу процесі субъектілерінің өзара жағымды қарым-қатынасын 

күшейтеді, баланың белсенділігіне, сенімділігіне, шығармашылықтың қабілетінің 

дамуына ықпал етеді. Баланың ортасы жайлылық, яғни қолайлылық, қауіпсіздік 

критерийіне сәйкес  келуі шарт. 

Қолайлы орта құруға қойылатын негізгі талаптар: 

* қолайлы психологиялық климат (тыныш, тілектес атмосфера, баланың жеке 

ерекшеліктерін есепке алу, ересектердің кәсіби деңгейі); 

* баланың өмірі мен денсаулығы үшін дамытушы - кеңістіктік ортаның қауіпсіздігі 

(балалар жиһазының, ойын және дидактикалық материалдардың  санитарлық-гигиеналық 

талаптарға сәйкестігі); 

Орта мазмұны екі негізгі компонентті қамтиды: 

* Мектепке дейінгі ұйымның пәндік - кеңістіктік ортасы; 

* Әлеуметтік - мәдени орта - рухани құндылықтар жүйесі; 
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Мектепке дейінгі мекемеде мақсатты ұйымдастырылған білім беру ортасы әр 

баланы үйлесімді дамыту мен тәрбиелеуде үлкен рөл атқарады. Негізгі функциядан басқа, 

ол эстетикалық функцияны да атқарады: балаларда қуаныш сезімін, балабақшаға деген 

эмоционалды жағымды қарым-қатынасты, оған күн сайын баруға ықыластын тудырады. 

Балабақшаның әртүрлі жас топтарындағы заттық - дамытушылық ортаны 

ұйымдастыра отырып тәрбиешілер,  балалардың ойын әрекетін дамытудың кезеңдік 

ерекшелігін, тәрбиенің жеке тұлғалық қағидасын есте ұстаулары керек. Заттық орта 

мектепке дейінгі ұйымдарда іске асырылатын бағдарламаға сәйкес жобалануы тиіс. Бұл 

ретте тәрбиеші топтың ерекшеліктерін ескеруі, жалпы балалар тобын және әр баланың 

дербес ерекшелігін, олардың қызығушылықтарын, қабілеттері мен тілектерін білуі 

тиіс.[4] 

 Талдау нәтижесіне сүйенетін болсақ, кез - келген жас топтарының пәндік-

дамытушы ортасын құру кезінде, тәрбие - білім беру процесіне қатысушылардың өзара іс 

- қимылының психологиялық негіздері, заманауи ортаның дизайны, осы орта бағытталған 

жас топтарының психологиялық ерекшеліктері ескеріледі. Мектепке дейінгі білім беру 

заңнамасындағы жаһандық өзгерістерге байланысты барлық балабақшалар, олардың 

интерьерлері, материалдық-техникалық жабдықталуы жаңартылуда. Балабақша өзгерту 

және қайта құру процесінде, ойын жабдықтарын, балалар мен ойын жиһаздарын жаңарту 

тәрбиеленушілерге жағымды әсер етеді. 

Сонымен қатар, мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесін дамыту Қазақстан 

Республикасы мемлекеттік саясатының басым бағыты болып табылады. Сапалы мектепке 

дейінгі білім беру және балалардың қабілеттерін дамыту қоғам үшін маңызды мәнге ие,  

балалар еліміздің зияткерлік әлеуетінің болашағы. 

Осыған  сәйкес  тәрбие мен оқыту мазмұнының тұтастығы мен сабақтастығына 

қамтамасыз ететін , мектепке дейінгі ұйымдарда педагогикалық процесті ұйымдастыруда 

мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың бірыңғай үлгілік оқу бағдарламасын әзірленді. 

Мектепке дейінгі ұйымдар қызметі үлгілік оқу бағдарламасының   қағидаларына мен 

талаптарына   сәйкес жүзеге асырылады[5]. 

Стандартта мектеп жасына дейінгі  балалардың дайындық деңгейіне, мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнына және оқу жүйесіне қойылатын талаптар 

айқындалған. 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұны балалардың жас ерекшеліктері 

мен психологиялық және физиологиялық ерекшеліктерін ескере отырып,  баланың жан-

жақты дамуына негіз болатын, «Денсаулық», «Қатынас», «Таным», «Шығармашылық», 

«Әлеумет» білім беру салаларын жіктеп  қарастырды. Осы салалар бойынша мектепке 

дейінгі мекемелерде арнайы білім беру  орталары ұйымдастырылған. 

Бірінші, «Денсаулық» білім беру саласының  мазмұны баланың денсаулығын 

сақтауға және нығайтуға, балабақшада, үйде, көшеде, табиғат жағдайларында қауіпсіз, 

мінез-құлық дағдыларын қалыптастыруға және балалардың қимыл-қозғалысын, негізгі 

қимылдарды жетілдіруге  бағытталған. Осы сала негізінде балалар бос уақыттарында 

әртүрлі дене шынықтыру құралдарын пайдаланып, өзараларында бірге шынығып, ойнай 

алады.Осы сала негізінде «Дене шынықтыру», «Қауіпсіз мінез-құлық ережелері» сияқты 

ұйымдастырылған оқу қызметтері жүзеге асырылады. 

Екінші, «Қатынас» білім беру саласының мазмұны бала тілін дамытуға, 

коммуникативтік-тілдік құзыреттілігін  қалыптастыруға, белсенді сөздік қорын, 

грамматикалық құрылымды, тіл мәдениетін, байланыстырып сөйлеуін жетілдіруге 

бағытталған[5]. Осы  сала бойынша мектепке дейінгі ұйымдарда арнайы білім беру ортасы 

құрылған. Бұл орта қазақ, орыс, ағылшын тілдеріндегі ертегі кітаптармен, әліппелермен, 

мақал-мәтелдермен және балалар әдебиеттерімен жабдықталады. Кез- келген бала қалаған 

кітабын ашып көріп,сол материалдармен жұмыс жасай алады. Сонымен қатар, «сөйлеуді 

дамыту», «көркем әдебиет», «орыс тілі», «ағылшын тілі» сияқты ұйымдастырылған оқу 
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қызметтері өткізіледі. 

 Үшінші, «Таным» білім беру саласының мазмұны қарапайым математикалық 

ұғымдарды қалыптастырады, құрастыру негіздерімен таныстыра отырып,сенсориканы 

дамытуға бағытталған [5]. Осы сала бойынша мектепке дейінгі ұйымдарда арнайы білім 

беру ортасы құрылады. Бұл орта геометриялық пішіндермен, санауға арналған 

дидактикалық материалдармен, текшелермен және әртүрлі құрастырғыштармен 

жабдықталады.Осы сала негізінде «Қарапайым математикалық ұғымдармен таныстыру», 

«Жаратылыстану», «Құрастыру» сияқты ұйымдастырылған оқу қызметтері өткізіледі. 

Төртінші, «Шығармашылық» білім беру саласының мазмұны сурет салу, мүсіндеу, 

жапсыру, қоршаған ортаға эстетикалық қатынасты қалыптастыруды, өнер түрлері туралы 

қарапайым түсініктерді қалыптастыруды көздейді[5]. Бұл сала бойынша мектепке дейінгі 

ұйымдардағы білім беру ортасы мүсіндеуге, жапсыруға арналған құралдармен, 

музыкалық аспаптармен жабдықталады. Мектепке дейінгі ұйымдарда «Сурет салу», 

«Аппликация», «Мүсіндеу», «Музыка» сияқты ұйымдастырылған оқу қызметтері 

жүргізіледі. 

Бесінші, «Әлеумет» білім беру саласы адамгершілік қағидаттарын, сондай-ақ 

жалпы адамзаттық құндылықтарды меңгеруді, баланың ересектермен және 

қатарластарымен  қарым-қатынас жасай білуін,  дербес болуын қарастырады[5]. Осы сала 

бойынша жабдықталған білім беру ортасында сюжетті-рольдік ойындар (дәрігер, 

шаштараз, отбасы,асхана), адамгершілік нормаларына байланысты көрнекі суреттер, 

және т.б дидактикалық материалдар бар.Осыған орай, мектепке дейінгі мекемелерде 

«Өзін-өзі тану», «Қоршаған ортамен таныстыру», «Экология негіздері» сияқты 

ұйымдастырылған оқу қызметтері өткізіледі.  

Қорытындылай келе, мақсатты ұйымдастырылған білім беру ортасы әр баланы 

үйлесімді дамыту мен тәрбиелеуде үлкен рөл атқарады. Баланың дамуы педагогпен 

ұйымдастырылатын оның ересектермен және қатарластарымен әртүрлі нысандағы қарым-

қатынасының мазмұнды іс-әрекетінде жүзеге асатындығы мәлім. Білім беру ортасы 

белгілі бір міндеттер атқара отырып, талаптар мен қағидаттарға сәйкес келуі қажет. Осы 

ортада мектеп жасына дейінгі баланың өзіндік физикалық функциясы дамиды, сенсорлық 

дағдылары қалыптасады, өмірлік тәжірибе жинақтайды, әртүрлі заттарды және 

құбылыстарды реттеу мен салыстыруға үйретеді, ересектермен, қатарластарымен өзара 

эмоционалдық- практикалық тәжірибеге ие болады, өзіндік тәжірибеде білім алады. 

Мектепке дейінгі ұйымдарда ұйымдастырылған білім кеңістігі   әр балаға тұлғаның 

қандай да бір қасиетін иеленуге, жан-жақты дамуына мүмкіндік береді. Топта білім 

кеңістігін  ұйымдастыру кезінде педагогтарға әрбір баланың тұлғалық негізгі 

сипаттарының қалыптасуына, оның қызығушылықтары мен қабілеттерінің  дамуына 

көмектесетін барлық жағдайды ескеруі тиіс. Дамытушы білім кеңістігін  

тәрбиеленушілердің жас ерекшеліктеріне, оқу кезеңі және педагогтармен іске 

асырылатын бағдарламаға байланысты өзгеру керектігін естен шығармаған жөн. 

Мемлекетімізде қабылданған  «Үлгілік оқу бағдарламасы» негізінде мектепке дейінгі 

мекемелерде бес білім беру саласы бойынша дамытушы білім беру орталары 

ұйымдастырылған. Осы дамытушы орталардың негізінде балалар жан- жақты дамып, 

тұлға ретінде жетіліп, қалыптасады. 
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ӘОЖ 37 

 

БІЗДІҢ БОЛАШАҚТАҒЫ БАҒЫТЫМЫЗ –САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ 

 

Мамыров А.А.1, Дуанаев А.1мұғалім, Шамгунов К.А.2 магистр 

Ш. Уалиханов атындағы орта мектеп, Кербұлақ ауданы, Алматы облысы 

Алматы Ұлттық медициналық колледжі2, Алматы қаласы 

 

Ғылыми еңбекте қоғамдық дамудың жаңа міндеттерінің пайда болуы спорт және 

дене шынықтыру саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру үшін басым 

бағыттар спектрін айқындайтындығы, мұндай бағыттардың ең маңыздылары - 

жетекші әлемдік тәжірибеге сүйену, саланы басқару мен дамытуға ғылыми тәсілдер мен 

қағидаттарды, инновацияларды кеңінен енгізу және т.б. мәселелер қарастырылған. 

Сонымен қатар, елімізде тек заманауи спорт түрлеріне ғана көңіл бөлмей, ұлттық 

спорт түрлерін дамыту мәселесіне айрықша назар аудару керек екендігіне айқын назар 

аударылған. 

Тірек сөздер: денсаулық, салауатты өмір, спортшылар, спорт түрлері, дене 

шынықтыру. 

 

В научном труде рассмотрены вопросы, что появление новых задач общественного 

развития определило спектр приоритетных направлений для повышения эффективности 

государственной политики в области спорта и физической культуры, наиболее важными 

из таких направлений - опираться на ведущее мировой опыт, широко внедрять научные 

подходы и принципы управления и развития отрасли, инновации и др. Кроме того, особое 

внимание уделяется развитию национальных видов спорта в нашей стране, не только 

современных видов спорта, но и развитию национальных видов спорта.  

Ключевые слова. Здоровье, здоровый образ жизни, спортсмены, виды спорта, 

физическая культура. 

 

The scientific work considers the issues that the emergence of new tasks of social 

development has determined a range of priority areas for improving the effectiveness of state 

policy in the field of sports and physical culture. the most important of these areas is to rely on the 

world's leading experience, widely implement scientific approaches and principles of management 

and development of the industry, innovations, etc. In addition, special attention is paid to the 

development of national sports in our country, not only modern sports, but also the development 

of national sports.  

Keyword. Health, healthy lifestyle, athletes, sports, physical culture. 

 

Бірінші байлық – денсаулық дейміз. Бірақ осы сөздің салмағын, жүктер жауапкершілігін 

көбіне сезбейтін де, мойындамайтын да сыңайлымыз. Айтылған сәтте көңілімізге қонады, 

құлағымызға жағады. Келісеміз. Сонсоң өзіміз ауа жайылып жүре береміз. Сөйтіп күндердің 

күнінде бір арылмас дертке шалдығып санымызды соғамыз. «Жалған – ай!» деп көкірегіміз 

қарс айырылып, өмірден түңіле бастаймыз. 

«Тәннен жан артық еді, - дейді Абай атамыз - тәнді жанға бас ұрғызса керек еді. Жоқ біз 

олай қылмады, ұзақтай шулап, қарғадай барқылдадық. Жан бізді жас күнімізде билеп жүрген 

еді. Ержеткен соң, күш енген соң, оған билетпедік, жанды тәнге бас ұрғыздық, ешнәрсеге 

көңілмен қарамадық, көңіл айтып тұрса сенбедік. Көзбен көрген нәрсенің де сыртын 

көргеннен-ақ тойдық…» 

Тәннен жан артық… Билік жанда ғой. Бірақ ғұмырымыз аз ба, көп пе… кеше, бүгін, 

шамасы ертең де билік жанда емес тәнде Пендешіліктен тәнді тоғайтып, сөйтіп аурулар 

қатарын молайтып жүрген жай бар. Тым болмаса, жан мен тән бірлігін, ара қатынасындағы 
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бірлікті неге сақтамасқа? Біреу үшін емес, өзің үшін, отбасың, өзіңсіз толайым болмайтын 

көкірегің үшін. 

Денсаулық - тән, рухани және әлеуметтік игіліктің жиынтығы. Денені үнемі 

ширықтыру, шынықтыру, сананың сапа деңгейін көтеру, интеллект өрісін биіктету, рухыңды 

шыңдау - бәрі де денсаулыққа қызмет етеді десек қателеспейміз. 

Қазіргі уақыттағы әлеуметтік - экономикалық жағдай, тіршілік деңгейінің құлдырауы және 

экологиялық қолайсыздық Қазақстан Республикасының бүкіл халқының, әсіресе, өскелең 

ұрпақтың денсаулығына кері әсерін тигізуде. 

Кез келген елдің болашағы –оның басты құндылығы -халқының денсаулығына 

байланысты. Біздің болашақтағы бағытымыз –салауатты өмір салты. «Денсаулық», 

«Салауатты өмір» ұғымдары денсаулықты сақтаудың басты терминдері ретінде                                      

У. Жәнібеков, К.С. Әбішев, К.Д. Ордабаев, А.К. Айтпаев, К.Б. Жарықбаев, В.В. Цистов,                 

К.Ж. Қожахметова және т.б зерттеуші ғалымдар еңбектерінің өзекті мәселелері болып 

табылады және қазіргі кезде де жаңаша өрлеу үстінде. Педагогика саласындағы бірқатар 

зерттеуші ғалымдар Амосов Н.М., Ақбердиева Д.Ф., Колбанов В.В., Зайцев Г.К.,                          

И.И. Соковня-Сейшона, А.С. Иманғалиев, Г. Сисенғалиева, Т.Г. Тынынбаева,                                 

Ж.З. Торыбаева, С. Исаев, Е.Г. Жук және т.б. еңбектерінде салауатты өмір салтына 

тәрбиелеудің педагогикалық стратегиясы оқушының алған, алатын білімі мен тәжірибесі 

негізінде жүргізілуі, орындалуы тиісті деп көрсетеді және де салауатты өмір салтына 

тәрбиелейтін кезеңді тізбектей анықтау қажет екендігін айтады. 

А.С. Иманғалиевтің пікірінше «салауатты өмір салты» адам организмінің резервтік 

мүмкіншіліктерін жетілдіретін күнделікті тіршілігінің типтік формалары мен тәсілдері, 

әлеуметтік және кәсіби қызметтерін саяси, экономикалық, әлеуметтік-психологиялық 

жағдайлардан тәуелсіз орындауды қамтамасыз ету. Г.Д. Әлімжановтың ойынша салауатты 

өмір салты «білім, ептілік, дағдыланумен байланысты, оның негізінде әрбір оқушының 

денсаулығы, күнделікті шынығу әдістемелері жатыр». Ж.З. Торыбаеваның пікірінше мектеп 

оқушысының салауатты өмір салты, жан жақты дамуы әлеуметтік тәжірибені меңгеру іс-

әрекеттіліктері мен сипатталады. Салауатты өмір салты –еңбек ету және демалыс режимдері, 

тамақтану жүйесі, даму мен шынығу жаттығулары, өз-өзіне және өзгелерге қарым-қатынастық, 

тұрмыстық, өмірлік мақсаттылықтар. Яғни салауатты өмір салты өте күрделі және жан-жақты 

ұғым. Оған тек қана медициналық, биологиялық және психологиялық компоненттер ғанакіріп 

қоймай сонымен қатар әлеуметтік, экономикалық, экологиялық құрылымдар да кіреді [1]. 

 Халқымыздың өмірі мен бірлігі, жарқын болашақ денсаулық мәдениетінің 

қаншалықты дамығанына байланысты. Денсаулық - бұл ел дамуының басты бағыты, 

физикалық, рухани және әлеуметтік әл-ауқаттың үйлесімі. Дене үнемі ынталандырылады, 

мәдениеттілік, сана, сапа деңгейі жоғарылайды, далаға ақылдылық, рухты көтеріледі, шыңдалу 

өзгереді - бәрі денсаулыққа қызмет етеді. Қазіргі уақытта әлеуметтік-экономикалық ахуал, өмір 

деңгейінің төмендеуі және экологиялық қолайсыздықтар Қазақстан Республикасының бүкіл 

тұрғындарының, әсіресе жас ұрпақтың денсаулығына кері әсер етеді. 

Бүгінгі таңда І. Жансүгіров атындағы Жетісу университетінде Қазақстан мектептеріне 

жан-жақты дамыған, денсаулығы мықты, салауатты өмір салтын мұрат тұтқан дара тұлғаларды 

тәрбиелеу басты талап етіп қойылған. 

 Қазақстан Республикасында азаматтардың денсаулығын нығайту », Президенттің 

салауатты өмір салтын насихаттау жөніндегі жолдауы - бұл жастардың болашағының кепілі, 

біз ысталған алтын деп айта аламыз.Бүкіләлемдік денсаулық сақтау ұйымының 

сарапшыларының пікірі бойынша халықтың денсаулығының 49-50% -ы өмір салтына 

байланысты, яғни. адамның денсаулығына қалай қарайтындығына байланысты 17-20% 

қоршаған ортаның ерекшеліктеріне байланысты, сонымен бірге денсаулыққа қауіп төндіретін 

негізгі факторлар: дене салмағының төмендеуі, жүйесіз тамақтану, қоршаған ортаның барлық 

объектілерінің ластануы салдарынан қозғалтқыш күшінің төмендеуі (физикалық әрекетсіздік). 

улы заттар, жұмыстағы және үйдегі стресстік жағдайлар, зиянды әдеттердің кең таралуы - 
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темекі шегу, алкогольді ішімдік ішу, нашақорлық. 

Республикамызда жақсы дамып келе жатқан салалардың бірі -спорт саласы. Дүбірлі 

додалар мен байрақты бәсекелерден жүлделі орын алып жүрген спортшыларымыздың жеңісі 

осыған дәлел болса керек. Бұл ретте спорт саласының жаңаша серпіліс алып дамуына билік 

тарапынан игі бастамалар көтеріліп, тамаша жағдай жасалуда.  

Мемлекет басшысының 2017 жылғы 12 сәуірдегі "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" 

бағдарламалық мақаласына сәйкес рухани жаңғыру бағыттарының бірі ұлттық бірегейлікті 

сақтау болып танылған. 

Дене шынықтыру және спорт саласы жасы мен әлеуметтік мәртебесіне қарамастан 

қоғамның берік әлеуметтік бірігуіне, болашағы бір ұлтты қалыптастыруға, патриотизмді 

жүйелі тәрбиелеуге ықпал ететін перспективалы алаңдардың бірі ретінде қызмет атқарады. 

Қазіргі заманғы әлемде спорт пен саламатты өмір салты экономикалық дамумен бірге, 

азаматтардың өмір сүру сапасының негізгі көрсеткіштері қатарынан орын алады және 

халықтың әлеуметтік жұмыспен қамтылуының маңызды аспектісі ретінде қарастырылады әрі 

солай болып табылады. 

Қазақстан Республикасы - әлемдегі ең көп көп ұлтты мемлекеттердің бірі, онда жүзден 

астам этнос өмір сүреді, олардың барлығы бірегей материалдық және рухани мәдениеті бар 

жаппай фольклорлық спорт түрлері, оның құрамдас бөлігі терең тамыры бар. Сонымен, 

жаһандану жағдайында, мемлекеттік ұлттық саясат көпұлтты қоғамның заманауи 

қажеттіліктері мен мүдделеріне жауап беретін жаңа тұжырымдамалық тәсілдерді қажет ететін 

жағдайда, спортты ұлтаралық қатынастарды нығайту үшін ерекше маңызы бар маңызды 

факторлардың бірі ретінде қарастыруға болады. 

Сайып келгенде, спорт ұлттық бірліктің, ынтымақтастықтың символына, жаңа 

қазақстандық патриотизмді, мақтаныш сезімін және өз елімен ынтымақтастық негіздерін 

қалыптастырудың маңызды аспектілерінің біріне айналады. 

Дене шынықтыру және спорт - бұл халықтың денсаулығын жақсартудың, оларды өзін-

өзі тану мен дамытудың қол жетімді және тиімді тетігі, әлеуметтік құбылыстармен күресу 

құралы 

Қазақстан Республикасының дене шынықтыру мен спортты дамытудың 2025 жылға 

дейінгі тұжырымдамасында (бұдан әрі - Тұжырымдама) Экономикалық ынтымақтастық және 

даму ұйымы (бұдан әрі - ЭЫДҰ) елдерінің экономикалық өсім мен ел азаматтарының 

әлеуметтік әл-ауқатына, бұқаралық спортты дамыту жөніндегі іс-шараларды іске асыру 

арқылы олардың өмір сүру сапасын арттыруға бағдарланған саясатты ілгерілетуге бағытталған 

тәжірибесі пайдаланылды. 

Қоғамдық дамудың жаңа міндеттерінің пайда болуы спорт және дене шынықтыру 

саласындағы мемлекеттік саясаттың тиімділігін арттыру үшін басым бағыттар спектрін 

айқындайды, мұндай бағыттардың ең маңыздылары - жетекші әлемдік тәжірибеге сүйену, 

саланы басқару мен дамытуға ғылыми тәсілдер мен қағидаттарды, инновацияларды кеңінен 

енгізу және т.б. болып табылады [2]. 

Сонымен қатар, елімізде тек заманауи спорт түрлеріне ғана көңіл бөлмей, ұлттық спорт 

түрлерін дамыту мәселесіне айрықша назар аударылатын болды.  

Қазіргі таңда елімізде ұлттық спорттың алар орны ерекше. Бір кездері кенжелеп қалған 

ұлттық ойындарымыздың әлемдік ареналарда ойналып жүргені көңіл қуантады. 

Республикамыздың әрбір өңірлерінде ұлттық спортқа көңіл бөлініп, әртүрлі деңгейдегі 

шаралардың көптеп ұйымдастырылуытөл спортымыздың толағай табыстарды бағындыра 

бастағанын аңғартқандай. 

“Ұлттық спортты Ата Заң да ұлықтайды” дегендей, еліміз егемендік алғаннан бері 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев ұлттық спортты да қарқынды дамытуға ерекше көңіл бөлуде.  

Қазіргі уақытта қазақ халқының ұлттық спорттық ойындарын дамыту мақсатында 

жасалып жатқан жұмыстар ұшан-теңіз. Тіпті ұлттық спортқа жаны ашитын аптал 

азаматтардың көптеп шығуы қазақ спортының дамуына тың серпін бергендей. Дәл осылай ел 
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арасында кең етек жайып келе жатқан спорттың бір түрі –Көкпар.  

Кешегі ата-бабаларымыз келешек ұрпаққа мирас етіп қалдырған бұл спорт түрі барша 

қазақстандықтардың сүйіп тамашалайтын спорты десе де болады. Аталмыш спорт түрі өзге 

елдерге қарағанда Қазақстан Республикасында жақсы дамыған. Бұған көкпар ойыны бойынша 

2001 жылы құрылған халықаралық «Көк бөрі» федерациясы дәлел бола алады. Құрамына 

Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Ауғанстан, Ресей, Қытай, Монғолия, Түркия және 

Қазақстан мемлекеттері мүшелік ететін федерация көкпар ойынының әлемдік деңгейде 

дамуына көп септігін тигізіп отыр. 

Бүкіл әлемдік көкпар қауымдастығына жаңа мүшелер қабылданып, халықаралық 

жарыстарды ұйымдастыру тәртібі қаралды. Сонымен қатар, көкпардан (бузкаши, улак-

купкари, улак-тартыш) халықаралық ережелер талқыланды.  

Әр елдің ішінде өтетін жарыстар өз тәртібімен өткізіле береді, ал әлемдік додалар жаңа 

ережемен өтетін болады. 

Жаңа ереже бойынша, енді көкпар қазансыз ойнады, оның орнына шеңбер орнатылды. 

Сонымен қатар, ол жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі халықаралық ұйымдардың 

ережелеріне қайшы келмес үшін 33-35 кг мөлшерінде муляжға ауыстырылды. Көкпар 

кортының ұзындығы 200-220 метр, ені 65-70 метр. Жаныс Саев аударыспаққа бір жылға, 

Рамазан Махатов теңгеге, Момынов көкпар-Нұрдәулетке, Жамбы-Елдос Бадашов Жамбы-

Елдос Бадашовқа сайланды. Оның қарамағында оның орынбасарлары, сот судьясы, хатшы, 

техникалық судья, медбике, диктор болады.  

Ұлттық спорт қауымдастығының атқарушы директоры Рахат Жақсыбай: – 

Қауымдастық негізгі басым бағытты төрт спорт түріне беріп отыр, алдағы уақытта аударыспақ, 

жамбы ату, теңге ілу, көкпар спорты бойынша жұмыстар жүргізіле береді, – дейді.  

Сәуір айының соңына қарай «Жастар жылы» аясында Алматыда жастар арасында сегіз 

елдің спортшылары қатысатын Азия чемпионаты өтеді. Ал наурыз айында Өзбекстанның 

Самарқанд қаласында халықаралық көкпар сайыс өтеді. Бұл айтылған жарыстарға жастар 

құрамасы қатысатын болды. 

Азаматтарымыздың спортпен шұғылдануы - халық денсаулығын қорғауы, өскелең 

ұрпақтың сау генофонды, халықтың демократиялық өсуіне әсер ететін, ел экономикасын 

көтеру мен қорғаудағы басыңқы мақсат болып табылады [3].  

Елімізде күннен күнге спорт және дене шынықтыру салаларының қарқындыдамуы 

байқалады. Жоғарыда айтып кеткендей, мемлекетімізде спорттың өркендеуі тек спорт 

инфрақұрлымын дамытуымен шектелмей, сонымен қатар, халықаралық дәрежедегі шаралар 

өткізуде.  

Өркениет жолындағы елдің ертеңі –халқының саулығына байланысты. Дені сау халық 

– бай халық, халқының дені сау болып тұрса, мемлекеттің де мықты болып тұрары сөзсіз. Жаны 

сұлу, тәні сау ұрпақ, саған аманат еткен тәуелсіз мемлекетіміздің алтын кілтін жоғалтпай, көк 

туын көкке қарай биік көтер! Осы мақсатқа жету үшін Қазақстанның әр азаматы дене 

шынықтыру мен спорт өнеріне көп көңіл бөлуі жөн. Өйткені, жаңа ғасыр азаматы –дені сау, 

рухани бай адам! 
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ӘОЖ 37 

 

БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ЖАҢА АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР 

 

Мамырова А.А., Таттимбетова Д.А. 

