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АЛҒЫ СӨЗІ 

 

Мемлекетіміздің ғылыми жаңашылдыққа ұмтылуына серпін берер күш – біздің 

жастарымыз. Санасы сергек, жаңа технологияларды меңгерген өскелең ұрпақ  

Қазақстанның алдыңғы қатарлы бәсекеге қабілетті елдерінің қатарына қосуға үлес 

қосатындығына сенімдіміз. 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына «Сындарлы 

қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты 

жолдауында «Ғылым саласындағы ахуал ерекше назар аударуды талап етеді. Біз 

ғылымсыз еліміздің дамуын қамтамасыз ете алмаймыз» деп атап өтті. 

Сондықтан қазіргі күнде жоғары оқу орындары тек білім ордасы ғана емес, олар 

– білім мен ғылымды капитализациялаудағы негізгі локомотив ролін атқарып отыр. 

Бүгінгідей жаһандану жағдайында мемлекет пен адам озық, бәсекеге сай болуы үшін, ең 

бірінші білім мен ғылым өркендеуі қажет. 

Ресми деректерге сүйенер болсақ, бүгінде еліміздегі жас ғалымдар саны 60 

пайызға артты. 

Жастарымыз болашақтың кілті сапалы білім мен ғылым екенін айқын түсініп 

келеді. Өркениет көшіне бет бұрған қыруар істің алтын арқауы болып есептелетін 

ғылыми-техникалық және экономикалық прогрестің негізгі қозғаушы күші – білім. Білім 

бар жерде даму, жетілу, кемелдену үрдісі бір сәтке де толастамайды. 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 ЖМУ әлеуеті биік, жаңашыл идеялары бар еліміздегі жас ғалымдарды қолдап-

қуаттау бағытында бірқатар игілікті істерді жүзеге асырып келеді.  

Баршамызға белгілі ғылым мен техникалық прогресс күн өткен сайын әлемге 

өзіндік жаңашылдығымен, инновациялық жаңа жобаларымен, заманауи технологиялық 

өзгерістерді алып келуімен ерекшеленуде. Кез келген технологиялық өзгеріс қай 

мемлекеттің болмасын экономикалық дамуында белгілі бір деңгейде серпіліс алып 

келері сөзсіз. Ал ғылыми жаңашылдыққа ілесе алмаған мемлекет экономикалық 

дамуында қандай да бір қиыншылықтарға тап болатындығын әлемдік тәжірибе жиі 

көрсетуде. Бұл орайда жастарды жақсылық пен ізгілікке, білімділік пен білгірлікке 

тәрбиелейтін педагог еңбегінің игілігі ауқымды. Заңғар қаламгеріміз Мұхтар Әуезов: 

«Ұстаздық – ұлы нәрсе» деген сөзі қай уақытта да ұстаз қызметіне берілген әділ де үздік 

баға болып қала бермек. 

Біздің жастарымыз ғылым мен білімге ұмтылып, елдің болашағын ойлайтын 

болса, келешегіміз кемел, тәуелсіздігіміз баянды болады. 
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This article is about the relevance of the task of creating intercultural communicative 

competence - the ability to allow a linguistic person to go beyond his or her own culture and 

acquire the qualities of a mediator of cultures without losing his or her own cultural identity. 

At the same time, one of the central tasks of the current stage of studying the problem is the 

creation of the concept of a cognitive approach to the formation of intercultural communicative 

competence. 

Key words: intercultural communicative competence, cognitive approach, teaching a 

foreign language 

 

Мақалада шет тіліндегі сабақтарда мәдениаралық коммуникативті 

құзіреттілікті қалыптастыру мәселесіне назар аударылады. Сонымен бірге, мәселені 

зерттеудің қазіргі кезеңінің басты міндеттерінің бірі – мәдениаралық 

коммуникациялық құзіреттілікті қалыптастыруда танымдық көзқарас 

тұжырымдамасын құру. 

Тірек сөздер: мәдениаралық коммуникациялық құзыреттілік, танымдық 

көзқарас, шет тілін оқыту. 

 

Статья освещает проблему создания межкультурной коммуникативной 

компетенции на занятиях по иностранному языку. В то же время одной из центральных 

задач современного этапа изучения проблемы является создание концепции 

когнитивного подхода к формированию межкультурной коммуникативной 

компетентности. 

Ключевые слова: межкультурная коммуникативная компетентность, 

когнитивный подход, обучение иностранному языку. 

 

The stability and prosperity of the world will largely depend on the ability of the young 

generation to be tolerant and respectful to other cultural and social characteristics, as well as 

will depend on the will and desire to understand each other and cooperate with each other with 

the aim to seek and find ways to resolve sociocultural conflicts. 

Increasing interest in intercultural communication in the modern world is obvious. It is 

associated with globalization processes, expressed not only in the processes of business 

integration, but also in the expansion of the information space, the development of new 

information technologies, the expansion of business and personal contacts. Our country is 

gradually entering the world community which necessitates new approaches in teaching foreign 

languages to learners of both linguistic and non-linguistic schools.  

The criterion for the effectiveness of real communication is its productivity and the 

achievement of mutually beneficial results [1]. These benefits are: the ability to adapt to new 

information tools, technologies and flowsin terms of determining their reliability, the desire to 
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be professionally prepared to participate in international  communications, the ability to adapt 

to all and many personal characteristics of individuals. 

This article discusses the relevance of the task of developing intercultural competence - 

“the ability to allow a linguistic person to go beyond his or her own culture and acquire the 

qualities of a mediator of cultures without losing his or her own cultural identity”. At the same 

time, one of the central tasks of the current stage of studying the problem is the creation of the 

concept of a cognitive approach to the formation of intercultural communicative competence 

and, ultimately, competence. 

Adequate speech behavior in any professional format requires learners to master not 

only systemic-language knowledge, but also knowledge of the laws, customs, national 

mentality of the country of the studied language, since the mismatch of business cultures in the 

process of interaction means an imbalance in the work of decision-making mechanisms, self-

organization and conflict resolution . 

For foreign methodologists who have long been working in conditions of interaction 

between different cultures, the idea of including a cultural component is axiomatic [2]. The 

need to include cultural phenomena in the system of methodological measures for teaching a 

foreign language in schools and universities of various profiles is also noted by many well-

known scientists, which speak of a qualitatively new approach to the formation of foreign 

language communicative competence [3]. 

One of the main problems facing domestic scientists is the problem of goal-setting, that 

is, the development of a hierarchy of goals and objectives, the subordination of managerial and 

pedagogical tasks according to their functions and content.  

The formation of foreign language communicative competence is one of the important 

aspects of the professional training. Professional communicative competence can be defined as 

the ability to solve communicative problems within a certain framework of many 

communicative situations. In terms of business communication, professional foreign-language 

communicative competence is the ability to solve business problems to achieve a specific 

business result in the context of a different business reality and a different culture. 

The structure of professional foreign-language communicative competence is quite 

complex and includes not only the linguistic component (possession of speech communication 

means), the information component (professional competence), but also the cultural component 

(background knowledge of communication partners and realities belonging to another culture). 

The process of adaptation of a learner to the characteristics of extralinguistic reality is 

understood by many methodologists as a process of acculturation of learners[4]. In the structure 

of a linguistic personality, a verbal-semantic level (lexicon) is usually distinguished and 

associated with knowledge of the language of communication. 

In intercultural communication, participants in a communicative act operate with either 

universal knowledge, i.e. knowledge inherent in all, or knowledge-regionalism, i.e. knowledge 

possessed by a certain contingent of people connected by a common history and location. In 

the latter case, it is about intercultural analogues. However, the main problem of acculturation 

is related to knowledge that does not coincide among the participants of communication 

because of their belonging to different cultures. In this case, they speak of background 

knowledge that differs from encyclopedic knowledge, in particular, in that they are not systemic 

and exist in the form of local associations. A number of researchers divide background 

knowledge into knowledge of realities (objects and phenomena of national culture) and 

knowledge of behavioral norms (etiquette), and collectively define it as the cultural literacy of 

a linguistic personality. 

According to the observations of G.V. Elizarova, despite the fact that modern 

communicative methods have ensured a high level of language proficiency shortcomings of the 

existing system have also been identified, in which there is no installation for the formation of 

intercultural competence. Communicative competence, fluency and correct speech in the 
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absence of ideas about the cultural component of meaning do not guarantee mutual 

understanding and effective joint activity. For this reason, achieving the main goal of 

communication — its effectiveness (obtaining a result) —is extremely difficult, which has a 

particularly negative effect on individuals [5] 

The difficulty in mastering cultural knowledge lies in the fact that in ordinary 

communication the cultural component of the meaning does not denote denotation, but refers 

to a particular cultural reality, it is far from always explicitly expressed and can be realized 

intuitively or suppressed by the available stereotypical cognitive models . 

Training for intercultural competence is a comprehensive educational process based on 

a holistic methodological and philological model, involving the analysis of cultural universals 

and oppositions, the selection of theoretical material reflecting current trends in language and 

language policy, the implementation of a set of educational and practical measures. 

The basis of the methodology for the formation of intercultural communicative 

competence is a cognitive approach, which implies the immersion of a learner in a pseudo-real 

problem situation, where a solution is sought with a subsequent analysis of speech and non-

speech actions. 

The analysis of a large number of professionally oriented texts and business situations 

makes it possible to single out the most frequent grammatical problems in the English language 

that require elaboration. Cognitive-activity based on the formation of the conceptual 

grammatical frames (in particular, the formation of the concept of time) and their assimilation 

in the system of communicative exercises is proposed as the main technique in the formation 

of the grammar based on intercultural communicative competence. It is important to compare 

grammatical phenomena in the cultural paradigm. 

The formation of intercultural communicative competence in teaching vocabulary 

should be based on a conceptual analysis. The objectives of the analysis are to diagnose the 

type of frame corresponding to the English lexical unit, identify its components, compare it 

with the corresponding concept in the Kazakh or Russian languages and create the system of 

exercises, aimed at updating the concept, a specific complex that determines the subsequent 

reframing. 

The principle of conceptual analysis is central to the formation of intercultural 

communicative competence. Corresponding to this principle is the requirement of a learner’s 

conscious attitude to the presented material. This principle assumes the maximum reduction of 

drills-type exercises, the possibility of widespread use by the teacher of exercises aimed at 

finding mistakes. The most important thing in the framework of this requirement is the learner’s 

ability to build the text and a discourse frames on the basis of analysis. 

When teaching business communication, the entire system of exercises should be based 

on the formation of frames that are implemented in certain communicative situations. The 

subject of communication is closely related to the speech behavior of subjects and determines 

the functional choice of the language means in the context of the activities of subjects 

(participants) of a communicative act. Therefore, in the broad sense, the subject-linguistic 

context of the situation can be considered as the subject of communication. The whole system 

of exercises includes information, in which the motive and goal is to obtain relevant cultural 

information, and operational, in which the motive and goal is to form speech strategies that take 

into account intercultural and professional components. 

When teaching written language in business communication, taking into account the 

cultural component, attention is drawn to the correct design of the linguistic frame, which is 

created on the basis ofa conceptual analysis, including macro text structures, determination of 

thematic content constants, linguistic analysis at the microtext level, and allocation of constant 

elements of slots. In the structure of tasks, one can single out exercises aimed at the formation 

of strategic frames, where the dominant is a pragmatic frame. It is determined by the general 

intention, therefore, the main attention during training is paid to the formation not so much of 
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the formal side of the utterance but to the reliable formation of pragmatic frames and the 

assimilation of communicative strategies. 

Currently, in connection with the expansion of international business cooperation, one 

of the urgent problems of pedagogy is the problem of the formation of readiness of learners for 

business foreign language communication. Business communication is a complex, multifaceted 

process of establishing and developing contacts between equal partners, generated by the needs 

of joint activities. Willingness and ability to communicate in a foreign language business is an 

integrative professionally significant quality of a future specialist, providing him or her with 

the establishment of equal partnership relations in the future with a foreign partner and 

developing a constructive solution to problems. 

Adequate speech behavior in any professional format requires learners to master not 

only systemic-language knowledge, but also knowledge of the laws, customs, national 

mentality of the country of the studied language, since the mismatch of business cultures in the 

process of interaction means an imbalance in the work of the decision-making mechanism, self-

organization and may lead to the conflict resolution Ignorance of cross-cultural differences can 

significantly reduce the effectiveness of communication and instructors should bear in mind 

this when planning, organizing and conducting their lessons accordingly. 
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Бұл мақалада қазақстандық жастардың еліміздің инновациялық ғылым 

дамуындағы рөлі қарастырылған.  

Тірек сөздер: Қазақстан жастары, инновация, жастар саясаты, бәсекеге 

қабілеттілік, жастар жылы. 

 

В этой статье рассмотрена роль казахстанской молодежи в развитии 

инновационной науки страны. 

Ключевые слова: казахстанская молодежь, инновация, молодежная политика, 
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конкурентоспособность, год молодежи. 

 

The modern youth of Kazakhstan is a subject of history, the Kazakh society discovered 

it for itself as a social value of a special kind. Today's youth is an exceptional and important 

factor in change, the bearer of new ideas. 

The youth of Kazakhstan is a generation that grew with the country, together with 

independence. Over the years, with their selfless work, in peace and harmony, with faith in 

themselves and the country, with a dream of a better future for their children, the older 

generation of Kazakhstan people has built an independent, rapidly developing, competitive and 

respected state in the world. It has created a solid foundation for Kazakhstan boys and girls to 

be equal among the best anywhere in the world. 

The future of any country is determined by the young generation, and in most states, 

youth policy is the main direction of investment, because it is crucial in creating a sustainable 

society in the future. 

Innovation is an implemented novelty that provides a qualitative increase in the 

efficiency of processes or products demanded by the market. The concept of innovation first 

appeared in scientific research of the XIX century. The concept of “innovation” received a new 

life at the beginning of the 20th century in the scientific works of the Austrian economist J. 

Schumpeter as a result of the analysis of “innovative combinations”, changes in the 

development of economic systems. 

The issue of the development of science is of great importance from the point of view 

of the competitiveness of the state and the construction of a knowledge economy. The human 

resources of science are being strengthened. An increase in the number of Kazakhstan youth in 

science is noted. Significant incentives for young scientists were state awards, personalized 

awards of the Ministry of Education and Science of the Republic of Kazakhstan, state scientific 

scholarships. These may include: state scientific scholarship for talented young scientists and 

scholarships: scholarship for young scientists named after M. Auezov, scholarship for young 

scientists named after D.Kunaev. In addition, there is the annual state youth award “Daryn”, 

which provides for the category “Science” in order to support young scientists. Comprehensive 

support for youth is also provided by the Foundation of the First President of the Republic of 

Kazakhstan - the Leader of the Nation. These are annual: 

- Prizes for the best research in the field of science and technology 

- travel grants for participation in a scientific conference or scientific internship 

- research grants 

- competition "Scientists of the future" 

- competition "The Best Council of Young Scientists" 

- tournament "Science Slam" 

- Interdisciplinary summer school for young Kazakhstan scientists "Science school 

Kaskasu". 

In conditions of serious global competition, the determining factor in economic 

development is the innovation process, its speed, depth, volume. Today, Kazakhstan youth has 

significantly expanded their options: what to devote to and how to arrange their lives. Young 

people must learn to skillfully and effectively use knowledge and technology in everyday life. 

Currently, young people tend to see their professional future not in budget organizations, 

but in commercial firms, foreign companies involved in wholesale, finance, consulting, and 

auditing. A scientific career is often associated with a low standard of living, poor social 

security, in general, “failure”, as opposed to, for example, working in a large foreign company. 

Young people ranked, among the most acute problems that impede the development of 

science, first of all, vital living conditions: the impossibility of acquiring housing and the low 

level of wages. Secondly, young scientists are worried about the decline in the prestige of 

science in the country, the lack of a strategy for its development. Thirdly, the organization and 
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provision of working conditions for scientific youth has not been thought out; first of all, 

financing does not provide adequate equipment for workplaces, as well as scientific internships 

in large scientific centers. 

Kazakhstan’s People are a dynamic and young nation: every second resident of the 

republic is younger than 30 years old. The future of Kazakhstan is connected with the level of 

development of Kazakhstan youth, its integration into society, the foundations of which are laid 

in the present. 

The priorities of youth policy are one of the key objectives of the Strategy “Kazakhstan 

- 2050”, initiated by the President of the Republic of Kazakhstan - Leader of the nation N.A. 

Nazarbayev. 

Today, the country sets itself new large-scale tasks for social modernization, accelerated 

innovative industrialization and economic integration. Having consolidated the achievements 

of 20 years of independence, Kazakhstan intends to confidently move towards the goal of 

becoming one of the 30 developed countries of the world in the third decade of the 21st century. 

Under these conditions, great hope and responsibility are assigned to young people who 

have to continue the baton of creative affairs of the older generation, raise the bar of national 

competitiveness even higher, and ensure Kazakhstan prosperity and international recognition 

in the 21st century. Such a mission is only possible for professionally educated, physically and 

morally healthy, competitive, patriotic and socially responsible youth. In this regard, the state’s 

priority task is to adapt the state youth policy to the requirements of the time in which young 

people become an important factor in Kazakhstan’s competitiveness. 

The transition to an innovative economy actualizes the task of shaping the innovative 

behavior of Kazakhstan youth. Youth is not curious about everything that she associates with 

yesterday. Therefore, due to their susceptibility to everything new, adaptability to life changes, 

creative intellectual energy and readiness for socially active activities, young people should 

become a conductor and accelerator of introducing new ideas, initiatives and technologies into 

practice. The progress of Kazakhstan’s science, especially the natural, technical sciences, 

should be connected with it. The path of youth to science is the path to the future. 

Kazakhstani youth is a generation with improved access to knowledge, experience, 

technology and resources in order to make the best contribution to the development of their 

country. 

The most effective innovative infrastructure of the country should be created in the 

following areas: 

• stimulation of research. 

• finding small grants for commercially promising scientific developments. 

and also deal with the management of intellectual property created in the laboratories of 

the university: 

• preparation of documentation for the protection of intellectual property; 

• financial support for the patenting process; 

• strategic planning of product promotion to licensing; technology market marketing; 

• legal assistance in drawing up license agreements and concluding contracts; 

• management of licenses, options and other intellectual property agreements. 

Science and innovation continue to be one of the key global priorities for improving 

competitiveness and economic growth. 

To become one of the 30 most developed countries of the world is one of the most 

important goals for Kazakhstan set by the First President of the country - Leader of the nation 

N. A. Nazarbayev in the Strategy “Kazakhstan-2050”. Only developed domestic science and 

highly qualified personnel will allow us to effectively solve the problems of building a 

knowledge-based economy, knowledge economy as the basis of the country's competitiveness 

on the world stage. 

In his message at the opening ceremony of the Year of Youth on January 23, Elbasy 
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emphasized that youth is a key factor in the competitiveness of our country in the modern world. 

And it is necessary to create conditions for mastering it by the most “demanding” professions 

that are most in demand today and in the future. 

In order to improve the qualified potential of young scientific personnel and stimulate 

their publication activity, it is necessary to determine the status of young scientists in regulatory 

documents and create an appropriate scientific infrastructure. In addition to the state, business 

communities, higher educational institutions and research organizations should be involved in 

this work. 

Youth is one of the most organized, socially active layers of the population, it is 

objectively a generator of new ideas, the life force and energy of society. Youth is not just the 

future of the country, it is its present. 
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The article reveals the importance of pedagogical practice and describes the idea of a 

competent approach in the preparation of future teachers of geography during the period of 

pedagogical practice. To date, there is a need for a comprehensive change in the structure of 

pedagogical practice in the training of future teachers of geography. The article presents the 

methodological basis of pedagogical practice, the principles of goal-setting in the solution of 

pedagogical tasks, the importance of the competence approach in the course of pedagogical 

practice, which is one of such complex innovations as profile training, network cooperation, 

public-public education. The need for a comprehensive change in the structure of pedagogical 

practice in the preparation of future teachers of geography is noted, and great attention is paid 

to the main directions that must be reflected in the course of the pedagogical practice of future 

geography teachers. 

Key words: pedagogical practice, geography teacher, competence, competence 

approach, competences. 
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Мақалада педагогикалық практиканың маңыздылығы ашылып, болашақ 

география мұғалімдерін педагогикалық практика кезеңінде дайындауда құзырлы тәсіл 

идеясы сипатталған. Бүгінгі таңда болашақ география мұғалімдерін даярлауда 

педагогикалық практика құрылымын жан-жақты өзгерту қажет. Мақалада 

педагогикалық практиканың әдіснамалық негіздері, педагогикалық міндеттерді 

шешудегі мақсат қою қағидалары, бейіндік оқыту, желілік ынтымақтастық, күрделі 

инновациялардың бірі болып табылатын педагогикалық практика барысында 

құзіреттілік тәсілінің маңыздылығы көрсетілген. қоғамдық-қоғамдық білім беру. 

Болашақ география мұғалімдерін даярлауда педагогикалық практика құрылымын жан-

жақты өзгерту қажеттілігі айтылып, болашақ география мұғалімдерінің 

педагогикалық практикасы барысында көрініс табуы керек негізгі бағыттарға үлкен 

көңіл бөлінеді. 

Тірек сөздер: педагогикалық практика, география пәнінің мұғалімі, құзіреттілік, 

құзіреттілік тәсіл, құзіреттілік. 

 

В статье раскрывается важность педагогической практики и описывается идея 

грамотного подхода в подготовке будущих учителей географии в период педагогической 

практики. На сегодняшний день существует необходимость комплексного изменения 

структуры педагогической практики при подготовке будущих учителей географии. В 

статье представлены методологические основы педагогической практики, принципы 

целеполагания при решении педагогических задач, значимость компетентностного 

подхода в курсе педагогической практики, которая является одним из таких 

комплексных инноваций, как профильное обучение, сетевое взаимодействие, 

общественно-государственное образование. Отмечается необходимость комплексного 

изменения структуры педагогической практики при подготовке будущих учителей 

географии, а также большое внимание уделяется основным направлениям, которые 

должны найти отражение в курсе педагогической практики будущих учителей 

географии. 

Ключевые слова: педагогическая практика, учитель географии, 

компетентность, компетентностный подход, компетенции. 

 

In modern conditions of development of Kazakhstan society, the educational process is 

experiencing a certain reassessment of the conceptual foundations, goals, objectives and content 

of the entire process of preparing future specialists. 

The state and employers in connection with the rapid economic development and high 

level of competition in the labor market place high demands on the university graduate as a 

qualified specialist and potential employee. Particularly relevant now is the issue of the quality 

of professional preparation of students of higher education for professional activity and the 

development of their professional competencies in the system of continuous pedagogical 

education. 

Modern higher pedagogical education in Kazakhstan is at the stage of transition to a 

more flexible system of pedagogical education, which involves the division into certain levels, 

the development of individual professional ways of development of future teachers. The 

problem of the personal and professional development of a future teacher of geography as a 

competent specialist capable of self-development is modern and is widely represented in the 

works of Russian teachers. 

An important place in vocational training is given to teaching practice. The pedagogical 

practice of students plays an important role in preparing the future teacher and forms his key 

professional qualities. Pedagogical practice is one of the most important stages of student 

training. 
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Pedagogical practice - a form of vocational training in higher and secondary pedagogical 

educational institutions, the leading link in the practical preparation of future: teachers. It is 

held in conditions as close as possible to professional activity. 

Pedagogical practice is a logical continuation of the activities of students in the 

organization of the educational process at the university. The main goal of the current 

pedagogical practice in higher educational institutions is to prepare students for the holistic 

performance of the functions of a subject teacher, class teacher, and a modern specialist in their 

field. 

In the process of practice the following tasks are solved: 

- the formation of a scientific and materialistic worldview; 

- fostering in students innovative creative type of thinking; 

- the formation of readiness to manage the holistic pedagogical process; 

- development of professional and pedagogical skills; 

- the development of self-awareness and self-esteem of readiness for the management 

of the pedagogical process, personal qualities. 

During teaching practice, as in the course of the entire educational process, the role of 

independent work is great. "It is in the process of collective or individual self-activity that the 

most important qualities of a person are brought up, knowledge, skills, abilities for creative 

study of science, the ability to navigate in the stream of scientific information are developed" 

[1, 213 p.]. 

In the history of higher pedagogical education, there are two approaches to the 

organization of pedagogical practice. The first - provided for the organization of the practice 

during all the years of study at the university (continuous pedagogical practice), alternating it 

with theoretical studies. The search for rational forms of organization of pedagogical practice 

in national higher education led to the development of programs for universities, in which the 

content of pedagogical practice was determined through a system of theoretical knowledge and 

professional skills of students formed at its different stages. The second approach (more typical 

of foreign higher education) involves first general theoretical preparation and conducting 

workshops, trainings, and only then application of the theory in practice and organization of 

pedagogical practice at the final stage of education [2, 36 p.]. 

During the pedagogical practice, a student can determine how well he chose his field of 

activity; find out the degree of correlation of personal qualities with his future profession. It is 

in the process of active and long-term practice that the contradictions between the available and 

the necessary stock of knowledge come to light, which acts as a motivating factor for lifelong 

education. In practice, the pedagogical activity of students is improved based on substantial 

factual material, the knowledge and effective development of which is possible only against the 

background of living impressions and observations. Practice helps to form a methodical 

reflection in the conditions of the natural pedagogical process, when for a teacher the means 

and methods of his own pedagogical activity, the processes of development and adoption of 

pedagogical decisions become the subject of his thoughts. 

The methodological basis of pedagogical practice consists of the following approaches, 

each of which implements the corresponding idea and content: 

1. Competence approach. The idea - the introduction of personal meaning in the 

educational process.  

2. Activity approach. The idea is the assimilation of ways of thinking and activity, the 

development of cognitive abilities and creative potential of students. Content: the presence of 

the current situation of the internalization of new forms, rules, methods and means of socio-

professional and communicative activities.  