Ш. Уалиханов атындағы орта мектеп, Кербұлақ ауданы, Алматы облысы 

 

Бұл ғылыми жұмыста оқушылардың компьютермен жұмыс істеу мүмкіндіктері, 

өз бeтімeн шығармашылық бaғыттa жұмыс істеуі, өзін-өзі бaқылауына және өз жұмыс 

әрeкетіне өзінің түзету енгізе білуі, бaсқа пәндерден алған білімдерін бекіту жалпы 

танымдық қабілетінің дамуына әсері, материалды тез меңгеру және компьютердің 

табиғи жағдайда көзге көрінбейтін кейбір құбылыстарды экранда көруге мүмкіндік 

беретідігі қарастырылған.  

Тірек сөздер: жаңа ақпараттық технологиялар, компьютeр,  ақпараттық 

сауаттылық, бағдарламалық модульдер. 

 

В данной исследовательской работе умение студентов работать с компьютером, 

самостоятельная творческая работа, самоконтроль и самокоррекция своей работы, 

закрепление знаний в других дисциплинах влияют на развитие общих когнитивных 

способностей, быстрое обучение и компьютер позволяет видеть на экране некоторые 

невидимые явления в естественном состоянии.  

Ключевые слова: новые информационные технологии, компьютеры, 

информационная грамотность, программные модули. 

 

This paper examines students' ability to work with computers, their ability to work 

independently and creatively, their ability to self-monitor and make adjustments to their work, the 

development of their general cognitive abilities in other disciplines, their ability to master material 

and the invisibility of the computer. allows you to see the phenomena on the screen. 

Keywords: new information technologies, computers, information literacy, software 

modules. 

 

Жаңа ақпараттық технологиялар  дегенiмiз – бiлiм беру iсiнде ақпараттарды 

даярлап, оны бiлiм алушыға беру үрдісі. Бұл  үрдісті icкe асыруда негiзгi құрал компьютeр 

болып табылады. Компьютер – бiлiм беру iсiндегi бұрын шешiмiн таппай келген жаңа, тың 

дидактикалық мүмкіндіктерді шешуге мүмкiндiк беретiн зор құрал.  Бiрақ, әлі күнге  дейін 

бiз осы зор құралдың шексiз мүмкiндiктерiнің оннан бiрiн де пайдалана алмай отырмыз.  

Жаңа ақпараттық технологияларды тиімді түрде пайдаланудың негізгі шарты – 

дербес компьютерлердің орны мен рөлін дұрыс анықтау болып табылады, ол информатика 

сабағында ғана қолданылумен шектелмеуі тиіс. 

Компьютерді оқу үрдісінде қолдану проблемаларының ішінен екі бағытты бөліп 

алуға болады, олардың біріншісі - компьютерлік сауаттылықты қамтамасыз ету, бұл 

жағдайда компьютер зерттеу объектісі болып табылады, екіншісі – компьютерді оқу құралы 

ретінде пайдалану. 

Заманауи ақпараттық технологияларды қолдануды дамытуға қойылатын 

талаптардың негізгі тенденциясы - кәсіптік білім беруді ақпараттандырудың мәнін ашу, 

оның дамуына әсер ететін факторлар мен жолдарды анықтау. 

Оқыту технологиясы оқытудың тиімді жолдарын зерттейтін ғылым ретінде, оқыту 

процесінде қолданылатын тәсіл, принциптер және анықтаушы жүйе ретінде, нақты оқыту 

процесі ретінде сипатталады. Осыған орай, қазіргі таңда білім беру мекемелері мен 

педагогика ғылымы білім берудің философиялық негіздеріне, білім беру жүйесінің 

стратегиялық бағыттарына, мақсаттары мен мазмұнына, оны жүзеге асырудың әдістері мен 
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тәсілдеріне жаңа көзқарастарды әзірлеуде. 

Заманауи ақпараттық технологиялар арқылы білімгерлер оқушыларының дайындық 

сапасын арттыру, оларды жүзеге асырудың шарттарын құру, жаңа және дәстүрлі оқу – 

тәрбие әдістерін үйлестіру психологиялық - педагогикалық, оқу - әдістемелік және басқа да 

мәселелердің біртұтас кешендерін талап етеді. Олардың бағыттарын төмендегідей 

топтастыруға болады: 

- оқу - тәрбие үдерісіне заманауи ақпараттық технологияларды ендіру мәселесін 

шешудің біртұтас кешенді ғылыми - әдістемелік тәсілін жасау; 

- практикалық қызметте  заманауи  ақпараттық технологияларды пайдалану 

әдістемесін жасау; 

- оқушыларға білімдік пен іскерлік дағдыларын игеруге даярлау; 

- оқу ғимаратының материалдық - техникалық қорын жетілдіру; 

- ғылыми - әдістемелік құралдармен қамтамасыз ету; 

- ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін іске  асыру арқылы оқыту үрдісінің 

ықпалдылығы мен сапасының деңгейін көтеру; 

- дайындық сапасын арттыруға бағытталған әрекеттердің белсенділігін  арттыратын 

шараларды қамтамасыз  ету; 

- қазіргі заманғы ақпарат өңдеу тәсілдерін пайдалану  негізінде  пәнаралық 

байланысты тереңдету [2, 112б.]. 

Білім беруді ақпараттандыру жағдайында педагогикалық кадрлардың біліктілігін 

арттыру бүгінгі күннің басты міндеттерінің бірі болып табылады. Педагог кадрлардың 

біліктілігін арттыруды ақпараттандыру, қажеттіліктерді шешуде олардың қызметінде 

ақпараттық технологияларды қолдану, педагогикалық кадрлардың ақпараттық 

сауаттылығын, ақпараттық мәдениеті мен ақпараттық құзіреттілігін қалыптастыру: - білім 

беру мазмұны жаңарып, жаңа тәсілдер, басқа қатынастар пайда болады, өзіндік менталитет 

қалыптасады; 

- білім берудің мазмұны жаңа үдерістік біліктермен, ақпараттарды қабылдау 

қабілетінің дамуымен, қазіргі кездегі білім беру бағдарламаларының нақтылануына 

байланысты; 

- ақпараттың дәстүрлі әдістері - ауызша және жазбаша оқыту қазіргі заманғы 

компьютерлік құралдарға ығысып орын беруде. 

Ақпараттық технологиялар саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері 

келесі бағыттарда жүзеге асырылады: 

- ұлттық ақпараттық инфрақұрылымның дамуына ықпал ететін тұрақты нормативтік 

құқықтық база мен стандарттарды құру; 

- Қазақстан Республикасы тұрғындарының, кәсіпкерлік субъектілерінің, қоғамдық 

ұйымдарының және мемлекеттік органдарының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымға жан-

жақты қол жетімділігін қамтамасыз ету; 

- «электрондық үкіметті» әзірлеу және енгізу, оның ішінде мемлекеттік органдардың 

порталдарын, мемлекеттік деректер базасын және құжаттар айналымы процедураларын 

құруды; 

- электрондық білім беру мекемелері мен кітапханаларын құру арқылы халықтың 

білім деңгейін арттыру; 

- бағдарламалық жасақтама құралдары мен электрондық технологиялардың ұлттық 

саласын дамытуға жан-жақты қолдау көрсету. 

Білім деңгейін көтеру және онда заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану 

арқылы оқу - тәрбие үдерісін тиісті деңгейге көтеру, білімгерлер оқушыларының, ұстаз 

бапкерлердің, басшыларының , педагогикалық ұжымның жүйелі басшылық алған бағыты 

деп есептейміз. 

Пікірталас қорытындысын шығара отырып, бүгінгі күні компьютерді қолдану 

негізінде колледжде әр пәнді оқыту сапасын арттыру, білім беруді ақпараттандыру 
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бойынша жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр деп айтуға болады. 

Осыған байланысты студенттерді оқыту мен тәрбиелеудің сапасын арттыру, 

студенттердің білім деңгейін арттыру, оқушылардың білім деңгейін арттыру, оқушылардың 

хабардарлық деңгейін арттыру мақсатында біздің еліміз жоғары технологиялық 

технологиялары бар, әлемдік бәсекеге төтеп бере алатын және өнім шығаратын жетекші 

мемлекетке айналатыны сөзсіз өндіріс. Біздің жас ұрпағымыз осы деңгейге жету үшін 

қажетті білімді ала алатындығына сенімдіміз. [3, 27б.]. 

Білім беру жүйесін ақпараттандыру арқылы жаңа сатыға көтеру үшін тек білім 

мазмұны мен оқыту әдістерін ғана емес, ақпараттық технологияларды кезінен пайдалану 

арқылы оқытуды ұйымдастыру формаларын жетілдіру керек. 

Сонымен қатар, қазіргі заманғы ақпараттық технология құралдарымен жұмыс 

оқушылардың бойына дәлдікке, айқындылыққа, берілген тапсырмаларды орындау 

тиімділігіне, негізгі мәселеге назар аудара білуге, сонымен қатар оқушылардың ақпараттық 

технологиялармен жұмыс жасау кезінде өзінің жеке іс-әрекеттерін дұрыс жоспарлай білуге, 

дұрыс шешім қабылдауға дағдыландырады. 

Осылайша, біз қазіргі заманғы ақпараттық технологиялар негізінде студенттерді 

даярлау сапасын арттырудың педагогикалық негіздеріне тоқталдық. Қазіргі заманғы 

ақпараттық технологиялар негізінде қалыптасқан білім берудің жаңа формаларының 

мүмкіндіктері және оларды қазіргі кездегі педагогика ғылымы саласында жүзеге асырудың 

әр түрлі жолдары қарастырылды. 

Жоғарыда айтылғандарды тұжырымдай келе, келесі мәселелерге тоқталып өтуге 

болады, олар: 

1. Заманауи ақпараттық технология оқу құралы ретінде оқытудың тиімділігін 

арттыруға мүмкіндік береді. 

2. Білім беруді ақпараттандыру оқытуды дербестендіру үшін қолайлы жағдайлар 

жасайды. 

3. Заманауи ақпараттық технологияның  оқу - тәрбие үдерісіндегі орны ерекше. 

Енді оқытудың заманауи ақпараттық технологияларының мәнін ашып көрсетейік: 

1. Компьютерлік және ақпараттық сауаттылық. Компьютерлік сауаттылыққа 

электронды есептеуіш техникасымен жұмыс істеу білігін жатқызуға болады. Ақпараттық 

сауаттылық ақпаратты алудың, қайта жасаудың, жеткізудің, сақтаудың және пайдаланудың 

негізгі ережелерін білуді көздейді. 

2. Оқу үдерісінде компьютерді пайдалану оқушылардың өзіндік жұмыстарын 

ақпараттық - әдістемелік тұрғыдан қамтамасыз етуге де  елеулі өзгерістер енгізуге 

мүмкіндік береді, мұндай жаңашыл өзгерісті оқулықтардан бастауға болады. Мұнда 

дәстүрлі баспа оқулықтарымен қатар оқу үдерісінде электронды оқулықтарды пайдалану 

көзделеді. 

3. Модельдеу. Модельдеу идеясы оқыту үдерісіне жаңа мүмкіндіктер береді. 

Атап айтқанда, оқу үдерісінде компьютерлік модельдеуді қолдану ойға негізделген 

болжамдарды тексеруге, сонымен қатар оқушының қоршаған ортамен байланысын 

анықтап, адамзат саласын жан деңгейге көтеруге ықпал етеді. Бұл модельдеу әдістемесі оқу 

бағдарламасының  сапасын бағалау жолымен оқушылардың шығармашылық қасиеттерін 

және ғылыми зердесін дамытудың құралы болып табылады. 

4. Компьютерлік оқыту бағдарламалары олар интерактивті тәртіппен компьютер 

арқылы қандай да болсын пәнді оқып үйренуді көздейтін бағдарламалар болып табылады. 

Бұл бағдарламаларды теориялық материал мен блоктар болады, олар оқушылардың 

берілген білім көлемін меңгеруінің сапасын анықтауға мүмкіндік береді [4, 59б.]. 

Модельдеу бағдарламалары мен микромирлер - бұл ерекше аз мамандандырылған 

бағдарламалар, оларды компьютерде арнайы қолдану және оның кейбір мәселелерін 

зерттеуге тура келеді. 

Инструменттік құралдар деп жаңа электрондық ресурстар жасауды қамтамасыз 
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ететін бағдарламаларды атайды: 

- әр түрлі форматты файлдар; 

- мәліметтер қоры; 

- бағдарламалық модульдер; 

- жекелеген бағдарламалар мен бағдарламалар жиыны.  

Мұндай құралдар пәндік - бағытта болуы мүмкін, сол секілді нақты міндеттер 

ерекшелігі мен қолдану саласына тәуелді болмауы да мүмкін. Білім үдерісіне  қолдануға  

негізделетін бағдарламалық  құралдарда  сақталатын негізгі талаптар - бұл жеңілдік пен 

табиғилық, білім алушының оқу материалымен жеңіл танысуына мүмкіндік жасау.  

Бағдарламаларға сай келетін талаптар мен сипаттамаларды HCI (ағылшын тілінде 

“Human - Computer Interface” - «Интерфейс - адам – компьютер») аббревиатурасымен 

белгілеу қабылданған. Мұны сөзбе - сөз аударғанда  «адаммен сұхбаттасуға арналған 

компьютерлік бағдарламалар» деп түсінуге болады. 

Материалды компьютердің көмегімен оқып үйрену әр түрлі құралдарды, оның 

ішінде компьютерді қолдана отырып, оқушының жаңа материалды өз бетінше оқытуын 

көздейді. Ол оқу қызметінің сипатын көздемейді, оны оқу-әдістемелік нұсқаулар 

жиынтығымен жүзеге асыруға болады. Бұл бағдарламаланған оқыту әдісінің мәнін ашады. 

Елдің егемендігін алу нәтижесінде қоғамдық өмірдің барлық салаларында, соның ішінде 

білім беру, демократияландыру және ізгілендіру білім беру мекемелерін қуатты 

ұмтылыстарға бағыттайды. Қазіргі уақытта республикамызда білім беру кеңістігіне ену 

жұмыстары жүргізілуде. Бұл педагогика теориясымен бірге білім беру үдерісіндегі елеулі 

өзгерістерге байланысты болып отыр.   

- білім берудің мазмұны  жаңарып, жаңа көзқарас, басқаша қарым - қатынас, өзгеше 

менталитет пайда болуда; 

- білім берудің мазмұны жаңа үдерістік біліктермен, ақпараттарды қабылдау 

қабілетінің дамуымен, қазіргі кездегі білім беру бағдарламаларының нақтылануына 

байланысты; 

- ақпараттың дәстүрлі әдістері - ауызша және жазбаша оқыту қазіргі заманғы 

компьютерлік құралдарға ығысып орын беруде. 

Ақпараттық технология саласындағы мемлекетті саясаттың негізгі ұстанымы 

төмендегі бағытта жүзеге асырылуда: 

- ұлттық  ақпараттық инфрақұрылымды дамытуға ықпал ететін және тұрақты 

нормативтік - құқықтық базалар мен стандарттарды жасау; 

- халықтық, шаруашылық субьектілерінің, қоғамдық ұйымдардың  және Қазақстан 

Республиасының мемлекеттік басқару органдарының ұлттық ақпараттық инфрақұрылымға 

жан жақты қол жеткізуін қамтамасыз ету; 

- мемлекеттік органдар порталдарын жасауды, мемлекеттік деректер базсы мен 

құжат айналымы рәсімдерін қоса алғанда, «электрондық үкіметті» әзірлеп, енгізу; 

- халықтың білім деңгейін электрондық оқу мекемелері мен кітапханаларын құру 

есебінен көтеру; 

- бағдарламалық құралдар мен электрондық  технологиялардың ұлттық 

индустриясын дамытуды жан-жақты қолдау. 

Компьютерлік ресурстарға негізделген материал әр түрлі білім беру 

технологияларын, технологиялық құралдарды (дәстүрлі оқулықтарды, аудио және видео 

жазбаларды және басқаларын қоса) қолданумен ерекшеленетін жағдайда, мұнда 

бағдарламалық жасақтама құралдарын, өзін-өзі арттыратын бағдарламаларды пайдалану 

студенттерді тиімді оқыту. 

Қорыта келе, біздің түйіндейтініміз, компьютермен жұмыс істеу мынандай 

мүмкіндіктерді берді: 

Oқушының өз бeтімeн шығармашылық бaғыттa жұмыс істеуінe. 

Оқушылaрдың өзін-өзі бaқылауына және өз жұмыс әрeкетіне өзінің түзету енгізе 
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білуіне. 

Бaсқа пәндерден алған білімдерін бекітуге көмектеседі. 

Жалпы танымдық қабілетінің дамуына әсер етеді. 

Материалды тез меңгеруге. 

Табиғи жағдайда көзге көрінбейтін кейбір құбылыстарды экранда көруге мүмкіндік 

береді.  
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Бұл ғылыми жұмыста үшөлшемді модельдеуде құрама объекттерді құру жолдары, 

оларды баптау құралдары қарастырылған. Құрама объекттер бірнеше қарапайым 

объекттерден (екі немесе одан да көп) тұрады. Құрама объекттердің ішінде жолдың 

сызығы  мен тірек қиылыстары (екіөлшемді форма) негізінде лофтинг әдісімен құралған, 

оның бойымен осы қиылыстар бойынша орналастырылатын үшөлшемді  денелер ерекше 

орын алады. 

Тірек сөздер: үш өлшемді кеңістік, құрама объекттер, формалар. 

 

В данной научной работе рассматриваются пути создания составных объектов в 

трехмерном моделировании и средства их настройки. Составные объекты состоят из 

нескольких простых объектов (двух и более). Среди составных объектов особое место 

занимают трехмерные тела, образованные методом лофтинга на основе линии и опорных 

пересечений (двухмерной формы) пути.  

Ключевые слова: трёхмерное моделирование, составные объекты, формы. 

 

This scientific work provides ways to create Assembly objects in three-dimensional space, 

and means to configure them. Composite objects consist of several simple objects (two or more). 

A special place among prefabricated objects is occupied by three-dimensional bodies formed by 

the Lofting method based on the line and reference intersections (two-dimensional shape) of the 

road, along which three-dimensional bodies occupy these intersections. 

Key words: 3d modeling, compound objects, shapes. 

 

Негізгі типтердің құрама объекттерін құру 

Құрама объекттер (Compound objects) – бұл формалар немесе үшөлшемді  
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объекттердің екі және одан да көп геометриялық модельдерінен құралған денелер. Құрама 

объекттерді құру құралдарына рұқсат алу үшін, 1–суретте көрсетілгендей, Create (Құру) 

командалық тақтасының Geometry (Геометрия) батырмасын шертіп, Compound object 

(Құрама объекттер) қаттамасын ашыңыз.  

 

 
1 – сурет. Құрама объекттерді құруға арналған батырмалар  

орналасқан Object Type (Объект типі) бумасы  

 

Object Type (Объект типі) бумасында құрама объекттердің типтеріне сәйкес келетін 

сегіз батырма пайда болады: 

Morph (Морфингті); 

Scatter (Реттелген); 

Conform (Үйлестірілген); 

Connect (Біріктірілген); 

Shape merge (Формамен құйылған); 

Boolean (Бульді); 

Terrain (Рельеф); 

Loft (Лофтингті). 

Morph типті объекттерді құру 

Морфинг термині (Morphing) метаморфоздар немесе айналу түсінігінен туындаған, 

бір объекттің басқа объектке айналу кезеңдерінің аралық сатысының қатары бар үдерісті 

білдіреді. Morph (Морфингті) типінің объекттері бір дененің басқаға ауысу анимациясын 

орындауға рұқсат береді. Морфинг үдерісінде айналған объект,  бастапқы объект (Seed 

object) деп, ал морфингті айналу нәтижесінде құрылуы қажет объекттер толық объект 

(Target object) деп аталады [1, 93б.].  

Морфинг объекттеріне тек екі шектеу қойылады: біріншеден, олар өздігінен торлы 

қабықшалы болуы және төбелері саны бірдей болуы қажет, екіншіден, төбелерінің 

бірдейлігі сәйкес келуі қажет.  

Параметрлерді құруды аяқтағаннан кейін, морфингті объекттің терезесін құру 

режимін өшіру үшін белсенді терезеде тінтуірдің оң жақ батырмасын шертіңіз. 

Scatter типті объекттер құру 
Scatter (Реттелген) типті объекттер өздігімен бір объекттің көшірмесі басқа 

объекттің үстімен немесе үшөлшемді  кеңістіктің кейбір аймағында реттеу нәтижесін 

көрсетеді. Шөптің сабағын, құстар үйірін немесе мұхит астындағы ландшафт моделіндегі 

балдырларды  және тағы да басқа объекттерді имитациялау үшін қолданылады. 

 Реттелген объекттің аты негізгі объект (Souree object), ал реттелетін объект 

көшірмелері – реттеу базасының объектісі (Distribution object) міндетті болмайды, негізгі 

объект көшірмесі – оларға өзгертулер қолдану есебінде жай берілген үшөлшемді  кеңістік 
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аймағында реттелуі мүмкін. 

Құрама объекттер Scatter (Реттелген) типін қолдануды рұқсат ететін объекттерде 

қыр жиынтығымен торлы қабықша болуы қажет немесе редактрленетін торға өгертулер 

еңгізуге рұқсат беруі қажет. Ретсіз қалыпта да қолдануға болады, алайда олар үшін Editable 

Mesh (Редактрленген тор) типіне өзгертулер енгізілуі қажет. Бірінші жағдайда өзгерту 

автоматты түрде орындалады, ал екіншіде Modify (Өзгерту) командалық тақтасының 

көмегімен алдын ала орындалуы қажет. 

Conform типті объекттер құру 

Conform (Үйлестірілген) типті объекттерді қамтитын объект Wrapper деп, 

қамтылатын объект Wrap–to деп аталатын үшөлшемді  дененің біреуінің төбелерін 

жобалану жолымен қалыптастырады.  Бұл еру, балқу және ағу сияқты әсерлердің 

имитацияларын орындау мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Нақты айтқанда объекттердің 

берілген типі олардың төбесінің санына тәуелсіз кез келген  екі объекттердің арасынан 

морфингтің өзгертуін орындауға рұқсат етеді.  

Conform (Үйлестірілген) типті құрама объектті құруға қатысатын екі объект те торлы 

қабықшалармен көрсетілуі қажет, себебі, торлы қабықшаларға өзгерту мүмкіндігі беріледі. 

Connect типті объекттер құру 

Connect типті объекттерді қолдану бастапқы екі денелердің арасын өзіне тән 

үңгірмен  қостырады. Бұл іс–әрекетті жүзеге асыру үшін қырлардың бөлігін жойғанда 

бастапқы объектте саңылау болуы керек, екі объекттің де саңылауы бір–біріне «қарап»  

тұруы қажет [2, 15б.].  

Объекттердің берілген типі көптеген торлардан тұратын болғандықтан NURBS–

беттеріне қолданылғанда нашар нәтиже береді. Бұл қиындықты жеңу үшін NURBS 

объекттіне Weld (Жапсыру) модификаторын алдын ала қолданыңыз. 

Shape Merge типті объекттерді құру 

Shape Merge (Формамен қосылғандар) типті объекттер  сплайнды форманы 

үшөлшемді  дененің үстімен қосуға  рұқсат етеді. Формалар не жоғары  жағына  салынады, 

не одан  алынады. 

Delete Shape (Форманы жою) батырмасының  тағайындалуы мен қолданылуы 

Connect (Үйлестірілген) типті объекттердің Delete operand (Операндаларды жою) 

батырмасынан   ерекшеленбейді. Extract operand (Операндаларды  алу), сол сияқты Instance 

(Нұсқа) және Copy (Көшірме) ауыстырғыштар  батырмаларының тағайындалуы мен 

қолданылуы толық Scatter (Реттелген) типті объекттердің сәйкес параметрлеріне ұқсас. 

Display/Update (Көрсету/Жаңарту) бумасының параметрлері жоғарыда 

қарастырылған Conborm (Үйлестірілген) типті  объекттердің параметрлеріне  ұқсас келеді. 

Параметрлерді түзетуді аяқтағаннан кейін формамен қосылған объектті құру 

режимін өшіру  үшін, белсенді терезеде тінтуірдің оң жақ батырмасын басу керек. 

Boolean типті объекттер құру 

Boolean (Бульдік) типті объекттер бульдік алгебра (логикалық алгебра) принципі 

бойынша  үшөлшемді   денелердің екі  немесе  одан да көп бірігуінің есебінде  құралады. 

Көлемді денелерде соғылу немесе  ойық  қалыптастыру үшін немесе  бірнеше объекттерді 

бір жерге қосу үшін де қолданылады (2 – сурет). 

Бульдік операцияға қатысатын екі  объекттің  біреуі оның (А операндалары) 

операция орындалу кезінде  көрсетіледі. 

Boolean (Бульдік типті) объекттердің Display/Update (Көрсету/Жаңарту) бумасының  

параметрлері толығымен Conborm (Үйлестірілген) типті  сәйкес объекттердің 

параметрлеріне  ұқсас.  

Параметрлерді түзетуді аяқтағаннан кейін бульдік объектті құру  режимін өшіру  

үшін  белсенді жобалану терезесінде тінтуірдің оң жақ батырмасын шерту керек. 
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2–сурет. Бульдік операцияларды 

объекттерге қолдану 

 

Terrain типті объекттер құру 

Terrain (Бедер) типті  объекттер  бірдей биіктіктер сызықтарына  ұқсайтын, контурлы  

картада  қолданылатын бірнеше  тұйықталған  форманың ұқсастығына қарай таулы  

ландшафтың үшөлшемді  бедерін  құруға  рұқсат береді. 

Лофтинг әдісімен объекттер құру 
Бұл әдісті  қолдану үшөлшемді  дененің көлденең қиылыстарының (Loft shapes) 

екіөлшемді формаларының майысуын береді, өздігінен кез келген   қисықтар мен жолы 

(Path) деп  аталатын қисық бойымен қойылған объекттерді көрсетеді. Жолдың сызығы сол 

сияқты   кескін  үйлесіміне ие бола  алады, ал жол  бойындағы қиылыстардың формасы мен  

көлемі ауыса алады. 

Лофтинг әдісімен объект құру  үшін  минимум екі форма қажет – біреуі  қиылыс 

ретінде  (қиылыстар бірнеше болуы мүмкін) және біреуі – жол рөлінде. Егер  қиылыстың  

тек бір  формасы  қолданылса, онда МАХ оны жолдың екі шетіне орнатады [3, 85б.].  

Қиылысу формаларына қойылатын талаптар қандай да бір қиындық туғызуы мүмкін, 

себебі, олардың  барлығы  бірдей   сплайндар санынан немесе қисықтарынан  тұруды  қажет 

етеді және олардың  құрамдарындағы сплайндардың қойылу  реті де бірдей болуы қажет. 

Жол формасы өздігінен дара  сплайн немесе–қисық болуы қажет. Екі форма  құрғаннан 

кейін, қиылыстар бойынша  объект  құру  командасына  рұқсат алу  үшін олардың  біреуін 

ерекшелеу қажет.  
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қaрaстырылғaн. Яғни, білімгер қaғaз оқулықпен қaтaр  электронды оқулықты қолдaнa 

отырып, кез-келген мәліметті тaуып, білімді игере aлaды. Электронды  оқу 

мaтериaлдaрын білім aлу бaрысындa ұтымды пaйдaлaнaды. Электрондық оқулықтaрды 

пaйдaлaну білімгерлердің тaнымдық белсенділігін aрттырып қaнa қоймaй ойлaу жүйесін 

қaлыптaстыруғa, шығaрмaшылықпен жұмыс істеуге жaғдaй жaсaйды. Қaзіргі 

aқпaрaттaндыру зaмaнындa электронды оқулықты пaйдaлaнбaй aлғa жылжу мүмкін 

емес.  

Тірек сөздер: электронды оқулық, aқпaрaттaндыру, сaндық жүйе, инновaция, 

aқпaрaттық-коммуникaциялық технологиялaр. 

 

В этой стaтье обсуждaются способы, с помощью которых электронные учебники 

могут помочь учaщимся рaзвить систему логического мышления и повысить их интерес к 

знaниям. То есть студент может нaйти любую информaцию и получить знaния, используя 

кaк электронный учебник, тaк и бумaжный учебник. Рaционaльное использовaние 

электронных учебных мaтериaлов в обрaзовaнии. Использовaние электронных учебников 

не только повышaет познaвaтельную aктивность студентов, но и способствует 

формировaнию системы мышления, творческой рaботы. В нaш век информaции 

невозможно двигaться вперед без электронных учебников. 

Ключевые словa: электронные учебники, информaтизaция, цифровые системы, 

инновaции, информaционные и коммуникaционные технологии.  

 

This article discusses ways in which e-textbooks can help students develop logical 

reasoning systems and increase their interest in knowledge. That is, a student can find any 

information and gain knowledge using both an electronic textbook and a paper textbook. Rational 

use of e-learning materials in education. The use of electronic textbooks not only increases the 

cognitive activity of students, but also contributes to the formation of a system of thinking, creative 

work. In our age of information, it is impossible to move forward without electronic textbooks. 
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Еліміздің басты дaму жолындaғы жaңa белесі «E-learning» электронды оқыту 

жүйесін Қaзaқстaн Республикaсы білім беру ортaлықтaрынa кіріктіру. Қaзaқстaн 

Республикaсындa білім беруді дaмытудың 2011-2020 жылдaрғa aрнaлғaн мемлекеттік 

бaғдaрлaмaсындa электрондық оқытудың мaқсaты: Білім беру үдерісінің бaрлық 

қaтысушылaрының үздік білім беру ресурстaры мен технологиялaрынa тең қол жеткізуді 

қaмтaмaсыз ету. Ойлaу қaбілеті жоғaры және технологиялық сaуaтты оқушыны дaйындaу. 

Электрондық оқулықтың өзекті міндеттерінің бірі – Оңтүстік Корея, Aмерикa 

Құрaмa Штaттaры, Мaлaйзия, Кaнaдa, Ұлыбритaния, Aвстрaлия сияқты білім сaлaсы жақсы 

дaмығaн елдердің тәжірибесіне сүйеніп «E-learning» жүйесін және оқу ресурстaрының 

контентін Қaзaқстaн жaғдaйынa бейімдеп, дaмыту. 

Еліміздің Тұңғыш Президенті – Елбaсы Нұрсұлтaн Әбішұлы Нaзaрбaев хaлыққa 

Жолдaуындa педaгогтaрдың құрaмының сaпaсын aрттыруына ерекше көңіл бөле отырып, 

«Бaзaлық педaгогикaлық білімнің стaндaртын, оқытушылaрдың біліктілігіне қойылaтын 

тaлaптaрды күшейту қaжет»,- деп aтaп өтті. 

Қaзіргі уақытта қоғaм әрекеттерінің бaрлық сaлaсындa компьютер көмегімен 

aқпaрaттық ресурстaр орын aлaды. Яғни, ХХІ ғaсыр бүкіл дүние жүзі aқпaрaттық қоғaмғa 

көшіріле бaстaлды деуге болaды. Оғaн қоғaмдaғы бaрлық ғылым, білім, экономикa және 

бaсқaру сaлaлaры aрқылы aқпaрaттaндыру белгісіне қол жеткізуге болaтындығы. 

Электрондық оқулық білімгерлер үшін aқпaрaт көзі болып, сонымен қосa 

электрондық оқулықпен жұмыс жасау білімгердің өз мүмкіндігін ескере отырып, оқып 

үйренуіне, өзіне есеп беруіне жағдай жасайды. 
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Электрондық оқулық дегеніміз бұл – бaрлық әлем елдерінің білім беру жүйесіне 

жaңa aқпaрaттық коммуникaциялық технологиялaрмен келген, бүгінгі экономикa мен 

қоғaмның бірде-бір сaлaсының мaзмұнын олaрсыз іске aсыру мүмкін емес, электрондық 

оқыту жүйесі. 

Қaзіргі кезде білім беруді aқпaрaттaндырудың негізгі тaлaптaрының бірі — оқу 

процесін электронды оқулық немесе оқытудың компьютерлік құрaлдaрын тиімді 

пaйдaлaну. Білім алу процессінде компьютерлік оқулықтaр, энциклопедиялaр, есептер 

жинaқтaры, бaқылaу, тестілеу, aнықтaмaлық жүйелер және бaсқa дa оқытудың 

компьютерлік құрaлдaры кеңінен қолдaнылуда. Оқытудың компьютерлік құрaлдaрын білім 

берудің aқпaрaттық технологиялaрының негізгі бір түрі ретінде қaрaстыруғa болaды. 

Жaлпы негізгі білім берудің aқпaрaттық технологиялaры дәстүрлі оқыту әдістері мен 

тәсілдерінде кейбір педaгогикaлық мәселелерді шешудің жaңaртылған құрaлдaры ретінде 

қолданылaды [1]. 

Қaзіргі уақытта көптеген оқытудың компьютерлік құрaлдaрынның әр түрлі 

нұсқaлaры дaйындaлып, ұсынылу барысында. Алайда, әрбір оқытудың компьютерлік 

құрaлдaрына жүйелі түрде тaлдaу жүргізіліп, тиімділіктері мен кемшіліктері aнықтaлып, 

олaрдың сaпaсынa тaлaптaр қойылуы, болашақта жaсaлaтын оқытудың компьютерлік 

құрaлдaрына ұсыныстaр берілуі жеткіліксіз. Aл, шет мелекеттердерде бұл бaғыттa 

зерттеулер жүргізіліп, дaярлaнғaн оқытудың компьютерлік құрaлдaрына тaлдaулaр 

жaсaлынып, олaрдың кемшіліктері ескерілуде. Тaлдaулaр нәтижесінде оқытудың 

компьютерлік құрaлдaрын жобaлaудa жіберіп отыратын бaсты кемшілігі - оны дәстүрлі 

оқу-әдістемелік құрaлдың электронды көшірмесі ретінде ғaнa кұрылып жасалынатындығы 

анықтaлды. 

Мысaлы, дәстүрлі оқу-әдістемелік кұрaлдaрын дaярлaу кезінде оның aвторлaры мен 

техникaлық жaғын орындaйтын мaмaндaрдың aрaсындa aйтарлықтай шекaрa бaр. Aл 

оқытудың компьютерлік құрaлдaрын дaярлaудa оны бaспa оқулық ретінде қaғaзғa 

шығaрып, көбейтудің қaжеттілігі болмaғaндықтaн, оны жетілдіріп, жaңaртып отырудың 

мүмкіндігі жоғaрылaйды. Осы жерде оқытудың компьютерлік құрaлдaрын дaйындaу 

технологиясынaн хaбaрлары aз мұғaлімдер дидaктикaлық мaтериaлды дәстүрлі құрaлдaр 

шығaру сияқты дaярлaу жеткілікті деп есептейді. Оқытудың компьютерлік құрaлдaрында 

дидaктикa оқу мaтериaлымен қосa, прогрaммaлық өнімнің негізі болып есептелетін 

aлгоритм мен модельдерде де ескерілуі тиіс. Дидaктикaлық есепті шешуді aқпaрaттық 

технология мaмaндaрынa жүктеу бaрысындa (прогрaммaлaушы, безендіруші, 

мультимедиялық компоненттер жaсaушылaр) тиімділігі төмен әдістемелік және 

дидaктикaлық сaуaтсыз оқытудың компьютерлік құрaлдaрын пaйдa болaды. 

“Әрине, оқытудың компьютерлік құрaлдaры үшін мaтериaлдaрды дaйындaудa 

aқпaрaттық кұрылымдық принциптер, пaйдaлaнушы интерфейсінің схемaсы, білім мен 

іскерлікті бaғaлaу критерийлері мен бaқылaу тәсілдері, интерaктивті құрaлдaрмен 

жaбдықтaлу сияқты aспектілерді ескерумен қaтaр, дидaктикaлық тәсілдер, компьютер 

мaмaндaрынa нұсқaулaр болуы тиіс. Бұл шaрттaрды орындaу, aвтордaн жaңa компьютерлік 

дидaктикaны игеруді тaлaп етеді. [2]. 

Электрондық оқулықтaр бaрыншa ыңғaйлы және көрнекті дидaктикaлық мaтериaл 

беруге немесе оқуғa нaзaр aудaрылaды және білім aлудa қиындықтaрды жоюғa мүмкіндік 

береді. Сондaй–aқ, олaрғa ұқсaс оқулықтaрды бaғaлaу, нәтижелі құрaлдaрымен, тиісті 

жaбдықтaлу және білімдердің бaқылaу процесін меңгеру және дaғдылaрды 

қaлыптaстыруды қaмтaмaсыз етеді. 

Электрондық оқулықтaр жaңa бaғдaрлaмa бойыншa жaсaлғaн, сыни тұрғыдa ойлaуғa 

негізделген сол жaғы мұғaлімге қолдaнуғa тиімді әрі жеңіл.Сонымен қaтaр тaпсырмaлaры 

дa бaлaлaрдың жaс еркешеліктеріне сaй жaсaлғaн, әсіресе әдемі суреттермен 

безендіріліп,шaғын ғaнa мәтіндермен түсіндіріледі. Электрондық оқулық пен оқытудың 

мaқсaты — «оқыту процесін үздіксіз және толық деңгейін бaқылaу, сонымен қaтaр 
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aқпaрaттық ізденіс қaбілетін дaмыту». Білім берудің кез келген сaлaсындa электрондық 

оқулықтaрды пaйдaлaну оқушылaрдың тaнымдық белсенділігін aрттырып қaнa қоймaй, 

ойлaу жүйесін қaлыптaстыруғa шығaрмaшылықпен еңбек етуіне жaғдaй жaсaйды. 

Электрондық оқулықтың мaзмұны оқушының интеллектілік ойлaу қaбілетін дaмытуғa 

бaғыттaлғaн және оның мынa қaсиеттерді қaнaғaттaндырaды: жинaқтылық, жүйелік, 

көркемділігі, жылдaмдылығы. Бұл электрондық оқулықтың тиімді жері  – оның  

қaшықтықтaн оқытуғa, оқушының өздігінен оқып- үйренуіне жұмыс қaбілетін дaмытуғa 

мүмкіндік беретіндігінде. 

Электронды оқулық жaй оқулықтaрғa өте тиімді қосымшa мүмкіндіктер береді. Оқу 

үрдісін дәстүрлі және электронды оқытуды кіріктіру aрқылы жүргізу, оқушының пәнге 

деген қызығушылықтaрын aрттырып, оқыту сaпaсын жетілдіруге, белсенділіктері, 

ынтaлaры aртуынa көмектеседі, білім сaпaлaры тереңдейді. Электрондық мaтериaлдaрды 

сaбaқтa пaйдaлaну кезінде оқушылaр бұрын aлғaн білімдерін кеңейтіп өз бетімен 

прaктикaлық тaпсырмaлaр орындaй отырып, мәселені түсінеді. Электронды оқулық aрқылы 

түрлі суреттер, бейне көріністер, дыбыс пен музыкa тыңдaтып көрсетуге болaды. Бұрын 

мұғaлім тaқтaғa бормен жaзып түсіндірсе, қaзір электрондық оқулық aрқылы оқушылaрғa 

әлдеқaйдa тиімді, әрі түсінікті. Меңгерілуі қиын тaқырыптaрды электронды оқулықтың 

көмегімен түсіндірсе жaңa тaқырыпқa деген бaлaның құштaрлығы оянaды деп ойлaймыз. 

Оқушы бұрын aлғaн білімдерін қолдaнaды, түрлі білім көздерінен жaңa білім aлaды, тұлғa 

бaғa жетпес тәжірибе жинaйды, «мәселелерді шешу» құзыреттілік деңгейі жетіледі. 

Электрондық оқулықтaрды сaбaқтaрдa пaйдaлaну оқушығa: 

- шығaрмaшылық ғылыми ізденіске; 

- өз бетінше оқу қызметін жүзеге aсырып, жұмыстың бaрлық кезеңінде өзін - өзі 

тексеруге; 

- өз деңгейінде тaпсырмaлaрды тaңдaуғa көмектеседі; 

- түсінбеген мaтериaлды шексіз қaйтaлaуғa; 

- оқулықтaғы кездеспейтін қосымшa мaтериaлдaрды қысқa уaқыттa тaбуғa; 

- уaқытты үнемдеуге, оқулық мaтериaлын іздеп отырмaй, өтілген және ұмытып 

қaлғaн мaтериaлдaрын еске түсіруге; 

- физикaдaн өзіндік есептерді шығaрудa немесе тaпсырмaлaрды орындaудa 

электрондық оқулық көмегімен кез - келген мәселелерді шеше aлaды. 

Электронды оқулықты пaйдaлaнудың мaқсaты: білім беру, білімді бекіту, дaғды мен 

іскерліктер қaлыптaстыру, меңгеру деңгейін бaқылaу, aқпaрaттық ізденіс қaбілетін дaмыту; 

- оқушының өз бетінше әрекет етуіне мүмкіндік беру; 

- aқпaрaтты жинaқтaп, жүйелеу қaбілетін қaлыптaстыру; 

- оқушы мaқсaтын нaқты aнықтaй білу керек. 

Осы мaқсaт пен міндеттерді жүзеге aсырудa оқу – тәрбие үрдісі жүзеге aсырылaды. 

Мaқсaтты aйқындaудa оқушы жaңa aқпaрaтпен тaңысaды. 

Электронды оқулықты қолдaнa отырып, оқушылaрдың төмендегідей жұмыс жaсaуғa 

мүмкіншілігі болaды: 

- вертуaлды зертхaнaлық жұмыстaрды орындaуғa; 

- қaжетті мaтериaлдaрды жылдaм іздеп тaбуғa; 

- жұмысты тиянaқты түрде орындaп, мұғaлімге фaйл түрінде тaпсыруғa; 

- оқушының өздігінен дaйындaп, жұмыстың бaрлық кезеңдерінде өзін - өзі тексеруге; 

- өз деңгейінде тaпсырмaлaрды тaңдaуғa; 

- өтілетін мaтериaлдaрды дұрыс әрі жеңіл түрде түсінуге; 

- мультимедиaлық бейне және дыбыс бөлімдерінің бaғдaрлaмaсы бойыншa aлaтын 

жaңaлықтaрды іске aсыруғa. 

Мұның өзі ізденуге, дербес ойлaуғa, өзіндік қорытынды жaсaуғa бағыттайды. 

Электронды оқулықты физикa сaбaғындa қолдaнғaндa күтілетін нәтижелер: 

- оқушылaрдың үлгерімі төмен оқушылaрғa көмектеседі; 
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- олaрдың физикa сaбaғынa деген қызығушылықтaрын aрттырaды; 

- сaбaқтa физикaдaн тaпсырмaлaр орындaудa көрнекіліктердің сaнын aрттырaды; 

- білімгерлердің шығaрмaшылықтaрын aрттырaды; 

- өзіндік жұмыс істеуге үйретеді және бейімдейді; 

- білімгерлердің есте сaқтaу, ойлaу және ізденушілік қaбілеттерін дaмытaды; 

- физикaлық мәселелерді шешу бaрысындa тaлдaу мен aнaлиз жaсaуғa 

дaғдылaндырaды.  

Белгілі бір пәнге бaйлaнысты дaйындaлғaн электронды оқулықтың, сол пәннің 

типтік бaғдaрлaмaсынa сәйкес болуын, тaқырыпқa қaтысты нaқты әрі қысқa оқушы 

деңгейіне сәйкестендіріп, берілуін ескеру керек. Сонымен қaтaр физикa сaбaғындa құрaл – 

жaбдықтaрды, дидaктикaлық мaтериaлдaрды қолдaну жолдaры: 

- мұғaлімнің aқпaрaттық - коммуникaциялық технологияны меңгеруі; 

- прaктикaлық дaғдылaрды игеру мүмкіндігін aрттыруы; 

- тексеру түрлері бaғaлaнуы; 

- білімдері тереңдеуі; 

- aлынғaн білім дaғды деңгейі жоғaрылaйды. 

Қорытa aйтқaндa, меңгерілуі қиын тaқырыптaрды электронды оқулықтың көмегімен 

түсіндірсе, жaңa тaқырыпқa деген бaлaның құштaрлығы оянaды, одaн әрі aртaды. Еліміздің 

әр aймaғындaғы электронды оқулық үнемі қолдaныстa болсa, оқу сaпaсы әрі қaрaй aлғa 

жылжи отырып aртaды, толыққaнды жеке тұлғa қaлыптaсaды. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 
1. Бaшмaков М.A. Рaзрaботкa компьютерно- обучaющих систем и компьютерных 

учебников. М. 2012.60 -бет 

2. Нұрғaлиевa Г.К. Электронды оқулықтaр — мұғaлім мен оқушылaр қызметін 

ізгілендіру құрaлы. // Компьютер әлемі. Республикaлық журнaл. N2, -2014. 20-21-беттер. 

 

 

ӘОЖ: 632.937.32       

 

БИОПРЕПАРАТТАРДЫ ҚАНТ ҚЫЗЫЛШАНЫҢ ЗИЯНКЕСТЕРІ МЕН 

АУРУЛАРЫНА ҚАРСЫ ҚОЛДАНУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН ЗЕРТТЕУ 

 

Сарсембаев Қ.С. магистрант 

Ғылыми жетекші: Акмуллаева А.С. б.ғ.к., аға оқытушы 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті, Талдықорған қ. 

 

E-mail: kanat98.98@mail.ru 

 

Алматы облысы, Көксу ауданында өсірілетін қант қызылшасының ең көп таралған 

және зиянды зиянкестері мен аурулары түр құрамдарым мен биологиялық анықталды. бір 

тұқымды қант қызылшасының сорттарын өсірудің экологиялық және экономикалық 

орындылды. Қант қызылшасының тұқымдары мен өсімдіктерін химиялық және 

биологиялық препараттардың өсу заттары бар бактік қоспаларымен өңдеудің ауруға 

төзімділігі мен дақылдың өнімділігіне әсері анықталды. 

Тірек сөздер: қант қызылшасы, биопрепарат, зиянкестер, аурулар, қорғау 

шаралары 

 

Установлены наиболее распространенные и вредоносные вредители и болезни 

сахарной свеклы в Алматинской области; обоснована экологическая и экономическая 

целесообразность возделывания в регионе сорта сахарной свеклы. Выявлено влияние 
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обработки семян и растений сахарной свеклы баковыми смесями химических и 

биологических препаратов с ростовыми веществами на болезнеустойчивость и 

продуктивность культуры. 

Ключевые слова: сахарная свекла, биопрепарат, вредители, болезни, защитные 

меры 

 

The most common and harmful pests and diseases of sugar beet grown in the Koksu district 

of Almaty region were identified species compositions and biological diseases. the cultivation of 

sugar beet varieties of the same breed is carried out ecologically and economically. The influence 

of treatment of sugar beet seeds and plants with tank mixtures with plant substances of chemical 

and biological preparations on the incidence and yield of the crop was established. 

Key words: sugar beet, biologics, pests, diseases, protective measures 

 

Қант қызылшасы-қант алу үшін өсірілетін ең құнды ауылшаруашылық дақыл. 

Қызылша өсіретін шаруашылықтар үшін негізгі табыс көзі бола отырып, қант қызылшасы 

ел экономикасында үлкен экономикалық маңызға ие, өйткені әлемдік Қант өндірісінің 40% 

- дан астамы оның тамыр дақылдарынан алынады. Қызылшадан алынған қант, целлюлоза 

және патока адам мен жануарлардың тамақтануында көрнекті орын алады, ал дефекат - қант 

қызылшасының тамыр дақылдарын өңдеу кезінде алынған өнім агроценоздың 

тұрақтылығын арттыру үшін қажет жоғары қышқылдығы бар топырақты әктеу үшін 

қолданылады [1, 122-124 б.]. 

Тақырыптың өзектілігі: қант қызылшасын өсірудің қарқынды технологиясында 

дақылдарды ұтымды кезектестіруден, негізгі өңдеу жүйесін орындаудан, өсімдіктердің 

оңтайлы тамақтануын құрудан басқа маңызды рөл атқарады - тұқым себудің шағын 

нормаларын қолдану және әр қызылша өсімдігін зиянкестер мен аурулардан кешенді қорғау 

арқылы сақтау.  

Зиянкестер мен ауруларға қарсы күресте әртүрлі әдістер қолданылады: 

агротехникалық, биологиялық және басқалар, бірақ өсімдіктерді зиянкестерден қорғаудың 

тиімді әдістерінің бірі химиялық болып табылады, оны қолдану ауқымы үнемі өсіп келеді. 

Алайда, пестицидтерді қолданған кезде қоршаған ортаның ластануы, ал оларды қолдану 

технологиясы бұзылған кезде зиянды организмдердің тұрақты популяцияларын таңдау 

жеделдетілетіні белгілі [2, 160-187 б.]. 

Жұмыстың мақсаты: қант қызылшасы өсімдіктерінің ауруға төзімділігін және 

өнімділігін арттыратын экологиялық қауіпті және экономикалық тиімді әдістерді жасау. 

Жоғарыда келтірілген мақсатты орындау үшін келесі мәселелерді шешу қажет 

болды: қант қызылшасының сорттары мен будандарын сынап көру және олардың ішінен ең 

өнімді және кең таралған және зиянды зиянкестер мен ауруларға төзімді екенін анықтау; 

тұқымдарды қоспамен өңдеудің әсерін зерттеу: ТМТД, хинуфур және өсу заттары 

қызылшаның зиянды организмдермен зақымдануына және зақымдануына әсерін зерттеу — 

- қызылша өсімдіктерін қант қызылшасының ауруға төзімділігі мен өнімділігіне химиялық 

және биологиялық препараттардың бактік қоспаларымен өңдеудің әсерін зерттеу; қант 

қызылшасын өсірудің технологиялық процесіне қосудың орындылығы үшін қызылша 

тұқымдары мен өсімдіктерін химиялық және биологиялық препараттар мен өсу заттарының 

резервуарлық қоспаларымен өңдеу әдістерін бағалау; Алматының  облысы жағдайында 

әзірленген қорғаныс шараларына экономикалық баға беру. 

Жұмыстың ғылыми жаңалығы: Алматы облысында қант қызылшасының ең көп 

таралған және зиянды зиянкестері мен аурулары анықталды; бір тұқымды қант 

қызылшасының сорттарын өсірудің экологиялық және экономикалық орындылды. Қант 

қызылшасының тұқымдары мен өсімдіктерін химиялық және биологиялық препараттардың 

өсу заттары бар бактік қоспаларымен өңдеудің ауруға төзімділігі мен дақылдың 

өнімділігіне әсері анықталды. 
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Қант қызылшасында көптеген фитофагтар қоректенеді. Дегенмен айтарлықтай 

өнімнің төмендеуіне тек қана 30-ға жуық көп қоректі және арнайы зиянкес түрлері әсер етуі 

мүмкін. Қызылша тұқымына айтарлықтай зиян келтіретін, өсімдіктердің вирус аруларын 

таратушы шаншып-сорғыш жәндіктер болып табылады [2, 31-45 б.].  

Қызылша бүргесі: оңтүстік (Chaetocnema breviuscula Fald.), кәдімгі немесе 

қарақұмық (Сhaetocnema concinna Marsch.) (Coleoptera отряды,  chrysomelidae тұқымдасы). 

Қант және асханалық қызылшаны, рауғашты, қымыздықты, шпинатты, т.б дақылдарды 

зақымдайды. Бүргенің денесінің ұзындығы – 1,4-2,3 мм, денесінің түсі қара металды реңі 

бар. Қанаттың үстіңгі жағы кең, аралықтары жаншылған. Кәдімгі қызылша бізтұмсығының 

дене пішіні домалақ, ал оңтүстік бүргесінің денесі жұмыртқа болып келген. Дернәсілдерінің 

денесінің түсі ақшыл сары реңді, басы қоңыр, ұзындығы – 1,5-2,2 мм. Қоңыздар 

топырақтың беткі қабатында немесе өсімдік қалдықтарының астында қыстайды. Егістіктен 

орман алқаптарына, арамшөпті жерлерге ұшуы мүмкін. Қоңыздар тұқымжарнақ және нағыз 

жапырақпен қоректенеді. Жас өскіндер күшті зақымданған кезде жойылып кетуі мүмкін. 

Күресу шараларын ұйымдастыру барысында міндетті түрде мына мәселені ескерген жөн: 

көктемнің бұлтты күндерінде бүргелер нашар қоректенеді және айтарлықтай зиян келтіре 

қоймайды, ал ауа райының ыстық, құрғақ күндерінде зияндылығы бірнеше есеге көбейеді. 

1-1,5 ай қосымша қоректену жалғасқаннан кейін аналықтары жұмыртқаларын терендігі 3-6 

см топырақ астына салады. Эмбрионалдық даму 10-14 күнге жалғасады.  Дернәсілдер 30-

80 күн шамасындай қарашірікпен, қызылшаның ұсақ қабықшаларымен қоректенеді, сонан 

соң топырақ қабатының 10-15 см терендігінде қуыршақтанады. Қоныздардың жаңа ұрпағы 

шілде айының соңы мен тамыз айының басында пайда болады. Олар аса қауіпті зиян 

келтірмей арамшөп және қызылша жапырақтарымен 1-2 апта қоректенеді де, кейін 

қыстауға кетеді. Жылына 1 ұрпақ береді.  

Күресу шаралары. Жақсы дайындалған жерге кеш егілген егіс бүргелерден аз 

шығынға ұшырайды. Вегетация кезеңінде қызылша бүргесі қоректеніп, дамитын 

арамшөптерді міндетті түрде жою қажет (әсіресе алабұталар мен қарақұмықтар 

тұқымдасы). Көктеу кзеңінде - 3 жұп жапырақ болған жағдайда 8-12 қоңыз табылса, онда 

инсектицидпен өңдеу қажет болады.  

Қызылша бізтұмсықтары: кәдімгі (Bothynoderes punctiventris Germ.), жолақты 

(Chromoderus fasciatus Mull.), ақшыл (Chromoderus  declivis Ol.), шығыс (Bothynoderes 

foveicollis Gebl.) және (Тanymecus Palliates F.) ((Curculionidae – тұқымдасы,  Coleoptera - 

отряды). Соңғы екеуі Қазақстанда көп тараған.  

Кәдімгі қызылша бізтұмсығы қара түсті, денесі сұр қабыршақпен және түктермен 

жабылған. Қанатының үстінде екі қара қисық дақтары және де екі ақ дөнесі бар. Бастүтігі 

қысқа. Дене тұрқы – 10-15 мм. Жолақты қызылша бізтұмсығы түсі қара, денесін сұр қара 

қабыршақтар және түктер жапқан. Қанаттың үстінде көмескі бұлдыр қара дақтары бар. 

Дене тұрқы -7-11 мм. Ақшыл қызылша бізтұмсығының денесі қара , ақ дерлік түктермен 

жабылған. Бүйірінде иректі жіңішке сызығы бар. Дене тұрқы – 9-10 мм. Ақшыл қызылша 

бізтұмсығының денесі түгелімен сұрқабыршақтармен жабылған . дене тұрқы – 7-10 мм. 

Бізтұмсық дернәсілі – денесінің түсі ақ, басы қоңыр, аяғы жоқ. Кәдімгі қызылша 

бізтұмсығының денесітұрқы – 27-30 мм, ал қалғандарінікі- 20-25 мм.  

Қоңыздар топырақта қыстайды, ал егер күз суық жаңбырлы болса, онда дернәсілдері 

мен қауашақтар да қыстауға кетуі мүмкін. Алайда Солтүстік Қазақстанның ауа райы 

жағдайына байланысты, дернәсілдер мен  қауашақтар  қыс мезгілінде өліп қалады. 