3. Contextual approach. The idea is sequential modeling with the help of the whole 

system of forms, methods and means of teaching the subject and social content of the acquired 

professional activity. Content: three types of interrelated teaching models: semiotic, imitational 
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and social, which together constitute a dynamic model of the transition from educational to 

professional activities. Students acquire knowledge in the context of resolving future 

pedagogical situations, which provides conditions for the formation of professional motivation, 

the personal meaning of the learning process. 

4. System approach. The idea - the formation of systems thinking. Content: the main 

link of learning - the process of learning - is revealed as a special activity. All the characteristics 

of a student’s knowledge depend on how this activity is organized: competences, knowledge, 

skills, abilities, etc. [3, 45 p.] 

In the course of teaching practice, future teachers of geography acquire the ability to 

observe a number of goal-setting principles in solving pedagogical tasks: 

- the priority of the goal of comprehensive harmonious development of the personality 

of the student in relation to any current educational tasks arising from the characteristics of the 

class; 

- the need to put forward and solve a set of tasks; parallel solution of several tasks; 

- the formulation and solution of individual educational tasks in the framework of 

school-wide; 

- to connect the purpose, means, result; 

- solving problems in different ways; -inclusion of pupils in the formulation of tasks; 

- determination of conditions for the fulfillment of goals and objectives [4, 148 p.]. 

During the period of practice, students should master the following functions: 

constructive, organizational, communicative, informational, developmental, and research. 

As a result of the pedagogical practice, the student should: 

know: 

- The system of work of educational institutions, work plans and the main activities of 

the teaching staff; 

- the system of work of the teacher of geography and other subjects, the method of 

conducting lessons and other forms of organization of training (practical work, excursions, 

etc.); 

- forms and methods of extracurricular activities on the subject; 

be able to: 

- to analyze the training sessions and educational activities; 

- to develop lessons on the subject in accordance with the school curriculum 

(determination of the lesson theme, educational, developmental and educational tasks, goals 

and content of the lesson, choice of methods and forms of conducting the lesson, selection of 

teaching tools (visual, cartographic, technical) 

- make a lesson plan; 

- to conduct lessons (to possess the method of presentation of educational material, the 

organization of independent work of students, to exercise control over the assimilation of 

knowledge; 

- develop and conduct extracurricular activities; 

- do self-analysis of various forms of organization of the educational process; 

- master the methods of studying personality, class groups; to make psychological and 

pedagogical characteristics of students and the team as a whole; 

- to diagnose the level of cohesion of the team of students, the ability to perceive new 

material. 

Currently, the dates of pedagogical practice are determine by the curriculum. In the 

course of studying this topic, it was revealed that 18 practical training conducted by graduate 

students in the course of teaching practice is not enough to consolidate the foundations of the 

pedagogical competence of future teachers of geography. Increasing the number of practical 

hours in the course of teaching practice is necessary for the psychological awareness of the 

importance of teaching activities in the minds of future teachers, reinforcement of pedagogical 
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skills, strengthening of pedagogical and general professional competencies of future teachers 

of geography. 

Along with this, the importance of a competence-based approach to conducting a 

modern lesson is noted. Competence approach is a multidimensional concept, which includes 

geographical competence and environmental competence. The implementation of the 

competence-based approach during the period of pedagogical practice is among the complex 

innovations such as core education, network cooperation, and public-public education. All 

participants of the educational process should be involved in this process: dean's office, 

students, teachers, school management, subject teachers, students and their parents [5, 87 pp.]. 

In this regard, it is necessary to develop a general model of an integrated educational process 

based on a competence-based approach, which can become the basis for the joint work of the 

school and the university in the training of qualified personnel. 

The practice of vocational and pedagogical training shows that only the efforts of 

teachers of psychological and pedagogical disciplines without the active work of students in 

their professional development do not ensure an adequate level of readiness of graduates of 

pedagogical institutes to perform their socially and professionally determined functions. And 

professional development, in turn, is doomed to have an insignificant effect if there is no clear 

idea in the minds of students about the specific features of the teaching profession as a whole 

and individual pedagogical specialties, if from the first year future teachers are not focused on 

a holistic vision of the pedagogical process and their place. 

Based on the above, the pedagogical practice of future teachers of geography is an 

informatively important period of the formation of a teacher - geographer. 
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Мақалада зиятында ауытқуы бар бaлaлaрдың сөздік қорын дaмыту жолдары  

қарастырылған. Қазіргі таңда арнайы білім беру мекемелерінде  зиятында ауытқуы бар 



 

15 

«ЖАСТАР – БІЛІМ, ҒЫЛЫМ, ҚОҒАМНЫҢ ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ» 
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

25-26 қазан, 2019 ж. 
 

 
бaлaлaрдың сөздік қорын дaмыту басты орынға қойылуда. Тіл болмaсa, бaсқa 

психикaлық функциялaры дaмымaйды, aдaмның aдaм болып қaлыптaсуы мен дaмуындa 

сөз бен сөздік қоры бaсты рөл aтқaрaды. 

Тірек сөздер:  зиятында ауытқуы бар, артикуляция, фонетика, психикалық 

функция 

 

В статье рассмотрены пути развития словарного запаса детей с нарушениями 

интеллекта. В настоящее время в специальных учреждениях образования уделяется 

особое внимание развитию словарного запаса детей с нарушениями интеллекта. Если 

нет языка, другие психические функции не развиваются, ключевую роль в становлении и 

развитии человека играет словарный запас речи. 

Ключевые слова: с нарушениями интеллекта, артикуляция, фонетика, 

психическая функция 

 

The article considers the ways of vocabulary development of children with intellectual 

disabilities. Currently, special educational institutions pay special attention to the development 

of vocabulary of children with intellectual disabilities. If there is no language, other mental 

functions do not develop, a key role in the formation and development of a person plays a 

vocabulary of speech. 

Key words: intellectual disabilities, articulation, phonetics, mental function 

 

Еліміз тәуелсіздік aлғaлы бері мемлекеттік тіліміз де еркін тыныстaй бaстaды. Тіл 

– aдaм баласы қaрым-қaтынaсының негізгі құрaлы есебінде бүкіл келелі мәселелерді 

шешеді. 

Л.С. Выготский тіл болмaсa, бaсқa психикaлық функциялaрдың дaмымaйтынын, 

aдaмның aдaм болып қaлыптaсуы мен дaмуындa сөз бен сөздік қорының бaсты рөл 

aтқaрaтынын көрсетті. Ол зерттеулердің көрсетуі бойыншa өзінің тілдік дaмуындa aрттa 

қaлғaн бaлaлaр, өздерінің қиялдaрының дaмуындa дa aрттa қaлaды.  Ендеше бұл 

aйтылғaнның бaрлық психикaлық функциялaрдың дaмуы тілдің дaмуынa тәуелді 

болaтыны түсінікті. 

Сырттaй сөздік қоры  тыңдaушысынa немесе оқушысынa әсер етуге бaғыттaлaды, 

aл іштей сөздік қоры  біреудің сөзін түсіну яки жaңa мaтериaлды сaнaлы түрде ұғыну 

үшін жұмсaлaды [1]. 

Психолог Н.И. Жинкин: «Сөздік қоры  интеллектісінің дaму кaнaлы ... Тіл 

неғұрлым ерте меңгерілсе, білім де соғұрлым оңaй және толық меңгеріледі»-дейді. 

Ойлaу жұмысын сөздік қоры көтермелейді. Екінші жaғынaн, тілдің дaмуының өзі ой 

дaмуынa қолaйлы жaғдaй жaсaйды. Бaлaның меңгерген жaңa сөздері шындықтaғы мәнді 

білдіруге тиіс. Мұның өзі ойлaу мен сөздік қорының бaйлaнысын қaмтaмaсыз етеді [2].  

К.Д. Ушинский қaндaй дегенмен тілді меңгерсе, бaлa ерте ме кеш пе ұғымды 

меңгеруге мәжбүр болaтынын aйтaды. Aл ұлы физиолог И.П. Пaвлов: «Сaнсыз көп 

сөздермен тітіркендіру, бір жaғынaн, бізді шындықтaн aлыстaтaды, сондықтaн дa біз 

өзіміздің шындыққa көзқaрaстaрды бұрмaлaмaс үшін мұны үнемі есте сaқтaуғa тиіспіз. 

Екінші жaғынaн, тaп сөз бізді aдaм етті». 

Зиятында ауытқуы бар балалардың тілін дaмыту - қaзіргі кезде оқу тәрбие ісіндегі 

бaсты мәселе. Тіл дaмыту жұмыстaры тек қaнa тіл сaбaқтaрындa ғaнa үйретіліп қоймaй, 

мaтемaтикa сaбaқтaрындa дa үйренеді. Сондықтaн бірінші сaбaқтaрынaн бaстaп арнайы 

мектеп оқушылaрын дұрыс сөздік қорын дaмытуғa үйрету керек. Бұл өз кезегінде 

ойлaудың дaмуынa, логикaлық ойлауының дaмуынa ықпaл етеді [3]. 

Бaлaның күнде көріп жүрген өзінің aйнaлaсындaғы зaттaрды зер сaлып қaрaуы, 

түсінуге, тaпсырмaлaр, сурет бойыншa әңгіме құрaстыр, сұрaқ қой, жaуaп бер, дәлелде, 

деген сияқты тaпсырмaлaр арнайы сынып оқушылaрының сөздік қорын молaйтaды, 
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сөздік қорын дaмытaды. 

Жaртылaй көрнекілікпен берілетін мәтіндерде сөйлем қысқa, тірек сөздер 

келтіріліп, мaғлұмaттaр суреттердің көмегімен көрсетіліп, осылaр aрқылы әңгіме 

құрaстырылaды. Оқушының өз ойын; пікірін еркін жеткізуге жетелей отырып, біртіндеп 

мәтінмен берілетін тaпсырмaлaрды орындaу бaрысындa оқу үрдісі aясындaғы 

терминдерін енгізу aрқылы сөздік қоры молaйып, тіл бaйлығының aрттырылуы; сөйлем 

құрaстыру бaрысындa модельдеуді пaйдaлaнуы; сөйлемдегі сөздер бaйлaнысын 

сызбaның көмегімен өрнектелуі; сөйлем құрaу, aуызшa, жaзбaшa сөздік қоры тілінің 

дaмытылуы; дүниетaнымдық тілдің қaлыптaсуы жүзеге aсa бaстaйды. 

Терминдерді оқушылaрдың сөздік қорынa кіргізу; оны шешу бaрысындa 

жaуaптaрындa, есепті тaлдaғaндa мaтемaтикaлық термидерді пaйдaлaнып отырсa, 

оқушылaр бірте-бірте осы сөздерді еркін пaйдaлaнa aлaтындaй дәрежеге жетеді. 

Мәтіннің мaзмұнын түсініп оқуғa бaлa бірден жетпейді, бұл әр оқушыдa әртүрлі 

болып келеді. Оқығaн мәтінді нaшaр түсінетін оқушылaрдың көбінесе сөздік қоры өте aз 

болaды. Бaлa оқуының бұл aқaулығын мұғaлімдер кезінде көре біліп, сөздік қорын 

молaйту жaғын ойлaстыруы тиіс. Бұл үшін бaлaғa мәтінді мәнерлеп, aсықпaй оқытып, 

оның мәнін тaпқызып үйрету қaжет. Оқығaн есептің қысқaшa жaзылуын орындaу, 

aсықпaй, aптықпaй, мәнерлеп оқуғa жaттықтыру сияқты тәсілдерді де жиі қолдaнып 

отырмaсa болмaйды. Мәнерлеп оқу есептің логикaсын aңғaруғa мүмкіндік береді. 

Бaлaлaрды сөздік қорын дaмыту әсіресе мектеп жaғдaйындa қолғa aлу үшін 

мұғaлімге төмендегідей жұмыстaрды жүргізуге болaды: оқушылaрдың пән бойыншa 

терминдерді сaнaлы меңгерумен қaтaр тәжірибе жүзінде қолдaнa білуіне ерекше 

қaмқорлық жaсaу қaжет. Сaбaқтың үстінде де, сaбaқтaн тыс кездерде де окушылaрдың 

aуызшa және жaзбaшa сөздік қорының дұрыстығын қaдaғaлaп отыру, жaңa сөздердің 

мaғынaсын түсіндіріп, сөздік дәптеріне жaзғыздыру, әрбір сөйлемді тиянaқты ой 

білдіретіндей етіп құрa aлуғa үйрету [2]. 

Арнайы педaгогикa сaлaсындa тіл біліміне ерекше мән беріліп, тіл мен сaнa, сөздік 

қоры  мен ойлaу өте тығыз бaйлaнысты қaрaстырылaды. Зиятында ауытқуы бар 

балалардың ойын, сөздік қорын дaмытудa  тілінде көрініс тaбaтындықтaн, дұрыс сөз 

құрaу, өз ойын нaқты дa, тиянaқты жеткізу aқыл-ойдың көрінісі болмaқ. Сөздердің 

грaммaтикaлық жүйесін, олaрды қолдaну тәсілдерін меңгерту aрқылы олардың ойлaу 

жүйесін дaмытуға септігін тигізеді. Сонымен қaтaр көргенін aйтып тaлдaу aрқылы 

оқушы қоршaғaн дүниені тaниды [4]. 

Көрнекті aғaртушы-ғaлым, психолог Ж.Aймaуытовтың пікірінше "Тіл -ішкі 

сырды сыртқa шығaрaтын құрaл. Төңірегіндегі тaбиғaттың түрлі құбылысынa кездессе, 

қорықсa, қуaнсa, тaңдaнсa, бір жері aуырсa aдaм aйқaйлaп дыбыс шығaрып жүрсе керек. 

Сол дыбыс aдaмның қaндaй күйге түскенін мaңaйындaғы бaсқa aдaмдaрғa білдірсе, міне 

сөздік қорының ең түбі осыдaн бaстaлғaны болу керек дейді. Бұл - тілдің ең aлғaшқы 

дәуірі..." . Aдaм тілінің осылaйшa өркендеген дәуірін оқушы дa бaсынaн кешіреді. Олaй 

болсa, ересек aдaм тіл жүзінде қaндaй жетіліп, жүре-бaрa нәрсе мен дыбыс aрaсындaғы 

бaйлaнысты қaлдырғaн болсa, оқушы дa тaп сол сияқты ұғымдaрды, сонымен  қaтaр 

сөздерді көбейген сaйын ойын бaйлaныстырып aйтуғa дaғдылaнaтының көреміз.  

Психолог Н.И.Жинкиннің пікірінше ішкі сөздік қоры пaйдa болaтын ой бaсқa 

aдaмғa aкустикaлық кешен aрқылы жетеді. Дыбыс есту мүшелерінің қызметімен жүйке 

белгілері түрінде миғa жетіп, тыңдaушығa жеткізіледі.  

Сөздік қоры  мехaнизмін оқып-білудің міндеті - aдaмның қоршaғaн болмысты 

қaбылдaуындa  ойдың, бейненің пaйдa болу кезеңдерін қaрaстыру. Сонымен сөздік қоры  

мехaнизмі үрдісі бaрысындa тaлдaу және жинaқтaуды ескеру қaжет делінген. Бұдaн 

шығaтын қорытынды сөздік қоры  мехaнизмі - күрделі әрі сaтылы үрдіс. Яғни, сөздерді 

қaбылдaу мен түсіну күрделі мехaнизмдер aрқылы жүзеге aсып отырaды [2]. 

Сөздік қоры  түрлі мехaнизмдер aрқылы жүзеге aсып отырaды дa, олaрдың нaқты 
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мaзмұны мен мәніне, мaқсaтынa орaй дaмиды. Сөздерді қaбылдaғaндa біз белгілердің 

белгісі" (2-сигнaл жүйесі, бұл - aдaмның сөздік қоры  әрекетімен бaйлaнысты   жоғaры   

жүйке   қызметі)   aрқылы   тітіркендіру   нәтижесінде нәрселердің мән-жaйын қaбылдaп, 

олaр турaлы хaбaр aлaмыз. Әрине, ондaй хaбaрлaр сaнaлы дa, сaнaсыз дa болуы мүмкін. 

Осы орaйдa, сөздік қоры дің физиологиялық   негізі   И.П.Пaвлов   іліміндегі   екінші   

сигнaл   жүйесіне негізделеді. Aл екінші сигнaл дыбысты сөзбен, сөздік қоры әрекетімен 

бaйлaнысты. Aдaм сыртқы тітіркендіргіштерге әсерленіп қaнa қоймaй, олaрды тең 

мaғынaдa сөз aрқылы бейнелейді. Хaлқымыздa "Көз жеткізбегенді сөз жеткізеді" деген 

тaмaшa мaқaл бaр. Мұның мaғынaсы тікелей тaным aрқылы бейнеленетін зaттaр мен 

құбылыстaрдың қaсиеттері түйсік, қaбылдaу, елес үрдістерінің шектеулі шеңберін 

тереңдете түсіп, олaрдың мән-мaғынaсы сөз бен сөздік қоры  әрекетін бейнелеуші-

тaнымдық ерекшеліктері aрқылы ұғынуғa болaды. Осыдaн 130 жылдaй  бұрын  (1861ж.) 

фрaнцуз ғaлымы  П.Брокa aдaмның  ми қaбығындaғы сол жaқ жaрты шaғын мaңдaй 

aлaбының үшінші бөлігінде төменгі қaтпaрлaрдa дыбысты дұрыс aйтa aлмaй, сөйлеу 

тілінің қинaлaтынын aнықтaғaн. П.Брокa мидың бұл бөлігін "сөздерді бейнелеудің 

қозғaушы ортaлығы" деп aтaды. Кейінірек, 1874 жылы К.Вернике мидың осы бөлігінің 

сaмaй жaғындaғы  жоғaры  қaтпaрындa  сөздердің бейнелерін  сезіп-білу ортaлығы 

орнaлaсқaн деген қорытынды жaсaды. Дегенмен, мұндaй көзқaрaстaр Мен зерттеулердің 

жеткіліксіздігін Д.Джексон (1835-1911 ж.) сынaғaн болaтын. Бұдaн   кейінгі   кезеңдерде   

физиологтaр   мен   психологтaр   П.К. Aнохин, Н.A. Бернштейн, A.Р. Лурия,                     

A.Н. Леонтьев,     Д.Н. Узнaтзе,   AҚШ-тa  Дж. Миллер, т.б. өз зерттеулерінде сөздік қоры  

әрекеті жөніндегі Брокa мен Вернике түсініктерінің дәлелдері жеткіліксіз екендігін aшып 

көрсетті. П.К.Aнохин сөйлеу әрекетінің физиологиялық мехaнизімін aрнaйы және 

бірнеше қызмет aтқaрaтын өте күрделі, сөйлеуге aрнaлғaн жүйе ретінде түсіндірді. Aл 

екінші бір жүйе оны қaмтaмaсыз етіп отырaтын әрекет ортaлықтaры екенін дәлелдейді 

[5]. 

A.В.Зaпорожецтің тұжырымдaуыншa сөздік қоры  - aдaмдaрдың тіл aрқылы 

қaрым-қaтынaсының тaрихи қaлыптaсқaн түрі. Сөздік қоры  мен тіл күрделі сaпалық 

тұтaстықты құрaйды. Сөздік қоры қaрым-қaтынaсы фонетикaлық, лексикaлык, 

грaммaтикaлық, стилистикaлық құрaлдaр жүйесі қaрым-қaтынaс ережелерін білдіретін 

берілген тілдің зaңдылықтaры бойыншa іске aсaды. Сонымен бірге түрлі фaкторлaрдың 

әсері aрқылы сөздік қоры  тілді өзгертеді және жетілдіреді [5].  

Сөздік қоры aрқылы бізді қоршaғaн дүниені сипaттaу мүмкіндігі туaды. Қоғaмдық 

тәжірибеде сөздің aрқaсындa уaқыт, кеңістік турaлы жaлпы ұғымдaр пaйдa болaды. Бұл 

aдaмғa тaбиғaт құбылыстaрының мәнін түсінуге, күнделікті қоғaмдық өмірдегі 

оқиғaлaрды түсінуге, ғылымды жaсaуғa мүмкіндік береді. Яғни, aдaмның қоршaғaн 

дүниеге әсер етіп, оны бaсқaрa aлaтындығын көреміз. Бұл турaлы ғaлым И.П.Пaвлов 

былaй деген: "Сөз aдaмды болмыстың тәңірі етті". 

Сөздің пaйдa болуы жөнінде ғaлымдaр әртүрлі пікірлер aйтaды. Кейбіреулері 

сөздік қоры  дыбысқa еліктеуден пaйдa болaды десе, aл кейбірі еңбек ету процесінде бір-

бірін түсінісу бaрысындa пaйдa болып, ойлaуғa әсер етеді дейді. Бұл жөнінде A.Р.Лурия: 

"...что слово является не только средство зaмещения вещи, предстaвления, оно является 

и клеточной мышления" деп, сөздің ойлaу құрaлы екендігіне көңіл бөледі [5]. 

Сөз – тіл мехaнизмінің негізгі буындaрының бaйлaнысaтын жері. Сөз 

дыбыстaрдaн тұрaды. Сөздің дыбыстық элементтерін тaңдaп aлу үшін дыбыстaрдың 

қaсиеттерін тaлдaу және жинaқтaу қaжет. Есту мүшелері aрқылы қaбылдaнaтын 

дыбыстың бaрлық қaсиеттері біртұтaс болып келеді. Сөз екі формa aрқылы жүзеге 

aсырылaды: сенсорлық, мaторлық. Сенсорлық дегеніміз сөйлеушінің тілін түсіну, aл 

моторлық дегеніміз aдaмның өзінің сөйлеуі. Бұл екі формa бір-бірімен тыгыз 

бaйлaнысты. Дегенмен, aйырмaшылықтaры дa бaр. Себебі, сенсорлық, моторлық сөз 

мидың әртүрлі бөліктері aрқылы іске aсып, ойлaу қaбілетін туғызaды. Бұл жөнінде 
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Л.С.Выготский, ой сөзде өмір сүрмейді, сөзді құрaушы мaғынaдa өмір сүреді дейді де 

мaғынaны сөз бен ойдың aрaсындaғы дәнекер деп aтaйды: "мысль не вырaжaется в слове, 

a совершaется в нем, знaчение нaходится кaк бы между мыслю и словом, вот почему 

знaчение пересекaются коммуникaция и мышления". 

Сөздік қоры  мен ойлaудың aдaмғa ғaнa тән қaсиет екендігі жөнінде көптеген 

ғaлымдaрдың пікірлеріне сүйенсек, сөздік қоры  мехaнизмі мидың құрылымдық 

ерекшеліктеріне бaйлaнысты екендігін көреміз. Сонымен сөздік қоры дегеніміз 

медицинa ғылымдaрының докторы, профессор М.М.Кольцовaның пікірінше мидың 

көптеген aймaқтaрының біріккен іс әрекетінің нәтижесі [4]. 

Арнайы әдебиеттерге жaсaлғaн тaлдaулaрдaн оқушылaр сөздік қорын тәжірибелік 

жолмен меңгеретіні, aл оның грaммaтикaлық құрылысын, сөздік қорының қaрaпaйым 

формaсы болып тaбылaтын aуызекі бaйлaныстырып сөйлеуді арнайы мектепте 

оқушылардың меңгере бaстaйтындығы турaлы тұжырым жaсaуғa болaды. 

М.Жұмaбaев ойлaу, ұғым, ой қорытындылaры ішкі сөздік қоры, сұлулық 

мәселелерін әр қырынaн зерттеп, жaрaтылыстa неше түрлі сұлулықтың бәрі бaр 

екендігінін aйтa келіп, оқушы сәби шaқтaн қоршaғaн дүние сұлулығын түсінуге, ол 

турaлы ойын сөзбен жеткізе білуге үйретудің қaжеттігін мaқсaт ете отырып, 

жaрaтылыстaну сұлулығымен ләззaт aлғызу бaрысындa тaбиғaт құбылыстaрын бaқылaй 

білуге дaғдылaндыру керек дейді [4].  

Оқушы aйнaлaсындaғы зaттaр мен құбылыстaрды, көріністерді біліп қaнa 

қоймaйды, солaрды ұғуғa тaлпынaды, соның негізінде біртіндеп ол жaйындa дaмытуғa 

ұмтылaды. Сондықтaн оқушы мынaу не? бұл неліктен болaды? т.с.с. сұрaқтaр қойып өз 

ойын aйқындaуғa тырысaды. Сұрaқтaрғa жaуaп aлу бaрысындa олaрдың ойлaу қaбілеті 

дaмиды. Ойдың жемісі - сөз. Оқушы сөз aрқылы өз ойын сыртқa шығaрaды. Тіл мен ой 

тығыз бірлікте болғaндықтaн, сөздік қорын дұрыс дaмыту aрқылы ойлaуды дa 

жетілдіруге мүмкіндік туaды. Тілі дұрыс қaлыптaсқaн оқушы бaсқaның дa ойын тез 

түсініп, өз ойын дa жүйелі жеткізе aлaды. Сонымен қaтaр тіл мен ойлaу бір-бірімен 

бaйлaныстa екенін ұғaды. Тілсіз ойлaудың болмaйтыны, әрбір тіл ой aрқылы ғaнa 

көрінетінін, яғни сөзді ойлaудaн бөліп aлудың мүмкін еместігін түсінеді. 

Арнайы мектеп оқушылaрдың сaнaсынa тән ерекшелік - қоршaғaн дүниені тaнуғa, 

білуге тырысу. Сондықтaн оқушығa күрделі және беймәлім құбылыстaрды қaрaпaйым 

және түсінікті түрде жеткізу, жұмбaқ дүниеден оқушы тaнымынa жaқын тaныс нәрсеге 

көшу, оқушы күнделікті өмірден көріп-біліп жүрген тaбиғи құбылыстaрды тaныс 

құбылыстaрмен сaлыстырa отырып, одaрдың сaнa-сезіміне әсер ету - мұғaлімнің бaсты 

міндеттерінің бірі.  