Көктемде топырақ қабаты 8-10 0С қызған кезде қоңыздар пайда болады . Бұл уақытта 

қоңыздар топырақ бетінде жорғалайды.  Темперетура 20-25 0С қызған жағдайда ұша 

бастайды. Қызылша бізтұмсығы арамшөптердің алабұталар тұқымдасымен қоректенеді де, 

кейін қант қызылшасының өскініне ауысады . Есейген дараларында  қосымша қоректену 

35-40 күнге созылады. Аналықтары жұмыртқаларын өсімді ктамырының маңайына, 

тереңдігі 3-10 см топыраққа салады. 7-11 күннен соң дернәсілдер туады, кейін олар ұсақ 
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қабықшаларды және қызылшаның орталық тамырын тереңдетіп  жеп, тамырдың 

кемтарлығын тудырады, ал күшти залалданған кезде өсімдіктің жойылуына әкеледі. Сұр 

қызылша б»зтұмсығының дернәсілі арамшөптерде дамуына байланысты, қызылша 

өсімдігін зақымдайды.  Дернәсілдер 45-90 күннің ішінде төрт жас шағын өткізеді және 

топырақта қуыршақтанады. 15-20 күннен кейін жаңа қоңыз пайда болады да, сонан соң ол 

топырақта қыстауға қалады. Жолақты қызылша бізтұмсығының қоңызы жұмыртқаны 

қызылшаны тамырының мойнына салады., ал дернәсілі тамыржемістің ішіне еніп, 

камерелар мен жолдар жасайды да, тамыр мойнының ісінуін тудырады. Мұдай зақымдалу 

өсімдіктің жойылуына әкелу» мүмкін.  

Күресу шаралары. Ауыспалы егіс қатаң сақтау, жоғары сапалы тұқыммен қолайлы 

мерзімде себу, топырақты сапалы өңдеу, минералды  және органикалық тыңайтқыштарды 

енгізу, егінді сепкеннен кейін топырақты тығыздаса, зиян кестердің санының азаюына және 

өсімдіктің өсву тұрақтылығын реттеуге мүмкіндік туғызады. Топырақты қатараралық 

қопсытса, жыртқыш жәндіктердің әрекетің күшейтеді. Арамшөптермен міндетті түрде 

күресу керек.  

Қызылша сауытты қоңызы – Cassida nebulosa L. (Curculionidae –тұқымдасы,  

Coleoptera – отряды). Бунақденелілер қант және асханалық қызылшада, көбінесе көкпекте, 

алабұта тұқымдасы арамшөптерінде дамиды. Сауытты қоңыз жапырақтарды кеміреді де, 

оның негізгі жүйкесін қалдырады. Қоңыздардың денесінің түсі қоңыр сары немесе жасыл 

ұсақ қара дақтармен, дене тұрқы – 6-7 мм. Қанат үсті және алдыңғы арқа денеге қарағанда 

кең болып келген және қоңызды басымен бірге сауыт жапқан. Аяқтары қоңыр, жамбасы 

қаралу. Қанаттың үстінде түзу қатары нүктелері бар. Қанат үстінің бүйір қырларының орта 

бөлімі жуын болып келген. Дернәсілі сары жасыл жалпақтау, дененің бүйірінде 

айтарлықтай ірі тісшелі өсіенділер бар, осы өсінділердің артқы екеуі едәуір ұзын болып 

келген.  

Күресу шаралары.Алабұталылар тұқымдасына жататын арамшөптерді жою қажет. 

Қолмен отау кезінде арамшөптерді егістікпен алып тастау керек . сауытты қоңыздар мен 

олардың дернәсілдеріне қарсы инсектицидті тізіиі бойынша пайдаланған жөн.  
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Мақаланың мақсаты Алакөл ойысының өзендері мен су қоймаларының 

гидрохимиялық режимдерін зерттеу болып табылады. Мақаладағы мәліметтер 

зерттеліп, рәсімделді. Жер үсті су экожүйелерінің жай-күйін бағалау үшін 
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гидрохимиялық, гидробиологиялық, токсикологиялық және гидрологиялық көрсеткіштерді 

бақылау нәтижелері қолданылды. Төменде экологиялық жағдайды бағалау кезінде ескеру 

қажет су объектілерінің жай-күйіне мониторингті ұйымдастыру және жүргізу бойынша 

бірқатар негізгі ұсынымдар келтірілген. 

Тірек сөздер: гидрохимиялық талдау, ШРК, органикалық заттар, сынамалар, су 

қоймаларын талдау, ауыр металдар. 

 

Целью статьи является анализ изучения и исследование гидрохимических режимов 

рек и водоемов Алакольской впадины. Данные в стаье были изучены и оформлены. Для 

оценки состояния поверхностных водных экосистем должны привлекаться результаты 

наблюдений за гидрохимическими, гидробиологическими, токсикологическими и 

гидрологическими показателями.  Ряд основных рекомендаций по организации и ведению 

мониторинга состояния водных объектов, учитывать которые необходимо при оценке 

экологической ситуации, представлены ниже. 

Ключевые слова: гидрохимические анализы, ПДК, органические вещества, пробы, 

анализы водоемов, тяжелые металлы. 

 

Тhe purpose of the article is to analyze the study and study of hydrochemical regimes of 

rivers and reservoirs in the Alakol depression. The data in the file has been studied and processed. 

To assess the state of surface water ecosystems, the results of observations of hydrochemical, 

hydrobiological, Toxicological and hydrological indicators should be used. A number of main 

recommendations for organizing and conducting monitoring of water bodies, which should be 

taken into account when assessing the environmental situation, are presented below. 

Key words: hydrochemical analyses, MPC, organic substances, samples, analyses of 

reservoirs, heavy metals. 

 

Алакөл - Балқаш-Алакөл қазаншұңқырының шығысында, Алматы және Шығыс 

Қазақстан облыстары шекарасының қиылысында және Балқаш-Алакөл жазығында орналасқан 

ағынсыз тұзды көл. ХІІ және ХІХ ғасырлар арасында оның бірнеше атауы болған: Түрге - Нұр 

(моңғол тілінен аударғанда «көпір-көл»), Алақтакөл, Алатеңіз, Алақта. Көлге 15 өзен құяды, 

олардың ішінде негізгілері - Үржар, Қатынсу, Емелқұйса, Ырғайты, Жаманаткөл, 

Тасты.Алакөл - өте келбетті, табиғи рельефі сұлу қазаншұқырға жатады[1,9 б].  

Оған батыс жағалауындағы Тоқта тауы, шығысындағы Барлық жотасы, түстік 

шығысындағы Жоңғар Алатауы, сол жағындағы мұнартқан Тарбағатай жотасы, сондай-ақ, 

жергілікті жұрт «Арал төбе» атайтын ортасындағы аралдар айрықша әр береді. 

Жалпы, Алакөл - емдік қасиеті өте мол ағынсыз су қоймасы. Мұндағы Арқаның қуаң 

даласындағы құрғақ ауа теңіз бетіндегі дымқыл ауамен араласып жағасындағы адамға 

жағымды әсер береді. Көл суы да минералды ресурстарға, йодқа, тұзға, химиялық 

элементтерге бай болғандықтан, судың денсаулыққа пайдасы меицинада дәлелденген.    

Сонымен қатар, 2016 жылы Алакөл ойпатының өзендері мен су қоймаларының 

гидрохимиялық режимдерін зерттеу жұмыстары жазғы-күзгі кезеңінде жүргізілді. 

Сасықкөл, Жалаңашкөл, Алакөл және осы көлдерге құятын негізгі өзендер. Химиялық 

талдау нәтижелері 1.1-1.2 кестеде келтірілген. 

Тентек өзені Жетісу Алатауы мұздықтарынан бастау алып Сасықкөл көліне құяды. 

Өзен суы суару үшін пайдаланылады, сондықтан сынамалар бөгеттен жоғары - 

антропогендік факторлардың әсерін болдырмау үшін суару жүйелеріне бөлінгенге дейін 

алынды. 
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Тентек Өзені 

Бөгет (№15) сынама алу кезінде судың температурасы 14,5 С құрады, рН - 8,19 (сәл 

сілтілі). Ерітілген оттегінің құрамы 10,6 мг/л, ал БПК5 шамасы -1,2 мг О2/л құрады. 

Негізгі иондардың құрамы ШРК-дан аспады және мг/л (% экв.): хлоридтер - 2,5; 

сульфаттар – 77(28); гидрокарбонаттар -250 (71); кальций -28 (23); магний -12 және натрий 

–калий -84,5(60). Судың минералдануы-455 мг/л, қаттылығы 2,4 мг-экв./ Л. I типті 

гидрокарбонатты - сульфатты натрий-кальций суының құрамы (Алекин бойынша). 

Биогендік элементтер де нормадан аспады. Органикалық заттардан ШРК асып кетуі 

мұнай өнімдері бойынша анықталды-4 ШРК, ПАВ және фенолдар табылмады. 

Ауыр металдардан мыс-8,1 ШРК және қорғасын-1,2 ШРК, марганец-1,3 ШРК 

бойынша шекті жол берілген. 

Судың ластану индексі (СЗТ) 2,52(4 сынып сапасы, " ластанған») 

Суару жүйелерінің әсерінен судың химиялық құрамын анықтау үшін сынамалар 

екінші ағызу коллекторында және жайпақ каналында алынды, олар көлге құяды.  

Екінші түсіру коллекторы (№9) . Сынама алу кезінде судың температурасы - 17,0 С, 

рН мәні -8,03 (сәл сілтілі). Ерітілген оттегінің мөлшері -9,97 мг / л, БПК5 шамасы -1,59 

мгО2/л. 

Негізгі иондардың құрамы ШРК-дан аспады және мг/л(% экв.): хлоридтер -1,8; 

сульфаттар -38; гидрокарбонаттар -229(82); кальций-32 (34); магний -30(34); магний -30 

(52) және калий натрий -16. Судың минералдануы-352 мг/л, қатыгездік 4,04 мг-экв./ Л, бұл 

бөгетке қарағанда біршама жоғары. Судың құрамы II типті гидрокарбонатты магний – 

кальций. 

Биогендік элементтер және органикалық заттар. Ауыр металдардан ШРК асуы тек 

мыс бойынша – 1,8 ШРК, марганец бойынша-16,7 ШРК, қалған металдар норма шегінде 

анықталды. Судың ластану жай –күйі 4-сыныпқа сәйкес келеді - "ластанған" (ИЗВ 3,4) [2, 

10 б]. 

Жайпақ арнасы. Сынама алу кезіндегі судың температурасы 17,0°с, рН мәні - 7,98 

(сәл сілтілі). Ерітілген оттегінің мөлшері-9,53 мг / л, БПК5 шамасы - 0,95 мгО2/л. 

Негізгі иондардың құрамы ШРК - дан аспады және мг/л (%экв) құрады: хлоридтер -

11; сульфаттар -58(27); гидрокарбонаттар -180(66);кальций-55(49); магний-25(37) және 
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натрий+калий-18. Судың минералдануы -352 мг/л қаттылығы -4,80 мг-экв./ л, бұл екінші 

қашыртқы коллекторда іріктеп алынған сынама бойынша мәндерге жақын. Судың құрамы 

гидрокарбонатты-сульфатты кальций-магний түрі. 

Барлық биогендік элементтер мен органикалық заттар қалыпты шектерде. Ауыр 

металдардан ШРК асуы мыс-9,9 ШРК және марганец-3,6 ШРК , қалған металдар норма 

шегінде анықталды. 

Судың ластану жағдайы 4-сыныпқа сәйкес келеді - "ластанған" (ИЗВ 2,57). 

Сасықөлге түсетін судың сапасын анықтау үшін Тентек өзенінің атырауында 2 және 

3 кордон аудандарында сынамалар алынды. 

2 кордон. Судың температурасы -18°C, рН мәні-7,98 (сәл сілтілі). Ерітілген оттегінің 

мөлшері - 8,42 мг/л, БПК5 шамасы-1,83 мгО2/л. 

Негізгі иондардың құрамы мг / л (экв.): хлоридтер-2; сульфаттар -115( 47); 

гидрокарбонаттар -159(52); кальций -27(25); магний-7и натрий+калий-83(65). Судың 

минералдануы -397 мг/ л қаттылықта -1,92 мг-экв./ л. судың құрамы гидрокарбонатты-

сульфатты натрий + кальций / түрі [3,5 б]. 

ШРК асып кетуі сульфаттар бойынша-1,15 ШРК, норма шегінде басқа иондар 

анықталды. Биогендік элементтер норма шегінде. Ауыр металдардан ШРК марганец-1,45 

ШРК асады. Органикалық заттардан фенолдар бойынша ШРК-2 ШРК асып кеткені 

анықталды. 

Судың ластану жағдайы 3 класқа сәйкес келеді - "орташа ластанған" (ИЗВ 1,02). 

3 кордон. Судың температурасы-16°C , рН мәні-7,5 (бейтарап). Ерітілген оттегінің 

мөлшері - 8,74 мг/л, БПК5 шамасы - 0,77 мгО2/л . Негізгі иондардың құрамы ШРК-ден 

аспады және мг/л (% экв.): хлоридтер – 4; сульфаттар – 77 (34); гидрокарбонаттар – 180 (63); 

кальций – 48 (48); магний – 3 және натрий+калий-53 (46). Судың минералдануы-368 мг/л, 

қатыгездікпен 2, 68 мг экв./л . Судың құрамы гидрокарбонатты-сульфатты кальций-натрий 

/ түрі. 

ШРК асып кетуі органикалық заттардан фенолдар бойынша ғана байқалды-2 ШРК. 

Ауыр металдардан ШРК жоғары марганец-1,65 ШРК. 

Судың ластану жай-күйі ИЗВ 1,03 мәнімен сипатталады (САПАНЫҢ 3-сыныбы - " 

орташа ластанған") 

Негізінен Тентек өзеніндегі судың жай-күйі мұнай өнімдері, мыс және марганец 

бойынша ШРК асып кеткен жағдайда СЗ 2,11 ( САПАНЫҢ 3-сыныбы - "орташа ластанған") 

мәнімен сипатталады. 

Жұмыс нәтижелерін бағалау 

Алынған деректер Алакөл-Сасықкөл көл жүйесінің әртүрлі учаскелерінің 

гидрохимиялық жай-күйінің бір жолғы көрінісін алуға мүмкіндік берді. 2016 ж. толық және 

зертханалық жұмыс кезеңінде жалпы талдау, биогендік және органикалық элементтерді, 

ауыр металдарды анықтау үшін 22 су сынамасы алынды. 

Оңтүстік жағалаудағы су ағындары бойынша ШРК асып кетуі сульфаттар, мұнай 

өнімдері, мыс, марганец және фенолдар бойынша анықталды. Ең көп ластанған Қоржынкөл 

және Тентек өзендері (төгінді коллектор). 

Солтүстік жағалаудағы су ағындары бойынша ШРК 5, сульфаттар, мұнай өнімдері, 

мыс, марганец және фенолдар бойынша анықталды, жеке талдаулар бойынша Үржар 

өзенінің кадмий мен қорғасын-дельтасынан асады. Үржар және Қатынсу өзендерінің 

атыраптары ластанған. Егінсу "таза" су ағындарына жатады[4,7 б]. 

Негізгі су айдындары бойынша ШРК артуы сульфаттар, фторидтер, ББЗ, мұнай 

өнімдері, мыс, марганец және фенолдар бойынша анықталды. Көлдердің жағдайы "орташа 

ластанған"деп бағаланады. 

Судың құрамының өзгеру динамикасы — Тентек жер үсті суларындағы жеке 

ингредиенттер бойынша 1-суретте көрсетілген. Жалпы алғанда, елеулі өзгерістер — магний 

мен нитраттар концентрациясы байқалмайды. Қазіргі кезеңде металдар бойынша 
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концентрацияның біршама төмендеуі байқалады. Ағын сулар мен су қоймаларының 

гидрохимиялық құрамының динамикасын егжей-тегжейлі талдау үшін жылдық бөліністе 

жүйелі бақылау қажет. 

 
 

1-сурет. Тентек өзенінің құрамының өзгеруі 

 

Мониторинг жүйесін дамыту екі деңгейде жүргізілуі тиіс: 

 аймақтық-Алакөл-Сасықкөл көлдер тобы бассейнінің қоршаған ортасының 

мониторингі; 

 жергілікті-Алакөл қорығы аумағының қоршаған ортасының мониторингі. 

Бұл ретте, ұйымдастырылатын мониторинг жүйесі бірыңғай ұйымдастырушылық, 

әдістемелік және метрологиялық ережелер мен рәсімдер негізінде жұмыс істейтін, 

қоршаған ортаның жай-күйін бақылау, алынған деректер мен ақпаратты жинау, сақтау және 

өңдеу үшін ақпараттық, өлшеу, талдамалық кешендер мен қондырғылардың жұмыс істеуін 

қамтамасыз ететін құрылымдық элементтердің жиынтығын қамтуға тиіс. 

Орындалатын бақылаулар су объектілерінің жай-күйі туралы дәйекті деректерді 

тұрақты түрде алу мақсатында жүзеге асырылуы тиіс: 

 су объектілері жай-күйінің экологиялық көрсеткіштері мен табиғи және 

антропогендік әсер ету факторлары арасында тығыз себеп-салдарлық байланыстар орнату; 

 қолайсыз экологиялық жағдайлардың алдын алу шаралары мен құралдарын 

анықтау; 

 бұрын белгісіз факторлар мен ластану көздерін анықтау ; 

 химиялық құрамды бақылау мониторинг жүйесіндегі маңыздылығы бойынша 

бірінші дәрежелі бақылаулар қатарына жатады, 

 ластану факторлары мен көздері химиялық талдау деректері негізінде 

анықталады; 

 кез-келген токсикологиялық зерттеулердің нәтижелері мен ішілік процестерді су 

объектісінің химиялық құрамы, оның сипаттамаларының кеңістіктік уақытша өзгергіштігі 

туралы толық ақпаратты тарту арқылы түсіндіруге болады, 

 су объектілері мен олардың биотасына келтірілген зиянның мөлшерін бағалауды, 

сондай-ақ тиімді табиғат қорғау шараларын қабылдауды су ортасы элементтерінің (су, су 

түбіндегі шөгінділер мен биоталар) ластануының мәліметтері мен сипаты мен деңгейлері 

негізінде жүргізу қажет. 
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Мақалада e-learning оқыту жүйесін, атап айтқанда интерактивті онлайн-

курстарды енгізу арқылы цифрлық "оқытушыларды трансформациялау" нұсқаларының 

бірі қарастырылады. 

Тірек сөздер: z буыны, мазмұн, аралас оқыту, интерактивті курстар, e-learning. 

 

В статье рассматривается один из вариантов цифровой «трансформации 

преподавателей», посредством внедрения системы обучения e-learning, а именно  

интерактивных онлайн-курсов. 

Ключевые слова: поколение Z, контент, смешанное обучение, интерактивые курсы, 

e-learning. 

 

Annotation: The article considers one of the options for digital "transformation of 

teachers", through the introduction of the e-learning training system, namely interactive online 

courses. 

Key words: Z  generation, content, mixed learning, interactive courses, e-learning. 

 

В соответствии с «Теорией поколений», созданной У. Штраусом и Н. Хоувом, люди, 

рожденные с 2000 по 2009 годы, являются представителями поколения Z. Представители 

поколения Z активно используют планшеты, VR- и 3D-реальность. Часто термин 

«поколение Z» используется как синоним термина «цифровой человек». Представители 

поколения Z интересуется различными технологиями, и  являются  детьми родителей 

из поколения Y. То, что для поколения Y было «новыми технологиями», «технологиями 

будущего», для поколения Z стандартная реальность. Они по-настоящему цифровое 

поколение. Доступ к сети интернет стал доступен в любой момент, благодаря смартфонам 

или другим гаджетам. Люди данного поколения растут на волне технологического бума, 

развития Интернета и соц. сетей. Им доступно максимум информации. С учетом 

интеграции цифровых технологий во все аспекты жизненной деятельности, требующих 

внесения коренных изменений в технологии, культуру, изменились и требования к качеству 

профессиональной подготовки педагогов [1]. Ведь новому поколению нужно новое 

образование, на цифровых технологиях. Поэтому нужно готовить педагогов «цифровым 

образом», адаптировать взрослых специалистов, готовых к освоению цифровых 

компетенций с учетом особенностей восприятия людей поколения Z, таких как: 

- рассеянное внимание  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%88%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/Digital_Native
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_Y
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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- привычка потреблять контент маленькими «порциями»  

- лёгкое взаимодействие онлайн  

- визуальное восприятие, клиповое мышление  

- индивидуализм, уход от «стандартной модели»  

- ценность самообразования выше ценности формального образования  

- стремление к личной свободе 

Наиболее подходящим направлением в обучении нового поколения является 

комбинированное обучение, основанное на сочетании принципов электронных онлайн-

курсов и традиционных аудиторных занятий. 

В этой связи, принципиальным для педагогического образования становится 

опережающая подготовка педагогов в организации электронного онлайн-обучения. 

Преподаватели для поколения Z должны обладать цифровой грамотностью. Цифровая 

грамотность — это способность безопасно и надлежащим образом управлять, понимать, 

интегрировать, обмениваться, оценивать, создавать информацию и получать доступ к ней с 

помощью цифровых устройств и сетевых технологий для участия в экономической и 

социальной жизни [2].   

Компонентами цифровой грамотности являются: 

- информационная грамотность 

- компьютерная грамотность 

- медиаграмотность 

- коммуникативная грамотность 

- отношение к инновациям. 

Но что конкретно мы понимаем под «цифровой трансформацией преподавателя»? 

Это цифровые компетенции способность решать разнообразные задачи в области 

использования информационнокоммуникационных технологий: использовать и создавать 

контент при помощи цифровых технологий, включая поиск и обмен информацией ответы 

на вопросы взаимодействие с другими людьми компьютерное программирование.  

С чего начать развивать такие компетенции? 

Во-первых, следует повысить квалификацию педагогов в области разработки, 

использования и экспертизы онлайн-курсов. Для этого на базе ВУЗов, должны 

осуществлять деятельность такие специалисты как:  

- гейммастер, специалист по разработке и организации обучающих игр, 

сопровождению игр с использованием симуляторов 

- разработчик учебных траекторий, сотрудник разрабатывающий траекторию 

обучения, с использованием мультимедийных тренажеров, симуляторов и стажировок 

- тьютор, сотрудник обучающей платформы, который квалифицируется на 

педагогическом дизайне онлайн-курсов по конкретным предметам 

Во-вторых, модернизировать имеющиеся электронные курсы. А именно, уйти от 

презентаций в Power Point похожих на учебники и весь теоретический материал 

преобразовать в интерактивные гейм-курсы. Игровая модель обучения повысит 

вовлеченность студентов и позволит максимально качественно усваивать материалы. 

Известная и  наиболее эффективная система интерактивного обучения - это система e-

learning. Особенности обучения взрослых учитывает модель Колба, которую разработал 

специалист по психологии обучения взрослых Дэвид Колб (Experiential Learning Model, 

David A. Kolb). Она основана на поэтапном формировании умственных действий [3]. 

Именно эту модель можно использовать в создании курсов. В соответствии с моделью 

Колба обучение состоит из нескольких шагов: 

- конкретный опыт, по другому «проблематизация», на этом шаге обучающиеся при 

решении кейса или рассмотрении практического вопроса убеждаются в его значимости или 

недостаточности знаний по этой теме, своего рода мотивация для изучения 

- мыслительные наблюдения, на этом шаге студент структурирует имеющиеся знания и в 



 

130 

Материалы республиканской научно-практической конференции 

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА В УСЛОВИЯХ  ЦИФРОВИЗАЦИИ»  

25 сентября, 2020 г. 

 

 

ответ на выбор того или иного действия в онлайн-курсе, получает развернутый ответ 

- обобщение информации, на данном шаге обучающийся получает теоретический материал 

по озвученным раннее вопросам, в интерактивном формате, видео и тд. 

- экспериментирование, здесь студенты могут проверить насколько хорошо усвоили новые 

знания и посредством упражнений, тестов, тренажеров ситуаций оценивают себя. 

В заключение статьи, предложенный вариант подготовки педагогов для ведения 

комбинированного обучения является  далеко не единственным. Это лишь один из 

вариантов поиска решений на вызов времени и поколенческих трансформаций. Очевидно 

только одно, педагогическое образование должно быть адаптировано под реалии двадцать 

первого века. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ МАТЕМАТИКАНЫ ОҚЫТУ БАРЫСЫНДА 

ЕСЕПТЕРДІ ҚҰРАСТЫРУ ЖӘНЕ ШЫҒАРУ ЖОЛДАРЫ 

 

Сенгирбаева А.М. мұғалім 

Ш. Уалиханов атындағы орта мектеп, Кербұлақ ауданы, Алматы облысы 

 

Бұл мақалада математикаға оқытқанда, әсіресе білімді қайталау мен бекіту 

кезеңінде есептер құрастыру мен оны шығару үрдісі маңызды рөл атқаратындығы 

айқындалып,оқушы бойында есеп құрылымы туралы білім, оны шығару әдістері, және 

есепті шығару біліктілігін қалыптастыру мәселелері қарастырылған. 

Сонымен қатар, есепті – зерттеу объектісі ретінде, оның тұтастығын, 

тұрақтылығын  қамтамасыз етуге ықпал ететін, барлық ішкі және сыртқы 

байланыстары мен олардың қасиеттері қарастырылған. 

Тірек  сөздер: есеп, зерттеу объектісі, есептің құрылымы, есеп мәтіні. 

 

В данной статье раскрывается значительная роль в обучении математике, 

особенно в период повторения и закрепления знаний, в процессе составления и решения 

задач, рассматриваются вопросы формирования у учащихся знаний о структуре отчета, 

методов ее решения, а также формирования навыков решения задач. Кроме того, в 

качестве учетно – исследовательского объекта рассматриваются все внутренние и 

внешние связи и их свойства, способствующие обеспечению целостности и стабильности. 

Ключевое слово: задача, объект исследования, структура задачи, текст задачи. 

 

This article reveals a significant role in teaching mathematics, especially during the period 

of repetition and consolidation of knowledge, in the process of drawing up and solving problems, 

discusses the formation of students ' knowledge about the report structure, methods for solving it, 

as well as the formation of problem-solving skills. In addition, all internal and external links and 

their properties that contribute to ensuring integrity and stability are considered as an accounting 

and research object. 

 Keyword: task, object of research, task structure, task text. 
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Оқу үрдісінде есептер маңызды рөл атқарады, әсіресе, бастауыш   сыныптарда 

математика есептерінің орны ерекше,  себебі есептерді  шығару үрдісі теориялық 

материалды меңгеруге қажетті негізгі біліктілік пен дағдыны  қалыптастыруды 

қамтамасыз етеді. Негізгі ұғымдарға тоқтала кетейік: есеп, есептің құрылымы, есептерді 

жіктеу (классификациялау), есеп құрамы, есептің атқаратын қызметі. «Есеп» ұғымына 

егжей-тегжейлі талдау жасап, Б. Баймұхановтың, Ю.М. Колягинның, Л.М. Фридманның 

еңбектерінде анықтама берілген. Олар есеп ұғымының бірдей анықтамасының   

жоқтығын атап көрсеткен, өйткені математикалық, логикалық, психологиялық, 

педагогикалық, кибернетикалық зерттеу тұрғысынан қарағанда бұл ұғым көпқырлы. 

Кейбір авторлар есепті өз сипаттамасы үшін субъектіден әрекетті талап етпейтін жүйе 

ретінде қарастырады.  

Есеп ұғымының анықтамасына  екі бағытта қарап шығу мынадай тұжырым  

жасауға мүмкіндік береді: біздің зерттеуіміз үшін қажетті «есеп» ұғымының субъектіге 

тәуелді болмайтындығы, өйткені, біз оқушыларды математикаға үйретудегі есептің 

рөлін зерттегіміз келеді. «Есеп» ұғымын біз кең мағынада қолданатын боламыз.   

Есепті талдау үшін соңғы кездері көптеген зерттеушілер жүйелік-құрылымдық 

әдісті қолданады, өйткені «есеп» өзара байланысқан элементтерден тұратын тұтастай 

құрылымдар категориясына жатады. Есепті жүйе секілді ретпен қарайтын боламыз, ал 

«жүйе деп отырғанымыз элементтердің бос емес жиыны (объектілер)» [1].  

Біз есепті – зерттеу объектісі ретінде, оның тұтастығын, тұрақтылығын  

қамтамасыз етуге ықпал ететін, барлық ішкі және сыртқы байланыстары мен олардың 

қасиеттерін қарастырамыз. Есептің барлық элементтері бір мақсатқа – есептің сұрағына 

бағынышты. Есептің күрделілігі құрылымына байланысты сипатталады. Есепті шығару 

үрдісіндегі өзгерістер ішкі және сыртқы факторлардың өзара ықпал етуіне байланысты 

болады. 

Есептің шығару үрдісіндегі өзгерістер сипаты оның элементтері мен 

байланыстарының өзара ықпалдасуы арқылы анықталады, бұл есептің қиындығымен 

байланысты. Есептің қиындығы – субъективтік сипатында есепті шығарушының 

әрекетін көрсетеді. Есептің қиындығын оның күрделілігінен ажырата отырып, біз 

есептің күрделілігін объективті сипат ретінде қарастырамыз . 

Есеп жүйе ретінде өзінің құрылымына ие және ол элементтері, олардың 

арасындағы байланыстар арқылы анықталады. Әрбір есептің ерекшелігі оның 

құрылымынан көрінеді, және құрылым күрделі бола түскен сайын, оның  шығару 

жөніндегі әрекеттері де күрделене түседі. Есептің құрылымы жөніндегі кейбір 

көзқарастарды қарастырайық.  

А.М. Сохор былай дейді: «есептің құрылымы деп, берілген  шамалар мен белгісіз 

шамалардың (байланыс, тәуелділік) арасындағы байланыстарды айтамыз». Есептің 

құрылымын үйрету үшін оның шартын емес, шешімін қарастыруды ұсынады. Автор 

ойында есептің құрылымы емес, оның шешімінің құрылымы туралы айтылып отыр.   

В.И. Крупич есеп құрылымын оның шешімін іздестіру үрдісі негізінде 

қарастырып, есептің құрылымы мен оның шығару үрдісінің құрылымын қатаң бөліп 

қарайды. Мәтіндік есептер үшін бір не бірнеше жағдайлар бөлініп қарастырылады. 

Әрбір жағдай әртүрлі қатынаспен беріледі. Есептің мәтінінде барлық уақытта берілген 

шама мен белгісіз шамалар арасындағы байланыстар анықталады. Есептің құрылымы 

оның шешімінің стратегиялық әдісін анықтайды. Психологиялық зерттеулер есептің 

шешімімен оның құрылымы анықталады деген пікірді растап отыр. (Ю.Н.  Кулюткин, 

Г.С. Сухобская). Сонымен, есеп құрылымы және оның шешімінің құрылымы өзара 

байланысты екен [2].  

Біздің зерттеуіміз үшін есеп құрылымына жүйе ретінде қарайтын көзқарас 

неғұрлым қолайлы, өйткені бастауыш сынып оқушыларына есеп шығару біліктілігін 

қалыптастыратын есептер жүйесін қарастыруға мүмкіндік береді. Сонымен, есеп жүйе 
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ретінде өз құрылымына ие. Біздің зерттеуіміз үшін әрбір есептің құрылымын – оның 

шартының негізгі компоненті, базисі, шешімі мен қорытындысына қарап ажырататын 

боламыз. 

Енді есептерді жіктеуге қысқаша тоқталайық. Әдістемелік әдебиеттерде 

математикалық есептерді жіктеу мәселесіне жасалған түрлі пікірлер бар. 

Математикалық білімнің ақырғы реформасына дейін мектептегі математикалық 

есептерді типтік анықтамалары бойынша жіктеу кеңінен тарап кеткен еді. Бұл бағыт 

бойынша, есеп шығаруға үйретудің мақсаты белгілі бір үлгідегі есептерді бөліп алып, 

оқушылармен осы типтік үлгідегі есептердің шығарылу әдістерін пысықтап үйрену 

болатын. Осы математикалық оқу есептерінің жіктеуі мектеп тәжірибесіне кірігіп кете 

алмады, өйткені, барған сайын осы бағыттағы басқа бір көзқарас кеңінен тарай бастады. 

Ол оқушыларды түрлі есептерді шығарудың жалпы әдістеріне үйретіп оқытыла бастады.  

Психологтардың, әдіскерлердің "есепті шығару дегеніміз не?” деген сұраққа 

берген жауаптарының тізіміне қарап, оның кезеңдерін түсіндіруде ерекше бір қарама -

қайшылықтар жоқ екеніне көз жеткіздік. 

“Есепті  шығару үрдісі” ұғымының мағынасына жасалған талдаулар мен есепті 

шығару үрдісіне байланысты жүргізілген эксперимент нәтижелеріне сүйеніп,  сақталған 

дәстүрлі төрт кезеңге тоқталамыз: 

Есеп мәтінін зерттеп, оған талдау жасау. 

Есепті шығару тәсіліне іздеу жүргізу. 

Есепті  шығарудың  табылған тәсілін іске асыру.  

Есептің табылған  шешімін зерттеу. 

Есепті  шығару үрдісінің бөлінген кезеңдері, оқушылардың есеп шығару 

біліктілігін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Есеп шығарудың әр бір кезеңі өзінің 

бағыт-бағдарына ие, мұғалім оны біртіндеп хабарлау арқылы, оқушыны математикаға 

оқытып-үйрету барысында  қалыптасады [3]. 

Есепті шығару үрдісінің дәстүрлі кезеңінде есептердің шығарылу әдісін 

көрсетейік. Есепті шығарудың бірінші кезеңінде есептің шарты мен сұрақтарын, оның 

құрамының талдауын саралау іске асады. Мысалы, оқушыға есеп берілді: “Ара 

қашықтығы 820 км екі станциядан бір мезгілде екі поезд қарама қарсы шықты. Бірінші 

поездың жылдамдығы 80км/сағ, ал екінші поездың жылдамдығы бірінші поездың 

жылдамдығынан 20км артық. Төрт сағаттан соң поездар бір бірінен қандай қашықтықта 

болады?”.  Мұғалім оқушыларды есеп шарты мен сұрағын бөлуге бағдарлайды, оларға 

есептің сұрағын, одан кейін оның шартын оқып шығуды ұсынады. Оқушылар біртіндеп 

отырып, өз беттерінше есептің шартын, сұрағын анықтайды. Мұның өзі есеп мәтініне   

талдау жасаудың алғашқы қадамдары болып саналады. Есептің мәтініне талдау 

жасағаннан кейін, оқушылар есептің қысқаша жазбасын орындайды. Қарастырылған 

есепті шығару барысында мұғалім оқушыларға есептің суретін салуды ұсынады:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – сурет – есептің қысқаша жазылуы  

? 

20км/сағ артық 
80км/сағ 

4 сағ 4 сағ 

820 км 
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Суретті орындау барысында оқушылар белгісізді (қашықтық), берілгендерді, (820 

км, 80 км /сағ, 20 км/сағ, 4 сағат), олардың арасындағы байланысты ( поездар біріне бірі 

қарсы келеді, екінші поездың жылдамдығы біріншісіне қарағанда 20км артық) нақтылай 

келгенде мұның өзі есепті шығарудың екінші кезеңіне өтуге  мүмкіндік береді. Есепті 

шығаруға қажетті білімді белсенді ету үшін мұғалім мынадай сұрақ қояды. “Жылдамдық 

пен уақыт белгілі болса, қашықтықты қалай табуға болады?”, “Поездардың жақындасу 

жылдамдығын қалай  табамыз?”. 

Кейде оқушылардың өздері есепті шығаруға қажетті білімді естеріне түсіреді. 

Орындалған іс-әректтерден кейін есептің сөздік мәтінін математикалық тілге аудару кезеңі 

аяқталды деуге болады. Оқушылардың есепті шығаруға жұмсалған іс-әрекеті шешім 

идеясын іздеп табуға бағытталған.   

Қандайда бір шешім идеясы табылмайынша, есепке талдау жүргізіле береді. Егер 

талдау  үрдісі кезінде шешім идеясы тез табылса, онда ол ұзаққа созылмай, талдауды 

жинақтау үрдісі жүреді.   

Есепті шығару тәсілін іздестіретін екінші кезең есепті шығарудағы ең негізгі кезең 

болып табылады. Сондықтан бұл кезеңнің негізгі мақсаты - есепті шығару тәсілін іздеуді 

қарастырамыз. Бұл кезеңнің жұмыс қорытындысы есепті шығару жоспары болып 

табылады. Есепті шығару үрдісінің екінші кезеңіне мектеп тәжірибесінде жеткілікті көңіл 

бөлінген.  

Үшінші кезеңде есепті шешудің табылған тәсілін жүзеге асыру  болып табылады.  

Оқушылар есептің табылған тәсілін және оның нәтижесін жазулары керек. Атап айтқанда: 

1) 80+20 = 100 (км/сағ ) - екінші поездың жылдамдығы. 

2) 80+100 = 180 (км) - жақындасу жылдамдығы. 

3) 180*4  = 720 (км) - поездар жақын келген қашықтық. 

4) 820-720 = 100 (км) - поездар арасының қашықтығы. 

Ал  кейбір оқушылар осы жазбаны төмендегіше орындады: 

1) 80*4  = 320 (км) 

2) 100* 4  = 400 (км). 

3) 320 + 400 = 720 (км) 

4) 820-720 = 100 (км) 

Жауабы: поездардың ара қашықтығы 100км. 

Көп жағдайда есеп шешімінің шығару үрдісі аяқталды дейміз, алайда, есеппен 

жұмысты әлі аяқталды деуге болмайды, себебі, әлі алынған нәтиже мен шешім талдауының 

дұрыстығын бекітетін тексеру жүргізу қажет.Демек мұғалім оқушыларға берілген есепке 

кері есеп құрастыруды ұсынып, есептің дұрыс шығарылғандығына көз жеткізулері керек.  

Сонымен, математикаға оқытқанда, әсіресе білімді қайталау мен бекіту кезеңінде 

есептер құрастыру мен оны шығару үрдісі маңызды рөл атқарады.    Олай болса,оқушы 

бойында есеп құрылымы туралы білім, оны шығару әдістері, және есепті шығару біліктілігі 

қалыптасады. 
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Бағдарлама жасау үшін арналған процесс ретінде бағдарламалау тілін таңдау 

және тиісті операторлармен алгоритм блок-схемасының элементтерін ауыстыру 

формальды болып табылады. Дұрыс әзірленген бағдарлама - қойылған міндетті шешуге 

әкелетін іс-әрекеттердің соңғы кезектілігінің ресми жазбасы. Бүгінгі күні көптеген 

бағдарламалау тілдері бар. Осындай сұранысқа ие, танымал және пайдалануға ыңғайлы 

тілдердің бірі-Python. Python бағдарламалау тілі басқа тілдердің алдында бірқатар 

артықшылықтарға ие және қазіргі заманның барлық салаларында қолданылады. Ол іс 

жүзінде интуитивті және "мөлдір" синтаксисі бар. Бұл мақалада Python тілінің шартты 

операторларымен жұмыс істеу негіздері қарастырылады. Мұнда біз тармақтау 

операторларының мүмкіндіктерін пайдалана отырып, бірнеше мысалдар келтіреміз. 

Тірек сөздер: алгоритмдер, сызбанұсқа, тармақтау, жинақтар, параметр, 

айнымалы, функциялар, индекстер. 

 

Программирование как процесс, который предназначен для создания программы, 

формально заключается в выборе языка программирования и замены элементов блок-

схемы алгоритма соответствующими операторами. Правильно разработанная 

программа представляет собой формальную запись конечной последовательности 

действий, которые приводят к решению поставленной задачи. На сегодняшний день 

существует множество различных языков программирования. Одним из таких 

востребованных, популярных и удобных для пользования языков является Python. Язык 

программирования Python обладает ряд преимуществ перед остальными языками и 

применяется во всех областях современности. Он понятен практически интуитивно и 

имеет «прозрачный» синтаксис. В данной статье рассматриваются основы работы с 

условными операторами языка Python. Здесь мы приведем несколько примеров с 

использованием возможностей операторов разветвления. 

Ключевые слова: алгоритмы, блок - схема, ветвления, сборники, параметр, 

переменная, функции, индексы. 

 

Programming as a process that is designed to create a program, formally consists in 

choosing a programming language and replacing the elements of the flowchart of the algorithm 

with the appropriate operators.  A properly designed program is a formal record of the final 

sequence of actions that lead to the solution of the task. Today, there are many different 

programming languages.  One of these popular, popular, and user-friendly languages is Python.  

The Python programming language has a number of advantages over other languages and is used 

in all areas of modernity.  It is almost intuitive and has a "transparent" syntax. This article 

discusses the basics of working with conditional statements in Python.  Here we will give some 

examples using the capabilities of branching operators. 

Keywords: algorithms, block diagram, branching, collections, parameter, variable, 

functions, indexes. 
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Бүгінгі таңда адам өмірінде компьютерді қолдану күннен-күнге кеңеюде. 

Компьютердің әмбебаптығы ойын бағдарламаларынан бастап мәліметтер қоймасын 

басқару жүйесіне дейін, яғни бағдарламалық жабдықтамалардың әр алуандығымен 

айқындалады. Кезкелген міндетті орындау алгоритмнің болуын қажет етеді. Алгоритм 

негізінде бағдарлама құрылады, яғни есеп шешуінің алгоритмі оны компьютерде орындауға 

жарамды түрде жазылады.  

Бағдарламаның орындалу барысы сызықтық болуы мүмкін, яғни өрнектер 

біріншісінен бастап соңғысына дейін бір-бірінен кейін бірі орындалатындай болуы мүмкін. 

Бағдарлама кодының бірде-бір жолы орындалмай қоймайды. Алайда, бағдарламаларда 

олай болмауы мүмкін. Кодты орындау кезінде, қандай да бір шарттарға байланысты, оның 

кейбір жерлері орындалауы мүмкін, яғни сол сәтте бағдарламаның басқа жолы орындалады 

[1]. 

Мысалы, кодтың бір бөлігі тек белгілі бір айнымалы мәнде орындалады. 

Бағдарламалау тілдерінде төменде көрсетілгендей шартты оператордың құрылымы  

қолданылады: 

If логикалық өрнек { 

1 - өрнег; 

2 - өрнег; 

… 

}  

Адам тіліне былай аударсақ: егер логикалық өрнек шындықты айқындаса, онда 

фигуралық жақшалардың ішінде өрнектер орындалады; егер логикалық өрнек жалған 

жалған болса, онда фигуралық жақшалардың ішіндегі код орындалмайды. Мысалға біз осы 

x санын табайық. Егер х – айнымалысына 7- деген оң сан берсек, онда жауабы 12 тең 

болады. Керісінше -7 санын берсек, х айнымалысының жауабы -10 тең болады. Питондағы 

бағдарламаның тиісті фрагменті бар: 

x = int(input()) 

if x > 0: 

print(x+5) 

else: 

print(x-3) 

Бұл бағдарламада if шартты командасы (егер) қолданылады. If сөзінен кейін қос 

нүктемен аяқталатын тексеру шарты (x > 0) көрсетіледі. Содан кейін else (әйтпесе) сөзі, 

сондай-ақ қос нүктемен аяқталатын жолы іске асырылады [2].  

Жоғарыда біз тармақталу командаларының жазылу реті мен қолдану мұмкіндіктерін 

қарастырдық. Енді бірнеше мысалдардың алгоритмдік, сызбанұсқалық және Питон 

бағдарламасында шығарылуын көрсетейік. 

1-мысал. Бір –біріне тең емес х және у нақты сандары берілген. Екеуінің кішісін 

олардың қосындыларының жартысымен ауыстыру керек, ал үлкенін екі еселенген 

көбейтіндісімен ауыстыру керек. 

Алгоритмдік тілде орындалуы және сызбанұсқасы 1-суретте көрсетілген. 

Алг Есеп1 

арг  x, y  

нәт s 

Басы 

Енгізу a, b, c 

Егер x<>y 

Онда егер x<y 

Онда a:=(x+y)/2; x:=a  

Әйтпесе a:=y*y;y:=a 

Әйтпесе Шығару “x,y тең болмау керек” 
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Бітті 

Шығару x, y 

Соңы         

 
 

1- сурет. Біріншіесептің сызбанұсқасы 

  

Python тілінде шығарылуы 

x=int(input()) 

y=int(input()) 

if x!=y: 

    if x<y: 

        a=(x+y)/2 

        x=a 

    else: 

        a=y**2 

        y=a 

else: 

    print("x,y-тен болмау керек")         

print("x=",x,"y=",y)         

 

Қорыта айтқанда, жоғарыда берілген есептің көмегімен Python бағдарламасында 

тармақталу алгоритмдерінің мүмкіндіктерін қолдана отырып мысал қарастырдық. 

Қолданушының алдында: алгоритмдік, сызбанұсқалық және Python бағдарламасын есептің 

шығарылу жолдары көрсетілген. Яғни, қолданушыға Python тіліндетармақталу 

командаларымен жұмыс істеуге толық мүмкіндігі бар. 
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Іс – шараларды әзірлеу үшін жыл сайын арамшөптердің негізгі түрлері жаппай 

пайда болған кезеңде ауыл шаруашылығы дақылдарының (жаздық, күздік бидай, арпа, 

жүгері, соя, жоңышқа) егістерін жаппай тексеру, ал гербицидтерді қолдану-

арамшөптердің жаппай өсуінен кейін жүргізілді. Арамшөптермен күрес жөніндегі іс-

шараларды жүргізу үшін арамшөптердің түрлік құрамы мен биологиялық ерекшеліктерін, 

сондай-ақ олардың егістіктердің ластану дәрежесін негізге алды. Бұл ретте, көпжылдық 

және біржылдық арамшөптерге арамшөптердің түрлерін бөлмей, гербицидтердің 

(топырақтық немесе өскіндік, Қос ерікті немесе дәнді дақылдарға қарсы) ассортиментін 

қолдану бойынша негіздеме іс жүзінде мүмкін емес. Өндірістің әртүрлі деңгейлерінде 

(шаруашылық, аймақ және ел) агроэкожүйелердің арамшөпті компонентін тиімді басқару 

үшін өңірлік және салалық аспектілерде арамшөптердің түрлік құрамын және таралу 

дәрежесін, оларды агрономиялық, экономикалық, экологиялық және кешенді бағалау 

әдістерін білу керек. Осы деректер негізінде мамандар егістікті қорғау шараларының 

жүйесін әзірлеуі тиіс. Бұл ретте далалық ауыспалы егісте дәнді масақты дақылдардың 

ерекше орнын ескеру маңызды. Әдетте, олар ауыспалы егістердің жартысынан астамын, 

мамандандырылған ауыспалы егістерде - 70% - ға дейін алады, сондықтан іс жүзінде тек 

астық алқаптарында ғана емес, сонымен қатар басқа да ауыспалы егістерде бұрынғы 

иелеріне қойылатын талаптарға сәйкес және басқа дақылдар үшін ізашарлар бола 

отырып, ластануға қарсы күрес сипатын айқындайды. Ластануды кешенді бағалау - 

қорғау іс-шараларын жоспарлау мен жүзеге асырудың бірінші кезеңі. 

Тірек сөздер: биологиялық тиімділік, зиянкестер, аурулар, арамшөптер. 

 

Для разработки мероприятий ежегодно проводились сплошное обследование 

посевов сельскохозяйственных культур (яровая, озимая пшеница, ячмень, кукуруза, соя, 

люцерна), в период массового появления основных видов сорняков, а применение гербицидов 

– после массового отрастания сорняков. Для проведения мероприятий по борьбе с 

сорняками за основу брали видовой состав и биологические особенности сорных растений, 

а также степень засоренности ими полей. При этом, без выделения видов сорняков на 

многолетние и однолетние практически не представляется возможным обоснование по 

применению ассортимента гербицидов (почвенные или под ростовые, против двудольных 

или злаковых). Для эффективного управления сорным компонентом агроэкосистем на 

разных уровнях производства (хозяйство, регион и страна) следует знать видовой состав 

и степень распространения сорных растений в региональном и отраслевом аспектах, 

методы их агрономической, экономической, экологической и комплексной оценок. На 

основе этих данных специалисты должны уметь разработать систему мер защиты 

посевов. При этом важно учитывать особое место зерновых колосовых культур в полевых 

севооборотах. Как правило, они занимают более половины севооборотов, в 

специализированных севооборотах - и до 70%, поэтому, по существу, определяют 

характер борьбы с засоренностью не только на полях зерновых, но и на других культурах 
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севооборота в соответствии с требованиями к предшественникам и будучи 

предшественниками для других культур. Комплексная оценка засоренности – это первый 

этап планирования и осуществления защитных мероприятий.  

Ключевые слова: биологическая эффективность, вредителей, болезней, сорной 

растительности. 

 

For the development of measures, a continuous survey of crops (spring, winter wheat, 

barley, corn, soy, alfalfa) was conducted annually, during the mass appearance of the main types 

of weeds, and the use of herbicides-after the mass regrowth of weeds. To carry out weed control 

measures, the species composition, and biological characteristics of weeds, as well as the degree 

of contamination of fields by them, were taken as a basis. At the same time, without the allocation 

of weed species for perennial and annual, it is almost impossible to justify the use of an assortment 

of herbicides (soil or perennial, against dicotyledonous or cereal). For effective management of 

the weed component of agroecosystems at different levels of production (economy, region and 

country), it is necessary to know the species composition and extent of distribution of weeds in 

regional and sectoral aspects, methods of their agronomic, economic, environmental and 

integrated assessments. Based on this data, specialists should be able to develop a system of crop 

protection measures. At the same time, it is important to consider the special place of grain crops 

in field crop rotations. As a rule, they occupy more than half of crop rotations, in specialized crop 

rotations - and up to 70 %, so they essentially determine the nature of the control of infestation 

not only in the fields of grain, but also on other crops of the crop rotation in accordance with the 

requirements for precursors and being precursors for other crops. A comprehensive assessment 

of contamination is the first stage of planning and implementing protective measures.  

Key words: biological efficiency, pests, diseases, weeds. 

 

Объект исследования: для учета загрязнения площадей использовался 

количественный метод измерения. С применением визуального метода учета по шкале 

Мальцева (четырех бальная шкала: 1 балл-слабое загрязнение - единичные сорняки на 

посевах (до 5% от культурных растений); 2 балла - среднее загрязнение сорняков (5-20% от 

культурных растений).); 3 балла – твердое загрязнение, сорняки встречаются в посевах 

больше, но не преобладают над культурными растениями; 4 балла-очень сильное 

загрязнение, сорняки преобладают над культурными растениями). На каждой обследуемой 

площади прошла через равное расстояние по ее диагонали не менее 2-3 раз и дала оценку 

баллов по 3-4 видам сорняков. Фенологические наблюдения в полевой и производственной 

практике вели по методике [1. 22-25 б.]. 

Методы и материалы исследования: количественный учет проводился для 

получения полной информации о степени загрязнения посевов яровой, озимой пшеницы, 

кукурузы, ячменя, сои и люцерны. С этой целью на каждой площади и участке по диагонали 

выложена рамка 50х50 см (0,25 м2) для сплошных посевных культур и 125х25 см (0,25 м2) 

для пахотных культур через равное расстояние. В поле площадью не менее 50 га рамку 

наносили в 10 точках, а в поле от 50 до 100 га-в 15 точках. Внутри рамы подсчитано 

количество по видам сорняков. Перед проведением фитосанитарного мониторинга 

проведена визуальная проверка загрязнения фенологической фазы развития культуры в 

следующие сроки развития: яровые зерновые культуры-фаза начала навоза; озимые 

зерновые культуры – в конце осенней вегетации и весной после зарастания; кукуруза – фаза 

2-3 листьев для посевных гербицидов; соя – высота до 8 см; люцерна – фаза роста первого 

трех образного листа или компонента бобового; чистые паровые и необработанные земли-

при массовом образовании сорняков. 

Результаты и анализ: уточняют видовой состав сорняков и территорию их 

распространения. При этом обоснование по применению ассортимента гербицидов 

(почвенных или под ростовых, паровозных или против зерновых культур) без многолетнего 
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и однолетнего выделения видов сорняков практически невозможно [2. 19 б.]. 

Методика оценки загрязнения почв. Этот метод осуществлялся путем отбора 

образцов почвы бурями различных конструкций. При обследовании пробу почв отбирали 

осенью после распашки оленей или весной на площади менее 50 га в 10 землях, а до 100 га 

– в 15-20 землях. В лабораторных условиях с помощью специальных сосудов диаметром 

отверстия 0,25 мм промывала грунт погружением в воду. Содержимое сосудов 

высушивают, разбивают на доске со стеклом, под которой помещена белая бумага. 

Количество семян сорняков определялось по видам и с учетом площади бура или почвенной 

массы в образцах. При этом подсчитали общее загрязнение почв по пластам и на 1 га в 

общем посевном горизонте. для определения количества семян на 1 м2 среднее количество 

семян в полевом слое каждой площади увеличено на переходящий коэффициент, 

умножение полученного результата на 10 000 позволило найти количество семян в расчете 

на 1 га. 

В связи с тем, что уровень загрязнения выявляется жизнеспособными семенами и 

растущими породами в реальном году, методом их выращивания в лабораторных условиях 

определялся количество и процент жизнеспособных семян, имеющих высокую всхожесть 

покоя. Процент зарастания семян определен в лаборатории при оптимальной температуре 

и влажности для каждого вида растений. При повторении семян четыре раза по 100 штук 

на увлажненную фильтрующую бумагу помещают в чашку Петри. Для того, чтобы семена 

не были полностью погружены в воду, фильтровальную бумагу укладывают на влажный 

слой песка. Выращивание семян сорняков проводилось в термостатах с регулируемой 

температурой. 1-оценка загрязнения почв семенами сорняков количество семян сорняков, 

млн. степень загрязнения баллов на га меньше 5. очень слабые 5-10 2. слабые 10-50 3 

средние 50-100 4. сильные 100 5.очень сильные по мере появления выращенных семян, 

которые убрали из чаш Петри. Через каждые 5 дней не произрастающие семена переведены 

на новый слой фильтровальной бумаги, весь период роста составил 15 суток. Крупные 

семена сорняков выращивали в растениях. 

Результаты учета количества заросших семян по каждому виду сорняков заносятся 

в журнал. Учет запасов семян сорняков в почвенном слое 0-30 см был определен перед 

уборкой по методу Фисюнова а. В. Отбор проб грунта на слой 0-30 см производился 

почвенным буром. Почву промывают и просушивают в комплекте сит, семена 

рассчитывают на площадь бура (штук / м2) и показали на тысячу штук / га. Оценка почвы 

сорняками проводится в местах отбора проб. Учет сорняков проводился на площадях 

площадью 0,25 м2, густой (полевой бодяк, полевой осот, гумай и др.) – 0,5 м2. 

При равномерном заделке поля в разных местах отобрано 10 проб. Каждая площадь 

выкапывала канавой на глубину до 35 см, затем разрезала пласт, осторожно вытащила и 

вставила в полиэтиленовую пленку. Грунт измельчают вручную, выбирали вегетативные 

семена сорняков, определяли их молодую (белую), старую (желтую) и измеренную 

(коричневую), их длину, массу и количество постов реконструкции и подсчитали их общее 

количество на 1 м2 . Определение загрязнения полей органическими удобрениями. Для 

анализа от партии компоста отбирали образцы весом 5000 тонн не менее 20 вырезов весом 

1 кг. Образец отобран с помощью специальных пробоотборников на трех глубинах в 5-7 

местах: на уровне 0-10 см поверхности, на глубине, на бурте и на дне (дне) равна половине 

высот. Аналитика средняя навеску массой 200 г на приборе пропускной отмывку, 

представляющий всего три сит человека, последовательно построенный один другой [3. 192 

б.]. 

Вымыть вывеску с верхнего сита и промыть путем периодически погружения в воду 

до тех пор, пока вода не будет чистой. Массу на грохотах просушили и разобрали на 

складной доске, как пробы почвы. Выявлено общее количество сорняков, а после 

выращивания – пересчитано на содержание семян в 1 тонне весе органического вещества с 

высокой всхожей, образующейся жизнеспособностью и покоя. Посевы многолетних 
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сорняков, засоренность которых составила один и более штук на 1 м2, высокой 

урожайности 6 штук и более в год подлежат обработке гербицидами.; Однолетние низовые 

стебли, расположенные на нижнем этаже 16 штук и более штук на 1 м2. При наличии на 

полях карантинных сорняков, независимо от их количества, они подлежат обработке 

гербицидами. Биологической эффективностью в защите растений, как правило, понимается 

гибель вредителей, болезней и сорняков, выраженная в процентах от первоначального 

количества вредителей, болезней и сорняков при использовании химических, 

биологических и других средств защиты растений. Биологическая эффективность 

определяется по формуле: 

а-в 

С= -------100, 

а  

С-биологическая эффективность, %; А-количество контролируемых сорняков, штук; 

в-количество сорняков в исследуемом варианте, штук. В большинстве случаев 

производительность сои определяет необходимое количество влаги в период от цветка до 

формирования бобов. Алматинская область в данном плане наиболее благоприятна, так как 

на ее территории имеется большое количество водных источников для полива посевов, а 

также в вегетационный период соответствует 2500-2700 градусов. 