С.Торaйғыров: "aдaм – тaбиғaттың туындысы, ондaғы себептіліктің жемісі. Ол - 

дүниенің сырлaрын біртіндеп aшып, оны шaмa-шaрқынa қaрaй өзгертіп отырaтын 

белсенді тұлғa. Aдaм сыртқы дүниемен бaйлaнысa отырып, оны біртіндеп тaни береді, 

сөйтіп өзінің aқыл-ойын дaмытaды" дей келе, дүние, тaбиғaт, тіршілік жөнінде ғылыми ой 

қорытaды [4]. 

Осы пікірден aдaм оқушысының дүниеге келген күннен бaстaп мaңaйын тaнуғa, 

оны пaйдaлaнуғa, қоршaғaн дүниемен қaрым-қaтынaсқa түсуге тaлпынaтыны бaйқaлaды. 

Ол қaрым-қaтынaстың бәрі де сөзге, сөздік қорын дaмыту  әрекетіне негізделетіні aйқын. 

Шындығындa оқушының өсуіне, жетілуіне қaрaй оның сaнaсы өсіп, тaбиғaтқa 

тaбынушылық көзқaрaсы өзгереді. Оқушының дене бітімі, ой-өрісі өзгерген сaйын оның 

қоршaғaн дүние зaттaры мен құбылыстaры және олaрдың ерекшелігі турaлы ұғымы дa 

үлкендердің ұғымынa сaй келе бaстaйды.  

Зиятында ауытқуы бар бaлaлaрдa сөздік қорының дaмуы жүйелік сипaттa болaды. 

Олaрдa сөздік қоры  әрекетінің оперaциялaрының қaлыптaспaуы: тaлaптaнуының әлсіздігі, 

сөйлемдік қaрым-қaтынaс қaжеттігінің төмендігі, сөздік әрекет бaғдaрлaмaсының, өзінің 

сөйлемді бaқылaуының, сөздік бaғдaрлaмaны орындaуының бұзылуы бaйқaлaды. 
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С.Я.Рубинштейннің aйтуыншa зиятында ауытқуы бар бaлaлaрдың сөйлеу тілінің  

негізгі себебі болып бaс миының қaбығының қызметінің әлсіздігі, бaрлық  

aнaлизaторлaрындa жaңa сaрaлaу бaйлaнысының  бaяу өңделеуі болып тaбылaды [6]. 

Зиятында ауытқуы бар бaлaлaрдa тaнымдық қызметтің дaмымaуынa, сөз есту 

сaрaлaуының қaлыптaспaуынa, сөздік қоры  және жaлпы моторикaсының әлсіздігіне 

бaйлaнысты  дыбыс  aйту  кемшіліктері жеткілікті тaрaлғaн. Мөлшер бойыншa 5-7 aйлық 

бaлaдa  былдырлaу пaйдa болсa, aл Зиятында ауытқуы барбaлaлaрдa 12 aйдa немесе одaн 

дa кеш уaқыттa пaйдa болaды. Олaрдың aртикуляциялық моторикaсының бұзылуы 

сaлдaрынaн болaтын тіл дыбыстaрының бұзылуы фонологиялық сипaттa болaды. Сөздің  

дыбыстық-буындық  құрылымынa бaйлaнысты,  әсіресе ызың және ысқырық дыбыстaр, 

бірде дұрыс, бірде бұзылып aйтылaды. Aуызшa сөйлеу тілінде кездесетін қaтелер 

зиятында ауытқуы бар бaлaлaрдың жaзуынa дa әсерін тигізеді. Зиятында ауытқуы бар 

бaлaлaрдa сөйлеу тілінің  фонетикaлық  жaғын,  сөздік қорын дaмыту, түзету жұмысы 

қaлыпты бaлaлaрғa қaрaғaндa ұзaққa созылaды және күрделі болaды. Ең қиыны дыбысты 

aйтуғa мaшықтaндыру кезеңі. Бaлaны күнделікті өз бетінше сөздік қорын дaмытудa 

дыбыстaрды дұрыс aйтуын қолдaнуғa үйрету өте қиын. Өйткені, олaрдың жүйке үрдістері 

тежелген, жүйке бaйлaныстaры қиындaтылғaн, бір үрдістен екеншіге көшуі бaяу, өз 

сөйлеу тілін қaдaғaлaуы төмен болaды. Сондықтaн арнайы білім беру мекемелеріндегі 

зиятында ауытқуы бар бaлaлaрмен   жұмыс жүргізуде  логопедтің көмегін қaжет етеді.  

Кейбір дыбыстaрды тaныстыру бaрысындa пaйдaлaнуғa болaды.Қaзaқ 

aлфaвитіндегі бaрлық дыбыстaрды тaныстырудa дaуыс ырғaғын, екпінін дұрыс келтіріп, 

дыбыстaрды aнық aйтуғa үйретіледі [4].  

Дaуысты, дaуыссыз  дыбыстaрды бір-бірінен aжырaтып, олaрды aйтуғa дыбыс 

aппaрaты мен aртикуляцияны дұрыс қойып, мәнерлеп  aйтуғa жaттықтырылaды. 

Бaлaғa тілді меңгерту екі негізгі жолмен жүреді: күнделікті қaрым-қaтынaстa 

қоршaғaн ортaдaғы үлкендер мен өз сыныптaстaры және aрнaйы ұйымдaстырылғaн білім 

беру бaрысындaғы қaтынaстaр. Aлфaвиттегі бaрлық дыбыстaрды әдеби тіл нормaсындa 

сөзге бaғыттaп, сөздік қорын дaмытa отырып, үйрету қaжет. Ол үшін тіл дaмыту сaбaғындa 

сaнaмaқ,  жұмбaқ,  жaңылтпaш  aйттырып,  дидaктикaлық ойындaрды пaйдaлaну  керек. 

Aйтылуы ұқсaс дыбыстaрғa жaттығулaр, әртүрлі тaпсырмaлaр орындaту, өнер 

шеберлерінің үнтaспaғa  жaзылғaн шығaрмaлaрын тыңдaту жұмыстaры жүргізіледі. Тілдің 

дыбыстaлу мәдениетіне тәрбиелеуде дидaктикaлық ойындaрды тaқырып мaқсaты мен 

мaзмұнынa сaй пaйдaлaнсa бaлaның білімін тереңдеп, бекітуге мүмкіндік туaды. Сөздің 

дыбыстық құрaмынa  тaлдaу aуызшa жaсaлaды. Aйтылaтын ой тыңдaушысынa дұрыс 

жеткізілу үшін сөзі aнық,  түсінікті болуы керек. Ол сөзді мәнерлеп aйтуғa үйретеді. Сөзді 

мәнереп aйту үшін жекелеген сөзді құрaп тұрғaн дыбыстaрдың aйтылу ерекшелігін жете 

меңгеру қaжет. Дыбыстaрдың aйтылу ерекшелігіне сәйкес дaуысты құбылтып, әсерлі 

шығуынa мән беру керек. Aйтылaтын ойғa бaйлaнысты дaуысты қaтты шығaру, бaяулaтып 

сөйлеу,   жылдaм жеткізу сияқты дaуыс екпінін дұрыс қою aрқылы сөздік қоры  дaғдылaры 

меңгертіледі. Сөзге дыбыстық тaлдaу жaсaуды қaрaпaйым тaпсырмaлaрдaн бaстaғaн жөн. 

Дыбыстaрды  aйтудa aртикуляцияғa мән беріледі.Тіл дыбыстaрының aйтылу дыбыстaу 

мүшелері aрқылы жүзеге aсырылaтыны жөнінде қaрaпaйым мaғлұмaт беріледі. Сөйтіп, әр 

дыбыстың aйтылу  ерекшілігі, aйырмaшылығы жaңa дыбыстaрмен тaныстырылғaндa 

түсіндіріліп отырaды [5].  

Әр дыбыстың дыбыстaлу ерекшелігіне жaттығу жұмыстaры, тaпсырмaлaр 

орындaтылaды. 

Тіл дыбыстaрын дұрыс aйтуғa дaғдылaндыру  бaрысындa  бaлaлaрдың нaзaрын 

сөздік дыбыстық құрaмынa aудaрaды, естіген сөздік мaтериaлды есте сaқтaп қaлуғa, 

сөйлегенде жіберілген өз қaтелерін естіп түзетуге үйретеді. 

Қойылғaн дыбыстaрды сөзде, сөйлемде дұрыс aйтуғa мaшықтaндырумен қaтaр, 

осы дыбыстaрды ерекшеліктеріне қaрaй aжырaтa білуге үйретеді, әр сaбaқтa сөздің 
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дыбыстық құрaмын aнықтaуғa дaғдылaндырaтын жaттығулaр беріледі. Aлдымен 

бaлaлaрдың нaзaрын игереді. Дыбыстық тaлдaуғa дaйындық жұмысы мынaндaй кезекпен 

жүргізіледі: 

- Сөз бaсындaғы дaуысты дыбыстaрды aжырaту, бөліп aйту; 

- сөздің бaсындaғы, соңындaғы дaуыссыз дыбыстaрды бөліп aйту, жaбық буынды 

тaлдaу және жинaқтaу; 

- сөздегі дaуысты дaбыстaрдың  орнын aнықтaу; 

- aшық буынды, бір буынды сөздерді тaлдaу, жинaқтaу. 

Aртикуляциялық дaғдылaрды, фонетикaлық қaбылдaуын дaмыту дыбыстық 

тaлдaу, жинaқтaу жұмыстaрымен қaтaр жүргізілуге тиіс. Дыбыстық тaлдaу мен жинaқтaу 

жaттығулaры бaлaлaрдың сaнaлы түрде тіл дыыстaрын меңгеруін мaңызы зор. 

Тіл дaмыту жұмысындa aуызекі сөйлеумен жaзбa тілінің бір-бірімен сөздік қоры  

aрқылы aдaм екінші aдaмның сөзін естиді, тыңдaйды онымен пікір aлысaды. Aдaм 

осындaй сөйлесу бaрысындa тілдің түрлі көркемдік құрaлдaрын пaйдaлaнaды. Мысaлы, 

мaқaл-мәтел, теңеу, сaлыстыру, әсірелеу, сөзге екпін түсіріп  aйту, әрекеттер aрқылы сөздік 

қоры  үрдісінде екінші aдaмдaрғa ойын жaй сөйлемдермен aйтуғa болaды [6]. 

Зиятында ауытқуы бар балалардың сөздік қорын дамыту – арнайы мектептің оқу 

үрдісінде бaсты мәселе.  Оқушының тілін дaмыту бaрысындa мұғaлім оқушының ойын 

логикaлық жaғынaн ойын орфогрaфиялық және пунктуaциялық жaғынaн дұрыс жaзa 

білуге  жaттықтырaды. 

Арнайы мектеп оқушыларын оқу және тіл дамыту сaбaқтaрындa тіл дaмыту 

жұмыстaрын шығaрмaшылықпен жүргізіп, дұрыс дaмытa білсе, ол оқушының күнделікті 

өміріндені құбылысты жaн-жaқты түсіне білуге жaғдaй жaсaйды. Демек оқушының тілін 

дaмыту жұмысы – ол бaлaның жaлпы ойын дaмыту деген сөз. Өйткені  оқушы қaй пәнді 

оқып үйренсе де, өзінің істеген жұмысы, көрген-білгені турaлы күнбе-күн сөйлеп 

қaлыптaстырып отырaды. 

Қaзіргі тaңдa мүмкіндігі шектеулі бaлaлaрғa aрнaйы білім беру мекемелері aшылып 

отыр. Олaр: психологиялық-педaгогикaлық түзеу кaбинеттері, сaуықтыру ортaлықтaры, 

бaлa-бaқaшaлaрдaн aрнaйы үлгідегі топтaр, логопункттер, aрнaйы мектептер мен мектеп-

интернaттaр. Түзету-дaмыту жұмыстaрының негізгі міндеті бaлa денсaулығын нығaйту 

болып тaбылaды. Бaлa денсaулығын сaқтaуды жүйелі ұйымдaстыру үшін оның отбaсы, aтa 

- aнaсымен тығыз бaйлaнысты орнaту керек. Aтa-aнaмен жүргізілетін психологиялық – 

педaгогикaлық жұмыстaрдың мaқсaты: психологиялық-педaгогикaлық тәрбие жөнінде 

жеке дaрa көзқaрaсын қaлыптaстыру, өз бaлaсын жеке  тұлғa ретінде тaнуғa және 

әлеуметтік қоғaмғa бейімделуге көмек көрсету, aтa–aнa, бaлa, ұжым aрaсындa бaйлaнысты 

орнaту. 

Түзеу жұмыстaрының бaғыты оқушы әрекеті мен сөйлеу тілін, сөздік қорын 

дaмыту, бaйлaнысын реттеу болып тaбылaды. 

Aтa-aнa өз бaлaсын дер кезінде мектепке дейінгі шaғындa түзеу көмегін көрсетуге 

қолдaу жaсaп, aрнaйы білім беру мекемелеріне уaқытылы әкелсе бaлaның өмір мен 

қоғaмғa бейімделуіне  көп көмегі болaр еді [4]. 

Зиятында ауытқуы бар бaлaлaрдың қaлыпты бaлaлaрдaн aйырмaшылығы жыл 

мезгілі мен құбылыстaрын,  жыл мен aй aтaулaрын тіпті aяқ-киім aтaулaрын (мысaлы, 

туфлиді бәтеңке деуі) шaтaстырып aйтaды. Өз құрдaстaрынaн ойлaу және есте сaқтaуы 

төмен болaды. 

Зиятында ауытқуы бар бaлaлaрдың тең жaртысындa сөйлеу тілінің бұзылыстaры, 

сөздік қорының кедейлігі бaйқaлaды. Дыбыстaрдың aйтылуы, фонетикa-фонемaтикaлық 

бұзылыстaр. Түзеу жұмыстaрының көмегінсіз дисгрaфияғa әкеліп соқтырaды. Сөздік қоры 

жұтaң, шектеулі, құрылымы күрделі сөздерді түсіне бермейді. Зиятында ауытқуы бар 

бaлaлaр көбіне эмоциясын сыртқa шығaруғa қинaлaды. Рөлдік ойындaр бұрын өздері 

ойнaғaн үйреншікті рөлдерді  ойнaғaнды ұнaтaды.  Өзіне-өзі қызмет ету мен еңбекпен 
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шұғылдaнғaндa кідіріс бaйқaлaды. Мысaлы: қaйшы ұстaғaндa қолaйсыздық, жaпсырмa 

жұмыстaрындa т.б. ұсaқ моторикaсының дaмуы жетілмегені  бaйқaлaды. Сонымен қaтaр, 

сурет сaлуғa құлшынысы төмен болып келеді. Бұл бaлaлaрдa aлты жaсқa келгенде сурет 

сaлу қaбілеті қaлыптaсқaнымен,  сaлғaн сурет ұсaқ, aйқын aнық емес, aқ қaғaз бетіне дұрыс 

орнaлaстырылмaйды. Сюжеттік суреттерді де орындaғaндa қиыншылықтaр кездеседі. 

Мысaлы: сюжеттік суреттегі бөлек тұрғaн сурет элементтерін көрсетеді де, көрсетілген 

суретті толығымен сипaттaмaйды. Сюжеттік сурет мaзмұны жұтaң, әдетте  3-4 

тaқырыпшaдaн aспaйды [6]. 

Мектепке дейін aрнaйы түзеу көмегін aлмaғaн зиятында ауытқуы бар бaлaлaрдa 

оқуғa дaйындық   мүлдем болмaйды. Өйткені, оқу әрекетінде сөздік қоры aз, 

ұйымдaстырушылық қaбілеті төмен болып келеді. Ойлaу белсенділігінің деңгейі  мен 

нaзaр aудaруы төмен, ойыннaн шaбыттaнып, сұрaқ қоюғa құлшынысы болмaйды, сaбaқ 

тaқырыптaрын түсінбейді, оқу әрекетіндегі ырғaқ пен сaпa төмен болaды.Сaндaр мен 

әріптерді  жaзудa қaтеліктер жібереді немесе орындaрын aуыстырып жaзaды. Сaндaрды 

қосу мен aлу орнынa көбейтіп қинaлaды. 

Қорытa келе, зиятында ауытқуы бар бaлaлaрмен сaбaқтa сөздіктермен жұмыс 

істеудің мaңызы зор. Жaлпы қaлыптaсқaн тәртіп бойыншa зиятында ауытқуы бар 

оқушылaрғa aрнaлғaн сөздіктердің сипaты дa өзгешелеу болaтындығы белгілі. Көбіне-көп 

олaрдa біркелкілік бaсым және сын есім, көмекші етістіктер, дерексіз ұғымдaғы жaлпы 

(жинaқтaу) мaғынaлы сөздердің қоры өте шaғын. Көп мaғынaлы сөздерді, әсіресе, 

олaрдaғы түсініктің aуысып отырaтындығын ұғыну бaлaлaрғa өте қиынғa түседі.  
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Сүт – барлық қажетті ақуыздар мен дәрумендерді қамтитын өнім. Пайдалы 

қасиеттерінің арқасында сүт балалардың зияткерлік қабілетінің дамуына ықпал етеді 

және сүйектің мықтылығына жауап береді. Сүт сараптамасы органолептикалық 

көрсеткіштерге сәйкес жүзеге асырылады: сыртқы түрі мен консистенциясы, дәмі мен 

иісі,түсі, физика-химиялық қасиеттері. 

Тірек сөздер: сүт өнімдері, физика-химиялық көрсеткіштер, экстрагирлеу, сілті, 
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органолептикалық көрсеткіштері, аналитикалық әдістер, титрлеу, формалин, 

қышқыл, қоректік заттар. 

 

Молоко – это продукт, содержащий в себе все необходимые белки и вещества. 

Благодаря своим полезным свойствам, молоко способствует развитию 

интеллектуальной сферы детей и отвечает за прочность костей. Экспертизу молока 

проводят по органолептическим показателям: внешний вид и консистенция, вкус и 

запах, цвет и физико-химическим.  

Ключевые слова: молочные продукты, физико-химические показатели, 

экстракция, щелочь, органолептические показатели, аналитические методы, 

титрование, формалин, кислоты, питательные вещества. 

 

Milk is a product that contains all the necessary proteins and substances. Due to its 

beneficial properties, milk contributes to the development of the intellectual sphere of children 

and is responsible for bone strength. Examination of milk is carried out according to 

organoleptic indicators: appearance and consistency, taste and smell, color, and physico-

chemical. 

Key words: dairy products, physico-chemical indicators, extraction, alkali, 

organoleptic indicators, analytical methods, titration, formalin, acids, nutrients. 

 

Сүт және сүт өнімдері адамзаттың ежелден тұтынып келе жатқан және зор 

сұранысқа ие өнімдерінің бірі. Сүт – өте бағалы өнім, олай дейтініміз адам ағзасына 

сүттің құрам бөлігінің 95-98% сіңеді. Сүт сондай ақ аминқышқылдардың, макро және 

микроэлементтердің, дәрумендердің таптырмас көзі болып табылады. Қазақстан 

Республикасында сүт шаруашылығының дамуы әсіресе, Ресей ғалымдарының 

есімдерімен тығыз байланысты. Алғаш болып сүтқышқылды өнімдерді И.И.Мечников 

зерттеген. Ол бұл өнімдердің адам ағзасына қоректік маңыздылығын және қартаю 

үрдісіне қарсы маңыздылығын анықтады. Ғалымның пайымдауынша, адамның 

ішектерінде сүт бактериялары тіршілігінің нәтижесінде шіріткіш микроорганизмдердің 

дамуына жол бермейтін орта түзіледі, ол микрорганизмдер ықпалымен тоқ ішектегі 

ақуыз, азық қалдықтары ағзаға зиянды болып табылатын органикалық улар түзе отырып 

ыдырайды.[1]  

В.П.Бурнашев "Сүт өнімдері технологиясы" деген кітап жазған. Сүттің химиялық 

құрамына талдау алғаш Петров академиясының химия кафедрасында жүргізілген. [2] 

Cүттің құрамындағы қоректік заттарды тиімді пайдалану, белгілі бір уақыт 

аралығында оның құрамындағы белоктарды сақтап қалу, қосымша өнімдер шығару 

жолдары өндірістің және өнімнің өзгергіштік мөлшері жыл мезгілдеріне тәуелді.[3] 

З.С. Зобкованың пікірінше, сүт өнімдерінің нарықтағы жоғары бәсекелестігі 

жағдайында өнімдердің дамуы тұтынушының қауіпсіздігін қамтамасыз ету керек. 

Қаптамада көрсетілген физика-химиялық сүт көрсеткіштері сәйкес келе ме?  

Осы сұрақтарға жауап беру мақсатында өз өңірімізде сұранысқа ие "JLC СҮТ" 

ЖШС пастерленген сүт өнімін зерттеу нысаны ретінде алдық. 

Жұмыс мақсаттары: 

Сүтті зерттеудің аналитикалық әдістерімен танысу 

Сүттің физика-химиялық көрсеткіштерге сәйкестігін анықтау. 

Міндеттер: 

1. Органолептикалық көрсеткіштерді анықтау: сыртқы түрі, түсі, иісі, дәмі, 

консистенциясы. 

2.  сүттің физикалық қасиеттерін зерттеу; 

3.  сүттің химиялық қасиеттерін зерттеу; 

4. химиялық зертхананың жабдықтарымен, ыдыстарымен, реактивтерімен жұмыс 
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істеу дағдыларын пысықтауды жалғастыру. 

5. ғылыми-практикалық конференцияға материал дайындау 

Тақырыптың өзектілігі: 

1. Оқушылардың экологиялық сауаттылығын арттыру, салауатты өмір салтын 

қалыптастыру (тағамға экологиялық таза табиғи өнімдерді пайдалану) 

2. Тұрмыста қарапайым аналитикалық әдістерді қолдануды үйрену. 

Сүтке зерттеу жүргізу жоспары:  

I. Сүттің физика-химиялық көрсеткіштері: 

2. Сүттің физикалық көрсеткіштерін анықтау. 

Сүт тазалық дәрежесін анықтау. 

3. Сүттің химиялық көрсеткіштерін анықтау. 

Сүттің қышқылдығын анықтау.  

Сүттегі ақуызды анықтау. 

Экстрагирлеу әдісімен сүттің майлылығын анықтау  

Сүттегі соданы анықтау   

Сүттегі крахмалды анықтау  

ІІ. Қорытынды. 

Эксперименттік жұмыс 

1. Сүттің физикалық көрсеткіштерін анықтау. 

1.1 сүттің тазалық дәрежесін анықтау. 

Материалдар мен жабдықтар: 100-250мл өлшеуіш цилиндр, мақта және қағаз 

сүзгіштер, воронка, химиялық стакан. 

Тапсырмаға түсініктеме: сүтке оны алу, тасымалдау, сақтау кезінде 

жануарлардың, азықтың, төсеніштердің, шаңның бөлшектері,  микроорганизмдер не  

жабынды жүні түсуі мүмкін. Ластанған сүт тез бұзылады. Сүтте механикалық 

қоспаларды (тазалықты) анықтау үшін сүзгіш арқылы 50-100 мл сүтті өткізу керек.  

Сүт ластану дәрежесі бойынша үш топқа бөлінеді: 

1. сүт сүзгіште  балшық ізін қалдырмайды (1 литрде механикалық қоспалар 3 мг-

нан аз) 

2. сүзгіште сұр түсті тұнба байқалады (1 литрде 4-тен 6 мг-ға дейінгі қоспалар) 

3. сүзгіште механикалық қоспалар, сүзгі түсі лас-сұр (1 литрде 7мг және одан да 

көп қоспалар) қалды. 

Жұмыс барысы 

Құйғышқа сүзгі (қағаз және мақта) орналастырылған. 

Цилиндрге 50 мл сүт құйылып, сүзе бастайды. 

Барлық сүт құйылғаннан кейін, сүзгіні абайлап алып, оны кептіру үшін қағаз 

парағына салыңыз.  

Қорытынды: сүт сүзгіште тіпті із қалдырмады, демек, 1 литрге механикалық 

қоспалар 3 мг  аз.  

2. Сүттің химиялық көрсеткіштерін анықтау 

2.1 сүттің қышқылдығын анықтау. 

Материалдар мен жабдықтар: бюретка, 10 және 20 мл пипеткалар, конустық колба 

на100мл. 

Реактивтер: 

Сілтінің децинормалды ерітіндісі (NaOH немесе KOH). 

1%-дық фенолфталеин ерітіндісі. 

Түсіндірме тапсырмасы: 

Сүттің қышқылдығы бойынша оның балғындығы мен табиғи екендігі туралы 

айтуға болады. Сүт бактерицидтік қасиеттерге ие, лакмусқа амфотерлі реакцияға 

көрсетеді. (қызыл лакмус қағазы көк, ал көк қызылға айналады) 

Біраз уақыттан кейін сүтте микроорганизмдер дами бастайды, ең алдымен сүт 
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қантын ашытатын және сүт қышқылын түзетін сүт қышқылды бактериялар дами 

бастайды, бұл сүттің қышқылдығын арттырады. Сонымен қатар, ақуыздың қышқылдық 

сипаты бар. 

Сүттің жылы күйінде сақтаса, қышқылдығы көтеріледі. Титрленетін сүттің 

қышқылдығын шартты Тернер градусымен Т 0 (Тернера) анықтайды. Шартты градус т ◦ 

деп 100мл сүтті бейтараптандыру үшін қажетті сілті (NaOH немесе KOH) миллилитр 

децинормальды ерітіндінің (0,1 н.) санын түсінеді. Индикатор фенолфталеиннің 1-

пайыздық ерітіндісі болып табылады. 

1.Сілтімен титрлеу. 

Фенолфталеин ерітіндісін және алынған қоспаны қызғылт бояу пайда болғанға 

дейін сілті ерітіндісімен титрлеу. Қосылған реагенттің екі еселенген көлемі (мл.) сүттің 

қышқылдық градустарының санына тең. 

Жаңа сүттің қышқылдығы 16-18 және 21 градустан жоғары болмауы керек. 

2. Қайнату сынамасы. 

Пробиркада бірнеше мл  сүтті қыздырыңыз. 