В итоге исследования уточняют видовой состав сорняков и территорию их 

распространения. При этом фактически невозможно обоснование по применению 

ассортимента гербицидов (почвенных или всадников, Два больных или против зерновых 

культур) без выделения видов сорняков на многолетние и однолетние сорняки. 
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Текеліде мәрмәр ұн, микрокальцит, кальций карбонаты және әктас өндіру және 

өндіру үшін «АҚ-ТАС БЕРЕКЕ» ЖШС іске қосылды. Зерттеудің негізгі шикізаты ретінде 

тиісті фракцияның қант зауыттарына арналған әктас іріктелді және әктастың  

баланстық қорлары берілді. 
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В г. Текели введен в эксплуатацию ТОО «АК-ТАС БЕРЕКЕ» по добыче и 

производству мраморной муки, микрокальцита, кальций карбоната и известнякового 

камня. Основным сырьем исследования выбран известняк для сахарных заводов 

соответствующей фракции, а также приведен остаток балансовых запасов известняка. 

Ключевые слова: мраморная мука, микрокальцит, кальций карбонат, 

известняковый камень. 
  

«AK-TAS BEREKE» LPS for the extraction and production of marble flour, microcalcite, 

calcium carbonate and limestone was commissioned in Tekeli. Limestone for sugar factories of 

the corresponding fraction was selected as the main raw material of the research, and also the 

balance of limestone reserves is given. 

Keywords: marble flour, microcalcite, calcium carbonate, limestone. 

 

Ұлттық экономиканы қамтамасыз ету мақсатында «Қусак» әктас кен орны негізінде 

«АҚ-ТАС БЕРЕКЕ» ЖШС металлургия, құрылыс (мәрмәр ұн) құрылды. 

Өнеркәсіптің дамуы толтыру сияқты ұғымның пайда болуымен тікелей байланысты. 

Толтырғыштарға кез-келген өнімнің құрамына қажетті қасиеттер мен қасиеттер беру 

немесе жақсарту, соның ішінде олардың құнын төмендету немесе көлемін арттыру 

мақсатында қосылған бейорганикалық сипаттағы синтетикалық немесе табиғи заттар 

жатады. Табиғи бейорганикалық толтырғыштар термиялық өңдеу немесе минералдар мен 

тау жыныстарын ұнтақтау арқылы жасалады. Осы заттардың бірі - микрокальцит. Мәрмәр 

ұны, микрокальцит, кальций карбонаты ақ мәрмәрді механикалық жолмен ұсатады және 

олардың мөлшері 300 микроннан аспайтын фракцияларға бөледі [1]. 

Мәрмәр ұн - бұл өңделген өнім, яғни дәнді дақылдарды немесе басқа элементтерді 

ұнтақтау. Тегістеу диірмен арқылы жүзеге асырылды. Технология бойынша микрокальцит 

ұнтақтауға немесе сыртынан ұнға өте ұқсас арнайы диірменде ұнтақтау немесе ұнтақтау 

арқылы алынғандықтан, мәрмәр ұн деген тіркесті қолдану осыдан басталды. 

Мәрмәр ұны (кальцит, СаСО3) кристалды құрылымға ие, қышқыл ортаға төзімді, 

химиялық құрамы бормен салыстырғанда аз, бұл оны көптеген салаларда қолдануға кең 

мүмкіндіктер ашады, бұл өнім сапасын жақсарту және зауыттың жалпы құнын төмендету 

тәсілі ретінде. Қазіргі уақытта ол тұтынушыларды жоғары ақтығы, жарықтығы, төмен 

бағамен реактивті қоспалардың іс жүзінде болмауы сияқты индикаторлардың 

жиынтығымен қызықтырады. Мәрмәр ұны құйылған мәрмәр өндірісінде қолданылады. 

Құйылған мәрмәр (бұл материал жасанды мәрмәр деп те аталады) - бұл қатты полиэфир / 

полиуретанды шайыр мен толтырғыштардың қоспасынан тұратын композициялық 

материал. Кәдесыйлар, мүсіндер, декор және т.б. құйылған мәрмәрдан жасалған [2]. 

Мәрмәр ұн - карбонатты жыныстарды (мәрмәр) карстингтің соңғы өнімі, әктас-

доломит пен саз-карбонат қатарының ұсақ түйіршікті элювиумы. Бұл термин әдетте 

бөлшектерінің мөлшері 2-ден 160 мкм дейінгі микрокальцит, ұнтақталған мәрмәрді 

білдіреді. 

Микрокальцит - бұл мәрмәрді механикалық ұнтақтау жолымен алынатын карбонат 

тобының ұсақ дисперсті өнімі. Мамандар қабылдаған терминологияға сәйкес, 

«микронизацияланған» - бұл фракция мөлшері 300 микроннан аспайтын дисперсті тау-кен 

материалдары. 

Физико-химиялық қасиеттері мен сипаттамалары бойынша микрокальциттің басқа 

карбонатты толтырғыштардан айырмашылығы: 

- құрамында кальцит мөлшері көп; 

- түйіршіктердің жоғары беріктігі; 

- кеуектілігі төмен; 

- ылғалдың төмен сіңірілуі; 

- жоғары сыну; 
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- суда еритін тұздардың аз мөлшері; 

- минералды қышқылдарда жоғары ерігіштік; 

- ультрафиолет сәулеленуіне жоғары төзімділік; 

- ақтың көрсеткіштерінің жоғарылауы (Өнеркәсіптік кен орындарында мәрмәрдің 

ақтығы 94-96% жетеді, кейде кей жерлерде - 98%. Бордың ақтығы әдетте 84-86% -дан 

аспайды). 

Микрокальцитті қолдану соңғы өнімнің тұтынушылық қасиеттерін арттыруға және 

жақсартуға мүмкіндік береді. Сонымен бірге микрокальцитті қолдану өндіріс 

технологияларын өзгертуді қажет етпейді. 

Кальцит және арагонит минералдары ретінде кездесетін кальций карбонаты (CaCO3) 

- жер бетіндегі ең көп кездесетін қосылыстардың бірі. Кальций карбонатының көптеген 

қолданыстары бар. Құрылыстағы материал ретінде (құрылыс үшін цемент, әк немесе 

қиыршық тас өндірісі) [3]. 

«АК-ТАС БЕРЕКЕ» ЖШС-нің негізгі қызметі - қант зауыттары үшін әктас, 

металлургия кәсіпорындары үшін әктас өндірісі, сонымен қатар тұрғын үй, жол салу кезінде 

пайдаланылатын түрлі фракциялардың (5х20 мм, 20х40 мм және т.б.) қиыршық тас өндірісі. 

т.б. Әктастың дамуы 19,55 гектар алқапта жүзеге асырылады («Кусакское» кен орны). 

Кәсіпорынның өндірістік алаңы 17,52 га құрайды. Әктас бұрғылау және жару арқылы 

өндіріледі, содан кейін ол самосвалдармен ұсату және сұрыптау цехына жеткізіледі, сонда 

ол ұсақталып, 0х10 мм-ден 120х180 мм-ге дейінгі фракцияларға бөлінеді. Әрі қарай тиісті 

фракциялар қант зауыттарына, құрылыс ұйымдарына жөнелтіледі, қалған бөлігі 

күйдірілген әк алу үшін пештерге жіберіледі. Кәсіпорынның шығарылатын өнімдері 

тұтынушылар арасында үлкен сұранысқа ие [4]. 

Әктас стандарт талаптарына сәйкес келуі керек [5] және белгіленген тәртіппен 

бекітілген технологиялық регламентке сәйкес дайындалуы керек. Физикалық-химиялық 

қасиеттері бойынша әктас 1-кестеде көрсетілген талаптарға сай болуы керек. 

1- Кесте 

Әктастың физикалық және химиялық қасиеттері 

 

Көрсеткіштердің атауы Норма 

Сыртқы түрі мен түсі Дәмсіз ақ кристалды ұнтақ 

Ылғалдың массалық үлесі, % артық емес 7 

Кальций карбонатының массалық үлесі, (СаСО3), 

, кем емес 

92 

Магний карбонатының массалық үлесі (MgСО3), 

, артық емес 

2 

Тұз қышқылында ерімейтін қалдықтың массалық 

үлесі,, артық емес 

2 

 Алюминий мен темір оксидтерінің массалық 

үлесі (сумма), , артық емес 

1 

Кальций сульфатының массалық үлесі  , артық 

емес 

0,3 

 Сілтілік металдар оксилдерінің массалық үлесі ( 

кальция и натрия), , артық емес 

0,3 

Бөлшектердің жиегі бойынша ұзындығы, мм 0-10 

10-20 

20-40 

40-60 

60-80 

80-120 
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Бөлшектердің массалық үлесі, , артық емес  

-  одан азырақ 40 мм; 

- одан азырақ 120 мм қант өнеркәсібі үшін 

 

15 

15 

 

Әктасының баланстық қорының қалдықтары 01.01.2019 ж. бойынша А + В + С1-

10302,686 мың тонна санаттарында TKZ бекіткен. Сонымен қатар, С2-3776,0 мың тонна 

санатындағы әктас қоры 2-кестеде көрсетілген [6]. 

2 – Кесте 

 

Әктастың қалдық баланстық қоры 

 

№ 

п/п 

Акциялар 

санаты 

Акциялар 

01.01.2018 ж. 

Тау-кен 

өндірісі 

Тау-кен 

өндірстегі 

шығындар 

Баланс қор 

күйі 

01.01.2019 

ж. 

Әктас (мың.тонн) 

1 А - - - - 

2 В 1818.92 - - 1818,92 

3 С1 8532,766 44,1 4,9 8483,92 

4 В+С1 10351,686 44,1 4,9 10302,686 

5 С2 3776,0 - - 3776,0 

Кремнийленген әктастар (мың тонн) 

1 А - - - - 

2 В 50,5 - - 50,5 

3 С1 134,12 - - 134,12 

4 В+С1 184,62 - - 184,62 

 

3-кестеде ластаушы заттар шығарындыларының түрлері көрсетілген [6]. 

  

  3- Кесте 

Ластаушы заттар шығарындыларының түрлері 

 

Заттардың атауы Атмосфераға шығарылатын 

ластаушы заттардың түрлері 

МРЕ 

MPE жетістігі  

жылы 

 

 

т/жыл г/сек  

1 2 3 4 

Барлығы, оның ішінде 177,7989 8,06  

Күкіртті ангидрид 3,507 018967 2017 

Көміртегі тотығы 45,507 2,2508 2017 

Азот диоксиді 0,12085 0,08155 2017 

Күйе 0,0003 0,02574 2017 

Көмірсутектер 0,038344 1,46794 2017 

Бензапирен 0,000000009 0,00000057 2017 

Суспензияланған заттар 0,01277 0,00758 2017 

Марганец диоксиді 0,000675 0,00096 2017 

Фторлы сутегі 0,000156 0,00022 2017 

Азот оксиді 0,0285 0,0017 2017 

Күкірт қышқылы 0,000281 0,00009 2017 
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Бейорганикалық шаң 2908 59,1251 1,8866 2017 

Бейорганикалық шаң 2909 23,5617 5,06166 2017 

Воллей шығарындылары 

Бейорганикалық шаң 2,7217 907,2 2017 

Көміртегі тотығы 0,585 195 2017 

Азот диоксиді 0,2437 81,18 2017 

Барлығы: 3,5505 1183,38 2017 
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Мақала кәсіби құзыреттілік тұжырымдамасының мазмұнын ашады. Автор 

мемлекеттік университеттің биолог студенттерінің кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыруға басты назар аударады. Қоғамның барлық саласында болып жатқан 

қайта құрулар кәсіптік білім беруді жетілдіру мен дамыту проблемасын қойды. Кәсіптік 

педагогикалық білім беруде даму тенденциялары пайда болды: көп деңгейлі кәсіптік білім; 

психологиялық-педагогикалық және гуманитарлық дайындықты қиындату және 

нығайту; оқу бағдарламалары бойынша әр түрлі мамандандырулар; педагогикалық 

кадрлардың біліктілігін арттыру жүйесін жетілдіру. Қалыптасқан жағдайларға 

бейімделе алатын мемлекеттік университет студенттерін оқытуды ұйымдастыруға 

және мазмұнына жаңа тәсілдерді енгізу қажет. 

Тірек сөздер: кәсіби құзыреттілік, құзыреттілікке негізделген тәсіл, биология 

студенттері. 

 

Статья раскрывает содержание понятия профессиональной компетентности. 

Основное внимание автор уделяет формированию профессиональной компетентности 

студентов биологов государственного вуза. Преобразования, происходящие во всех сферах 

общества, поставили проблему совершенствования и развития профессионального 
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образования. В профессионально-педагогическом образовании наметились тенденции 

развития: много-уровневое профессиональное образование; усложнение и усиление 

психолого-педагогической и гуманитарной подготовки; разнообразие специализаций в 

программах обучения; совершенствование системы повышения квалификации 

педагогических кадров. Появилась потребность в реализации новых подходов к 

организации и содержанию подготовки студентов государственного вуза, способных 

адаптироваться в сложившихся условиях. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, компетентностный подход, 

студенты-биологи. 

 

Thе аrticlе rеvеаls thе cоntеnt оf thе cоncеpt оf prоfеssiоnаl cоmpеtеncе. Thе аuthоr pаys 

thе mаin аttеntiоn tо thе fоrmаtiоn оf prоfеssiоnаl cоmpеtеncе оf studеnts оf biоlоgists оf а stаtе 

univеrsity. Thе trаnsfоrmаtiоns tаking plаcе in аll sphеrеs оf sоciеty hаvе pоsеd thе prоblеm оf 

imprоving аnd dеvеlоping vоcаtiоnаl еducаtiоn. Dеvеlоpmеnt trеnds hаvе еmеrgеd in vоcаtiоnаl 

pеdаgоgicаl еducаtiоn: multi-lеvеl vоcаtiоnаl еducаtiоn; cоmplicаtiоn аnd strеngthеning оf 

psychоlоgicаl, pеdаgоgicаl аnd humаnitаriаn trаining; vаriеty оf spеciаlizаtiоns in trаining 

prоgrаms; imprоvеmеnt оf thе systеm оf prоfеssiоnаl dеvеlоpmеnt оf tеаching stаff. Thеrе is а 

nееd fоr thе implеmеntаtiоn оf nеw аpprоаchеs tо thе оrgаnizаtiоn аnd cоntеnt оf trаining оf 

studеnts оf а stаtе univеrsity whо аrе аblе tо аdаpt tо thе currеnt cоnditiоns. 

Kеy wоrds: prоfеssiоnаl cоmpеtеncе, cоmpеtеncе-bаsеd аpprоаch, biоlоgy studеnts. 

 

Оглавление образования, предлагаемого в национальных вузах, трагически 

устаревает. Конъюнктура усложняется превалирующими пред сих пор безрезультатными 

технологиями передачи знаний, классическими отвлеченными формами, технологиями и 

приемами обучения, а да невысокой тренировочной предприимчивостью студентов, не 

располагающих внутренней и внешней мотивировки к овладению профессией.  

Имеется обстоятельный проход промежду абстрактной подготовкой студентов-

биологов и высококлассной деятельностью; Работодатели не постоянно могут унаследовать 

преподавателя биологии, готового к реальной утилитарной работе, какие готовые 

действовать в школах сиречь вузах. 

Сложившаяся ситуация в педагогическом образовании требует эффективной 

подготовки педагогических кадров нового типа в области теории и практики преподавания 

естественных наук, способных осуществлять существенное технологическое 

перевооружение и динамично развивающего отечественной системы образования. 

Нужно сделать обстоятельства как для усвоения раньше скопленного традиционного 

навыка в области дидактики биологии, например и для усвоения передового содержания 

изучения, инноваторских образовательных технологий и методик мотивации 

воспитательной работы учащихся. Для такого, дабы воспитание и изучение были 

действенными, любому учащемуся нужно сделать особенную среду проф становления, 

которая установила бы баланс меж их настоящими вероятностями и натуральными 

необходимостями. В подобный среде индивидум не получает готовых познаний, а обязан 

извлекать их автономно, в процессе исследования за необузданной природой, основываясь 

на личном эксперименте. 

Неувязка Проблема проф подготовки бакалавров и магистров педагогических 

институтов плотно связана с совершенствованием учебного процесса. В передовых 

образовательных критериях речь идет уже не элементарно о передаче познаний, 

способностей и умений, а о надобности отыскать метод модернизации учебного процесса, 

который дозволит возделывать гигантские размеры инфы, вследствие того собственно что 

с любым деньком поток инфы возрастает, а удачным экспертом возможно считать такого, 

кто обладает механизмами резвой обработки приобретенных данных. Мы считаем, 

собственно что сего значения возможно добиться за счет применения компетентностного 
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расклада к обучению. 

В соответствии с концепцией модернизации казахстанского образования, 

основными целями профессионального образования являются: подготовка 

квалифицированного работника соответствующего уровня и профиля, 

конкурентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно 

владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях. деятельность, 

способная эффективно работать по специальности на уровне мировых стандартов, готовая 

к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Обостряется основное противоречие, заключающееся в несоответствии уровня 

профессионально-педагогической подготовленности студентов-биологов, их личностно-

профессионального потенциала и требований, предъявляемых к ним в будущей 

педагогической деятельности. 

Если изучать ближнее зарубежье, то в отечественной науке исследуемая 

трудность изучается как формирование проф условий к спецу  (А.Г. Бермус,                                  

Н.Ф. Ефремова, И.А. Зимная, Д.С. Цодикова), а также как новый подход к проектированию. 

образовательных стандартов (А.В. Хуторской). Все исследователи, изучавшие природу 

компетенции, обращают внимание на ее многогранный, разнообразный и систематический 

характер. 

Н.Ф. Ефремов определяет это понятие как: «Компетентность - это обобщенная и 

глубоко сформированная личность, ее способность наиболее универсально использовать и 

применять свои знания и умения»; «набор знаний и навыков, которые позволяют субъекту 

адаптироваться к изменяющимся условиям, способность функционировать и выживать в 

этих условиях». К этому списку А.В. Хуторской, исходя из позиций личностно-

ориентированного обучения, добавляет набор смысловых ориентаций, необходимых для 

продуктивной деятельности. 

По мнению В.А. Болотова, В.В. Серикова, природа компетенции такова, что она, 

являясь продуктом обучения, не вытекает из нее напрямую, а является следствием 

саморазвития человека, его личностным ростом, а не технологическим, следствием. 

самоорганизации и обобщения деятельности и личного опыта. Дж. Рэйвен понимал 

компетенцию как особую способность человека, необходимую для выполнения 

определенного действия в определенной предметной области, включая 

узкоспециализированные знания, навыки, способы мышления и готовность брать на себя 

ответственность за свои действия. 

Согласно заявлению А.Г. Бермуса «Компетентность - это системное единство, какое 

сплачивает личностные, настоящие и приборные необыкновенности и компоненты».  

Чошанов считает, что компетентность - такое сложно владение знаниями, а 

постоянное расположение их восстановлять и утилизировать в определенных условиях, 

другими словами владение эксплуатационными и мобильными знаниями; это гибкость и 

критическое мышление, какое предполагает искусство подбирать преимущественно 

подходящие и действенные заключения и отклонять ложные. 

Разбор служб по проблеме компетенции и компетенции разрешает выводить, что в данный 

момент нет четкого соображения соображений «компетенция» и «компетенция». 

Экспериментаторы акцентируют от 3 до 37 образов компетенций и компетенций.  

Мы постараемся представить генеральные фокусы к нахождению определения 

«профессиональная подготовленность студентов-биологов преподавательского вуза». 

Разглядывая фокусы разнообразных творцов (Н. Кузьмин, Л. Митин, В. Введенский,                       

Е. Рогов, А. Маркова) к нахождению определения «профессиональная подготовленность 

преподавателя», мы определили высококлассную подготовленность студента-биолога 

преподавательского вуза: специфическая (предмет) в преподавании предмета; 

последовательный (включает применение разнообразных способов обучения, искусство 

методов, способов преподавания и умение их применять в ходе обучения, искусство 
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эмоциональных элементов штудирования познаний и умений в ходе обучения); общение, 

информация.  

Анализ научной литературы показывает, что ученые, изучающие проблему 

компетентности учителей, в основном используют в своих исследованиях термин 

«профессиональная компетентность» (Б.С. Гершунский, Т.В. Добудько, А.К. Маркова), 

термин «педагогическая компетентность» (Л.М. Митина) или оба термина (Н. Н. Лобанова), 

а иногда объединяют их по аналогии с профессионально-педагогической деятельностью: 

«профессионально-педагогическая компетентность» (Ю.Н. Кулюткин, Г.С. Сухобская). 

Таким образом, основными чертами компетентностного подхода к обучению 

студентов-биологов в педагогическом вузе являются: формирующаяся общая социальная и 

личностная значимость знаний, умений, качеств и способов продуктивной деятельности; 

четкое определение целей профессионального и личностного развития, выраженное в 

поведенческих и оценочных терминах; выявление определенных компетенций, которые 

также являются целями личного развития; формирование компетенций как совокупности 

смысловых ориентаций на основе осознания национальной и общечеловеческой культуры; 

имеется четкая система критериальных измерений, которые можно обрабатывать 

статистическими методами; оказание педагогической поддержки формирующейся личности 

и созданию «зон успеха»; индивидуализация программ выбора стратегии достижения целей; 

создание ситуаций для комплексной проверки навыков практического применения 

полученных знаний и приобретения ценного жизненного опыта; Интегративные характерные 

проявления личности связаны с ее способностью совершенствовать имеющиеся знания, 

навыки и способы работы по мере социализации и накопления жизненного опыта. 

Реализация компетентностного подхода в педагогическом вузе позволяет по-новому 

взглянуть на проблему качества подготовки студентов-биологов (бакалавров и магистров). 

Базовым критерием оценки качества образования является профессиональная 

компетентность как «неотъемлемая характеристика обучающихся, определяющая их 

способность решать профессиональные задачи и типовые профессиональные задачи, 

возникающие в реальных ситуациях деятельности с использованием знаний и жизненного 

опыта, ценностей и наклонностей» (О.Е. Лебедев, А.П. Тряпицына). Способность в данном 

случае понимается не как предрасположенность, а как умение. 

Эффективное формирование профессиональной компетентности возможно, на наш 

взгляд, в результате коренного обновления традиционной технологии предметно-

методического обучения, изменения характера педагогического взаимодействия «учитель-

ученик», активизации субъективной позиции студента в этом взаимодействия, предоставляя 

ему значительные академические свободы и возможность выбирать содержание и формы 

академической работы. Последнее, как показывает наш опыт, является основным условием 

проявления индивидуальности и творческого потенциала студента, его целенаправленного 

профессионально-ориентированного развития. 

Установление высококлассной компетентности студентов-биологов в педагогическом 

институте вероятно присутствие образованный просветительной сферы - это возможность 

переформировывать у учащихся (будущих учителей) не исключительно расположение 

заниматься ради себя, однако и потребность дрессировать других, обнаруживать ради своих 

воспитанников мир, совершенствовать их наклонности и способности. Мы выделили 

функции профессионально-развивающей просветительной среды: 

 Справка и обучение: сведения учащихся расширяются и углубляются в площади 

концепции объектов и способов обучения, сегодняшних просветительных технологий и 

инноваций в образовании. Естественник зарабатывает животрепещущую информацию не 

столько на занятиях по дисциплинам специализации, однако и активно участвует в 

высококлассных сообществах, клубах и разнообразных просветительных событиях будто 

кафедры методологии, аналогично факультета непринужденных наук, участвует в работе 

дигитальный просветительский ворот института (incаmpus. 
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 Консультация: естественник постоянно возможно унаследовать консультацию 

учителя онлайн для местности университета. Вы также можете унаследовать поддержку в 

злонамеренно доставленное время учителем.  

 Организационно-коммуникационное сформировывает высококлассное 

содружество учителей университета, студентов, магистрантов, аспирантов и учителей 

биологии и химии тренировочных учреждений мегаполисы и области, образует встречи 

учащихся с авторами учебников биологии и химии, лучшими учителями биологии и химии 

региона, фавориты высококлассных олимпиад, прокладывается профориентационная пахота 

студентов, активизирует студентов, образует корпоративные события с педагогическим 

институтом и др. Высококлассные общества гарантируют введение учащихся в 

просветительную среду, споспешествуют увеличению спроса для их социальные и 

педагогический опыт, продвижение социокультурной и индивидуальной компетентности 

грядущих специалистов. 

 Мотивационно-стимулирующие: привораживание натаскивающихся к 

самореализации не столько в педагогической практике в генеральных общеобразовательных 

учреждениях, однако и во время учебы, функциональное отношение в школьной жизни, 

посадка методичных разработок натаскивающихся в школе, привораживание 

натаскивающихся к участию в всероссийских высококлассные состязания и др.- 

Развивающие: использование различных форм и методов в обучении, внедрение 

инновационных технологий в обучении студентов, стимулирование самообразовательной 

деятельности, направленной на развитие всех сторон личности будущего учителя - 

мотивационной и потребностной сфер, ценностных ориентаций, концептуальное мышление, 

операционные и технологические составляющие педагогической деятельности. 

 Ценностно-организационная: понимание своей будущей профессиональной 

деятельности, понимание миссии современной школы и учителя биологии. 

 Общекультурные: расширение кругозора студентов за счет их участия в 

образовательной деятельности факультета и университета в целом, привлечение их к 

участию в исследовательских кругах факультета и т. д. 

Действенная просветительная и развивающая обстановка призвана выработать 

знающего учителя. Это профессионал, талантливый к саморазвитию и 

самосовершенствованию, темпераментно использующий водящиеся сведения и 

отрицательны просекающий свежеиспеченные коллективные запросы для образование, 

талантливый изобретательны модифицировать преподавательскую действительность [3]. 

Просветительная профессионально-развивающая обстановка соответственна 

специализировать выпускника к реалиям перерожденного образования, ориентации в 

разнообразных просветительных системах, тренировочных планах, программах, учебниках, 

просветительных разработках для ватерпасе знаний, умений, созидательных способностей, 

ценностных ориентаций, переформировывать компетенции и необходимости в независимой 

деятельности. достижение познаний и навыков предпочтительно преподавательского 

нахождения [2].  

Оглавление преподавания и организация просветительного хода - двух 

величественные образующие просветительной среды, характеризуемые образом 

просветительной программы, реализуемой в университете. Бакалавры научного образования, 

активизируя с третьего курса, предпочитают небольшой разрез подготовки - наркотика 

сиречь биология. Впоследствии делянку из них устраивается в магистратуру, где им 

предлагаются изменчивые просветительные программы: «Химическое образование», 

«Биологическое образование», «Современные преподавательские схемы в химическом 

образовании» и др.  

Однако независимо от выбранной образовательной траектории все студенты проходят 

базовую предметно-дидактическую подготовку в соответствии с государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования, а также изучают 
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профессионально-методические дисциплины республиканского и регионального 

компонента учебного плана и элективных курсов. 

Образование технологии обучения биологии подразумевает разработку базисного 

курса для бакалавров, исследование налаженности основательных понятий, установление 

начальных методичных навыков и умений, какие должно погрузить пред ватерпаса 

обобщенных. Это достигается посредством употребления сегодняшних просветительных 

технологий - модульного обучения, алгоритмических предписаний, тренировочных 

дискуссий, деловитых игр, тренировочного прогнозирования и прочих конфигураций 

квазипрофессиональной деятельности.  

Как показывает наш опыт розыска путей реализации компетентностного расклада в 

высококлассной подготовке грядущих учителей, модульные и проектные схемы 

останавливаются действенными методами заключения свежеиспеченных задач. Первый 

разрешает выработать базисные высококлассные компетенции и развить общие методичные 

навыки. Второй - проектная активность - употребляется для организации результативной 

независимой воспитательской работы, дозволяющей разгадывать задачки индивидуализации 

тренировочной службы учащегося и вырабатывания его созидательного потенциала.   

Разбор итогов употребления просветительных технологий в тренировочном процессе, 

опрашивание студентов, наблюдения учителей и эффективность преподавания 

демонстрируют внушительный совершенствующий и тренировочный запас 

компетентностного расклада к предметно-дидактическому обучению, некоторый 

останавливается гибким, индивидуализированным. и, снабжая деятельный подъезд к 

обучению, разрешает действительно исправить ситуацию вырабатывания высококлассной 

компетентности. 

Формирование какой исполняется просветительной сфере в просветительная 

активность студента, приключается в конечном итоге введения в тренировочного хода 

свежеиспеченных конфигураций и методов преподавания в Институте, в том количестве 

информативных технологий. Улучшается оглавление и организация преподавательской 

практики, раздается обилие и вариативность базисных тренировочных заведений, 

индивидуализируются програмки практики в соотношении от образовательной траектории 

обучающегося. Вместе с классическими инструментами, в систему прогноза и оценки 

успеваемости внедрены прогрессивные схемы оценки итогов преподавания - балльно-

рейтинговая конструкция и портфолио. 

Генеральными параметрами просветительной среды, создающими высококлассную 

компетентность, представляются специальность преподавательского коллектива; свойство и 

обилие генеральных образующих материально-технической основы просветительного 

процесса, уровень их модернизации и эффективность использования; размер и 

действительность сегодняшних компетентностно-ориентированных преподавательских 

технологий в налаженности образования; уровень информатизации просветительного 

процесса; ступень типизации и новаторства просветительных программ; действительность 

научно-методической работы; свойство просветительной деловитости кафедры по конечным 

результатам окончательных аттестаций студентов, их оценочных соображений [3]. 
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Мақалада оқу үдерісінде  оқыту  сайттарын қолданудың өзектілігі 

қарастырылады. Сайттың негізгі сипаттамалары, оқыту сайттарын пайдаланудың 

тиімділігі, оны білім беру үдерісінде пайдалану міндеттері, білім беруде оқыту 

сайттарын пайдалану ауқымы айқындалады. Сондай-ақ, еліміздің білім беру 

мекемелерінде қолданылатын білім беру сайттарына шолу жасалады. 

Тірек сөздер: вебсайт, оқыту ресурстары, қашықтықтан оқыту, интернет-

технологиялар 

 

В статье рассматривается  актуальность применения обучающих сайтов в 

учебном процессе. Определяются основные характеристики сайта, эффективность 

использования обучающих сайтов, задачи его использования в образовательном процессе, 

диапазон использования обучающих сайтов в образовательном процессе. А также 

дается обзор образовательных сайтов применяемые в учебном процессе в 

образовательных учреждеиях страны.  

Ключевые слова: вебсайт, обучающие ресурсы, дистанционное обучение, 

интернет-технологии 

 

The article discusses the relevance of the use of training sites in the educational process. 

The main characteristics of the site, the effectiveness of the use of training sites, the tasks of its 

use in the educational process, the range of use of training sites in the educational process are 

determined. It also provides an overview of educational sites used in the educational process in 

educational institutions of the country.   

Key words: website, training resources, distance learning, Internet technologies 

 

Заман талабына сай озық жаңа инновациялық технологияны игеруде жеткен 

жетістіктерімізбен оны пайдалану жолындағы қолжетімді ақпараттарымыз баршылық. 

Жаңа технологиямен жұмыс бірінші кезекте компьютер, интернет, сайттан бастау алады. 

Жоғары оқу орындарының ең мықты жарнамасы – ол студент жастар. Сондықтан да  

заманауи технологияны игеру уақыт талабы. Білікті де білімді  өз мамандығын жоғары 

дәрежеде игеруде жастарға қолдау көрсету мақсатында әсіресе сайттың маңыздылығын 

түсіну - келешекте жұмыс жасаудың  басты бағыты болып табылады. Әсіресе ақпараттық-

коммуникациялық технологиялардың заманауи талаптарға сай дамуы білімді бағалау 

және пайдалану жүйесін уақытылы өзгертіп отыруды талап етеді. Осыған байланысты 

оқытуда қолданылатын әдіс-тәсілдер, әдістемелер, технологиялар білім беру талаптарына 

сай болмақ. Сапалы терең білімді меңгеруге талпынған өскелең ұрпақтың жеткілікті 

дәрежеде сандық сауаттылықты меңгеруде жаңа технологияның барлық мүмкіндіктерін 

пайдаланады. Сол мүмкіндіктерді нәтижелі қолдануда жастарды біліктілігіне, біліміне, 

тәжірибесіне байланысты. Кәсіби дамуға ұмтылатын бәсекеге қабілетті маман өзінің 

негізгі қызметінен үзілмей жаңа білім алу жолдарын іздестіреді. Ал жоғары оқу орындары 

мамандарға қойылатын талаптардың өсуіне байланысты оқытудың жаңа формалары мен 

әдістерін іздестіреді, білім беруге жаңа технологиялар енгізеді. Яғни,  ақпараттық 
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технологиялардың күрт дамуы сабақты өткізудің жаңа тәсілін, яғни қашықтан оқытуды 

ендіруге мүмкіндік беріп отыр. Ол біріншіден, оқып үйренушіге уақытты және оқып 

үйренетін  орынды таңдауға, екіншіден, қандай да бір себептермен дәстүрлі түрде оқып, 

білім ала алмайтындарға өз бетімен білім алуға, үшіншіден  жаңа ақпаратттық 

технологияларды пайдалануға мүмкіндік береді, төртіншіден оқуға кететін шығынды 

әлдеқайда азайтады.  

Сайт (ағыл. website: web - "шырмауық, желі" және site - "орын", шын мәнінде 

"желідегі бір орын") - белгілі бір адамның немесе компанияның электронды 

құжаттарының белгілі бір адрес (домен) бойынша жиналған орны[1] . 

Білім беру веб-сайты деп қолданылуы білім алушыларды аттестаттаумен қатар 

жүруі мүмкін, навигациялық және физикалық тұрғыдан бір серверде орналасқан, жеке 

адамның, қоғамның, мемлекеттің мүддесі үшін оқыту мен тәрбиелеудің мақсатты үдерісін 

қамтитын, мағынасы бойынша біріктірілген,   қайталанатын дизайны бар веб-беттердің 

жиынтығы түсініледі[2] 

Оқыту сайты электронды оқыту ресурстарына сілтеме жасайды. Электрондық оқу 

ресурстары (ЭОР) дегеніміз - ғылыми және практикалық сипаттағы жүйеленген 

нұсқаулардан тұратын және оқыту мен оқуға арналған, әр түрлі жастағы және деңгейдегі 

оқушыларға арналған электрондық ресурстар [3]. 

Заманауи білім беру жүйесі - бұл бағдарламалық жасақтаманы, қажетті жабдықты, 

Интернеттің қол жетімділігін және білімі мен белгілі бір практикалық тәжірибесі болуы 

керек адамдарды қамтитын белгілі бір инфрақұрылым. Оқыту процестерін жақсарту үшін 

осы технологияларды пайдаланудың алғашқы қадамы - бұл оқу сайттарын құру. Мұның 

бәрі білім берудің жаңа, жоғары деңгейлерін құруға, жоғары оқу орындарындағы оқыту 

процесінде адамның жаңа мүмкіндіктерін жүзеге асыруға әкеледі. Студенттер үшін 

ақпараттық технологиялар оқыту құралына айналуда, ал мұғалімдер үшін бұл білім беру 

үдерісін үнемі жетілдіруге мүмкіндік береді. 

Білім берудегі интернет-технологиялар оқу процесін қызықты етіп жүргізуге, 

қажетті уақытта қажетті ақпаратты ұсынуға, ғылыми жобаларға қатысуға мүмкіндік 

береді және студент жастарды бір-бірімен және мұғалімдермен байланыстыру үшін 

қолданылады. 

Білім берудегі интернет-технологиялар бүгінгі күннің шындығына сай келеді. 

Интернет технологиясын білім беру үдерісіне енгізу бұрын алынған білімдермен және 

оқыту процесін қалыптастыратын бүгінгі нәтижелермен анықталады. Қуатты 

бағдарламалық жасақтама, оның Интернетпен толық интеграциясы студенттерге жаңа 

білімді игеру кезінде алынған ақпаратпен алмасуға мүмкіндік береді. 

Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды белсенді енгізу жағдайында барлық 

педагогикалық қызметкерлердің, оның ішінде білім беру саласында жұмыс істейтіндердің 

АКТ құзыреттілігін қалыптастыру өзекті қажеттілік болып табылады. Бұл ақпараттық 

қоғамның даму тенденцияларын, қазіргі балалар мен жасөспірімдердің 

қызығушылықтары мен қажеттіліктерін ескере отырып, білім беру қызметінің формалары 

мен әдістерін жаңарту мәселелерін тиімді шешуге мүмкіндік береді. Оқыту алаңдарын 

пайдаланудың тиімділігі олардың білім беру және тәрбиелеу іс-әрекеті жүйесіндегі 

алатын орны мен алатын орны туралы нақты түсінікке байланысты. 

Оқу үдерісінде оқу сайттарын қолдану аясы өте кең [4]: 

- оқу сабақтарын визуалды жобалау және ақпараттық қамтамасыз ету құралы; 

- студенттер компьютерлік техникамен жұмыс істеу дағдыларын игеретін, 

шығармашылық жобаларды жүзеге асыратын, ғылыми-зерттеу қызметімен айналысатын 

іс-әрекеттерді ұйымдастыру; 

- әртүрлі оқу сабақтары мен білім беру іс-шараларын (презентациялар, шолулар, 

дөңгелек үстелдер, пікірталастар, коллекционерлердің кездесулері және т.б.) сүйемелдеу 

және ұйымдастыруға арналған сыныптық ақпараттық кітапханалар құру (медиатекалар);  
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- білім беру мекемесінің қажеттілігі үшін мультимедия өнімдерін шығару болып 

табылатын мультимедиялық зертханаларды құру және қызметін ұйымдастыру: мұражай 

қорлары мен білім беру мекемесінің тарихи мұрағаттарын цифрландыру; білім беру іс-

шаралары мен тренингтерге арналған авторлық құқықты бағдарламалық өнімдерді, 

мультимедиялық ресурстарды дамыту; 

- конкурстарды ұйымдастыру: ақпараттық технологияларды қолдана отырып 

жобалар, шығармашылық жұмыстар; 

- ақпараттық технологияларды қолдану арқылы ғылыми-зерттеу қызметін 

ұйымдастыру; 

- телекоммуникация желісінің жобаларына және әр түрлі бағыттардағы және білім 

салаларындағы олимпиадаларға қатысу. 

Оқу сайттары қашықтықтан оқыту жүйесін ұйымдастыру үшін кеңінен 

қолданылады. Бұл жүйе физикалық тұрғыдан оқу орнына жете алмайтын адамдар үшін 

құнды. Қазіргі пандемия кезінде оқу үрдісінде максималды түрде ғаламтор ресурстарын, 

оқыту сайттарын пайдалану үлкен мәселе олып отыр.  

Білім беру сайттарын дамыту жаңа электронды оқулық немесе электронды оқу 

құралын жасаудан гөрі көп еңбекті талап етеді, өйткені бұл жағдайда жаңа ақпараттық-

пәндік ортадағы мұғалім мен оқушылардың іс-әрекеттерін егжей-тегжейлі зерттеу қажет. 

Оқу орнының пайдалы болуы көбіне оқу материалын ұйымдастыруға байланысты. Егер 

курс шынымен де оқытуға, яғни оқытушы мен оқушының өзара қарым-қатынасына 

арналған болса, онда, сәйкесінше, мұндай курсты ұйымдастыруға қойылатын талаптар, 

мазмұнды таңдау принциптері және оны ұйымдастыру, материалды құрылымдау осы 

өзара әрекеттесу сипаттамаларымен анықталады. Егер курс өзін-өзі тәрбиелеуге арналған 

болса, онда материалды таңдау және оны құрылымдау, ұйымдастыру айтарлықтай өзгеше 

болады. 

Еліміздің білім беру мекемелерінде білім беру үдерісіне ақпараттық 

технологияларды енгізу бойынша жеткілікті тәжірибе жинақталған. Оқу үрдісінің 

сапасын арттырудың маңызды құралы - бұл оқу технологиясының мүмкіндіктерін 

қолдана отырып, оқыту сайттарының оқу үдерісін құру және енгізу.  

Сол оқыту ресурстарының біразына тоқталып өтейік. 

MIT OpenCourseWare - MIT Университеті инженерлік және ақпараттық 

технологиялар мамандықтарына арналған оқу материалдары [5]. 

E-learning (қысқаша ағылш. Electronic Learning) – электронды оқыту жүйесі.  

Электрондық оқыту жүйесінде желіде еркін таралатын оқу материалдары бар ашық білім 

беретін қорлары жасақталып, жасалынған электрондық ақпараттық ресурстары және 

мультимедиалық білім жасақтамалры еркін аударылып, электрондық оқыту жүйесінде 

Интернет арқылы қолданылады. Электрондық оқыту жүйесіндегі ақпараттық ресурстарға 

оқу теледидарының цифрланған материалдарын енгізуге болады. Сандық білім беру 

ресурстары өзара байланысы бар оқыту объектілерінің жиынтығынан тұрады: 

• Символдық объектілер (белгілер, символдар, мәтіндер, графиктер); 

• Бейне объектілері (фото, суреттер); 

• Аудио ақпараттар(ауызшамәтіндер, диалогтар, музыка); 

• Видео объектілер(анимациялар, модельдер, видеосюжеттер); 

• «Виртуалды нақты» объектілер(тренажерлар, интерактивті модельдер, 

конструкторлар)  

Электронды оқыту жүйесі төмендегідей ішкі жүйелерден тұрады: 

 Ұлттық білімдік мәліметтер қоры; 

 Мектептерді басқарудың ішкі жүйесі (мектеп іс қағаздарын жүргізу, т.с.с)  

 «Электрондық оқулықтар» ішкі жүйесі-e-Book; 

 Оқыту үрдісін басқару ішкі жүйесі-LMS; 

 Оқу мазмұнын басқару ішкі жүйесі-LCMS; 
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 Тестіні басқарудың ішкі жүйесі-TMS; 

 Дамытуды басқару ішкі жүйесі-DM; 

 Мониторинг және талдау ішкі жүйесі, 

 Сыртқы ақпараттық жүйелерменбіріктірумодулі.  

Электрондық оқыту жүйесінде әкімшілік, директордың орынбасары, мұғалім, 

оқушы, медициналық қызметкер, кітапханашы үшін функционалдар әзірленген [6].  

 «IMektep.kz - бұл жетекші қазақстандық әдіскерлер мен мұғалімдер әзірлеген 

бастауыш мектептің толық бағдарламасы. Әр сабақ интерактивті ойын тапсырмалары мен 

тестілермен бірге жүретін қысқа анимациялық фильмнен тұрады [7]. 

Bilimland.kz - бұл электронды оқытудағы әлемдік көшбасшылардың озық 

жетістіктеріне негізделген білім беру платформасы. Бұл мұғалімдерге, оқушыларға және 

ата-аналарға арналған әлемдегі ең озық білім беру мазмұнының ең үлкен жиынтығы [8]. 

Twig-bilim.kz - бұл Қазақстан үшін кәсіби деңгейде оқшауланған, ғаламдық 

танылған халықаралық онлайн-оқыту қызметі. Кешен химия, физика, биология, 

жаратылыстану, математика және география мектеп бағдарламаларына негізделген 1500-

ден астам адамды баурап алатын қысқа метражды фильмдерден тұрады [9]. 

Zhastar.org - ата-аналарға, мұғалімдерге және балаларға арналған өмірлік 

дағдыларды, әлеуметтік дағдыларды және оқушылардың психологиялық әл-ауқатын 

қалыптастыруға арналған онлайн-алаң. Сайтта ата-аналар мен балаларға тиісті ұсыныстар 

беретін, психологтар мен мұғалімдерге білім беретін мультимедиялық материалдар бар 

[10]. 

Kitap.kz (Қазақстанның ашық кітапханасы) - бұл 20000-нан астам шығармалар 

жинағы бар, қазақ әдебиетінің ең үлкен тегін онлайн кітапханасы[11]. 

Елімізде қанша дегенмен ғаламторды көпшілік қауым қолданғанмен сапасы мен 

сұраныс талаптарын орындау  жағынан өзгерістер енгізуді қажет етеді. Оқу деңгейін 

дамыту жүйелерін қалыптастыру үшін бірінші орында білім берудің тиімді әрі ауқымды 

дамуына үлес қосу қажет. Ол үлестің басым көпшілігі оқыту сайттары болып табылады, 

бір емес бірнеше платформадағы түрлі тақырыптағы және мақсаттағы ресурстар кең 

көлемде сұранысқа ие болуы айқын ақиқат 

Қорыта айтқанда, сайт жасаудың жоғарыда атап көрсетілген кейбір ұстанымдары 

мен технологиясын ескеру, сапалы да, мазмұнды сайт құрастыруға біршама болса да, 

септігін тигізеді.  
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В условиях повсеместной информатизации необходимы интерактивные формы 

взаимодействия, охватывающие большой контингент студентов, обеспечивающие 

мобильность профессорско-преподавательского состава. Единственной формой, 

отвечающей этим требованиям, является дистанционное обучение, представленное в виде 

ряда технологий, обеспечивающих доставку основной части изучаемого материала 

учащимся, интерактивное взаимодействие учащихся и учителей в процессе обучения, 

предоставляя учащимся возможность самостоятельно работать над усвоением 

изучаемого материала, а также в процессе обучения 

Ключевые слова: информатизация, интерактивные формы, технология 

дистанционного обучения. 

 

Кеңінен ақпараттандыру жағдайында студенттердің үлкен контингентін 

қамтитын, оқытушылар құрамының ұтқырлығын қамтамасыз ететін өзара әрекеттесу 

формалары қажет. Осы талаптарға жауап беретін жалғыз форма - бұл оқылатын 

материалдың негізгі бөлігін студенттерге жеткізуді қамтамасыз ететін бірқатар 

технологиялар түрінде ұсынылған, оқу процесінде студенттер мен оқытушылардың өзара 

әрекеттесуі, студенттерге оқылатын материалды игеру, сонымен қатар оқу процесінде 

өз бетімен жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз ету. 

Тірек сөздер: ақпараттандыру, интерактивті формалар, қашықтықтан оқыту 

технологиясы. 

 

In the context of widespread informatization, interactive forms of interaction are 

necessary, covering a large contingent of students, ensuring the mobility of the teaching staff. The 

only form that meets these requirements is distance learning, presented in the form of a number of 

technologies that ensure the delivery of the bulk of the studied material to the learners, interactive 

interaction of learners and teachers in the learning process, providing learners with the 

opportunity to independently work on mastering the material being studied, as well as in the 

learning process 

Key words: information, online forms, the technology of distance learning. 

 

Развитие образовательных процессов в Вузах Казахстана в современных условиях 

происходят в следующих направлениях: индивидуализация образовательных методик, переход 

на непрерывную образовательную технологию, применение информационных технологий в 

образовательном процессе. Появление новой формы дистанционного обучения коренным 

образом изменило представление об организации учебного процесса в целом. Применение 

современных образовательных технологий позволяет  увеличить число обслуживаемых 

студентов университета. 

Внедрение  онлайн процесса, которое  связано с решением ряда вопросов таких как: 

развитие инфраструктуры для электронного обучения: разработка новых методик и обучения и 
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комплексов программ поддержки единого информационного пространства: разработка 

электронных курсов: тренинг студентов по использованию средств электронного обучения  для 

обучения. 

 В условиях повсеместной информатизации необходимы интерактивные формы 

взаимодействия, охватывающие большой контингент студентов, обеспечивающие мобильность 

профессорско-преподавательского состава. Единственной формой, отвечающей этим 

требованиям, является дистанционное обучение, представленное в виде ряда технологий, 

обеспечивающих доставку основной части изучаемого материала учащимся, интерактивное 

взаимодействие учащихся и учителей в процессе обучения, предоставляя учащимся 

возможность самостоятельно работать над усвоением изучаемого материала, а также в процессе 

обучения 

Дистанционные образовательные технологии в обучении студентов являются одним из 

важных направлений деятельности университета. Факультет дистанционного обучения 

осуществляет технологическое сопровождение учебного процесса, проводит обучение 

преподавательского состава по технологиям дистанционного обучения. 

Технология дистанционного бучения с использованием информационно-

коммуникационных средств сети интернет. 

Получающий все большее распространения термин «электронное обучение»  включает в 

себя примененик информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), которые, 

потенциально могут быть использованы в образовании, стремительно расширяется. 

В Жетысуском государственном университете организация учебного процесса 

осуществляется с применением современных образовательных технологий, основанных на 

использовании Интернета для обеспечения доступа студента к образовательным ресурсам, а 

также систем пробного, текущего и промежуточного  тестового контроля знаний. 

При внедрении дистанционных образовательных технологий ставятся цели:  

 исследование возможностей дистанционных образовательных технологий в системе 

высшего образования; 

 определение комплекса организационно-педагогических условий, способствующих 

эффективному внедрению дистанционных образовательных технологий в учебный процесс; 

 создание модели организации учебного процесса на основе внедрения дистанционных 

образовательных технологий. 

Внедрение дистанционных образовательных технологий включает в себя: 

1. Формирование базы данных ДОТ и приложении для работы с ней (студентов, 

тьюторов). 

2. Организация аудиторных и дистанционных занятий по ДОТ с методистами 

факультетов и кафедрами. 

3. Организация непрерывного технического контроля дистанционного обучения 

(создание централизованной электронной почты на почтовом сервере Gmail.com с пересылкой в 

отдел ДОТ). 

4. Создание условий для максимальной индивидуализации обучения в системе ДОТ. 

5. Систематическое обновление информации на странице дистанционного обучения. 

6. Разработка расписания консультаций, проводимых с использованием технологий 

дистанционного обучения (кафедрами). 

7. Проведение уроков дистанционного обучения в рамках сетевого взаимодействия в 

системе ДОТ. 

8. Планирование новых направлений внедрения новых информационных технологий в 

учебный процесс. 

9. Проводить постоянный мониторинг процесса внедрения дистанционной технологии 

обучения  

Ожидаемые результаты внедрения дистанционных образовательных технологий: 

1. Повышение компетентности преподавателей в применении новых информационных 
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технологий в учебном процессе. 

2. Создание основы для творческого подхода педагогического коллектива к процессу 

подачи знаний с учетом всех инноваций, происходящих в образовательном пространстве. 

3. Выработка рекомендаций по применению новой технологии. 

4. Качество знаний студентов обучающихся по ДОТ по всем дисциплинам превышает 

качество знаний студентов обучающихся по традиционной системе.  

Используя дистанционное образование, студент получает возможность: 

• Получить доступ к учебно-методическим комплексам дисциплин; 

• Задать вопрос преподавателю (тьютору) и получить консультацию; 

Отправить контрольную (курсовую) работу (в том числе в электрон • ном варианте) и 

получить рецензию преподавателя; 

• Пройти контроль знаний, сдав пробный тест в системе ДОТ. (Открытый доступ к 

экзаменационным вопросам); 

• Узнать расписание сессии (календарь в системе ДОТ и объявления на главной странице 

сайта); 

• Просматривать новостной форум, содержащий информацию об организации учебного 

процесса (комментарий); 

• Получить доступ к электронной библиотеке ЖГУ; 

• Общаться со студентами и преподавателями в режиме on-line. (ссылки на электронную 

почту и чат). 

По внедрению ДОТ в вузах проводится работа над переходом к сетевой технологии 

обучения.  

В качестве системы для организации дистанционного обучения В ЖГУ им.                                          

И. Жансугурова по сетевой технологии была выбрана LMS Moodle. 

Moodle – это среда дистанционного обучения, предназначенная для создания 

качественных дистанцион ных курсов. Этот программный про дукт используется более чем в 

странах мира университетами, шко лами, компаниями и независимыми преподавателями. По 

своим возможно стям Moodle выдерживает сравнение с известными коммерческими систе мами 

управления учебным процессом, в то же время выгодно отличается от них тем, что 

распространяется в открытых исходных кодах – это дает возможность «заточить» ее под 

особенности каждого образовательного проекта, дополнить новыми сервисами. 

Преимущества Moodle: 

• распространяется в открытом исходном коде – возможность “настройки” под 

особенности конкретного образовательного проекта, раз работки дополнительных модулей, 

интеграции с другими системами; 

• широкие возможности для коммуникации: обмен файлами любых форматов, рассылка, 

форум, чат, возможность рецензировать работы обучающихся; 

• возможность использовать кредитную систему оценивания (балльную); 

• полная информация о работе обучающихся (активность, время и содержание учебной 

работы, портфолио); 

• программные интерфейсы обеспечивают возможность работы людям разного 

образовательного уровня, разных физических возможностей (включая инвалидов), с 

использованием разных языков обучения (казахский, русский, английский и немецкий). 

В процессе разработки системы дистанционного образования используется модульная 

система отображения курсов. 

Для реализации сетевой технологии дистанционного обучения организация образования 

должна иметь: 

 информационно-образовательный портал; 

 оборудование имеющие выход в телекоммуникационную сеть; 

 тьюторские классы, электронные читальные залы и электронные библиотеки; 

 сетевой учебный мультимедиа контент; 
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 сетевые тестирующие комплексы; 

 сетевые системы управления учебным контентам; 

 учебный, учебно-познавательный и технический персонал, прошедший 

квалификацию по ДОТ. 

Информационно-образовательный портал должен удовлетворять требованиям веб-сайта 

организации образования реализующий ДОТ и дополнительно содержать модуль. 

Модуль ДО должен содержать: 

 систему авторизации (определение доступа и прав пользователя); 

 систему управления ролевым доступом; 

 средства защиты при сбоях и авариях; 

 средства защиты от вредоносных программ; 

 средства протоколирования работы пользователя; 

 развитую систему управления контентом; 

 систему формирования управления контингентом; 

 систему тестирования. 

Анализ результатов исследования 

Согласно Правилам организации обучения по дистанционной форме, для увеличения 

эффективности (качества) обучения предлагаем организацию (экспорт вопросов из формата 

GIF). 

В раздел «Дидактические средства дистанционного обучения» входит обязательный 

комплект ЭУМКД, типовой учебной программы, рабочей учебной программы, включающей 

содержание предметов, КТП, список рекомендуемой литературы (основной и дополнительной), 

модульное разбиение курса, график проведения дистанционных консультаций; 

 электронного курса лекций; 

 материалов практических и семинарских занятий; 

 лабораторного практикума (заданий, примеров, методических указаний); 

 заданий для самостоятельной работы студента и самостоятельной работы под 

руководством преподавателя; 

 материалов по организации рубежного контроля (контрольных работ, тестовых 

заданий, индивидуальных заданий и др.); 

 материалов по организации итогового контроля (тестовых экзаменационных заданий, 

вопросов к экзамену, билетов, экзаменационных контрольных работ). 

Дополнительный комплект включает методические указания по выполнению курсовых 

работ, компьютерные программы обучающего характера: тренажеры, репетиторы, справочно-

методические материалы, мультимедийные варианты исполнения учебных и учебно-

методических пособий и прочие материалы, помогающие усвоению учебных материалов 

дисциплины. 

В контактные часы входят: консультации, контрольные мероприятия: 

0экзамен, защита лабораторных работ, рефератов, курсовых, проектов, итоговая 

государственная аттестация. Консультация преподавателя (синхронная и асинхронная) – 

обязательное условие выполнения дистанционного обучения. Вуз дистанционного обучения 

осуществляет подготовку материалов текущей, промежуточной и итоговой аттестации и 

обеспечивает ими каждого обучающего. Для лиц поступающих на дистанционную форму 

обучения до начала учебных занятий вуз проводит вводный курс обучения по ознакомлению с 

технологиями и системой ДО. 

Таким образом, цели и задачи использования, чтобы максимально упростить процесс 

внедрения и развития разработанных систем дистанционного обучения для студентов. 

Достижению поставленных целей способствует поддержка руководства университета, гибкость 

и широкая функциональность разработанных решений.  

Внедрив в университете систему электронного обучения, мы инвестируем в его будущее 
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и идем в ногу с современными тенденциями развития. 

Электронное обучение включает в себя применение информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), которые потенциально могут быть использованы в 

образовании. 

Основными принципами электронного обучения являются: 

 гибкость процесса обучения(доступ к обучению в любое время); 

 доступность обучения и учебных материалов(доступ к обучению в любом месте); 

 адаптивность учебного материала в зависимости от требований и уровня знаний 

потребителей. 

С практической точки зрения электронное обучение выглядит следующим образом: 

 студенты и преподаватели  имеют регистрационные данные для доступа к системе 

электронного обучения; 

 в системе электронного обучения студентам доступны электронные учебные курсы по 

изучаемым дисциплинам, включающие в себя аудио-, видео-, слайд-, и текстово-графические 

лекции; лабораторно-практические занятия; индивидуальные(домашние) задания (эссе, 

рефераты, задачи идр.); видеоролики; анимации; глоссарии. 