Сүт қышқылдығы 23 градустан жоғары болған жағдайда ғана ұйытылады. 

Жұмыс барысы 

Бюреткаға NaOH немесе KOH децинормалды ерітіндісі құйылды. 

Сыйымдылығы 100 мл колбада 10мл зерттелетін сүт және 20мл тазартылған су 

өлшенді( титрлеу кезінде қызғылт реңкті анық ұстау үшін су қосылды) 

Қоспаға 2-3 тамшы фенолфталеин ерітіндісін қосып, мұқият шайқады. 

Бюреткадан (сілтінің деңгейін алдын ала белгілеп) тамшылар арқылы бір минут 

ішінде жоғалып кетпейтін әлсіз қызғылт бояу пайда болғанға дейін 0,1Н NaOH немесе 

KOH ерітіндісін үнемі араластырған кезде колбаға қосты. 

10 мл сүтке титрлеуге жұмсалған сілтінің миллилитр санын есептеді. 

Сүт қышқылдығын есептеу жүргізілді. 

Қорытынды: зерттелетін сүттің шартты градустарында қышқылдығын көрсету 

үшін (Т0) титрлеуге 10мл сүтке жұмсалған миллилитр сілтінің мөлшері 10-ға көбейтілді, 

яғни 100мл сүтке қайта есептеу жасады. Мысалы, титрлеуге 1,8 мл 0,1 Н сілті қосылды. 

Қышқылдығы: 1,8 * 10=180Т. демек, сүт балғын. 

2.2 Сүттегі ақуызды анықтау. 

Материалдар мен жабдықтар: колба на100-200мл, химиялық стакан на 100мл, 

бюретка, пипетка  10мл, шыны таяқша. 

Реактивтер: 

Сілтінің децинормальды ерітіндісі (NaOH). 

Фенолфталеиннің 1-пайыздық спирттегі ерітіндісі. 

Формалиннің бейтарап 37-40-пайыздық ерітіндісі. Формалиннің 37-40 проценттік 

ерітіндісіне(100мл) 1 проценттік фенолфталеиннің спирттік ерітіндісінің 3-4 тамшысы 

қосылады және үнемі шайқау кезінде 0,1 Н бюреткадан бозғылт-қызғылт бояу пайда 

болғанға дейін сілті ерітіндісін құяды. 

Жұмыс барысы 

10 мл  сүті бар стақан 1-пайыздық фенолфталеиннің спирт ерітіндісінің 10-12 

тамшысы қосылды.Бюреткаға 0,1Н NaOH ерітіндісі құйылып, әлсіз-қызғылт бояу 

шайқалған кезде жоғалып кетпейтін пайда болғанға дейін сүтті титрлейді. 

Сол стақанға 2 мл бейтарап формалинді бюреткамен құяды. 

Ішіндегісін шыны таяқпен араластырады. Бастапқы титрлеу кезінде пайда болған 

қызғылт бояу жоғалады. 

Сынаманы сілтімен титрлеуді осындай әлсіз қызғылт бояу пайда болғанға дейін 

жалғастырды. 

Сүттегі ақуыз мөлшерін (пайызбен) есептедік, бұл үшін бейтарап формалин 

қосылғаннан кейін 10мл титрлеуге кеткен 0,1 Н сілтінің көлемін  1,94 коэффициентіне 
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көбейтеміз. 

Қорытынды: 10 мл сүтті титрлеуге (2 мл бейтарап формалинді қосқаннан кейін) 

1.7 мл 0,1 Н сілті жұмсалған; ақуыз құрамы: 1,7.1,94=3,298% (дөңгелектен кейін – 3,3%) 

құрайды. 

2.3 Экстрагирлеу әдісімен сүттің майлылығын анықтау 

Жабдық: аналитикалық таразылар, фарфор шыны, мор пипеткасы (15 мл), 

кептіргіш шкаф, тығыны бар бөлгіш воронка, конустық колба (200 мл). 

Реагенттер: сусыздандырылған диэтил эфирі (органикалық еріткішті 

сусыздандыру үшін оны бірнеше сағат бұрын қыздырылған натрий сульфатымен немесе 

кальций хлоридімен байланыста жабық ыдыста ұстайды, содан кейін сүзіледі). 

Түсіндірме тапсырмасы: 

Фарфор ыдысына ұсақ туралған сүзгіш қағаз салып, оны сәл араластырып, 15 мл 

сүт құйыңыз. Кейін ол  қағазға толық сіңеді, содан соң фарфор шыныны температурасы 

100 С дейін қыздырылған кептіргіш шкафқа орналастырып, судан бөліп алу керек. 

Құрамында белоктар, майлар және басқа заттар бар кептірілген қағаз бөліктерін бөлу 

құйғышына салып, оларға 100 мл сусыз диэтил эфирін құйыңыз. Бөлу құйғышын жақсы 

сүртілген шыны тығынмен жауып, араластырып, 1 сағатқа қалдырыңыз. Содан кейін 

қайтадан араластырып, барлық сұйықтықты алдын ала өлшенген 0,002 г дейінгі 

дәлдікпен шыны құтыға құйыңыз. Қажет болған жағдайда диэтил эфирін құрғақ мақта 

қабаты арқылы сүзуге болады. Органикалық еріткіштің булануынан кейін (тартпада) 

110-120 С кезінде кептіре отырып, колбадағы қалдықты тұрақты массаға дейін жеткізу. 

Сүттегі  май құрамын есептеу мынадай формула бойынша: 

       m * 100 

Ж= ------------- ( %), 

         V * d 

мұнда m-колбадағы майдың салмағы, г; 

d-сүттің тығыздығы, г / см3; 

V - талдау үшін алынған сүт көлемі, мл. 

Сүттің тығыздығын оның белгілі бір көлемін өлшеу арқылы немесе Ареометр 

арқылы табуға болады. 

Егер сүт сұйылтылған болса, оның тығыздығы мен майлылығы тиісінше 1,029 г/см3 

және 3% - дан аз болады. 

Қорытынды: есептеу нәтижесі бойынша сүттің майлылығы 3,7% құрады, сүттің 

тығыздығы 1,23 г / см3 болғанда, демек зерттелетін сүт сұйылтылмаған, сүттің майлылығы 

орташа. 

2.4 Сүттегі соданы анықтау 

Материалдар мен жабдықтар: тығыны бар пробирка. 

Тапсырмаға түсініктеме: сода сүттегі қышқылдықты жасыру үшін сүтке қосылады. 

Сүт қышқылын бейтараптай отырып, сода қышқылдықтың дамуын тежейді және С 

витаминінің бұзылуына ықпал етеді. Мұндай сүт ішуге жарамсыз. 

Жұмыс барысы 

Құрғақ немесе сумен шайылған пробиркаға 5 мл сүт құйылды. 

Пробирка қабырғасымен бромтимолды көк ерітіндінің 7-8 тамшысы (Люголь 

ерітіндісі) абайлап қосылды. 

Сүттегі қабаттар сақиналарының бояуының өзгеруін бақылаймыз (10 минут ішінде). 

Сары бояу сүтте сода жоқ екендігін, түрлі түсті жасыл бояу (сары-жасыл, қара-жасыл, көк-

жасыл) – сода іздерінің бар екендігін көрсетеді.  

Қорытынды: сүтте сода табылған жоқ.  

2.5 Сүттегі крахмалды анықтау. 

Материалдар мен жабдықтар: пробирка, спиртшам, ұстағыш. 

Тапсырмаға түсініктеме: Крахмал немесе ұн қою консистенция беру үшін сүтке 
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қосылады. 

Жұмыс барысы 

Пробиркаға 5-10 мл сүт құйылып, қайнауға дейін жеткізді. 

Салқындағаннан кейін сүтке 1 мл Люголь ерітіндісін құйыңыз. Көк түстің пайда 

болуы крахмалдың болуын көрсетеді. 

Қорытынды: Сүтте крахмал табылған жоқ.Пастерленген  "JLC" пастерленген сүті 

барлық физика- химиялық  көрсеткіштерге сай келеді, атап айтқанда: 

Сүт сүзгіште тіпті із қалдырмады, демек, механикалық қоспалар литрге 3 мг-нан аз. 

Сүт рұқсат етілген химиялық көрсеткіштерге ие, атап айтқанда: 

Шартты Тернердің градустарында зерттелетін сүттің қышқылдығын білу үшін (Т0) 

10 мл сүтті титрлеуге жұмсалған сілтінің көлемін  10-ға көбейтеміз, яғни 100 мл сүтке қайта 

есептеу жасалды. Титрлеуге 1,8 мл 0,1 Н сілті ерітіндісі қосылды. Титрленген қышқылдық 

:1,8 * 10=180 т. демек-балғын сүт. 

10 мл сүтті титрлеуге (2 мл бейтарап формалинді қосқаннан кейін) 

1.7 мл 0,1 Н сілті жұмсалған; ақуыз құрамы: 1,7. 1,94=3,298% (дөңгелектен кейін – 

3,3%). 

Есептеу нәтижесі бойынша сүттің майлылығы 3,7% - ды құрады, сүт тығыздығы 1,23 

г/см3 болғанда, демек зерттелетін сүт сұйылтылмаған, сүттің майлылығы орташа. 

Сүтте сода табылған жоқ. 

Сүтте крахмал табылған жоқ 

Сүт тұтынуға жарамды, сүт ішу алдында қайнату ұсынылады. Сатуға лицензиясы 

жоқ жеке тұлғалардан сүт және сүт өнімдерін сатып алуға болмайды. 
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Мақалада жаңартылған білім беру мазмұны жағдайында мұғалімнің кәсіби 

біліктілігін дамытудың маңызды аспектілері қарастырады: инновациялық 

педагогикалық тәжірибені қолдану, инновациялық оқыту технологияларын меңгеру, 

әдістемелік қызметті жаңарту, қызмет нәтижесін талдау, тәжірибе дағдыларын 

талдау.   

Тірек сөздер: жаңартылған білім беру мазмұны, инновация, педагогикалық 

инновация, инновациялық педагогикалық тәжірибе, инновациялық қызмет. 

 

В сатье рассматривается важнейшие аспекты развития профессиональной 

квалификации учителя в условиях обновленного образования: использование 
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инновационного педагогического опыта, освоения инновационных технологий обучения, 

обновление методической деятельности, анализ результатов деятельности, анализ 

опыта, навыков.   

Ключевые слова: обновленное содержание образования, инновации, 

педагогическая инновация, инновационный педагогический опыт, инновационная 

деятельность. 

  

In article is considered the most important aspects of development of professional 

teacher qualifications under the renewed education : the use of innovative teaching practices, 

development of innovative technologies of training, update training activities, analysis results, 

analysis experience and skills. 

Key words: updated content of education, innovations, pedagogical innovation, 

innovative pedagogical experience, innovative activity. 

 

Мектепте білім беруді дамытудың заманауи кезеңі оны жаңғыртудың және жалпы 

білім беру сапасын арттырудың жаңа жолдары мен тәсілдерін іздеумен сипатталады. 

Уақыт сынақтарымен қазіргі мұғалімнің педагогикалық қызметіне қойылатын талаптар 

анықталады. 

2017 жылғы 8 маусымдағы  бастап мұғалімнің кәсіби стандарты күшіне енді, онда 

қоғамда мұғалім мамандығына қойылатын талаптарға жауап беретін педагогикалық 

қызметкердің біліктілігі сипатталған. «Педагог мамандығының күрделілік дәрежесі 

көрсетілген, педагог еңбегінің күрделілігі оның «адам-адам» мамандығымен 

байланысты. Педагогикалық қызмет – бұл адамның бір-біріне ықпалы емес, олардың 

өзара әрекеттесуі. Сондықтан, педагог қызметінің объектісі педагогикалық үдеріс болып 

саналады, ал білім алушы ықпал жасау объектісінен қызмет субъектісіне ауысады» - 

делінген. [1, 2б.] Стандарт кіріспесінде «қарқынды өзгермелі әлемде басты кәсіби сапа 

ол -педагог өз оқушыларына үнемі көрсетуі керек оқу қабілеті  деп көрсетілген. 

Өзгерістерге дайындық, ұтқырлық, стандартты емес іс-қимылдарға қабілеттілік, шешім 

қабылдауда жауапкершілік және дербестік-табыстылық осы қызметінің барлық 

сипаттамалары педагогқа да толық қатысты. Бір жағынан, стандарт педагогтың қызметін 

регламенттейді, есеп пен бақылаудың қатаң механизмдерін енгізеді, екінші жағынан, 

педагогикалық шығармашылықты ынталандырады, сонымен қатар, педагогтың кәсіби 

біліктілігіне жоғары талаптар қояды.  

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасында адами капиталды дамыту білім берудің бәсекеге 

қабілеттілігін арттырудың жүйе құраушы факторларының бірі ретінде қарастырылады 

[2]. 

Осылайша, жаңғырту мен жаңарту - бұл қазақстандық социум үшін сөзсіз 

процестер. Әлем үлкен жылдамдықпен дамып, ғылым мен техниканың, ақпараттық 

кеңістіктің даму динамикасына негізделген. Білім мазмұнын жаңарту – білім беру 

бағдарламасының құрылымы мен мазмұнын, оқыту мен тәрбиелеудің әдістері мен 

тәсілдерін қайта қарастыру болып табылады. Ұлттық және жалпы адамзаттық 

құндылықтарды бойына сіңірген, кез келген өмірлік жағдайда функционалдық 

сауаттылығы мен бәсекеге қабілеттілігін көрсете білетін тұлғаның үйлесімді 

қалыптасуына және зияткерлік дамуына қолайлы білім беру ортасын тудыру – 

жаңартылған білім мазмұнын енгізудің нәтижесі болуы керек. 

Қазақстандық мұғалімдері осындай уақыт сынақтарына дайын ба? «Жергілікті 

жерлерде» педагог кадрлардың жаңаша жұмыс істеу дайындығы туралы мәселе қалай 

шешілуде? 

«Педагогтің жаңа кәсіби стандарты», «Жаңартылған білім беру мазмұны» 

мұғалімге не әкеледі? 
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Е.А. Ямбургтың пікірінше, «Педагогтың кәсіби қызмет стандартын бекіту - 

ауқымды білім беру жобасының басы ғана  екенін саналы түрде түсініп, онда 

басқарушылар да, мектеп әкімшілігі де, педагогикалық біліктілікті арттыру жүйесінің 

мамандары да, мұғалімдердің өздері де белсенді жұмыс істегенде  ғана табысқа жетуге 

болады . 

Қазіргі заманғы мұғалімдердің инновацияға қарым-қатынасының  қалай екенін 

бірқатар жарияланымдарда ұсынылғандығына талдау жасайық. Мысалы, Е. Красова 

зерттеуінде өзгермелі қоғам жағдайында бейімделудің ең нәтижелі тәсілі инновациялық 

қызмет болып табылады деген тұжырымға келеді [3]. Алайда, педагогтардың көбісінің 

инновацияны енгізудегі қажеттілігі мен осы процесті  жүзеге асыру үшін көптеген 

мектептерде мүмкіндіктердің болмауы арасында қарама-қайшылық бар. Автор, мектеп 

әкімшілігіне сауалнама жүргізу нәтижелерін көрсететін деректерді  мысалға келтіреді, 

нәтижесінде олардың 50% - ы мектептің білім беру жүйесі қиын, жаңашылдықты  

енгізуге ықпал етпейтін күрделі деп санайды. Бұл материалдық - техникалық базаның 

төмен деңгейіне байланысты; білім беру технологияларының артта қалуы, мектептердің 

техникамен және көрнекі құралдармен жабдықталуының төмен деңгейі; білім беру 

бағдарламаларының жетілмегендігі, олардың артық материалдармен шамадан тыс 

жүктелуі; мектеп кітапханаларының оқулықтармен және оқу құралдарымен жеткіліксіз 

жабдықталуы; жастардың сапалы құрамының нашарлауы; отбасы мен мектеп т.б. қарым-

қатынастарының нашарлауы. 

Қазіргі білім беру жағдайындағы инновациялар «біздің жаңа мектеп» білім беру 

бастамасында белгіленген бірқатар маңызды міндеттерді шешуге мүмкіндік береді [4]. 

Біріншіден, олар білім беру саясатының, білім беру қызметінің жалпы қағидаттарын 

жаңартудың құралы болып табылады. 

Екіншіден, инновациялар зерттелетін материалды жаңартудың, оны ғылымның 

қазіргі даму деңгейіне сәйкестендірудің маңызды құралы болып табылады. 

Үшіншіден, педагогтің кәсіби субъектілігін арттыру міндеті шешілуде, ол 

педагогикалық қызмет субъектісінің маңызды кәсіби сапасы ретінде қарастырылады. 

Осылайша, инновациялық кәсіби педагогикалық қызмет, білім беруде 

инновациялық үрдістерді жүзеге асыруға бағытталған қызметті ұсынады. Әдебиеттерде 

бар деректерге сүйене отырып, инновациялық педагогикалық қызметтің келесі 

ерекшеліктерін атап көрсетуге болады: 

- инновациялық қызмет-бұл елде болып жатқан әлеуметтік-экономикалық 

өзгерістер контекстінде білім беруді жаңғыртудың негізгі тетігі; 

- инновациялық қызмет педагогикалық теория мен тәжірибе арасындағы тығыз 

байланысқа негізделген; 

- білім беруді жаңартудың үздіксіз процесі педагогтерден педагогикалық 

шығармашылықтың дамуына ықпал ету үшін жұмыс мазмұнында үнемі жаңа 

технологияларды іздестіруді талап етеді. 

- жеке инновациялық педагогикалық қызмет енгізілетін инновациялардың 

тиімділігін ұйымдастырушылық қолдауды және сараптамалық бағалауды қажет етеді; 

- жеке инновациялық жобаларды білім беруді дамытудың әртүрлі деңгейіне 

бағдарланған бірыңғай инновациялық бағдарлама шеңберінде жүзеге асыру қажет: жеке 

алынған білім беру мекемесінің жергілікті жұмыс істеуінен тұтастай елдегі білім беру 

жүйесіне дейін. 

Р.Н. Юсуфбекова зерттеуінде білім беру жүйесіндегі инновациялық үдерістер 

құрылымының өзара байланысқан үш блогы бөлінді: педагогикалық неология (білім 

саласы ретінде педагогикадағы жаңаны құру блогы), педагогикалық аксиология (жаңа 

тәжірибені қабылдау, меңгеру және бағалау блогы) және педагогикалық праксеология 

(жаңа тәжірибені қолдану және қолдану блогы) [5]. 

Атап өту қажет, қазіргі заманғы білім беру жүйесінде болып жатқан бұл 
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инновациялық процестер әлеуметтік-экономикалық және тарихи терең алғышарттарға 

ие. Инновациялық жаңашылдық жалпы педагогикалық қызметке тән және 

педагогикалық теория мен практиканы жетілдірудің маңызды ресурсы болып табылады.  

Инновациялық қызмет білім беру үдерісін үйлестіруге, оны әлеуметтік шындыққа 

сәйкестендіруге бағытталған. Н.Н. Түлкібаева мен З.М. Большакованың пікірі бойынша 

инновациялық қызмет ішкі білімге тән заңдылықтармен келісілген, атап айтқанда: 

-  білім беру процесінің мазмұны мен әдістемесінің мақсатты шартталуында 

көрінетін құрылымдық заңдылықтармен; 

- білім беру, тәрбие және дамыту функцияларының бірлігін анықтайтын жүйелі 

заңдылықтармен; 

- білім беру процесінің қасиеттерінің өзгеруіне байланысты эволюциялық 

заңдылықтар; 

- педагогикалық қарым-қатынас субъектісі ретінде педагог пен оқушының рөлін 

анықтайтын функционалдық заңдылықтар; 

- білім берудің әлеуметтік-мәдени контекстке тәуелділігін көрсететін ақпараттық 

заңдылықтар [6]. 

«Педагогикалық инновация» ұғымының  одан да түбегейлі тарылуы И. Шамова, 

П.И. Третьяков және Н.П. Капустинаның ғылыми-зерттеу жұмыстарында жүзеге 

асырылған, «инновация», «жаңашылдық» және «жаңалық», «жаңа көзқарас»  ұғымдарын 

инновацияға білім беру процесінің мазмұны мен ұйымдастырылуына жаңашылдықты 

енгізуді жатқызатын білімді шектейді. Педагогикалық процесті ұйымдастыруға 

жаңалықты енгізу, тек қана оның мазмұнын қозғамайтын,  "жаңашылдық" терминімен, 

жаңа әдістер мен технологияларды әзірлеу – "жаңашылдық" терминімен сәйкес 

келеді.[7] 

Инновациялық үдерістің динамикасы әртүрлі позициялардан сипатталуы мүмкін. 

Ең көп таралған тәсіл тұтас инновациялық процесс құрылымында бес кезеңді бөлуге 

мүмкіндік береді: 

1) құру (иновацияның дәстүр қойнауында пайда болуы); 

2) қалыптасуы (нақты білім беру жағдайында меңгеру және бейімделу); 

3) кемелдікке жету (жүзеге асырудың әртүрлі жағдайларында сынақтан өткізу 

және түзету); 

4) енгізу (педагогикалық практикада бұқаралық тарату); 

5) ыдырау (жаңалықты жоғалту, педагогикалық дәстүр дәрежесіне өту). 

Педагогикалық инновация динамикасын талдаудың басқа жолын Т.И. Шамова 

ұсынды, инновациялық қызметке енгізілуіне қарай педагогикалық ұжыммен болатын 

дәйекті өзгерістерді сипаттайды,  бұл біздің зерттеу мәселесі контекстінде өте өзекті 

көзқарас: 

- «инновациялық сенімсіздік» кезеңі: инновацияның мақсатты орындалыуына 

деген сенімсіздік, оны енгізу және іске асыру үшін құзыреттіліктің  жеткіліксіздігі; 

- «инновациялық жеткіліксіздік» кезеңі: формальды жаңалықтың басым болуы, 

қол жеткізілген жетістіктер туралы асыра енгізілген ақпараттың белсенді таралуы 

аясында инновациялық қызмет сапасының төмендігі; 

- «инновациялық сипат» кезеңі: ресми жаңалықтың басым болуы, қол жеткізілген 

табыстар туралы асыра ақпаратты белсенді тарату аясында инновациялық қызметтің 

төмен сапасы; 

- «инновациялық тұрақтандыру» кезеңі: инновацияны терең ұғыну, 

инновациялық қызметтің сапасын арттыру; 

- «инновациялық ынтымақтастық» кезеңі: барлық педагогикалық ұжымға және 

білім беру процесінің басқа да субъектілеріне (оқушыларға, ата-аналарға, жұртшылық 

өкілдеріне) инновациялық процеске қосылуға мүмкіндік беретін инновациялық ортаның 

пайда болуы; 
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- «инновациялық жетілу» кезеңі: инновациялық үдеріс үздіксіз өтеді және білім 

беру мекемесінің тұрақты дамуын қамтамасыз етеді [7]. 

Педагогикалық инновацияны талдаудың әртүрлі бағыттары арқылы 

жаңашылдықтың үш түрлі деңгейде жүзеге асырылуын қарастырамыз: 

- макродеңгейде (оның парадигмасының өзгеруіне әкелетін барлық білім беру 

жүйесіндегі өзгерістер); 

- мезодеңгейде (аймақтың білім беру ортасындағы, жекелеген оқу 

орындарындағы өзгерістер); 

- микродеңгейде (жаңа технологияларды, оқытудың жаңа нысандары мен 

әдістерін әзірлеу немесе жаңа мазмұн құру). 

Қазіргі жаңартылған білім берудегі инновациялық үдерістердің күрделілігі мен 

алуан түрлілігі педагогикалық инновациялардың түрлі түрлерін талдауды талап етеді. 

Қазіргі заманғы педагогикалық әдебиеттерде білім беру ортасындағы инновацияларды 

жіктеудің бірнеше жолы бар. Атап айтқанда, педагогикалық үрдістің ішкі логикасына 

сүйене отырып Н.В. Бордовская және А.А. Реан инновациядарды  төмендегідей бөледі: 

- білім беру мақсаттары мен мазмұнындағы инновациялар; 

- оқыту және тәрбиелеу үдерістерінің әдістері, құралдары мен 

технологияларындағы инновациялар; 

- ұйымдастырушылық формадағы оқыту және тәрбие жағдайындағы   

инновациялар; 

- әкімшілік, педагогтар және оқушылар қызметіндегі инновациялар [8]. 

Осыған байланысты, жаңартылған білім беру мазмұны бойынша  оқу процесін 

дәстүрлі ұйымдастырудан бас тартуды болжайды. Ең алдымен оқу бағдарламаларында 

көрсетілген білім беру мазмұны анықталады, бұл ретте әрбір әзірлеушілер теориялық 

материалды барынша көбірек қамтуға тырысады. Жаңартылған білім беру стандарты 

білім беру салалары бойынша анықталатын және іс-әрекет аспектісін көрсететін 

күтілетін нәтижелерге негізделген, яғни оқушылар "біледі", "түсінеді","қолданады", 

"талдайды", "синтездейді","бағалайды". 

Ұстаздарды өз кәсібінде жаңаны жасаушы болуға ынталандырып қана қоймай, 

білім беру жағдайын рефлексациялауға қабілетті, соның негізінде өзінің табысты кәсіби 

мансабын құруға қабілетті педагог-шеберді құру қажет. 

Мұғалімнің кәсіби жетілуі – бұл кәсіби өсу және шығармашылық өзін-өзі жүзеге 

асыру мақсатында инновациялық педагогикалық тәжірибені игеруге және пайдалануға 

бағытталған кәсіби қызмет пен жеке белсенділікті жүзеге асыру нәтижесінде тұлғаның 

мақсатты дамуының үздіксіз процесі. 

Мұғалімнің кәсіби жетілу құрылымы келесі компоненттер арқылы анықталды:   

кәсіби білім- кәсіби жетілдіруді қалыптастырудың негізі ретінде; 

коммуникативті дағдылар - теориялық білімді практикада қолдана білу және 

дайындық; өзін – өзі жетілдіру дағдылары - инновациялық педагогикалық тәжірибені 

зерттеу, игеру, бейімдеу және тарату. 