 к каждой дисциплине разработан комплект промежуточных(по каждой теме) и 

итоговых тестов: 

 студенты и преподаватели используют все возможные средства коммуникаций для 

общения (электронная почта, чат, форум, видео-уроки). 

В процессе внедрения дистанционного образования и учебный процесс возникает 

необходимость разработки новых методологий разработки учебных курсов, с помощью которых 

обеспечивался бы заданный уровень качества предоставляемых образовательных услуг. Для 

решения этих вопросов делаются определенные шаги. В программу по общеобразовательной 

дисциплине «Информатика» добавлен раздел  по электронному  обучению включающий в себя: 

 основы электронного обучения; 

 методы электронного обучения; 

 методология создания курса и оценивания его производительности, 

коммуникационные технологии, используемые в электронном обучении; 

 современные технологии создания дистанционных курсов. 
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Учебные мультимедийные ресурсы включаются в учебный процесс как 

«вспомогательное» средство. В этом случае информационные ресурсы служат средством 
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интенсификации учебного процесса, индивидуализации обучения и частичной 

автоматизации рутинной работы учителя, связанной с интеграцией, контролем и оценкой 

знаний студентов. 

Ключевые слова: Мультимедиа, мультимедиа-ресурсы, системы управления базами 

данных (СУБД). 

 

      Білім беру мультимедиялық ресурстары оқу процесіне «көмекші» құрал ретінде 

енгізілген. Бұл жағдайда ақпараттық ресурстар білім беру үдерісін интенсивтендіру, 

оқытуды жекелендіру және оқушылардың білімін кіріктіруге, бақылауға және бағалауға 

байланысты мұғалімнің күнделікті жұмысын ішінара автоматтандыру құралы ретінде 

қызмет етеді. 

Тірек сөздер: Мультимедиа, мультимедиялық ресурстар, мәліметтер қорын 

басқару жүйелері (ДҚБЖ). 

 

Educational multimedia resources are included in the learning process as a "support" 

means. In this case, information resources serve as a means of intensifying the training process, 

individualization of learning and partial automation of routine work of the teacher related to the 

integration, monitoring and evaluation of students' knowledge. 

Keywords: e-learning, Multimedia, multimedia resources, database management systems 

(DBMS). 

 

В статье рассматриваются коренные изменения, происходящие во всех сферах жизни 

общества в связи с внедрением средств информационных и коммуникационных  

технологий (ИКТ), не только открывают широкие возможности для развития и 

информационного обеспечения личности, но и ставят новые задачи перед системой 

образования [1]. В наиболее общем виде эти задачи нацелены на формирование готовности 

личности к жизни и профессиональной деятельности в информационном обществе. Таким 

образом, современный социальный заказ требует совершенствования профессиональной 

подготовки специалистов, владеющих информационными и коммуникационными 

технологиями, в том числе мультимедиа - технологиями.  

Использование мультимедиа-средств, для контроля знаний. Такие средства можно 

использовать как для промежуточной проверки знаний (внутри изучения одной темы курса 

основ баз данных), так и для итоговой проверки знаний (после изучения раздела или курса). 

Как правило, студенты положительно относятся к тестам, представленным с помощью 

компьютера, а при определении результатов не возникает проблем с необъективным 

(формальным) выставлением отметок. Такие тесты в зависимости от уровня сложности, 

количества вопросов и других параметров могут использоваться на любом этапе изучения 

дисциплины. 

Обучающиеся могут столкнуться с некоторыми затруднениями, вызванными 

отсутствием опыта работы с тестовой формой контроля. Тестирование требует от студентов 

не только знания определенного учебного материала, но также умения работать с ним, т.е. 

понимать специфику выполнения тестовых заданий. Для этого применяются на занятиях 

интерактивные тесты. Используются также Интернет для решения тестов в режиме on-line.  

Организованная на занятиях и во внеурочное время работа с интерактивными 

тестами формирует у обучающихся основные информационные компетенции, а для многих 

именно они сегодня наиболее актуальны и будут необходимы в будущем. 

Авторы статьи описывают внедрение мультимедиа-ресурсов их представление как 

сложный процесс, приводящий к изменению содержания образования, пересмотр методов 

и форм организации учебного процесса, построению целостных курсов, основанных на 

использовании содержательного наполнения информационных источников в отдельных 

дисциплинах. 
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Важно отметить, что в большинстве вузов Республики Казахстан педагоги и 

студенты не являются разработчиками мультимедиа-ресурсов, используемых в 

образовании. Чаще всего педагоги и обучаемые выступают в качестве пользователей таких 

средств. Однако практика показывает, что с каждым годом все большее количество 

педагогов не может остаться в стороне от разработки пусть и простых, но электронных 

средств обучения. В связи с этим современному педагогу целесообразно иметь 

представление, как о технологиях разработки качественных мультимедиа-ресурсов, так и 

об аппаратных и программных средствах – инструментах для создания компьютерных 

средств обучения. 

В широком смысле “мультимедиа” означает спектр информационных технологий, 

использующих различные программные и технические средства с целью наиболее 

эффективного воздействия на пользователя (ставшего одновременно и читателем, и 

слушателем, и зрителем). 

Образовательные мультимедиа-ресурсы включаются в учебный процесс в качестве 

"поддерживающих" средств. В этом случае информационные ресурсы выступают как 

средство интенсификации учебного процесса, индивидуализации обучения и частичной 

автоматизации рутинной работы преподавателя, связанной с учетом, контролем и оценкой 

знаний обучающихся. 

Больший интерес могут представлять специализированные мультимедиа-средства, 

основное предназначение которых – повышение эффективности обучения. К числу таких 

современных средств, в первую очередь, необходимо отнести интерактивные мультимедиа-

доски. 

Интерактивные доски являются мультимедиа-средством, которое, обладая всеми 

качествами традиционной школьной доски, имеет более широкие возможности 

графического комментирования экранных изображений. Данное мультимедиа-средство 

позволяет контролировать и производить мониторинг работы всех студентов 

одновременно, естественным образом (за счет увеличения потока предъявляемой 

информации) увеличить учебную нагрузку студента, обеспечить  эргономичность 

обучения, создавать новые мотивационные предпосылки к обучению, вести обучение, 

построенное на диалоге. 

Рассмотрим использование мультимедийных ресурсов на занятиях по математике. 

Для этой дисциплины наиболее ценным является возможность использования графической 

составляющей интерактивной доски. Это значительно упрощает построение типовых фигур 

- квадратов, окружностей, различного вида треугольников, геометрических тел. При этом 

можно использовать готовые вложенные объекты: кубы, шары, конусы и т.д. Любой объект 

является подвижным - его можно передвигать в нужном направлении и изменять линейные 

размеры. Кроме того, нажав клавишу «Выбрать», используя всплывающее меню, можно 

проводить упорядочение, заливку фигуры различным цветом, использовать разлинованную 

в клетку страницу. 

Изучая новую тему, можно использовать функцию «шторка», которая позволяет 

закрывать часть экрана, как сверху вниз, так и справа налево. Например, решая задачу, а 

ответ закрыт «шторкой». После коллективного обсуждения проверяется верность решения: 

убирается «шторка», за которой находится верный ответ. 

Использование интерактивной доски на уроке позволяет рационально распределять 

рабочее время и делает обучение интересным творческим процессом. Интерактивная доска 

позволяет конструировать различного вида задания, использование которых включает в 

активную деятельность даже слабых студентов. 

Большую помощь на занятии оказывает документ-камера, с помощью которой 

можно проецировать любое изображение на экран. С помощью документ-камеры очень 

удобно работать с учебником. Любой рисунок или текст можно увеличить до таких 

размеров, что всем будет хорошо видно. На демонстрируемом рисунке можно выделить 
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отдельный фрагмент и остановить на нем внимание обучающихся. 

Мультимедийные средства обучения способствуют восприятию, усвоению и 

систематизации учебного материала, однако их эффективность во многом зависит от 

методики включения в учебный процесс. При оценке места и роли ИКТ в системе средств 

обучения математике необходимо учитывать дидактические возможности различных 

электронных ресурсов в процессе обучения. 

Каждое мультимедийное средство, используемое на занятиях математики, имеет 

свои особенности, которые необходимо учитывать при подготовке к занятию. 

Самой популярной и доступной формой подачи учебного материала является 

презентация, созданная в программе Microsoft Office PowerPoint, которая активно 

используется на занятиях. Электронные презентации могут служить экранным 

дидактическим материалом при опросе студентов, при изучении новой темы, для 

закрепления нового материала, для обобщения и систематизации знаний по теме. 

Презентации являются не только источником информации, но и определяют ту или иную 

организацию занятия в соответствии с его типом и целями. 

Мультимедиа-технологии предоставляют широкие возможности для различных 

аспектов обучения. Одними из основных преимуществ являются: 

 одновременное использование нескольких каналов восприятия студентов в 

процессе обучения, за счет чего достигается интеграция информации, доставляемой 

несколькими различными органами чувств; 

 возможность симулировать сложные реальные эксперименты, связанные с 

необходимостью хранения, представления и систематизации данных разных типов; 

 визуализация абстрактной информации за счет динамического представления 

процессов; 

 возможность развить когнитивные структуры и интерпретации студентов, 

обрамляя изучаемый материал в широкий учебный контекст и связывая учебный материал 

с интерпретацией студентов; 

 демонстрация студентам возможностей построения баз данных, включающих 

визуальные, текстовые, аудио- и видео - материалы [2]. 

Благодаря применению в мультимедийных продуктах и услугах одновременного 

воздействия графической, аудио (звуковой) и визуальной информации эти средства 

обладают большим эмоциональным зарядом и активно включаются, как в индустрию 

развлечений, в практику информационных учреждений, так и в домашний досуг. 

Современные компьютерные средства привлекают большинство студентов 

богатством красок, мультимедийными возможностями, оперативным поиском 

интересующей их информации. Разброс поиска очень велик. Использование мультимедиа-

ресурсов способствует развитию у студентов желания пробовать все новые и новые 

возможности СУБД, при условии, что преподаватель обеспечивает должную поддержку. 

Повышению активности студентов в процессе обучения базам данных и более 

эффективному процессу усвоения новых знаний и технологических приемов оперирования 

с СУБД способствует использование в мультимедиа-ресурсах различных проблемных 

ситуаций, требующих взаимодействия со структурированной информацией. Наличие и 

потребность в решении проблемных ситуаций также является одним из мотивов работы 

студентов с мультимедиа-ресурсами. Проблемность ситуации заключается в том, что 

студенты заинтересованы в получении необходимой мультимедиа-информации за как 

можно более короткий временной отрезок. Для этого преподавателю необходимо научить 

студентов планировать время работы, обучить различным способам решения одной и той 

же задачи, приемам работы с поисковыми системами и каталогами, умению критически 

оценивать получаемую мультимедиа-информацию, часть, которой может составлять 

содержание изучаемой базы данных. 

Хотелось бы высказать уверенность в том, что использование мультимедиа-
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технологий и специально разработанных образовательных мультимедиа-ресурсов в 

обучении студентов позволит познакомить их с функциональными возможностями СУБД 

и общей методологией использования таких программных средств в профессиональной 

работе, связанной с организацией хранения и обработки данных. 

Следует несколько слов сказать и о мультимедиа-оборудовании, использование 

которого способствует повышению эффективности обучения системам баз данных. Как 

правило, большинство преподавателей и студентов, знакомых с компьютерной техникой. К 

числу аппаратных мультимедиа-средств безошибочно относит акустические системы 

(колонки), звуковую карту (плату) компьютера, микрофон, специальную компьютерную 

видеокамеру и, возможно, джойстик. Все эти приборы, действительно, являются 

распространенными компонентами мультимедиа аппаратуры, достаточно просты в 

использовании и имеют достаточно понятное предназначение. Использование учебных 

мультимедиа-средств смогло бы поднять качество обучения студентов базам данных на 

принципиально более высокий уровень. 

Учитывая сказанное, можно подтвердить предположение о том, что такие 

технологии могли бы сыграть положительную роль в повышении эффективности обучения 

базам данных. 

Использование мультимедиа-технологий при обучении студентов обычно 

рассматривается в четырех основных направлениях: 

 компьютер и мультимедиа-технологии как объекты изучения; 

 компьютер и мультимедиа-технологии как средства представления, хранения и 

переработки учебной информации; 

 компьютер как средство организации учебного взаимодействия студентов; 

 компьютер как средство управления учебной деятельностью студентов. 

Рассмотрим возможность использования мультимедиа-технологий в обучении 

студентов системам баз данных более подробно.  

Использование мультимедиа при обучении основам баз данных должно учитывать, 

что целью такого учебного процесса является изучение назначения и основных 

компонентов системы баз данных, обзор современных систем управления базами данных 

(СУБД) и уровней представления баз данных. В рамках курсов, предлагаемых студентам, 

изучаются иерархическая, сетевая и реляционная модели данных. 

Существенным требованиям должны удовлетворять и содержательные учебные 

ресурсы, используемые в рамках применения мультимедиа-технологий при обучении 

студентов базам данных. Создание и применение таких мультимедиа-ресурсов должно 

обеспечивать: 

 предъявление описаний баз данных и правил их конструирования в 

систематизированном и структурированном виде; 

 учет как ретроспективы, так и перспективы формируемых знаний, умений и 

навыков при формировании и представлении каждой операции, связанной с созданием и 

ведением баз данных; 

 учет межпредметных связей курса основ баз данных с другими предметами 

подготовки студентов; 

 дидактически обоснованную последовательность подачи учебного материала и 

обучающих воздействий; 

 организацию процесса получения знаний в последовательности, определяемой 

логикой обучения базам данных; 

 обеспечение связи информации, предъявляемой мультимедиа-ресурсом, с 

практикой конструирования и использования баз данных за счет подбора примеров, 

предъявления заданий практического характера, экспериментов, моделей реальных 

процессов и явлений, требующих взаимодействия студентов с СУБД. 

Таким образом, мультимедийные средства обучения позволяют глубже раскрыть 
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содержание учебных тем, организовать активную деятельность обучающихся, 

разнообразить учебные приемы, переключить обучающих с одного вида учебной 

деятельности на другой, тем самым способствуя развитию внимания и интереса к 

изучаемому вопросу, готовности затратить усилия для преодоления возникающих 

трудностей. 

Положительных аспектов использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в образовании (к числу которых, конечно же, 

относится и мультимедиа) достаточно много. В качестве основных аспектов можно 

выделить:  

 совершенствование методов и технологий отбора и формирования содержания 

образования, 

 введение и развитие новых специализированных учебных дисциплин и 

направлений обучения, связанных с информатикой и информационными технологиями, 

 внесение изменений в системы обучения большинству традиционных дисциплин, 

не связанных с информатикой, 

 повышение эффективности обучения за счет его индивидуализации и 

дифференциации, использования дополнительных мотивационных рычагов, 

 организация новых форм взаимодействия в процессе обучения,  

 изменение содержания и характера деятельности педагога и студента, 

 совершенствование механизмов управления системой подготовки специалистов 

в вузах.  

На базе сетевых технологий возник совершенно новый вид учебных материалов: 

Internet – учебник. Область применения Internet-учебников велика: обычное и 

дистанционное обучение, самостоятельная работа. Снабженный единым интерфейсом, 

такой Internet -учебник может стать не просто пособием на один учебный курс, а постоянно 

развивающейся обучающей и справочной средой.  

Internet:-учебник обладает теми же качествами, что и компьютерный учебник, плюс 

возможность тиражирования практически без носителя - существует одна версия учебного 

материала в сети Internet и ученик-пользователь получает к ней доступ привычным для себя 

способом через свой браузер. Это вносит существенные преимущества по сравнению с 

электронным учебником, а именно:  

 сокращается путь от автора учебника к ученику;  

 появляется возможность оперативно обновлять содержание учебника;  

 сокращаются расходы на изготовление учебника;  

 решается проблема идентичности, то есть почти на всех аппаратных платформах 

материал будет выглядеть практически одинаково (отличия, конечно же, будут, но их 

влияние на работу ученика с учебником можно свести к минимуму);  

 появляется возможность включения в учебник любого дополнительного 

материала, которой уже имеется в сети Internet[3].  

К числу отрицательных аспектов можно отнести свертывание социальных 

контактов, сокращение социального взаимодействия и общения, индивидуализм, трудность 

перехода от знаковой формы представления знания на страницах учебника или экране 

дисплея к системе практических действий, имеющих логику, отличную от логики 

организации системы знаков. В случае повсеместного использования мультимедиа 

технологий педагоги и студенты становятся неспособными воспользоваться большим 

объемом информации, который предоставляют современные мультимедиа и 

телекоммуникационные средства. Сложные способы представления информации 

отвлекают будущих специалистов от изучаемого материала.  

Следует помнить, что если студентам одновременно демонстрируют информацию 

разных типов, они отвлекается от одних типов информации, чтобы уследить за другими, 

пропуская важную информацию, а использование средств информатизации зачастую 
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лишает обучаемых возможности проведения реальных опытов своими руками. 

Индивидуализация ограничивает живое общение педагогов и обучаемых, студентов 

между собой, предлагая им общение в виде «диалога с компьютером». Обучаемый не 

получает достаточной практики диалогического общения, формирования и 

формулирования мысли на профессиональном языке. 

Неоправданное использование компьютерной техники негативно отражается на 

здоровье всех участников образовательного процесса. Перечисленные проблемы и 

противоречия говорят о том, что применение мультимедиа-средств в обучении по принципу 

«чем больше, тем лучше» не может привести к реальному повышению эффективности 

системы подготовки специалистов в вузах. 

Результатом систематического применения мультимедийных средств обучения 

является повышение квалификации самого преподавателя, возрастание интереса 

обучающихся к предмету, вовлечение большего количества обучающихся в активную 

деятельность, повышение эффективности занятий. Все это служит залогом глубоких и 

прочных знаний по предмету и предопределяет развитие личности студента. 
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Статья посвящена цифровой экономике и тому влиянию, которое она показывает 

на различные сферы деятельности, качество жизни людей и экономику страны в целом. 

выделены такие преимущества цифровой экономики, как: проявление роста 

экономического и социального эффекта от внедрения цифровых технологий; повышение 

качества жизни преимущественно за счет улучшения удовлетворенности потребности 

людей с помощью новых видов услуг или способа их оказания; и такие недостатки, как: 

отставание от мировых лидеров в области it-технологий по темпам роста и масштабам 

распространения; сохранение и защита прав человека в цифровом пространстве; 

достаточно низкий уровень общей информатизации и профессионально-кадровой 

подготовки; вероятность отрицательного результата по итогам цифровизации с учетом 
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совокупных факторов. в статье рассматривается условия и элементы к развитию 

цифровой экономики в рк, перечислены направления работы по ее созданию. 

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровизация, качество жизни, интернет, 

информационные технологии. 

 

Мақала цифрлық экономикаға және оның әртүрлі қызмет салаларына, адамдардың 

өмір сүру сапасына және жалпы ел экономикасына тигізетін әсеріне арналған. цифрлық 

экономиканың: цифрлық технологияларды енгізуден экономикалық және әлеуметтік 

әсердің көріністері; қызмет көрсетудің жаңа түрлерінің немесе оларды көрсету 

тәсілдерінің көмегімен адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыруды жақсарту 

есебінен өмір сүру сапасын арттыру сияқты артықшылықтары бөліп көрсетілген; және 

мынадай кемшіліктер: өсу қарқыны мен таралу ауқымы бойынша іт технологиялар 

саласындағы әлемдік көсбасшылардан артта қалу; цифрлық кеңістікте адам құқықтарын 

сақтау және қорғау; жалпы ақпараттандыру мен кәсіби-кадрлық даярлықтың 

жеткілікті төмен деңгейі; жиынтық факторларды ескере отырып, цифрландыру 

қорытындылары бойынша теріс нәтиженің ықтималдығы. мақалада қр-да цифрлық 

экономиканы дамытудың шарттары мен элементтері қарастырылады. 

Тірек сөздер: цифрлық экономика, цифрландыру, өмір сапасы,интернет, 

ақпараттық технологиялар. 

 

Тhe article studies digital economy and examines the influence that it has on various social 

areas, quality of life and national economy as a whole. the author lists the advantages of the digital 

economy such as: obvious positive effect on economic growth and social sphere from the 

introduction of digital technologies; improving the quality of life mainly by improving the 

satisfaction of people’s needs through new types of services or the way they are provided; and 

such disadvantages as: lagging behind the world leaders in the field of it-technologies in terms of 

growth rates and scale of distribution; preservation and protection of human rights in the digital 

space; a rather low level of general knowledge and professional training; likelihood of a negative 

result of the digitalization taking into account aggregate factors. the article considers the 

conditions and elements for the development of the digital economy in the republic of kazakhstan 

the listed areas of work on its creation. 

Key words: digital economy, digitalization, quality of life, internet, information technology. 

 

В современное время особую актуальность приобретает цифровизация экономики и 

общества и влияние цифровизации на качество жизни населения. Под цифровизацией 

понимается процесс перехода предприятия или целой экономической отрасли на новые 

модели бизнес-процессов, менеджмента и способов производства, основанных на 

информационных технологиях [1]. 

В литературе имеются разные определения термина «цифровая экономика». Что 

свидетельствует о многогранности данного понятия.  

Так, Всемирный банк определяет цифровую экономику как новую парадигму 

ускоренного экономического развития. Это система экономических, социальных и 

культурных отношений, основанных на использовании цифровых информационно-

коммуникационных технологий. По мнению аналитиков Gartner, цифровая экономика – это 

создание, потребление и управление ценностью, связанной с цифровыми продуктами, 

услугами и активами в организациях. Аналитики Boston Consulting Group считают, что 

цифровая экономика – это использование возможностей онлайн и инновационных 

цифровых технологий всеми участниками экономической системы – от отдельных людей 

до крупных компаний и государств. 

Некоторые специалисты считают, что цифровая экономика – это экономика, 

основанная на новых бизнес-моделях, объединяющих физический и цифровой миры, 
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другие определяют как систему экономических отношений, основанных на использовании 

цифровых информационно-коммуникационных технологий. Имеются и другие 

определения.  

В общем виде, цифровая экономика – это модель взаимодействия всех участников 

экономических процессов, основанная на использовании современных электронных 

каналов связи и способов учета и хранения информации, с использованием электронного 

документооборота. Это модель экономики, основанной на возможностях, которые 

предоставляет доступ в Интернет [2]. 

Использования современных информационных технологий позволяют 

максимальную автоматизацию бизнес - процессов внутри предприятия и во 

взаимоотношениях с контрагентами и государственными органами. Исследования 

показывают, что в основе цифровой экономики лежит доступность информации и 

технологии всегда и везде за счет мобильности и облаков. Этот факт приводит к новым 

форматам взаимодействия, решения легко масштабируются. Аналитика становится 

интеллектуальной, точечной. Трансформации подвергнутся взаимодействия спроса и 

предложения. Все станет более быстрым и персонифицированным. 

К преимуществам цифровой экономики следует отнести: 

 снижает стоимость платежей и открывает новые источники дохода. В онлайне 

стоимость услуг ниже, чем в традиционной экономике (прежде всего за счет снижения 

затрат на продвижение), а сами услуги, как государственные, так и коммерческие – 

доступнее; 

 предоставляет возможность быстро выйти на глобальный рынок, стать 

доступными людям в любой точке мира. Предлагаемый продукт может быть практически 

мгновенно доработан под новые ожидания или потребности потребителя; 

 предоставляет гораздо более разнообразный информационный, образовательный, 

научный, развлекательный контент – быстрее, качественнее и удобнее. 

 предоставляет значительные возможности повысить производительность труда и 

качество жизни, конкурентоспособность компаний, снизить издержки производства и 

другие. 

В условиях цифровой экономики потребности человека могут удовлетворяться 

гораздо лучше.  

Для успешного функционирования цифровой экономики необходимы три элемента: 

1) инфраструктура (доступ в Интернет, ПО, телекоммуникации), 

2)  электронный бизнес (ведение хозяйственной деятельности через компьютерные 

сети), 

3) электронная коммерция (дистрибуция товаров через интернет). 

По данным российских исследователей ускоренное внедрение цифровых технологий 

в экономике и социальной сфере - амбициозная цель. Она успешно реализуется лишь в 

очень немногих ведущих странах и достижима только при выполнении ряда существенных 

условий.  

Во-первых,бизнес и социальная сфера должны быть готовы к цифровой 

трансформации, должны назреть и оформиться стратегии развития, предполагающие 

коренное изменение способов организации и ведения деятельности за счет планируемого 

интенсивного внедрения цифровых технологий, востребованные организациями и сулящие 

стейкхолдерам отдачу от инвестирования собственных средств.  

Во-вторых, в стране должен сложиться сравнительно зрелый сектор 

технологического предложения, который если и не претендует на международное 

лидерство, то по крайней мере способен на быстрый трансфер и адаптацию зарубежных 

технологических решений и на быстрое увеличение масштабов собственной деятельности.  

В-третьих, должен постоянно расти спрос населения на цифровые технологии, 

поскольку именно потребности и возможности потребителей в конечном счете определяют 
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адекватный им спрос на цифровые технологии со стороны организаций [5]. 

Как и в других странах мира, проблема цифровизации актуальны и в Казахстане. С 

целью решения этой проблемы в республике была разработана государственная программа 

«Цифровой Казахстан». 

Программа имеет две цели, разделенные на цели среднесрочной перспективы и 

долгосрочной перспективы. 

В среднесрочной перспективе в республике необходимо ускорить темпы развития 

экономики и улучшить качество жизни населения за счет использования цифровых 

технологий («Цифровизация существующей экономики»); 

В долгосрочной перспективе должны быть созданы условия для перехода экономики 

на принципиально новую траекторию развития, которая обеспечит создание цифровой 

экономики будущего («Создание цифровой индустрии будущего»). 

Разработчики отмечают, что можно будет говорить о том, что данное направление 

успешно реализовано, если к 2022 году: 

– будет развита местная электронная торговля; 

– капитализация крупнейших компаний республики выйдет на принципиально 

новый уровень; 

–  получат развитие конкурентоспособные экспортные производства в приоритетных 

отраслях; 

– повысится уровень производительности труда и качество жизни населения до 

уровня топ-30 стран мира; 

– снизится доля теневой экономики до уровня топ-30 стран мира.  

Исследования показывают, что в республике имеется цепочка общих процессов во 

всех отраслях, затронутых цифровизацией:  

- внедряются цифровые технологии,  

- растет производительность и качество жизни , 

- повышается конкурентоспособность (в том числе и на международном рынке) 

отечественной продукции. 

Вместе с тем, цифровизация в Казахстане потребует: 

– организации на единой платформе для МСБ доступа для предпринимателей к 

различным IT-сервисам (бухгалтерия, управление человеческими ресурсами, финансовый 

анализ и т. п.); 

– реализация программы национальной экспортной стратегии РК на 2018–2022 годы, 

благодаря чему будут снижаться издержки при импортно-экспортных операциях, 

повысится эффективность контроля качества импортируемых товаров; 

– исполнение мер, направленных на повышение качества налогового и таможенного 

администрирования; 

– внедрение единой информационной среды и маркировки товаров (производимых 

и импортируемых) вкупе с построением платформы по выставлению электронных счетов-

фактур. Это позволит не только гарантировать качество товаров, но и бороться с 

недобросовестной конкуренцией, незаконным оборотом товаров и контрафактной 

продукцией; 

– цифровизация сферы взаимодействия государства и бизнеса (включая меры, 

затрагивающие МСБ) [4]. 

Цифровизация сферы взаимодействия государства и бизнеса приведет к снижению 

издержек предпринимателей, повышению прозрачности решений, принимаемых 

государственными органами и организациями. И немаловажную роль здесь может сыграть 

внедрение механизма «единого окна», причем не только в рамках нашего государства, но и 

в рамках такого важного для нас интеграционного объединения, как Евразийский 

экономический союз (далее – ЕАЭС). 

Таким образом, уже сейчас можно определить долгосрочные перспективы 
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внедрения мер по цифровой трансформации. И можно говорить о том, что успешная 

реализация цифровизации постепенно изменит саму структуру экономики (возрастет роль 

электронной торговли), ИКТ и финансового сектора [3]. 
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