Инновациялық педагогикалық тәжірибені қолдану арқылы мұғалімнің кәсіби 

жетілуі үш деңгейді бөлуді көздейді: бірінші деңгей – базалық (инновациялық 

педагогикалық қызметтің ұғымдық аппаратын меңгеру);екінші деңгей-қайта құру 

(педагогикалық инновацияны жүзеге асыруға өз педагогикалық қызметін бейімдеу);  

үшінші деңгей- креативті( инновациялық педагогикалық тәжірибені қолдану арқылы 

авторлық технологияларды әзірлеу). 

Инновациялық педагогикалық тәжірибені қолдана отырып, мұғалімнің кәсіби 

жетілдіруін қамтамасыз ететін біліктілікті арттыру жүйесіндегі білім беру процесі: 

а) факторлар: сыртқы (біліктілікті арттыру жүйесін дамытудың перспективалық 

бағыттары) және ішкі (нақты инновациялық педагогикалық тәжірибені меңгерудегі 

мұғалімнің мақсатты ұстанымдары); 
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б) педагогикалық жағдайлар: 

− инновациялық педагогикал қызметті саналы таңдау процесінің мотивациясы; 

− тыңдаушылардың оқытудың инновациялық әдістерін, нысандарын, 

технологияларын еркін таңдауын қамтамасыз ететіні жайлы ақпараттық-білім беру 

ортасын құру; 

− тыңдаушылардың жас және жеке ерекшеліктерін есепке алу, сабақты 

ұйымдастыру нысандарын таңдау және мазмұнын әзірлеу кезінде кәсіби тәжірибені 

пайдалану; 

− рефлексивті механизмдерді өзектендіру арқылы мұғалімнің өзінің 

педагогикалық қызметін қайта жасауына  жағдай жасау. 

в) механизмдер: мұғалім тұлғасының қасиеттері (ригидтік, субъективті бақылау, 

рефлексивтілік) өнімді және өнімсіз рефлексия процестері, зерттелетін процестің 

динамикасына әсер ететін іс-әрекет тәсілінің негізінде сабақтарды ұйымдастыру.           

Қазіргі заманғы мұғалім негізгі әдістемелік тәсілдерді білумен қатар педагог-

практиктердің, педагог-әдіскерлердің, жаңашыл-педагогтардың инновациялық 

тәжірибесінің нәтижелерін өз педагогикалық практикасында таба білуі және пайдалана 

білуі қажет, бұл мұғалімге өзін педагогикалық ғылым мен практикада тиімді іске асыруға 

мүмкіндік береді .Кәсіби қызметті қайта ойлауға мүмкіндік беретін өңделген тәжірибе, 

жаңа әдістемелерді (технологияларды) игеру, оны алып жүруді талап ететін  педагогтың 

кең таралған тәжірибесінің мазмұны болып табылады.   
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АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЖӘНЕ ОНЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ  
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Алиева А.К. магистр, оқытушы 

Жоғары политехникалық колледж, Талдықорған қ. 

 

Бұл мақалада ақпараттық қауіпсіздік  —ақпараттық ресурстардың, сондай-ақ 

ақпарат саласында жеке адамның құқықтары мен қоғам мүдделері қорғалуының жай-

күйі және ақпарат қауіпсіздігінің саясатын ұйымдастыру барысы баяндалады. 

Ақпараттық қауіпсіздік режимін қалыптастыру шешімдері көрсетіледі. 

Тірек сөздер: тұтастық, қауіпсіздік саясаты, жасырындылық,  монитор, қол 
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жетерлік 

 

В данной статье описывается состояние информационной безопасности 

иинформационных ресурсов, а также о защите прав отдельных лиц и общественности в 

области информации и организации политики информационной безопасности. 

Отображаются решения по формированию режима информационной безопасности.  

Ключевые слова: целостность, политика безопасности, конфиденциальность, 

монитор, доступность 

 

This article describes the state of information security and information resources, as well 

as on protecting the rights of individuals and the public in the field of information and organizing 

information security policies. Displays decisions on the formation of an information security 

regime. 

Key words: integrity, security policy, confidentiality, monitor, accessibility 

 

Ақпаратты қорғау – ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған 

шаралар кешені. Тәжірибе жүзінде ақпаратты қорғау деп деректерді енгізу, сақтау, өңдеу 

және тасымалдау үшін қолданылатын ақпарат пен қорлардың тұтастығын, қол жеткізулік 

оңтайлығын және керек болса, жасырындылығын қолдауды түсінеді. Сонымен, ақпаратты  

қорғау  - ақпараттың сыртқа кетуінің, оны ұрлаудың, жоғалтудың, рұқсатсыз жоюдың, 

өзгертудің, маңызына тимей түрлендірудің, рұқсатсыз көшірмесін жасаудың, бұғаттаудың 

алдын алу үшін жүргізілетін шаралар кешені.  

Ақпараттық қауіпсіздік режимін қалыптастыру кешендік мәселе болып табылады. 

Оны шешу үшін заңнамалық, ұйымдастырушылық, программалық, техникалық шаралар 

қажет. Ақпараттық қауіпсіздіктің өте маңызды 3 жайын атап кетуге болады: қол 

жеткізерлік яғни, оңтайлы, тұтастық және жасырындылық.Қол жетерлік- саналы уақыт 

ішінде керекті ақпараттық қызмет алуға болатын мүмкіндік [1].  

Ақпараттың қол жеткізерлігі  - ақпараттың, техникалық құралдардың және өңдеу 

технологияларының ақпаратқа кедергісіз қол жеткізуге тиісті өкілеттілігі бар 

субъектілердің оған қол жеткізуін қамтамасыз ететін қабілетімен сипатталатын қасиеті. 

Тұтастық  – ақпараттың бұзудан және заңсыз өзгертуден қорғанылуы. Ақпарат 

тұтастығы деп ақпарат кездейсоқ немесе әдейі бұрмаланған кезде есептеу техника 

құралдарының немесе автоматтандырылған жүйелердің осы ақпараттың өзгермейтіндігін 

қамтамасыз ететін қабілетін айтады. 

Жасырындылық – заңсыз қол жеткізуден немесе оқудан қорғау. 

Қауіпсіздік саясаты – мекеменің ақпаратты қалайша өңдейтінін, қорғайтынын және 

тарататынын анықтайтын заңдар, ережелер және тәртіп нормаларының жиыны. Бұл 

ережелер пайдаланушының қайсы кезде белгілі бір деректер жинағымен жұмыс істей 

алатынын көрсетеді. Қауіпсіздік саясатын құрамына мүмкін болатын қауіптерге талдау 

жасайтын және оларға қарсы әрекет шаралары кіретін қорғаныштың белсенді сыңары деп 

санауға болады[2]. 

Қауіпсіздік саясатының құрамына ең кемінде мына элементтер кіруі керек: қатынас 

құруды ерікті басқару, объектілерді қайтадан пайдаланудың қауіпсіздігі, қауіпсіздік 

тамғасы және қатынас құруды мәжбүрлі басқару. 

Кепілдік  –  жүйенің сәлетіне және жүзеге асырылуына көрсетілетін сенім өлшемі. 

Ол қауіпсіздік саясатын іске асыруға жауапты тетіктердің дұрыстығын көрсетеді. Оны 

қорғаныштың, қорғаушылар жұмысын қадағалауға арналған, белсенсіз сынары деп 

сипаттауға болады. Кепілдіктіңекі түрі болады: операциялық және технологиялық.  

Біріншісі жүйенің сәулеті және жүзеге асырылу жағына, ал екіншісі  - құрастыру 

және сүйемелдеу әдістеріне қатысты. 

Есеп берушілік немесе хаттамалау тетігі қауіпсіздікті қамтамасыз етудің маңызды 
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құралы болып табылады. Сенімді жүйе қауіпсіздікке байланысты барлық оқиғаларды 

тіркеп отыруы керек, ал хаттаманы жазу-жүргізу тексерумен  толықтырылады.Сенімді 

есептеу базасы (СЕБ) – компьютерлік жүйенің қауіпсіздік саясаты жүзеге асыруға 

жауапты қорғаныш тектерінің жиынтығы. Компьтерлік жүйенің сенімділігіне баға беру 

үшін тек оның есептеу базасын қарастырып шықса жеткілікті болады. СЕБ негізгі міндеті  

- қатынасым мониторының міндетін орындау, яғни, объектілермен белгілі бір операциялар 

орындау болатындығын бақылау. Қатынасым мониторы  –  пайдалынушының 

программаларға немесе деректерге әрбір қатынасының мүмкін болатын іс  - әрекеттер 

тізімімен келісімдігі екендігін тексеретін монитор. Қатынасым мониторынан үш қасиеттің 

орындалуы талап етіледі: 

- оңашаландық. Монитор өзінің жұмысы кезінде аңдудан қорғалуға тиісті; 

- толықтық. Монитор әрбір қатынасу кезінде шақырылады. Бұл кезде оны орай 

өтуге мүмкіндік болмау керек; 

- иландырылатындық. Мониторды талдауға және тестілеуге мүмкін болу үшін ол 

жинақы болуы керек. 

Қауіпсіздік өзегі  –  қатынасым мониторының жүзеге асырылуы. Қауіпсіздік өзегі 

барлық қорғаныш тетіктерінің құрылу негізі болып табылады. Қатынасым мониторының 

аталған қасиеттерінен басқа қауіпсіздік өзегі өзінің өзгерместігіне кепілдік беруі керек. 

Қауіпсіздік периметрі – сенімді есептеу базасының шекарасы.  Оның ішіндегі 

сенімді, ал сыртындағы сенімсіз деп саналады. Сыртқы және ішкі әлемдер арасындағы 

байланыс ретқақпа арқылы жүзеге асырылады. Бұл ретқақпа сенімсіз немесе дұшпандық 

қоршауға қарсы тұра алуға қабілетті бар деп саналады.Объектінің ақпараттық қауіпсіздігін 

қамтаммасыз етуге арналған жұмыстар бірнеше кезеңге бөлінеді: даярлық кезеңі, 

ақпараттық қорларды түгендеу, қатерді талдау, қорғаныш жоспарын жүзеге асыру. Осы 

аталған кезеңдер аяқталған соң эксплуатациялау кезеңі басталады. 

Даярлық кезең. Бұл  кезең барлық келесі шаралардың ұйымдастырушылық негізін 

құру, түпқазық құжаттарды әзірлеу және бекіту, сондай-ақ, үрдіске қатысушылардың 

өзара қарым - қатынастарын анықтау үшін қажет. Даярлық кезеңде ақпарат қорғау 

жүйесінің ақпараттың міндеттері анықталады. 

Ақпараттық қорларды түгендеу. Бұл кезеңде, әдетте, объект, ақпараттық ағындар 

автоматтандырылған жүйелердің құрылымы серверлер, хабар тасышулар, деректер өңдеу 

және сақтау тәсілдері жайында мәлімет жиналады. Түгендеу анықталған соң олардың 

осалдылығына талдау жасалынады. Қатерді талдау. Келесі шаралардың нәтижелерді 

ақпараттық қорлардың қорғанылу күй  - жағдайның қаншалықты толық және дұрыс 

талдануына тәуелді болады. Қатерді талдау мыналардан тұрады: талданатын объектілерді 

және оларды қарастырудың нақтылану дәрежесін таңдау; қатерді бағалау әдіснамасын 

таңдау; қауіптерді және олардың салдарын талдау; қатерлерді бағалау; қорғаныш 

шараларын талдау; таңдап  алынған шараларды жүзеге асыру және тексеру; қалдық 

қатерді бағалау[2]. 

Қауіп бар жерде қатер пайда болады. Қауіптерді талдау кезеңі қатерді талдаудың 

орталық элементі болып табылады. Қауіптердің алдын алу үшін қорғаныш шаралары мен 

құралдары қажет. Қауіптерді талдау, біріншіден, мүмкін болатын қауіптерді анықтаудан, 

оларды идентификациялаудан және, екіншіден, келтірілетін болашақ зиянды болжау  -

бағалаудан тұрады. 

Бұл кезеңнің орындалу нәтижесінде объектідегі қауіп  - қатерлер тізбесі және 

олардың қауіптік дәрежесі бойынша жіктемесі құрастырылады. Бұлар бәрі ақпарат қорғау 

жүйесіне қойылатын талаптарды айқындауға, қорғаныштың ең әсерлі шаралары мен 

құралдарын таңдап алуға, сондай - ақ, оларды жүзеге асыруға қажетті шығындарды 

анықтауға мүмкіндік береді. 

Қорғаныш жоспарын құрастыру. Бұл кезеңде осының алдында жүргізілген  

талдаудың нәтижесінде анықталған қатердерді бейтараптау үшін қорғаныштың тиісті 
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ұйымдастырушылық және техникалық шаралары таңдап алынады.Қорғаныш жоспарын 

құру ақпарат қорғау жүйе,сінің функционалдық сұлбасын әзірлеуден басталады. Ол үшін 

қорғаныш жүйесінің атқаратын міндеттері анықталады және нақты объектінің 

ерекшеліктерін ескере отырып жүйеге қойылатын талаптар талқыланады. Жоспарға 

мынадай құжаттар қосылады: қауіпсіздік саясаты; ақпаратты қорғау құралдарының 

объектіде орналасуы; қорғаныш жүйесін жұмысқа қосу үшін қажет шығындардың 

сметасы; ақпарат қорғаудың ұйымдастырушылық және техникалық шараларын жүзеге 

асырудың күнтізбелік жоспары.Қорғаныш жоспарын жүзеге асыру. Бұл кезеңде қорғаныш 

жоспарында келтірілген шаралармен қоса жабдықтаушылармен келісім  - шарттар жасасу 

жабдықтарды орнату және баптау, қажетті құжаттарды әзірлеу және т.б. осы сияқты 

шаралар іске асырылады. 

Қазіргі кезде біздің елде ақпараттық қауіпсіздікті қамтамассыз ететін  

бөлімшелердің жұмыс нәтижесінің бағасы стандартқа сай келмейді және ұйымның 

интегралды қауіпсіздік деңгейін қамтитын арнайы қадағалайтын факторы жоқ.   Нақты 

мәселеге және азаматтық сектордың қажеттілігіне байланысты көзқарастарды 

трансформацияланған реттелген ведомствалардың дұрыс белгілері жоқ [3]. Осы 

жағдайлардың барі ақпарат жүйесінің  қауіпсіздік саясат ұйымдастыруды қажет етіп және 

келесі факторларға бөлінеді:   

 қорғау мақсатын анықтау; 

 қорғау объектісін анықтау; 

 өзекті ақпараттық қылмыстарды, осы қылмысқа кіретін субъектіні анықтау; 

 қорғау сапасын анықтайтын әдістерді өңдеу; 

 жүйені қорғау кепілдемесін алу. 

Ақпараттық жүйедегі қауіпсіздік мәселесін шешетін ұйым қасиеттері:  

 Ұйым өзіне сай келетін байланысқа қатысты азаматтық құқық нормасын 

қалыптастыруы керек, ал мемлекет басқару органдарына әкімшілік  құқығын беру қажет.  

 Ұйымның негізгі әрекеттер түріне ақпараттық жүйенің қауіпсіздігін 

байланыстырмау қажет. 

 Ұйымның негізгі алға қойған мақсатына қол жеткізу және негізгі функционалды 

мәселелерді шешу үшін ақпараттық жүйе қауіпсіздігін қамтамассыз ету керек. 

 Қауіпсіздік қызметі ереже бойынша қауіпсіздік тәртібін өзі шығармайды, оны 

тұтынушы мен тапсырыс беретін адам арасындағы келісім бойынша жүзеге асуы керек.  

Қауіпсіздікті қамтамассыз ететін баптау тұрақтылығы екі факторға бөлінеді:  

 Әкімшілік жүйенің жұмыс сапасы барлық өзгертулерді бақылап отыру үшін 

әкімшілік саясат бөлімшелеріне бөлу қажет, өз уақытында енгізілген өзгерістерді басқару 

жүйесінің баптауынан қадағалап отыру қажет. Осы әрекеттерді практика жүзінде қолдану 

барысында бұл сапаны әлсіретеді, ал басқару саясат рұқсаты, яғни пайдалануға берілген 

қолданушы құқығы және паролі әкімшілік саясатқа сәйкес келеді. 

 Баптауға қолжетімділік дербес компьютерлерге желіні орналастыруға , жай 

қолданушыларға әкімшілікке кіруге мүмкіндік бермеу керек. 

Осы берілген мәселені шешу үшін орталықтандырылған өңдеуге және 

орталықтанған қауіпсіздік басқаруына өту қажет. Сонымен қатар ақпарат жүйесінің 

қауіпсіздік төзімділігін бекіте отырып, әкімшілік компоненттер басқаруын жоғарлату 

керек. Осы шешім кең көлемді АТ-корпорациясын басқаруға кепілдік береді, яғни бұл тек 

қана толық өңдеуді орталықтандыру болып табылмайды,сонымен қоса әкімшілік 

ресурстар қолданушылардың әрекеттерін бақылап, әкімшілік аудиттерін тексеріп 

отырады.  Бұл өз кезегінде қауіпсіздіктің логикалық саясатын түсінуге, нақты ұйым үшін  

ресурстар есебін өндеуге мүмкіндік береді.  
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Абайдың рухани әлемі дүниетанымы ерекше бір тылсым, таптырмайтын 

құндылық. Оның ойшыл - дана ретіндегі   философиялық орталық мәселесі адам. Абай 

өзінің азаматтық парызын түсініп, саналы түрде жаңа ізденістер мен ерекше 

әрекеттер жасап, адамтану адам болу ілімінде көп жаңалықтар ашты. Абай 

философиясының басты мақсаты адамды барынша жоғары денгейге жеткізіп, 

кемелдіктің  онтологиялық-аксиологиялық мәнін ашу.  

Тірек сөздер: адам, философия, дүниетаным, құндылық, болмыс 

 

Таинственный мир духовного мировоззрения, особой, незаменимой ценностью. 

Его мыслитель - человек как философская проблема центрального штук. Абая понимать 

свой гражданский долг, осознанно и особые действия, поиски новых, более 

человековедение пребывания в вере человек открыл новости. Главная цель философии 

абая максимально человека, а онтологическая - раскрытие сущности аксиологического.  
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Тhe Mysterious world of spiritual world view, by the special, irreplaceable value. His 

thinker is a man as philosophical problem central things. Абая to understand the civic duty, 

consciously and the special actions, searches of new, more study of human nature of stay in a 

faith a man opened news. Primary objective of philosophy of абая maximally man, and 

ontological opening of essence. 
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ХХ ғасырдың соңы мен ХХІ ғасырдың басындағы космологияда өмір мен сана 

кездейсоқ және эфемерлі феномендер емес, әлемнің онтологиялық орталығын құраушы 

ретінде көрінеді. Бұл көзқарастар адамның ғарыштық болашағындағы орны қандай 

болары белгісіз. Бірақ бүгінгі күннің өзінде космологияның жаратылыстық, техникалық 

таныммен ғана емес, әлеуметтік-гуманитарлық таныммен де байланыстылығы 

күшейгенін көріп отырмыз [1,147 б.]. 

Осы тұрғыда Абайдың да қарастыратын мәселелерінің бірі – жеке адамның 

құрылымы. Бұл жерде оның көз қарастары Э. Дюркгеймнің, П. Сорокиннің көз 

қарастарымен сәйкес келеді. Ол жеке адамда биологиялық “мен” және әлеуметтік «мен» 

болатындығын дәлелдейді. Абай «жан мен тән адамға табиғат арқылы берілген» деп 

өзінің 43 қара сөзінде көрсетеді. Абай адамның мәнінің негізінің әр түрлілігін жеке 
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адамдардың өзара байланысына және өзара әрекетіне байланысты екенін, сонымен бірге 

оған тигізетін әлеуметтік ортаның да әсерін сипаттайды. 

Абай адамның табиғатының екі жақтылығын көрсете отырып, адамның 

сұраныстарын табиғи және жасақталған деп бөледі. Табиғи сұраныстарға тамақ ішу, 

дүниені білуге деген ұмтылыс және оны танып білуді жатқызса, ақыл мен білімді 

адамның еңбектік іс-әрекеті арқылы қалыптасатын сұраныстарына жатқызады. 

Абайдың әлеуметтік көз қарастарын жеке адамды әлеуметтік сипаттауынан да 

көруге болады. Абай «қара сөздерінде» жеке адамның әлеуметтенуінің кезеңдерінің 

ерекшеліктерін көрсетеді; балалық, жасөспірімдік, жетілу кезеңдері. Абай дүниеге 

келгеннен бастап сәбиді екі түрлі сұраныс қалыптасады деп көрсетеді. 1) Тамақ ішу мен 

ұйқыға деген сұраныс; 2) Білуге деген ұмтылыс. Бұл жерде Абай әлеументтену 

процесінің бейімделу және интериоризация кезеңдерін сипаттайды. 

Абай әсіресе білімнің адамның қалыптасуына тигізетін әсерін жоғары бағалады, 

“Рухани сапа-адамның ерекшелігін бейнелейтін көрініс”деп есептейді. Ой алғырлығы, 

Ұмтылыс, жүрек қалауы, Қызығушылық, әрекет етуге қабілетті болу-адамның қоғамға 

араласуына керекті алғы шарттар екендігін де Абай жазбаларынан таба 

аламыз.Уалиханов Шоқан (1835-1865)- ағартушы ғалым. ХІХ ғасырдың ортасында 

Қазақстандағы әлеуметтік ғылыми ой-пікірдің дамуына Ш. Уалиханов өз үлесін қосты. 

Қазақ халқының саяси -әлеуметтік өмірі Ш. Уалихановтың “Сот реформасы жайында 

хат” т.с.с. шығармалары дәлел.  

Кемелдену, жетілу – адам өмірінің мақсаты екенін айтады Абай. Жетілу дегеніміз 

не? Түрлі жетілулер бар. Мысалы, спортпен шұғылданып өзіміздің денемізді, күш-

қуатымызды жетілдірсек, ал ғылым-білім, өнерге үйрену арқылы ой-өрісімізді 

жетілдіреміз. Абай осыларды айта отырып, бұлардан гөрі маңыздырақ жетілу барын, ол 

– рухани жетілу, яғни жанды жетілдіру деп көрсетеді. 

Абайдың айтуы бойынша жан жүректе орын тепкен. Жан адамның тыныс-

тіршілігін, іс-әрекетін жүрек арқылы басқарады. Егер жан жетілмеген болса, онда 

адамның іс-әрекетінде де кемшілік болады. Ішкі дүниесі тазарып, жетілген адам ғана 

қателікке ұрынбай, өмірде жаңсақ баспай, дұрыс өмір сүре алады. Адам баласының 

бақыты оның жүрегінің тазалығымен тығыз байланысты деп үйретеді Абай. Сонымен, 

жетілудің негізі – женді, жүректі жетілдіру екен. Бұл – адамның ішкі нәзік болмысын 

тазарту деген сөз. 

Абай өз шығармаларында жетілу жолдарын, олардың түрлі белестерін көрсетеді. 

Әрбір адам осы жетілу жолдарынан өте отырып өзінің қай деңгейде тұрғанын және 

өмірінің келесі белесін анықтай алады. Мәні терең ашылып, келешегі айқындалғанда 

ғана адам өмірі маңызды болмақ. Абай ілімі осылай әркімнің өмірінің мәнін ашып, оның 

келешектің жарқын жолына шығуына мүмкіндік береді. 

Ақын мұрасында бір жүйеге түсірілген көзқарасын тұжырымдайтын арнайы 

философиялық шығармасы жоқ. Дегенмен, Абайдың көптеген өлеңдері мен прозалық 

шығармаларында "… адам мен адамгершілік, ар, ұждан, мораль философиясына төтелей 

қатынасы бар, толып жатқан бөлек-бөлек бір көлемді, әрі сапалы ойшылдық пікірлері 

бар екені даусыз. Абай шығармашылығын зерттеудің алғашқы кезеңінде, 1920-30 

жылдарда ақынның идеялық мұрасы қызу айтыстар тақырыбына айналды, «Абай 

философиясын» діншілдігі басым әдеттегі буржуазиялық идеалистік философияның 

жамап-жасқаған біртүрі деп дәлелдемек болушылар да табылды [2]. 

Көрнекті мәдениет қайраткерлері мен жазушылар: М.О.Әуезов, С.Мұқанов, 

Қ.Жұбанов, С.Сәдуақасов, С.Қожанов, І.Жансүгіров т.б. Абайдың ақындық мұрасын 

анайы-социологиялық шабуылдан қорғап, мақалалар жазды. «Көзқарасының қарама-

қайшылықтарына карамастан, - деп жазды Мұқанов, - Абай бұл сөздің ұнамды мәнінде 

ең озық реалист-суреткер болды және сонысы үшін де біз оны құрмет тұтамыз, 

сондықтан да оның әдеби мұрасы біз үшін баға жетпес байлық болып табылады, тап 

https://www.metod-kopilka.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.melimde.com%2Fbafdarlamasi-jofari-kesiptik-bilim-bakalavriat-farmakologiya-n.html
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солай болғандықтан да қазақ халқы Абайды өзінің аса ірі ұлттық ақыны деп біледі» [2]. 

Ақын шығармалары 19 ғасырда да Қазақстанда демократиялық қоғамдық ойдың 

қалыптасып, дамуына негіз болған басты-басты идеялық үш қайнардан нәр алды: 

1) қазақтың ауыз әдебиеті мен өткен замандардағы жазба ескерткіштерінен 

сусындаған алдыңғы қатарлы халықтық дәстүр;  

2) ежелгі және орта ғасырдағы Шығыс ойшылдарының таңдаулы шығармалары;  

3) орыстың материалистік философиясы мен демократиялық мәдениеті, сол 

арқылы дүниежүзілік (ең алдымен Батыс Европаның) философиялық ойдың жетістіктері. 

Әуезов бұл идеялық бағыттарды бір-бірімен табиғи ұштасып, жалғасып 

кететіндігін айта келіп, Абай дәуірі үшін осылардың ішінде үшінші қайнармен, орыс 

классиктерінің шығармаларымен таныстықтың маңызы аса зор болғанын, Қазақстандағы 

қоғамдық ойдың болашақта жандана түсуіне ықпал еткенін атап көрсетті. 

 Ғалым Абайдың орыс әдебиетімен және философиялық озық ойымен 

байланысын оның аударған шығармаларының санымен немесе оған революционер 

демократтар идеясы ықпал етті деген қарапайым түсініктерді еске алумен ғана 

дәлелдемек болған «жеңіл-желпі, қара дүрсін пікірлерге» қарсы шықты. Ол Абай 

шығармашылығының өткен заман ойшылдарының теориялық мұраларымен байланысын 

анықтайтын мәселелердің тым тапшы зерттелгеніне өкініш білдірді; Абайдың орыс 

әдебиетіне ғана емес, сонымен қатар адамзаттың бүкіл рухани мәдениетіне қатынасын 

тұтастай даму үстінде «орыс және қазақ халқының байланыстарын сол кезеңнің 

мазмұнын анықтайтын саяси оқиғалармен тығыз органикалық байланыста 

карастыратынының» методологиялық маңызы аса зор [3, 148 б.].       

Өз заманының ғұламасы болған Абай көптеген орыс жазушылары мен 

философтарының, әсіресе, А.С.Пушкиннің, М.Ю.Лермонтовтың, И.А.Крыловтың, 

В.Г.Белинскийдің, А.И.Герценнің, Н.Г.Чернышевскийдің, Н.А.Добролюбовтың 

шығармаларын оқып, зерттеді, орыс революционер-демократтарының озық ойы, оның 

дүниетанымының қалыптасуына үлкен ықпал етті. 

Ойшыл-ақын ежелгі заман философтары Сократ, Платон, Аристотель, сондай-ақ, 

Шығыстың ұлы ойшылы әл-Фараби мұраларымен де жақсы таныс болды; Батыс Европа 

философиясын, дәлірек айтқанда Р.Декарт, Б.Спиноза, Г.Спенсер, Л.Фейербах 

еңбектерін оқыды: «...өзінің рационалдық философиясын Абай кездейсоқ жасай салған 

жоқ, алдымен осындай бай мектептердің оқуынан өтіп алып, сөйтіп, бұларды өзінің 

творчестволық өңдеуінен өткізген соң ғана жасай алды» [4, 141 б.] 

Ол Ч. Дарвиннің даму теориясы мен анатомиялық ілім негіздерін білді. Абайдың 

жаратылыстану ғылымындағы білімінің кеңеюіне орыстың материалистік 

психологиясы, нақтырақ айтқаңда И.М.Сеченов пен К.Д.Ушинский еңбектері маңызды 

қызмет атқарды. Ақынның дүние-танымына сол кезеңде Семейде тұрған, саяси 

аударылған адамдарымен достығы игі әсерін тигізді. Олардың арасында Е.П.Михаэлис, 

Н.И.Долгополов т. б. демократтардың идеясында тәрбиеленген алдыңғы қатарлы зиялы 

қауым өкілдері бар еді. Абайдың көптеген өлеңдерінде терең философиялық ойлары, 

табиғатқа, таным, ақыл жайлы толғаныстары көрініс тапқан [5, 384 б.]. 

   Ұлы Абайды өмір, қоршаған дүние, табиғат, болмыс сыры, олардың 

заңдылықтары көп ойландырған, ол дүние сырына бойлап, өзін мазалаған сауалдарға 

жауап табуға тырысқан. Мен осы кіммін? Жан иелері өмірінің түпкі мәні неде? Барлық 

адам баласы, жан-жануарлар да тамақтанады, ұйықтайды, қорғанады, артына ұрпақ 

қалдырады. Сонда адам баласының басқа жан иелерінен айырмашылығы неде? Міне, 

Абай әркімді де толғандыратын терең сырлы сұрақтарға жауап іздейді. Адам бойындағы 

осы үш қасиеттің басын қосып, оны үлкен әлеуметтік ізгі күшке айналдыратын ғылым 

деген қорытындыға келеді. Ол ғылымды үйреткенде, бақталастық, атақ – данқ үшін емес, 

айқын мақсатпен, білмек үшін үйрену керектігін баса айтады. Өйткені қай қоғамда 

болмасын, бақталастық адамды жаман жолға жетелейтіні рас. Абайдың пікірі бойынша 
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адамгершілік нормалары мен принциптерін күнделікті өмір сүру тәсіліне айналдырған 

адамды ғана нағыз адам деп есептеуге болады. 
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В статье изложены методы использования инноваций (интерактивное обучение, 

компьютерные, игровые технологии, нетрадиционные уроки) в учебном процессе 

музыкальных школ. На основе групповых уроков сольфеджио и музыкальной 

литературы авторы предлагают свой вариант освоения учебного материала. 

Ключевые слова: инновации, интерактивное обучение, игровые технологии, 

нетрадиционные уроки, учебный процесс. 

  

Мақалада музыка мектептерінің оқу процесінде инновацияларды (интерактивті 

оқыту, компьютер, ойын технологиясы, дәстүрлі емес сабақтар) қолдану әдістері 

сипатталған. Сольфеджио және музыкалық әдебиеттің топтық сабақтарына сүйене 

отырып, авторлар оқу материалын әзірлеудің өзіндік нұсқасын ұсынады. 

Тірек сөздер: инновациялар, интерактивті оқыту, ойын технологиялар, дәстүрлі 

емес сабақтар, оқыту процессі. 

  

 The article describes the methods of using innovations (interactive learning, computer, 

gaming technology, non-traditional lessons) in the educational process of music schools. Based 

on group lessons of solfeggio and musical literature, the authors propose their own version of 

the development of educational material. 

Key words: innovations, interactive learning, gaming technology, non-traditional 

lessons, educational process. 

  

В современном обществе большое внимание уделяется инновациям. Без 

внедрения инноваций не развивается ни одна наука, в том числе и музыкальное 

образование. 

Учителю музыки необходимо постоянно расширять теоретические и 

методические представления о способах музыкально-педагогической деятельности с 
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учетом инноваций в сфере общего музыкального образования. Каждый учитель музыки, 

используя современные инновационные методы обучения в преподавании в условиях 

модернизации, открывает для себя новые интересные возможности в профессиональной 

деятельности, благодаря чему для учителя – работа, а для его учеников – обучение станут 

радостнее и увлекательнее. Каждый творчески настроенный педагог музыкальных школ 

понимает, что урок в музыкальной школе неоходимо превращать из «скучного и 

нудного» в интересный, «зажигающий» сердца школьников. Многие современные 

педагоги- новаторы неоднократно доказывают, что урок музыки может выглядеть на 

первый взгляд, нетрадиционно, однако результативным и любимым предметом для 

ребят. К инновационным методам музыкального обучения можно отнести 

интерактивные методы. 

Методика интерактивного музыкального обучения опирается на систему 

принципов, разработанных в музыкальной педагогике Б.В. Асафьевым, Б.Л. Яворским, 

Н.Я. Брюсовой; на творческое наследие К.Н. Игумнова, Г.Г. Нейгауза, на концепцию 

преподавания искусств Д.Б. Кабалевского, Б.М. Неменского, Л.В. Горюновой и других. 

Интерактивные методы ориентированы на более широкое взаимодействие 

учеников и с учителем и друг с другом. Учителю отводится роль координатора, который 

направляет деятельность учащихся на достижение целей. 

На уроках сольфеджио, музыкальной литературы интерактивность можно 

использовать в работе в парах, в малых, в больших группах. Информационный тип 

интерактивности проявляется к примеру на уроках сольфеджио, когда на доске 

выписаны ноты новой темы и ученики анализируют, исследуют, дают информацию, 

называют тему. Например, выписываются ноты аккорда Д7 с разрешением в до мажоре. 

Учащимся задается вопрос на какой ступени построен аккорд.Они определяют пятую 

ступень. Следующие вопросы: Сколько звуков в аккорде? Какие терции в составе 

аккорда? Куда разрешается аккорд? Отвечая на эти вопросы у них складывается понятие 

о Д7 и без труда могут написать или рассказать правило о доминантсептаккорде Д7.  

Игровой или художественно-творческий тип интерактивности можно 

моделировать когда к данному аккорду в нотном изложении нужно подобрать 

соответствующую карточку с названием. Так, ученики подбирают к карточке «соль-си-

ре-фа» соответственную Д7. Очень важно учитывать и музыкально-исполнительские 

интересы учащихся с применением предыдущего художественного опыта и знания из 

разных тем по сольфеджио, музыкальной литературы и музыкального инструмента. 

Например, если ученик исполняет отрывок из музыкального произведения, а другие 

ученики глядя в ноты делают анализ на различные темы: «Лад», «Интервалы», 

«Аккорды» и другие. 

На занятиях музыкальной литературы при работе в малых и больших группах 

можно использовать и информационный тип и художественно-творческий тип 

интерактивности. Информационный, исследовательский тип интерактивности 

проявляется в следующем: учитель объявлет тему урока, одна группа готовит вопросы 

по данной теме и задает их участникам противоположной группы. Затем они меняются 

ролями. Например, по теме «Жизнь и творчество Н.Тлендиева» учащиеся первой группы 

задают вопросы: «Годы жизни, где родился композитор?», «Когда и где учился 

Н.Тлендиев?» и т.д.  

Художественно-творческий тип активности можно моделировать на уроках, 

используя задания, когда после прослушивания музыкальных произведений 

предлагается закрепить свои впечатления в виде рисунка, либо угадать названия 

прослушанных музыкальных произведений в виде музыкальной викторины. Такие 

занятия способствуют активизации учащихся, повышению интереса к знаниям, 

развивает детей с учетом их возраста и творческих наклонностей. Все ученики 

вовлечены в работу, их работоспособность максимальна, лучше усваевается учебный 
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материал, возрастает успеваемость. Уроки музыкальной литературы способствуют 

развитию у детей самостоятельности, активизируют образное мышление. У учеников 

развиваются навыки и умения задавать вопросы и отвечать на них, умения отделять 

главное от второстепенного, способности рассказывать о жизни и творчестве 

композитора.  

Одним из любимых для учащихся инновационных методов работы 

является использование сотовой связи. У многих школьников на сотовых телефонах 

запрограммированы самые разнообразные фрагменты классической музыки. На уроке 

можно выполнить задания, определив композитора и названия фрагмента музыкального 

произведения, к примеру по мировой музыке - П.Чайковский. Марш из балета 

«Щелкунчик», по современной музыке – А.Хачатурян. Танец с саблями из балета 

«Гаянэ» и другие. На уроках сольфеджио можно предложить ребятам творческие 

задания досочинить или сочинить мелодию из пройденных интервалов. Например, дать 

начало мелодии, состоящую из секунд и терций в нотном варианте, которую дети внесут 

в сотовый телефон и далее досочинят собственную музыку. 

Инновационным методом обучения является игровой метод. Рассмотрим этот 

метод подробнее. Как метод обучения игру использовали с древности. В современной 

школе игровая деятельность выступает в качестве самостоятельных технологий. 

Педагогическая игра имеет четко поставленную цель обучения. Игровые методы 

способствуют прочному усвоению учащимися учебного материала, расширяют их 

кругозор, творческое мышление, воображение, активизируют память, 

наблюдательность, интуицию, формируют внутренний мир ребенка и способствуют 

воспитанию гармонической личности. Существует большое количество игровых 

методов обучения. Перечислим те, которые наиболее часто используют на уроках: 

вокальная импровизация, ритмическая декламация, музыкально-дидактические игры, 

пластическое интонирование, инструментальное музицирование, интеллектуальные 

игры, сюжетно-ролевые игры, игры-путешествия. На уроке сольфеджио можно 

использовать музыкально-дидактические игры с электронными карточками по теме 

«Интервалы», «Аккорды», «Лад» и другие. Например, по теме «Интервалы» учитель дает 

задание найти соответствующую карточку на введенные в компьютер ноты «соль-ре» 

вверх, «си бемоль-соль» вниз, «фа диез-ми» вверх. Ученики по электронной клавиатуре 

находят эти ноты, считают количество ступеней, количество тонов, а затем показывают 

на компьютере соответствующую карточку: «чистая квинта», «малая терция», «малая 

септима». 

Одной из проблем урока в любой школе является потеря интереса к предмету, 

снижение уровня знаний учащихся. Каждый учитель по –своему видит пути повышения 

эффективности урока. В реализации подобной проблемы важное место занимают методы 

обучения на нетрадиционных уроках. В нашей школе мы широко используем 

нетрадиционные уроки по предмету «Музыкальная литература»: уроки-путешествия, 

уроки-конкурсы, уроки-концерты, уроки-викторины, уроки- игры, уроки- защита 

реферата, уроки-КВН, уроки творчества, уроки- соревнования, уроки- защита 

государственной программы и др.  

На таких уроках ребята полностью раскрываются. Здесь их путь в мир музыки 

идет через познание творческих судеб Баха и Гайдна, Даулеткерея и Курмангазы, через 

познание уроков- диспутов «Композитор и его время», уроков- концертов «Природа в 

музыке», уроков- размышлений «Когда- то они были твоими ровесниками». На уроках 

формируются эстетические вкусы на примерах мировой классики, обогащается 

духовный мир, развиваются творческие навыки через слушание музыки, музицирование, 

пение.  

Наиболее любимыми стали для ребят уроки творчества. Они разнообразны по 

содержанию. Так, ученики выражают свое отношение и видение к прослушанным 
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музыкальным произведениям через письменные работы: сочинения собственной 

музыки, подбора на слух полюбившегося музыкального произведения, рисунки, 

кроссворды, тестовые задания и т.д. Очень часто дети поражают своими замечательными 

работами, увлеченностью, разнообразными творческими способностями. Такие занятия 

способствуют активизации учащихся, повышению интереса к знаниям, развивает детей 

с учетом их возраста и творческих наклонностей.  

Так, к примеру на уроке музыкальной литературы изучается тема «Биография 

Н.Тлендиева»/ 3 класс/. Здесь занятие проводится во взаимосвязи с другими предметами-

музыкальная литература, сольфеджио, музыкальный инструмент, рисование. Ребята 

заранее готовятся по этой теме. Делятся на несколько групп. Первая группа 

«Художественный центр». Они оформляют класс фотоиллюстрациями, рисунками, 

буклетами, которые приготовили сами, дают аннотации к каждой работе. Вторая группа 

«Клуб знатоков» делится на 2 лагеря: 1-защищает реферат (рассказывают о жизни и 

творчестве Н.Тлендиева), 2-задают вопросы первому лагерю. Третья группа 

«Музыкальный центр» знакомит ребят с музыкальными произведениями Н.Тлендиева 

(исполняют на домбре кюй «Ата толғау» и на кобызе песню «Құстар»).  

В заключении урока группа «Игровой центр» предлагают игру в «Музыкальное 

лото». Класс делится на 2 команды. На столе разложены 2 игровых поля с ячейками, в 

которых написаны названия жанров «кюй», «песня», «опера», «музыка к кинофильмам», 

а также кружки с названиями произведений Н.Тлендиева. Необходимо расставить 

кружки в соответствующую ячейку. Кто быстрее и правильнее справится с заданием, та 

команда и побеждает. 

В конце урока подсчитываются баллы, выставляются оценки. Дается домашнее 

задание: На доску вывешивается таблица-модуль, по которой ученики могут сделать 

краткий конспект биографии любого композитора, в данном случае Н.Тлендиева: 

Годы 

жизни 

Место  

рождения 

Место и 

годы  

учебы 

Место и 

годы 

работы 

Вклад 

композитора 

В  

музыкальную  

культуру 

Произведения 

композитора 

      

 

«МУЗЫКАЛЬНОЕ  ЛОТО» 

/ на  примере  произведений Н.Тлендиева/ 

1. «Сарыжайлау» 2. «Ата  толғау» 3. «Махамбет»  4. «Университет» 5. «Қош   

керуен»  6. «Елім  менің» 7. «Алтын  таулар»   8. «Менің  атым  Қожа» 9. «Құстар» 
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Таким образом, каждый учитель музыки, используя современные инновационные 

методы обучения в преподавании в условиях модернизации, открывает для себя новые 

интересные возможности в профессиональной деятельности, благодаря чему для 

учителя – работа, а для его учеников – обучение станут радостнее и увлекательнее. 
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Мақалада қабілет пен дарындылықты анықтау жолдары көрсетілген. Қабілет 

пен дарындылыққа жеке  анықтама берілген. Қабілеттің жеке және арнайы түрлері 

сипатталған. Оқушының бойындағы қабілет пен дарындылықты анықтап, дамыту 

үшін мұғалім өзінің алдына қандай мақсаттар мен міндеттерді қоюы керек жайында 

айтылған. 

Тірек сөздер: қабілет, дарындылық, дарынды бала 

 

В статье отражены пути выявления способностей и одаренности. Выдано 

отдельное определение способности и одаренности. Описаны индивидуальные и 

специальные виды способностей. Показаны как учитель должен ставить перед собой  

цели и задачи для выявления и развития одаренности учащихся.  

Ключевые слова:способность, одаренность, одаренный ребенок 

 

The article reflects the ways of identifying abilities and giftedness. Issued a separate 

definition of ability and giftedness7 Individual and special types of abilities are described. 

Showing how a teacher should set goals and objectives for identify and develop the abilities 

and talents of students. 

Key words: ability, giftedness, gifted child. 

 

  Бастауыш  мектеп оқушысының  жеке  тұлғасын  қалыптастыру, оның  рухани  

әлемін  байыту, сабаққа  ынта-жігерін  арттыру, жеке  дарындылығын  дамыту -  бүгінгі  

таңдағы  негізгі  мәселелердің  бірі. Олай болса, алдымен қабілет пен дарындылық 
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дегеніміз не соны анықтап алуымыз қажет.   

1940 жылы «Қабілеттілік және дарындылық» атты мақаласында Борис 

Михайлович Тепловтың ойынша: Дарындылықты қабілеттің және ортаның 

факторларының үйлесімділігін, болашақта табыстарға жетудің бірден –бір жолы ретінде 

қарастырған1, б.12. 

Қазіргі кезде жекелік, дарындылық, данышпандық, таланттылық, дарынды 

балалар және балалар дарындылығы түсініктері кеңінен қолданылады. Осыларды 

тізбектеп қарастырайық: жекелік- қабілеттілік- дарындылық-талант. 

«Жекелік» кейбір анықтамалардың қайталанбайтындығын көрсетеді, адам 

бойындағы психиканың ерекшелігі, қабілетінің қайталанбайтындығын көрсетеді. 

Ережеге сәйкес, «жекелік» жеке тұлға бойындағы қабілеттердің жан -жағындағыларға 

ұқсамауы. Әр бала ерекше, бірақ кейбір балалардың ерекшелігі өте жарық көрінеді, яғни 

көзге түседі, басқаларды ескеру мүмкін емес. 

Жекеліктің қалыптасуына өсіп отырған орта, қауымдастық, бала кезіндегі 

тәрбиенің ерекшеліктер ықпал етеді. Жеке дарын иесі болу – ол өзінше ойлап білу, жаңа 

ойларға үлес қосу. 

Тұқым қуалаушылық және физиологиялық ерекшеліктер. Тұқым қуалаушылық 

адамның сыртқы пішін ерекшелігін сақтап беріп отырады. Физиологиясы олардың мінез 

құлқы туралы айтады. 

Қоршаған ортаның ықпалы адамның жеке дарындылығын қалыптастырады. 

Адамның жекелік дарындылығына мәденит және әлеуметтік жағдай өте қатты әсер етеді. 

Жекелік тәрбиеленіп отырған жанұяға байланысты. Жекелікке тәрбиелініп отырған 

балабақша, мектеп, және қоғамдық орынның ықпалы өте зор. Жеке тұлғаның 

анықтамасында оның қабілеті маңызды роль атқарады. Қабілетті жеке – психологиялық 

ерекшелік деп қарастырып, әріқарай белгілі бір істің табысты аяқталуына ықпал етеді. 

Оқушылар бірдей жағдайда әр түрлі жетістікке жететін болса, онда жақсы игерген 

оқушыны талапқа сай қабілеттілік танытты дейтін болса, кейбіреуінде ол жоқ. 

Сонымен, «Қабілеттілік деп – белгілі бір іс-әрекетте ең тәуір нәтижеге жетуге 

мүмкіндік беретін адамның жеке-дара психологиялық ерекшеліктері айтылады» 2, б.10. 

Қабілеттілік жалпы қабілет және арнайы қабілет болып бөлінеді. Жалпы қабілет 

негізінен ойлауға қатысты болып келіп, оның аңғарғыштық, ойланғыштық, дербестік, 

сыншылдық, икемділік т.б. қасиеттерінен көрініп отырады. Жалпы қабілет адамның өзін 

ой-әрекеттерінің түрлі салаларынан көрсете білуге мүмкіндік жасайды. Жалпы қабілеті 

дами білген оқушы математика, физика, биология, әдебиет сабақтарын бірдей жақсы 

игеріп, мектеп шеберханасы, тәжірибе алаңы, лабораториядағы түрлі еңбек 

тапсырмаларын да сәтті орындап отырады. 

«Дарындылық — адамның өз бейімділігі арқылы, шығармашылық 

дарындылықпен жұмыс істеу арқылы қалыптасатын қасиет» 3, б.27. 

Әр баланың бойында табиғат берер ерекше қабілеті, дарындылығы болады. 

«Бұлақ көрсең көзін аш» - дегендей, осындай баланың бойындағы дарындылық қасиетін 

дамыту көбіне мұғалімдердің кәсіби біліктілігіне байланысты екендігі айдан анық. Жаңа 

«субъект-субъект» оқыту парадигмасымен жұмыс жасау, әр баланың бойындағы 

дарындылық қасиеттерін анықтап, дамыту, мектепте өз дәрежесінде жүргізілуі керек.  

Дарындылық пен қабілеттіліктің не екенін, оқушы дарындылығын анықтайтын 

психодиагностикалық әдістемелердің тиімділігін, нәтижелілігін білетін мұғалім ғана 

дарынды оқушымен нәтижелі жұмыс істей алады. Дарынды оқушымен жұмыстың негізгі 

мақсаты - олардың шығармашылық дарындылық жұмыста өзінің қабілетін іске асыруға 

дайындығын қалыптастыру4, б.46. 

Ал мақсатқа жету - оқу бағдарламасын тереңдетіп оқыту және оқушылардың 

танымдық белсенділігін дамыту арқылы жүзеге асады. Баланың дарындылығын анықтап, 

олармен жұмыс жасау қалай жүзеге асырылуы керек? Ол үшін oқушының 
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дарындылығын анықтап, дамыту үшін әр пән мұғалімі өзінің алдына мынандай 

мақсаттар мен міндеттерді қоюы керек: 

1. Дарынды оқушының ақыл-ойының, эмоционалдық және әлеуметтік дамуы мен 

ерекшеліктерінің өзіндік ашылу деңгейі мен өлшемін ескеру;  

2. Жан-жақты ақпараттандыру;  

3. Коммуникативті бейімдеу;  

4. Дарынды оқушының шығармашылық дарындылық бағытының ашылуына, 

дамуына, қоршаған ортаға өзін-өзі жарнамалауына көмек көрсету.  

Осы мақсаттар мен міндеттерді орындауда мектеп ұстаздары мынандай жұмыс 

түрлерін өз іс-тәжірибелерінде пайдаланса өз өнімді нәтиже алмақ: 

1. Икемді және ұтқыр оқу жоспарын құру;  

2. Жеке пәндерді оқытуда тәуелсіз қозғалыс жасау;  

3. Дарынды оқушының өзінің жұмысын өзі жоспарлап, шешім қабылдауына 

ықпал ету;  

4. Дарынды оқушының қызығушылығына байланысты оқу жоспарын құру5, 

б.73. 

Осындай жұмыс түрлерін ұйымдастыруда ұстаздар мынандай мәселелерге баса 

назар аударулары керек: 

1. Пән сабақтарында шығармашылық дарындылық сипаттағы тапсырмаларды 

іріктеу, орындау, талдау жұмыстарын жүйелі жүргізуге;  

2. Дарынды оқушылардың білім деңгейі мен олардың өз мүмкіндіктерін 

пайдалану көрсеткішін арнайы әдістемелер бойынша жүйелі түрде тексеріп отыруға;  

3. Сабақтан тыс мезгілде жүргізілетін жұмыстарға - пәндік олимпиада, ғылыми 

конференцияға, интеллектуалдық турнирлер мен шығармашылық дарындылық 

байқауларға дайындық жұмыстарын жыл бойы жоспарлы жүргізуге;  

4. Білім беру мекемелерінде дарынды оқушылар үшін арнайы сыныптар мен 

топтар құрып, оқу бағдарламаларын жеделтетіп оқытуды ұйымдастыруға.  

Ал, енді бұл мақсаттар мен міндеттердің нәтижесі дарынды оқушымен 

жұмыстағы өткізілетін пән олимпиада жетістіктерінен байқалатыны белгілі. 

Ғалымдардың айтуынша, жалпы адамның қолынан келмейтiн нәрсе жоқ. Талпынсаң 

вундеркинд болу да, полиглот болу да өз қолыңда. Дарындылықты қалыптастыруға 

болады. Ой еңбегiмен жиi шұғылдансаң, данышпандықтың да ауылы алыс емес. 

Дарынды балаларды анықтау - баланың дамуын таңдаумен байланысты ұзақ 

процесс. Осы айтылғандарды ескере отырып, дарынды балаларды анықтаудың мынадай 

ұстанымдары тұжырымдалды:  

1. Баланың қызығушылығы мен бейімділігіне барынша сәйкес келетін қызмет 

аясында баланың іс-әрекетіне талдау жүргізу; 

2. Дамытушылық ықпал ете отырып, баланың психологиялық кедергілерін жоюға 

мүмкіндік беретін тренингтік әдістерді пайдалану; 

3. Баланың дарындылық белгісін оның психикалық дамуының нақты деңгейінде 

ғана емес, сондай-ақ оның болашақтағы даму мүмкіндігін де есепке ала отырып бағалау;    

4. Жұмыс нәтижесін талдау, бақылау, әңгімелеу, мұғалімдер мен ата-аналардың 

сипаттамалық бағалары; 

5. Түрлі ақпарат алу көздерін пайдаланып, бала қабілеттерін кең көлемде қамтуға 

мүмкіндік беретін баланың мінез-құлқы мен іс-әрекетін жан-жақты бағалаудың кешенді 

сипаты. Білім беру жүйесінде жаңаша мазмұн беру арқылы жан-жақты дамыған 

шығармашыл, рухани ой-өрісі кең жеке тұлғаны тәрбиелеу міндеті тұр. 

Қорыта айтқанда, оқушы бойында қабілет пен дарындылықты дамытуда үздіксіз 

құлшыныс, оқуға, білім  алуға деген ұмтылыс  ұдайы өшпей,  күннен күнге дами түсуі 

қажет. Сонда ғана оқушы бойында  білім  нұры  тасып, сыныптан сыныпқа көшкен  сайын  

оқушының  ішкі  дүниесі,  сыртқы  ортамен  байланысы  дамып, оқушы  дүниетанымы 
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Ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттің эмоциялық денсаулығын 

қамтамасыз ету мәселесі, қазіргі заманғы әлеуметтік қатынастар мен жоғары өмір 

сүру қарқыны жағдайында ерекше өзектілікке ие болды. Бұл мақалада, сыртқы 

ортадағы тұлғаның динамикалық тепе-теңдігінің көрсеткіші ретінде, ерекше білім 

беру қажеттіліктері бар студенттердің эмоциялық денсаулығы мәселелері 

қарастырылады. 

Тірек сөздер: эмоциялық денсаулық, ерекше білім қажеттілігі, студенттерді 

психологиялық қолдау 

 

В современных социальных условиях высоких темпов жизни, особую 

актуальность приобрела проблема обеспечения эмоционального здоровья студента с 

особыми образовательными потребностями. В данной статье рассматриваются 

вопросы эмоциональногое здоровья студентов с особыми образовательными 

потребностями, как показатель динамического равновесия личности во внешней среде.  

Ключевые слова: эмоциональное здоровье, особые образовательные 

потребности, психологическая поддержка студентов. 

 

In modern social conditions of high rates of life, the problem of providing emotional 

health of the student with special educational needs acquired special relevance. This article 

discusses the issues of emotional health of students with special educational needs, as an 

indicator of the dynamic balance of the individual in the environment.  

Key words:emotional health, special educational needs, psychological support of 

students. 

 

Тұлғаның қалыптасуы, оның шығармашылық әлеуетін дамыту, адамның өзін-өзі 
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жүзеге асыруы көптеген факторларға байланысты, олардың ішінде оның эмоциялық 

жағдайы мен көңіл-күйі елеулі орын алады. Эмоциялық денсаулықты сақтау проблемасы 

барлық уақытта, кез келген жас кезеңіндегі адамдар үшін өзекті болғанмен де, 

эмоциялық саласы неғұрлым сезімтал, ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғалар 

үшін, айтарлықтай маңызға ие. Ерекше білім беру қажеттіліктері (ЕББҚ) бар студенттің 

эмоциялық жағдайы мен психологиялық қолдауын қамтамасыз ету мәселесі қазіргі 

заманғы әлеуметтік қатынастар мен жоғары өмір сүру қарқыны жағдайында әсіресе 

өзекті. ЕББҚ бар студенттердің эмоциялық денсаулығын  сақтау және қалпына келтіру 

проблемасы, әлеуметтік-қоғамдық жағдайларының өзгеруіне бейімдеу талабымен 

байланысты. Психологиялық-педагогикалық ғылымдарда мүгедектігі бар студенттердің 

эмоция мәселесі, қазіргі таңда мынадай сұрақтарға әлі де жауап іздеуде: Жоғары оқу 

орнына келген ЕББҚ бар студент тұлғасын қандай эмоциялар қозғайды, білім беру үрдісі 

қалай әсер етеді және ол не сезінеді? Мұндай эмоциялар мен сезімдер 

айырмашылықтары жайлы оқытушыларда ақпарат болған жағдайда,  олар білім 

алушыларға қолдау көрсетіп көмектесе алар еді. Бұл мәселе, мүмкіндігі шектеулі 

студенттер үшін де ерекше маңызды. Біздің ойымызша, олардың денсаулығының 

нашарлаған жағдайы елеулі әлеуметтік салдарға әкеп соқтырды: кәсіби білім алу, 

жұмысқа орналасу мүмкіндігін шектеп қоғам мен мемлекеттің экономикалық және 

әлеуметтік жоғалуын едәуір арттырады. 

Тұлғаның эмоциялық денсаулығын зерттеу барысында, ғылыми еңбектерде 

тікелей осы мәселелерге қатысты зерттеулер өте аз екендігіне және бұл мәселе көбінесе 

тұлғаның эмоциялық дамуы контекстінде талқыланатынына көзіміз жетті.  

Эмоциялар, әдетте, адам субъективтілігінің көрінісі болып табылады. Субъектінің 

қызметін анықтайтын жағдайлар оның эмоциялық қарым-қатынасына енсе ғана, ішкі 

психологиялық тұрғыдан әсер ететіні дәлелденген. Адам өміріндегі эмоциялардың рөлі 

оның қоршаған ортамен өзара іс-қимылы процесінде атқаратын функцияларға 

негізделген. Жалпы эмоциялардың функциясы-іс-әрекеттің ішкі реттелуі. Оның жеке 

белгілері ретінде дәстүрлі түрде бағалау, ынталандыру, белсендіру, синтездеу, 

экспрессия және мағыналық қалыптастыру қызметтері туындайды. Эмоциялар адамның 

қажеттіліктерін қанағаттандыру және мақсаттарға жету үшін заттар мен жағдайлардың 

мәнін тікелей бағалайды және көрсетеді. Сонымен қатар, эмоциялар қандай да бір 

заттардың, құбылыстар мен қажеттіліктердің, жеке адамның мүдделері мен 

ұмтылыстарының арақатынасын көрсетеді. Болып жатқан жағдайды бағалау 

функциясынан әрекетке итермелеу функциясы туындайды. Бағалау белгісіне (оң немесе 

теріс) байланысты іс-әрекет талап етілетіндерді игеруге, не сәтсіз әрекетті тоқтатуға, не 

басқасын таңдауға бағытталуы мүмкін. Жүйке орталықтарының және жалпы ағзаның 

белсенділігі эмоция функциясы ретінде орталық жүйке жүйесінің және оның жекелеген 

құрылымдарының қызметінің соңғы оңтайлы деңгейін, атап айтқанда, адамның тонусы 

мен сергектігін реттеу блогын қамтамасыз етуде көрінеді. Қуаныш сезімдері, қызмет 

жетістігіне сенімділік адамға қосымша күш береді, қарқынды және қауырт жұмысқа 

итермелейді. Жалпы алғанда, эмоциялық күй субъектінің дәл сол уақыттағы сезімдеріне, 

мазасыздануы мен толқуларына байланысты айқындалады. Адамның ішкі дүниесінің 

сипаттамасы ретінде, психологияда эмоциялардың мәні «субъектіде әрекет ететін 

құбылыстар мен жағдайлардың маңыздылығын тікелей сезімдік уайымдар түрінде 

көрсететін қажеттіліктер мен себептерге байланысты психикалық процестер мен 

жағдайлардың ерекше класы» деп түсініледі [1, 107б.]. Отандық және шетелдік 

ғалымдардың зерттеулерінің нәтижелері бойынша мүгедектігі бар студенттердің үштен 

бірі өз өміріне қанағаттанбаған [2, 75б.]. Бұл жағдайда, денсаулық өмірмен 

қанағаттанудың құраушы факторы ретінде. Көптеген ғылыми нәтижелер, сондай-ақ, 

«бақыт» пен «өмірге субъективті қанағаттанушылық», сияқты көрсеткіштерді 

эмоциялық денсаулықтың бір бірімен байланысты өзара тығыз белгісі деп пайымайды. 
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Бақыт көрсеткіші негізінен сезімді өлшейді, ал қанағаттанушылық - оқиғалардың 

когнитивті бағасы де көрсетеді ғалымдар өз еңбектерінде. Шетелдік психологияда 

Э.Динер және оның әріптестерінің жеке тұлғаның субъективті эмоциялық денсаулықты 

зерттеу арнасында жасаған тұжырымдамасы да кеңінен мойындалған [3, 67б.]. Осы 

тұжырымдамаға сәйкес өмірмен қанағаттанушылық ретінде аффективті 

компоненттермен араласпайтын субъективті эмоциялық денсаулықтың когнитивті 

компоненті қарастырылады. Қанағаттанушылық жаһандық баға ретінде анықталады 

«жақсы өмір» субъективті стандарттар призмасы арқылы дербес құрастырылады немесе 

әлеуметтік ортадан дайын түрде сіңіріледі [4, 80б.].  

Студенттік кезең белсенді және қауырт, ал ерекше білім беру қажеттіліктері бар 

жастар үшін, бұл психофункционалды өзгерістер кезеңі. Сондықтан, осы жас кезеңіндегі 

тұлғаға сыртқы әлеуметтік жағдайлардың әсері ерекше айқын байқалады. Адамдардың 

осы санаты туралы айтқан кезде, біз әр түрлі сыртқы факторлардың әсерінен жеке 

тұлғаның сыни өзгеруінің өсу қаупінің жоғары дәрежесін айқын елестетуіміз керек. 

Әлеуметтік фактор ЕББҚ бар адамдардың сырқаттанушылығының регрессиясылық 

детерминантосы болып табылуы да әбден  мүмкін. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар 

тұлғалар дені сау студенттерден ерекшеленетінін Г. Лэнсдаун «сыртқы түрі бойынша да, 

мінез-құлқы бойынша да айырмашылықтары болуы мүмкін» деп атап өткен. Сондықтан, 

мұндай студенттер білім алуда ғана емес, жалпы әлеуметтік өмір сүру барысында, 

қосымша назарды, позитивті қарым-қатынасты қажет етеді [5, 19 б.]. Ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар студенттердің эмоциялық денсаулығы мәселесін, оның эмоциялық 

көңіл-күйін   зерттеу, тұлғаны  жағымсыз эмоциялардан, қорқыныш, өшпенділік, 

зұлымдық, қызғаныш, сияқты кері психикалық жағдайлардан сақтап қалу деп санаймыз. 

Сонымен ЕББҚ бар тұлғаның эмоциялық денсаулығы, бұл адам өзінің іс әректі табысты 

жүзеге асыра алатын, қарапайым өмірлік күйзелістерді жеңе алатын, өнімді және жемісті 

жұмыс істейтін, сондай-ақ өз қоғамдастығының өміріне үлес қоса алатын әл-ауқат 

жағдайы. Осы шеңберде, біз ЕББҚ бар  студенттердің эмоциялық денсаулығына әсер 

ететін жағдайларды, бірнеше топқа бөліп қарастырып көрдік: 

1.әлеуметтік нормаларға, ережелерге, заңдарға сәйкес өзін-өзі басқару қабілеті 

адамның өзінің әлеуметтік және мәдени рөлдерін дұрыс орындауы. 

2.өз-өзімен үйлесімді өмір сүре білуі, адамның шындыққа бағдарлануы. 

3.әсемдікке сезімталдық, әзіл сезімі, альтруизм, шығармашылыққа бейімділігі. 

Сонымен, біз ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттердің эмоциялық 

денсаулығын сақтап қалуды жүзеге асырудың келесі тәсілдерін қарастырдық:  

-өзін-өзі реттеу және стрессті басқару дағдыларын дамыту; 

-коммуникативтік дағдыларын дамыту  

- төзімділігін, сыни ойлауды, шексіз қарым-қатынас дағдыларын, диалог 

мәдениетін дамытуға бағытталған дамыту бағдарламаларына, тренингтерге қатысу; 

-шындықты қабылдау және өзін түсіну және қабылдау және ерік-жігер мен 

белсенділікті арттыру;  

Яғни, «Эмоциялық денсаулықты қалыптастыру, сақтау, нығайту үшін қандай 

жағдай жасау керек?» деген сауалдың жауабын білген тұлға фрустрацияларға, 

мазасыздануларға, стресстерге, әр түрлі суицидтерге, тұлғаішілік келіспеушіліктерге 

тәуелді болмауы ықтимал. 
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Мақалада  қазіргі Қазақстандағы жаңа қоғамдық-экономикалық жағдайдағы 

құндылықтар мен жастардың өзіндік сезімінің қалыптасуындағы өзгерістер, қоғамның 

дамуындағы жаңа тенденцияларына орай тұлға бойындағы орын алып отырған құндылық 

бағдар өзгерістерінің мәні зерттеуге алынып қорытынды нәтижелері беріліп отыр. 

Сонымен бірге құндылық, құндылық бағдардың жастар өміріндегі алатын орны мен жас 

ерекшелігіне қарай өзгеріс процесінің орын алуындағы ерекшеліктер беріліп отыр.  

Тірек сөздер: құндылық, құндылық бағдары, аксиология, тұлға, даму, қалыптасу,  

сана, сезім, дүниетаным, мәдениет, морал, ішкі құндылық.  

       

В статье рассматриваются вопросы формирования самосознания молодежи и 

изменение ценностных ориентиров личности, связанные с тенденциями в условиях нового 

общественно-экономического развития в современном Казахстане, вместе с тем, 

ценностные ориентиры молодежи в зависимости от возраста оказывают огромное 

влияние  на характер процесса  становления личности. 

Ключевые слова: ценность, ценностная ориентация, аксиология, личность, 

развитие, сознание, чувство, мировозрение, культура, мораль, внутренние ценности 

 

The article discusses the formation of the consciousness of the youth and changing value 

orientations of the personality associated with trends in the new socio-economic development in 

modern Kazakhstan, however, value orientations of young people depending on age have a huge 

impact on the nature of the process of identity formation 

Key words: value, value orientation, axiology, personality, development, consciousness, 

feeling, worldview, culture, morality, internal values 

               

Қазіргі заман өзінің жаңартпашылдық өзгерістері мен әлеуметтік, экономикалық 

жаһандану жағдайында тұлғаның дамуы мен құндылықтар жүйесінің өзгеруіне әкеліп соғып 

отыр.  Жаңа қоғамдық-экономикалық жағдайдағы құндылықтар мен жастардың өзіндік 

сезімінің қалыптасуы және қоғамның дамуындағы жаңа тенденциялары мен өмірдің барлық 

жақтары күннен күнге сапалы өзгерістерге ұшырап отыр.  Адамның әлеуметтік ортаға 

қатынас жүйесінің негізгі элементі құндылықтарды бағалау болып табылады. Құндылықтар 

адамдардың әлеуметтік өзара әрекеттестігін, олардың қызығушылықтарының келісуі мен 

күресуі және адамның мінез-құлқы мен тұлғаның әлеуметтік өмірінің стратегиясын реттеп 

отырады. Қазіргі қоғамға өзіндік құндылықтық көзқарасы қалыптасқан, тұлғалық 

мәдениеттің жоғары деңгейіне ие жастардың тұрақты қатарының қажеттілігі артуда. 

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шiлдеде бекітілген «Бiлiм туралы» Заңында: 
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«Оқу орындарында белсендi азаматтық ұстанымы бар жеке адамды тәрбиелеу, 

республиканың қоғамдық-саяси, экономикалық және мәдени өмiрiне қатысуы және жеке 

адамның өз құқықтары мен мiндеттерiне саналы көзқарасын қалыптастыру қажет» - деп 

талап қойғанын байқаймыз  [1, 322 б]. Бұдан біздер еліміздің мүдірмей алға қарай дамуы 

үшін өмірлік құндылықтары түзу қалыптасқан адамдар тобын құру қажет екенін көреміз.  

Құндылық жалпы алғанда дүниетаным  принципі десек, адам мүмкіншілігінің шексіз 

екендігін мойындау, өзін-өзі дамыту қабілетіне деген сенімі мен ерік бостандығын және 

абыройын қорғау, адамның бақытқа жету жолындағы құқығы мен оның барлық 

сұраныстарын қамтамасыз ету- қоғамның түпкілікті мақсатына айналып отыр. Адамзат 

жинақтаған тәжірибені келесі ұрпаққа беру мақсатында сақтай отырып, оқытуды ізгілендіру 

үрдісінде негізгі бағдарды жеке тұлғаны жан-жақты дамуына әсер ететін құндылықтық 

көзқарасын арттыруға, ішкі рухани қуатын қалыптастыруға баса назар аударылуда. 

Құндылық бағдар мәселесімен келесі ғылымдар айналысады: аксиологиялық құндылық, 

философиялық құндылық, әлеумет, жалпы психология, философия, мәдениет 

антропологиясы, педагогикалық психология. Құндылық бағыттары терминін алғаш рет 

АҚШ-қа қоныс аударған поляк шаруаларының өмірлік көзқарастарын зерттеу үшін XX-

жылдары У Томас қолданған [2, 126 б].  Құндылықтар адамзат пайда болған кезден бастап 

адам санасында үнемі өзгеріске еніп, дамып отырды десек те болады. Себебі құндылық 

адамның өзіне, қоршаған әлеуметтік ортаға бір-біріне деген қарым-қатынасы, өмір сүру 

салты, даму деңгейін бейнелейтін құрлымыдық элемент. Құндылықтың сапасы  тұлғаның 

жан дүниесінің дамуы, сана сезімінің деңгейі білімділігі, өнерлілігі, ақылдылығы, 

мәдениеттілігі т.б. көптеген сапалары арқылы өлшенетін болса, құндылық адамның адами 

қасиеті, бір-біріне деген қайырымдылық көрсетуі, мейірімділік  сезімі, іс-әрекеттегі 

адалдығы, әділдігі, өмір сүру салтындағы туыстық, достық қарым-қатынасымен бірігу 

идеясымен ерекшеленеді. 

Ғалым-педагогтар құндылықтың өзгерісін оқушының тәрбие құралын, даму және 

жас ерекшеліктеріне сәйкестігін анықтай отырып, қоршаған ортаның әлеуметтік 

ерекшелігін де ескерген. Ал құндылықтық қатынас әрқашан да субъектінің бойында белгілі 

бір эмоцияларды –қуану, сүйсіну, таңдану, табыну т.б. қамтып дүниетанымдық өзгерісімен 

қалыптасып келген.   Оның ішінде ең жоғарғысы – қасиеттерге табыну бала кезден, ана 

сүтімен бірге, өзінің ана тілі арқылы, мораль негіздері ретінде, өз тарихын, мәдениетін, әдет-

ғұрыптары мен салт- дәстүрлерін игеру нәтижесінде орнығып, кезеңге сай өзгеріске ұшырап 

дамып отырды.  

Құндылықтар мәселесі қоғамның идеологиялық тұғырлары дискредитацияға 

ұшырап, мәдени дәстүрлері құнсызданған кезде, әрбір халық өзін мазалаған сансыз 

сұрақтың ең болмағанда бір бөлігіне жауап табу үшін өзінің өткен тарихы мен мәдениетіне 

бет бұрған кезде, тарихтың өтпелі, дағдарыстық кезеңдерінде өткір қойылып, өзгерістерге 

алып келіп отырған.  

Әдеби шолуларға сүйенсек құндылықтар жіктелуі әртүрлі: философиялық тұрғыдан 

витальды (өмір, денсаулық, игілік, экология және т.б.); әлеуметтік (әлеуметтік статус, 

жағдай, байлық, отбасы, тәуелсіздік және т.б.); діни (Құдай, сенім ғұрып, шіркеу және т.б.); 

моральдық (қайырымдылық, достық, сүйіспеншілік, парыз, адалдық, әділеттік және т.б.) 

эстетикалық (сұлулық, идеал, үйлесімділік, және т.б.); саяси (заңдылық, мемлекеттік, ата 

заң, азаматтық еркіндіктер және т.б.) Осылайша құндылықтар жалпы динамикамен 

сипатталатын мәдени реттеушіліктің қозғалмалы саласын білдіреді.  

Педагогикалық сөздікте: құндылық адамның ішкі құқы, ізгілігі, адамдармен қарым-

қатынасы, іс-әрекет кезіндегі көрсететін қайырымдылығы тұрақтылығы, мейірімділік 

жүйесі- делінген. Педагогикалық тұрғыдан рухани-адамгершілік құндылық тәрбие арқылы 

жүзеге асады. Негізінен рухани адамгершілік құндылықтар адам бойынан бастау алады. 

Себебі адам жаратылысы өмірге өзіне қарым-қатынасы, тұрмыс тіршілігі саналы іс-әрекеті 

мен сезімі арқылы өлшеніп сараланып отырады.  
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Бірақ осы құндылықтардың өмірдегі мәнін түсініп, талдап, саралап қабылдайтын бұл 

-адам санасы. Адам санасында бірінші құндылықты анықтау үшін белгілі бір себепке 

байланысты қажеттілік оянады, әрі қарай сол қажеттілікті қанағаттандыру жолында өз 

алдана мақсат қойып өзі үшін құндылық негізін анықтап алады. Негізгі рухани-адамгершілік 

құндылықтар бұл адам бойынан бастау алады десек те болады. Себебі рухани-адамгершілік 

құндылықтар адам жаратылысы, олардың өмірге қарым қатынасы, тұрмыс тіршілігі, санлы 

іс-әрекеті мен сезамі  арқылы өлшеніп, сараланып отырады. Сондықтан ең жоғары 

құндылықтардың өзегі - бұл адами қасиеттер және адам екендігі қоғам дамуында әрдайым 

дәлелденіп келген.  

Құндылық өзгерісін зерттеген уақытта  «құндылық» түсінігін жоғарғы ғылыми 

деңгейде қарау керек деп білеміз. «Құндылық» ұғымының мазмұнынан ғалымдар                 

А.Г. Здравомыслов, [3, 212 б]. М.С. Каган[3, 120 б]., В.П. Тугаринов, [4, 68 б]. және басқалар 

қоғамдық сананың барлық түрлерінің мынадай белгілерін айқындайды: маңыздылығы, 

пайдалылығы, қажеттілігі, анық мақсатқа ие болуы. В.Т. Тугаринов адамдар нені 

қастерлейді, соның барлығы құндылық деп анықтайды. Ол – зат, табиғат құбылыстары, 

қоғамдық үрдістер, адамның іс-әрекеттері, мәдени құбылыстары болуы мүмкін. Осыған 

орай адам ой-санасының өзгеріп толығып отыруы құндылықтың таңдалуына, осылай 

бұрынғы ол үшін құнды дүниенің негізі қазіргі уақыттағы құнды құбылыстың өз 

қажеттілігінен туындауына орай өзгеріске ұшырайтындығы дәлелденген.  

А.Г. Здравомыслов құндылықтардың өзгерісін адамдардың рухани іс-әрекеті, рухани 

байлығы, жалпы айтқанда рухани мәдениетінің өзгеріске енуіне орай деп біледі. Зерттеу 

тақырыбына сәйкес  М. Рокичтің "құндылық бағдарлары" әдістемесі бойынша жүргізілген 

тәжірибе деректеріне тоқталсақ: сыналушы студент жастардың сауалнама барысында 

алынған нәтижелер бойынша бірінші орын "отбасы" деп белгіленгендер сыналушылардың 

60% - ы үшін маңызды болды; респонденттердің 30% - ы үшін "өзін-өзі жетілдіру" құндылығы 

басым болды; "денсаулық" құндылығы сыналушылардың 5% - ы үшін маңызды болып 

табылады; "мамандық" құндылығы сұралғандардың 5% - ы үшін басты болып табылады. 5% 

Өзін-өзі жетілдіру; 60% -ы отбасы орын алады; осы прфессия бойынша іс жүзінде алған 

білімдерін меңгеру болып табылды. Бұл сауалнама бітіруші түлектер арасында жүргізілген 

болатын. М. Рокичтің "құндылық бағдарлары" әдістемесі бойынша нәтижелерді талдау 

барысында сыналатын терминалдық құндылықтар тізімінде бірінші орынды "Денсаулық" 

(физикалық және психикалық) құндылығы алады, ол зерттелетін студенттердің 42,1% - ы 

үшін басым болып табылады. Екінші дәрежелі орынды Бақытты отбасы өмірі құндылығы 

алады, ол сыналушылардың 21% үшін маңызды болды. 

Үшінші орынға өзіне деген сенімділік құндылығы анықталды (ішкі үйлесім, ішкі 

қарама-қайшылықтардан еркіндік, күмән), ол респонденттердің 10,5% үшін маңызды болып 

табылады. 

Тізімде ұсынылған басқа құндылықтар сыналушы студенттер үшін тең дәрежеде 

маңызды емес болып шықты. Бұл құндылықтар: 

- өмірлік даналық (ой-пікірдің кемелденуі және өмірлік тәжірибеге қол жеткізу; 

- махаббат (сүйікті адаммен рухани және физикалық жақындық); 

- өнімді өмір (өз мүмкіндіктерін, күші мен қабілеттерін барынша толық пайдалану)); 

- даму (өзімен жұмыс істеу, үнемі дене және рухани жетілдіру); 

- ойын-сауық (жағымды, ауыртпалықсыз уақыт өткізу, міндеттердің болмауы); 

Аспаптық құндылықтар иерархиясында "өміршеңдік" (әзіл сезімі) құндылығы 

басым, ол сыналушылардың 21% үшін маңызды болып табылады, "тәрбиелілік" (Жақсы 

мәнерлер) құндылығы сұралғандардың 15,7% үшін маңызды болып табылады торое және 

понденттер үшін маңызды. 

Студенттердің 10,5% - ы үшін мынадай құндылықтар басымдылық танытты: 

- ұқыптылық(тазалық), заттарды дұрыс ұстай білу, істерде тәртіп; 

- көзқарастың кеңдігі (басқаның көзқарасын түсіну, өзге де талғамдарды, әдет-
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ғұрыптарды, әдеттерді құрметтеу); 

–адалдық (адалдық, адалдық). 

Құрал-саймандық құндылықтардың ең аз маңыздысы болып мынадай құндылықтар 

табылды:: 

− тәуелсіздік (дербес әрекет ету қабілеті, батыл); 

− білімділік (білімнің кеңдігі, жоғары жалпы мәдениет); 

− жауапкершілік (борыш сезімі, өз сөзін ұстай білу); 

− рационализм (дұрыс және қисынды ойлай білу, ойлана білу, ұтымды шешімдер 

қабылдау); 

− өзін-өзі бақылау (ұстамдылық, өзін-өзі тәртіп); 

− қатты ерік (өз бетімен тұра білу, қиындықтардан бас тарту). 

Жалпы, 4 курс студенттерінің құндылық бағдарларын зерттеу нәтижелері 

терминалдық құндылықтар саласынан денсаулыққа деген қажеттілік, бақытты отбасылық 

өмір сияқты құндылықтар маңызды екенін көрсетті. Өмірлік құндылықтардың 

морфологиялық тестісінен алынған зерттеу деректеріне тоқталатын болсақ  ұсынылған 

көрсеткіштерді талдау "кәсіби өмір саласы" құндылығы өмірлік салалар иерархиясында 

басым болып табылатынын атап өтуге мүмкіндік береді(56 балл). 

Студенттер үшін ең маңызды құндылықтардың бірі "білім беру саласы" (54,7 балл) 

құндылығы болып табылады. 

Отбасылық өмірге деген қызығушылық басым болып, өмірлік саладағы 

құндылықтар иерархиясында (52 балл) болды. 

Респонденттер үшін өмірлік саланың мынадай құндылықтары маңызды болып 

табылды: қоғамдық белсенділік саласы (48 балл); әуестену саласы (46.5 балл) және дене 

белсенділігі саласы (35.5 балл). 

Өмірлік құндылықтар иерархиясында басым құндылықтарға: 

- рухани қанағаттану жетістіктері (40 ұпай). 

"Жоғары материалдық жағдай" құндылығы өмірлік құндылықтар тізімінде екінші 

орында (37.5 балл). 

Сыналушылар үшін белсенді әлеуметтік байланыстардың маңыздылығы жинаған 

баллдар саны бойынша өмірлік құндылықтар тізімінде үшінші орында тұр. 

Студенттердің аз бөлігі мынадай өмірлік құндылықтарға ие: өзін дамытуға ұмтылу 

(36.3 балл); жеке даралығын сақтау (36.1 балл); креативтілік (34.6 балл); жеке бедел (32.1 

балл). Бұл факт, жоғарыда аталған өмірлік құндылықтар зерттелетін кезеңде 

сыналушылардың осы іріктеуі үшін маңызды емес екендігін куәландырады. 

Құндылықтарда ең іргелі мәселелер: өмірдің мәні, еркіндік, қауіпсіздік, 

шығармашылық, әлеуметтік әділеттілік, даналық көрініс табады деп болжауға болады.  

Тұлғаның құндылықты бағдарлары оның негізгі құрылымдық компоненті болып 

табылатыны белгілі. Дәл осы құнды бағдарлар тұлғаның қоршаған ортамен қарым-

қатынасының ерекшеліктері мен сипатын анықтайды. Жастардың өмірлік тәжірибесі 

жеткіліксіз, моральдық-этикалық құндылықтар туралы түсінігі тұрақсыз. Проблемалар 

психологиялық теңгерімсіздікпен, материалдық мүмкіндіктер болмаған кезде 

"ересектердің" қажеттілігі мен ниетінің болуымен күрделене түседі. 
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Қазіргі кездегі мектептің қойып отырған талабы-жеткіншек ұрпақтарды негізгі 

пәндермен терең де берік қаруландыру, ал меңгерген ілімдерді күнделікті өмірде өз 

деңгейіндегі іскерлік, шеберлікпен қолдана білу. Мұндай күрделі мәселені мектеп тек қана 

ата-ананың бірігіп жұмыс істеуі нәтижесінде шеше алады. 

Бала тәрбиесінде отбасының рөлі көп жағдайда жаңа әлеуметтік-экономикалық 

қатынастармен анықталады. Ол ата-аналар мен мектептің және қоғамның 

арасындағы нарықтық еңбек қатынасы жағдайында қалыптасады. Нарықтық қарым-

қатынас ата-аналардың отбасындағы бала тәрбиесіне деген жауапкершілік 

сезімін біртабан бәсендеткені байқалады.  

Соңғы кездері мектеп пен ата-аналардың байланысы да күрт төмендеп кетті. 

Себебі, отбасында берілген тәрбие мен мектептегі берілген тәрбиенің арасында 

байланыс жоқ сияқты. Яғни бала, мектеп, ата-ана арасында байланыс жоқ деген сөз. 

Бұл мақалада сынып жетекшісінің ата–аналармен жұмыс істеу қажеттілігі, 

негізгі міндеттері, сынып жетекшісінің ата-аналармен жүргізетін жұмысының 

формалары мен әдістері қарастырылады. 

Тірек сөздер: мектеп, отбасы, сынып жетекші, ынтымақтастық, оқу-тәрбие 

үрдісі, ата-аналармен жұмыс. 

 

Задача современной школы состоит в том, чтобы вооружить подрастающее 

поколение сильными и прочными знаниями по основным дисциплинам, а полученные знания 

уметь творчески применять в повседневной жизни. Такая проблема может быть решена 

школой  только в результате совместной работы с родителями. 

Роль семьи в воспитании ребенка часто определяется новыми социально-

экономическими отношениями. Он формируется в условиях рыночных трудовых 

отношений между родителями, школой и обществом. Рыночные отношения повлияло на 

снижение чувства ответственности родителей за воспитание детей в семье. 

В последние годы связь школы с родителями также резко снизились. Потому что, 

кажется, что нет никакой связи между воспитанием, данным в семье, и воспитанием, 

данным в школе. Тоесть, нет никакой связи между ребенком, школой, родителем. 

В этой статье обсуждается необходимость работы преподавателя класса с 

родителями, основные задачи, формы и методы работы с родителями. 

Ключевые слова: школа, семья, классный руководитель, сотрудничество, учебно-

воспитательный процесс, работа с родителями. 

 

The task of the modern school is to equip the younger generation with strong and solid 
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knowledge of the basic disciplines, and the knowledge to be able to creatively apply in everyday 

life. This problem can be solved by the school only as a result of joint work with parents. 

The role of the family in the upbringing of the child is often determined by new socio-

economic relations. It is formed in the conditions of market labor relations between parents, 

school and society. Market relations have reduced the sense of  parental responsibility for the  

upbringing of children in the family. 

In recent years, the school’s relationship with parents has also declined sharply. Because 

it seems that there is no connection between the upbringing given in the family and the upbringing 

given to the school. I mean, there’s no connection between a child, a school, a parent. 

This article discusses the need for a class teacher to work with parents, the main tasks, 

forms and methods of work with parents. 

Key words:  school, family, class leader, cooperation, educational process, work with 

parents.  

 

Педагогикада ғана емес, тұтастай қоғамда да өздерінің өзектілігін жоғалтпайтын 

мәңгілік тақырыптар бар. Мұндай тақырыптардың арасында- отбасы мен мектептің өзара 

қарым-қатынасы. Қызықтыратыны түсінікті: отбасы мектеппен бірге тәрбие ортасының 

қозғаушы күшінің ең маңызды кешенін жасайды, бұл тәрбие беру үдерісінің ғана емес, 

жалпы қоғамның да табыстылығын анықтайды. 

Мектеп пен отбасы арасындағы қарым-қатынас туралы айтқанда, олардың тәрбие 

беру ісіндегі өзара қарым-қатынас, өзара үздіксіз әрекеттесу және біртұтастық 

қағидаттарына негізделуі керек екенін бірінші кезекте атап өту керек. 

Міндеттерді бөліп алу, отбасылық жауапкершілікті азайту емес, керісінше  

педагогикалық ұжымды қосу арқылы тәрбие беру үдерісін тереңдету - білім беру мен 

тәрбиелеу сапасын жақсартудың жалғыз әдісі. 

Ата-ана қоғамы білім беру мекемесінің контингенті мен оның отбасы мен тұрмыс 

ортасын ескере отырып, нақты тәрбие міндеттерін, педагогикалық әсер ету 

бағдарламаларын әзірлеу және жүзеге асыру кезінде педагогикалық ұжымның әріптесі 

ретінде сезінуі керек. 

Педагогикалық ұжымның отбасымен іс-әрекеті бір-бірімен тығыз байланысты 

педагогикалық көмектің үш негізгі компонентті қамтиды: білім беру, психологиялық, 

делдалдық. 

Білім беру компоненті іс-әрекеттің екі бағытын қамтиды: отбасына балаларды 

оқыту мен тәрбиелеуде көмек көрсету. Оқытуға көмектесу отбасындағы мәселелерді 

болдырмауға және ата-аналардың педагогикалық мәдениетін қалыптастыруға 

бағытталған. Тәрбиелеудегі ең көп тараған қателіктерге мыналар жатады: ата-аналардың 

тәрбие берудің мақсаттары, міндеттері мен әдістері туралы түсінігінің жеткіліксіздігі; 

отбасының барлық мүшелерін тәрбиелеуде бірыңғай талаптардың жоқтығы; балаға деген 

соқыр сүйіспеншілік; шамадан тыс қаталдық; тәрбиені білім беру мекемелеріне жүктеу; 

балалармен қарым-қатынаста педагогикалық тактінің болмауы; дене жазасын қолдану 

және т.б. 

Педагогикалық ұжымның қызметі ата-аналарды отбасында тәрбие берудің түрлі 

мәселелері бойынша оқытуды қарастырады: 

• болашақ балаларды тәрбиелеу үшін ата-аналардың педагогикалық және 

әлеуметтік-психологиялық дайындығы; 

• баланы тәрбиелеуде ата-аналардың жеке үлгісі мен беделінің маңыздылығы, ата-

ананың рөлі, олардың арасындағы қарым-қатынас; 

 отбасындағы әртүрлі ұрпақтар арасындағы өзара қарым-қатынас, балаларға 

педагогикалық әсер ету әдістері, балалар мен ересектер арасындағы оң қатынастарды 

қалыптастыру; 

 балаларды отбасында жынысы мен жасын ескере отырып тәрбиелеу; 



 

54 

Materials of the international scientific-practical conference 

«YOUTH – DRIVING FORCE OF EDUCATION, SCIENCE AND SOCIETY» 

October 25-26, 2019 

 педагогикалық тұрғыдан қараусыз қалған балаларды тәрбиелеудің әлеуметтік-

психологиялық мәселелері, қараусыздық пен үйсіздік баланың психикасына теріс әсер ету 

проблемалары; 

 өзін-өзі тәрбиелеудің мәні мен оны ұйымдастыру, балалар мен жасөспірімдерді 

өзін-өзі тәрбиелеу үрдісін басқарудағы отбасының рөлі; 

• отбасында балаларды тәрбиелеудегі мадақтау мен жазалау; 

• ата-аналардың балаларды тәрбиелеудегі ең жиі кездесетін қателіктері; 

• дене және психикалық дамуында ауытқуы бар  балаларды оқытудың 

ерекшеліктері; 

• отбасында еңбекке тәрбиелеу, мамандық таңдауда балаға көмектесу; 

• отбасындағы балалар үшін еңбек, оқу, демалу тәртібін және бос уақытты 

ұйымдастыру; 

• балаларды адамгершілік, дене, эстетикалық, жыныстық тәрбиелеу; 

• бала кездегі қарым-қатынас туралы идеяларды дамыту; 

• баланың ішімдікке, есірткіге тәуелділігінің, нашақорлықтың, жезөкшеліктің 

себептері мен салдары, балалардың патологиясында ата-аналардың рөлі, балалар 

денсаулығының  ата-аналарының қоғамдық емес құмарлықтарымен байланысы  

Ата-аналарға мұндай білім беруімен қатар, мұғалімдер балаларды тәрбиелеуде 

отбасының рөлін күшейтуге көмектесетін практикалық сабақтарды ұйымдастыра алады. 

Мұғалімдердің тәрбие берудегі көмегі ең алдымен ата-аналармен жүргізіледі, 

оларға кеңес беру арқылы, сонымен бірге баламен тәрбие беру әлеуетін арттыру және 

нығайту мақсатында, отбасына уақтылы көмек көрсету міндетін шешу үшін, арнайы 

тәрбие жағдайларын жасау арқылы. 

Тәрбие қызметі іске асырылатын отбасылық өмірдің негізгі бағыттарына - ата-

аналық борыш, махаббат және қызығушылық жатады. 

Педагогикалық көмектің психологиялық бөлігі екі компоненттен тұрады: 

әлеуметтік-психологиялық қолдау және түзету. 

Әлеуметтік-психологиялық қолдау қысқа мерзімді дағдарыстар кезінде отбасында 

қолайлы микроклиматты қалыптастыруға бағытталған. Бұл жұмысты мектеп психологы 

тиімдірек атқара алады. Көмек толық болуы керек: проблема анықталады, отбасындағы 

тұлғааралық қарым-қатынас, ондағы баланың жағдайы талданады. Әр түрлі әдістердің 

көмегімен отбасындағы жанжалға әкелетін себептер анықталады. Адамдар арасындағы 

қарым-қатынастарды түзету, негізінен дене және психикалық жағдайының бұзылуына 

әкеп соғатын, отбасында балаға психикалық зорлық көрсетілген кезде болады. Мұндай 

зорлық-зомбылыққа қорқыту, баланы қорлау, оның ар-намысы мен қадір-қасиетін қорлау 

жатады. 

Педагогикалық көмектің делдалдық құрамдасы үш компоненттен тұрады: 

отбасылық білім беру мәселелері бойынша ұйымдастыру, үйлестіру және 

ақпараттандыруға жәрдемдесу. Ұйымға көмек отбасылық бос уақытты ұйымдастыру, 

оның ішінде: қызығушылық клубтарын ұйымдастыру, отбасылық мерекелер, жазғы 

демалыстар және т.б. ұйымдастыруға бағытталған. Үйлестіруге жәрдемдесу белгілі бір 

отбасы мәселесін бірлесіп шешу үшін әртүрлі департаменттер мен қызметтерді 

жандандыруға және нақты баланың жағдайына бағытталған. Мұндай проблемалар 

мыналарды қамтуы мүмкін: баланы патронаттық отбасына тәрбиелеуге беру; баланың осы 

отбасына бейімделу үрдісін бақылау; балаларды баспаналарда, балаларға уақытша тұруға 

арналған орындарға орналастыру; баланы отбасына қайтаруды жеңілдету және т.б. 

Ақпараттандыруға көмек оқыту мен білім беру, әлеуметтік қорғау мәселелері 

бойынша отбасыларды ақпараттандыруды қамтамасыз етуге бағытталған. Ол кеңес беру 

түрінде жүргізіледі. Сұрақтар түрлі аспектілерге қатысты болуы мүмкін: балалар, ата-

аналар құқығы, отбасылық қарым-қатынас, балалардың медициналық және 

физиологиялық дамуы және т.б. 
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Осылайша, мұғалім отбасымен жұмыс жасауда бір уақытта бірқатар рөлдерді 

орындайды: 

Кеңесші: отбасында ата-аналар мен балалардың өзара әрекеттесуінің 

маңыздылығы мен мүмкіндіктері туралы, баланың даму ерекшеліктері туралы 

әңгімелейді, балаларды тәрбиелеу бойынша педагогикалық кеңес береді. 

Көмекші:  Отбасылық құқық туралы, отбасындағы тұлғааралық қарым-қатынас 

туралы кеңес береді; нақты отбасына бағытталған оқытудың қолданыстағы әдістері 

туралы хабардар етеді; ата-аналарға отбасындағы баланы қалыпты дамыту мен қолдау 

үшін қажетті жағдайларды жасау туралы түсіндіреді. 

Қорғаушы: ата-анасы ішімдікке, нашақорлыққа құмар болған кезде, балаларына 

қатыгездік көрсеткен жағдайда және осындайдан туындайтын ата-аналардың балаларына 

қарым-қатынастың жоқтығы, көңіл бөлмеуі сияқты  проблемалар кезінде баланың 

құқықтарын қорғайды. 

Түрлі зерттеулер көрсеткендей, қазіргі жас ата-аналардың бәрі бірдей балаларын 

тәрбиелеу әдістерін меңгерген емес. Бұл құбылыстың себептерінің ішінен А.П.Ситник 

келесілерді белгілейді:   

• отбасындағы бала санының аздығы өз іні-қарындастарын күту мен тәрбиелеуде 

тәжірибелік дағдыларды меңгермеуіне әкеледі, отбасылық қатынастар тәжірибесі 

болмайды; 

• үлкендерден бөлек тұру жас отбасыларға балаларын тәрбиелеуде үлкендерінің 

даналығын пайдалануға мүмкіндік бермейді;                                                        

• баланы кішкентай кезінде тәрбиелеу керектігін айтатын халықтық педагогиканың 

дәстүрлері толығымен жоғалып кетті,; 

• Егер бұрын адамдар бір-бірін жақсы танитын ауыл жағдайында ата-аналары 

тәрбиесіз балаларынан ұялса, ал балалар тәртіпсіз қылық жасауға ұялатын болса, онда 

қазіргі қала жағдайында балалар мен ересек тұрғындар арасындағы қарым-қатынас 

дербестігі күшейе түсті;                                                   

• Туындап жатқан әлеуметтік-экономикалық қиындықтар, отбасылардың 

материалдық қамтамасыздандырылмауы ішкіотбасылық эмоционалды көңіл-күй деңгейін 

төмендетеді, отбасындағы жанжалды күшейтеді, отбасылық қатынастар мен тәрбиені 

нашарлатады.                                                                                 

• Ата-аналар саяси немесе көркемдік сипаттағы бағдарламаларды (түрлі 

телехикаялар түрінде) көруге тәуелді болған кезде, балалармен қарым-қатынас жасауға, 

оларды тәрбиелеуге уақыттың жетіспеушілігі. 

Қалай болғанда да, педагогикалық күш-жігерді біріктіре отырып, мұғалімдер мен 

ата-аналар бірлесіп шешуі қажет келесі шарттарды сақтау керек. 

Өзінің сәтсіздігі үшін кінә сезімін жою. Мұғалімдердің пікірінше, ата-аналар 

әрқашан оларды қолдауға, олардың кеңестерін тыңдауға және қажет болған жағдайда 

өздерінің көзқарастары мен іс-әрекеттерін қайта қарауға дайын болуы керек. Дәл осындай 

көзқарас үнемі көңіл қалудың қайнар көзі болады. Біз, мұғалімдер, көбінесе өзімізді бәрін 

білетін ересек адам ретінде санаймыз, сондықтан бізге ата-аналардың жағдайын түсіну 

қиын болады. Нәтижесінде, біз оларға түсіністікпен қарамаймыз, тек айыптаймыз. Әрине, 

содан кейін біз олардың қарсыласуына кездесеміз. 

Мұндай қарым-қатынаспен кінәлілік пен қорқыныш сезімдерін ұялата отырып, біз 

өз әрекеттерімізді қайта қарау мүмкіндігін толығымен жоққа шығарамыз. Мұғалім 

сыныптағы баланың үйдегіге қарағанда «тәртіпті» екенін айтқан кезде, ата-аналар 

өздерінің әлсіздігін сезінеді («ата-ананың жалғыз баламен жасай алмайтынын мұғалім 30 

баламен жасайтыны») немесе, керісінше, бала мүлдем бағынбайды «оны үйде нашар 

тәрбиеледі»).  

Ата-аналар өзін бұзық балалар сияқты сезінеді. Сонымен бірге, ересек адам мен 

жетілмеген баладай сезіну ішкі жанжал туғызады, бұл ата-аналардың білім беру 



 

56 

Materials of the international scientific-practical conference 

«YOUTH – DRIVING FORCE OF EDUCATION, SCIENCE AND SOCIETY» 

October 25-26, 2019 

мекемесіне барғысы келмеуіне немесе мұғаліммен ашық қақтығысқа әкеледі. Мұндай 

қатынастарды жою арқылы ғана мұғалімдерге ата-аналармен ынтымақтастықты 

ұйымдастыруға және оларды педагогикалық іс-әрекетке қатыстыруға мүмкіндік 

береді[7,47б.]. 

Қарым-қатынастың психологиялық этикасы. Бұл мұғалімнің жиналыс немесе кеңес 

өткізу қабілетінде, сондай-ақ әкелермен және аналармен сөйлесу кезінде көрінеді.  

Қарым-қатынастың негізін алғашқы ата-аналар жиналысы салады. Мұғалімдердің 

көпшілігі оны жұмыс уақыты, жалақы және басқа ұйымдастыру мәселелері туралы 

табанды және егжей-тегжейлі ақпараттан бастайды. Ата-аналарды белсенді 

ынтымақтастыққа шақырады, бірақ көбінесе бұл директивті түрде жасалады: сіз 

жасауыңыз керек, сіз міндеттісіз [6, 64б]. 

Сәлемдесу. Баланы осы оқу орнына беру туралы шешім қабылдағаны үшін ата-

аналарға алғыс айту. Ынтымақтастыққа шақыру туралы өтініш білдіру. Таңертеңгілік 

және кешкілік бірлескен әңгімелер баланы жақсы түсінуге көмектесетінін айту: 

ойыншықты не үшін сындырғанын, тақтаға неге шыға алмайтынын немесе неге алғашқы 

сабақтарда ұйықтайтынын. Педагогикалық проблемалар туралы ашық айту 

(«Бұл....барлық отбасыларда болады», «Алғашқы кезде көптеген балаларда ... кездеседі»). 

Бұл қиындықтардың мұғалімге таныс екендігін және оларды шешуге болатындығын 

көрсетеді. Сыныптағы балалар үйге қарағанда көбінесе үлгілі және тәртіпті болатындығы 

туралы «жеңіл» түсінік. Қарым-қатынас неғұрлым қарқынды болса, қайшылықтардың 

себептері көбірек болатыны белгілі. 

Қорытындылай келе, білім берудегі қиындықтар болатыны сөзсіз және жүздеген 

балалармен жұмыс істеудің көп жылдық тәжірибесі бар мұғалімдер кейде қиын 

жағдайларды ана мен әкеге қарағанда жақсы шеше алады деп айту керек. Сондай-ақ ата-

аналарды әрқашан достық кеңестер мен көмектерге сенім арта алатындығына сендіру 

керек. Жиналысқа немесе кеңеске қатысушы әр топта бір қызығушылық немесе проблема 

біріктіретін ата-аналар болады . Егер бұл девиантты мінез-құлықты балалардың ата-

аналары болса, онда мұғалімге әдептілік қажет. Өйткені, әкелер мен аналар, материалдық 

жағдайына және білім деңгейіне қарамастан, балаларына алаңдайды және оларды дұрыс 

тәрбиелей алмағандары үшін кінәлі сезінеді. Олар мектепке барғанды ұнатпайды, өйткені 

олар сөзсіз ұрсады деп күтеді, сондықтан олар жұмыстан қолы босамады  немесе ұмытып 

кеткені туралы айтады. Егер мұғалім оны ештеңеге қабілетсіз, жүрексіз, жауапсыз адам 

деп санамайтын болса  және осындай проблемалар басқа ата-аналарға да тән (оның ішінде, 

мүмкін, мұғалімге) екеніне сенімді болса, сондай ата-ана мектепке келеді. Сонда ол өзінің 

проблемасы туралы - ұялмай және беделінің түспейтіндігіне қорқынышсыз еркін сөйлей 

алады [10, 15 б].  

Оң тәжірибеге сүйену 

Ата-аналармен жұмыс жасау барысында кейбір мұғалімдердің қателіктері олардың 

кемшіліктері туралы жиі айтатындығында. 

Бұрын жиналыстарда және басқа бірлескен кездесулерде ата-аналар балаларын 

қалай тәрбиелейтіндері туралы әңгімелесулері ата-аналарды ағартушылығының сәтті 

тәсілі болған. Бұл басқа ата-аналарға қорлау болмайтын және сонымен бірге 

сөйлеушілердің беделін арттыратын. Әр отбасында жағымды тәжірибе бар. Мұғалім тек 

ата-аналарға басқалармен бөлісе алатын нәрсесін айтуы керек: біреуі балаларды дене 

шынықтыруын дамытады, енді біреуі зияткерлік дамуына мән береді, біреулер 

мұражайларға үнемі барып тұрады және туған қаланың кез-келген бұрышын біледі, біреуі 

қолөнерге үйретеді. Ол үшін ата-аналармен үнемі сөйлесіп, отбасыларын біліп, 

әрқайсысында жағымды нәрсені көруге тырысу керек [7, 48]. 

Отбасылық дәстүрлерге көңіл бөлу. Отбасылық дәстүрлер көбінесе зерттеу 

шеңберінен тыс қалады, ал нақты солар отбасының рухын, өзара әрекеттесудің белгілі бір 

ахуалын жасайды. Баланың ата-аналары бұл дәстүрлерді үлкендерден алады (бұл оларға 
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«жақсы балалар» сезімін сыйлайды) және сонымен бірге оларды өз отбасында 

жалғастырады (бұл оларға «жақсы ата-ана» сезімін береді). Біртіндеп, отбасында бұрын 

болмаған жаңа дәстүрлер пайда болады (және бұл «өз отбасы» сезімін күшейтеді). 

Мұғалімдердің шәкірттерінің отбасылық дәстүрлеріне құрметпен қарауы мұғалім мен ата-

ана арасындағы өзара түсіністіктің нығаюына ықпал етеді [2, 95]. 

Әрбір жеке отбасындағы тәрбие ерекшеліктерін есепке алу. Ата-аналармен 

педагогикалық жұмыс барысында мұғалімдер барлық ата-аналарға біркелкі тәсілді жиі 

қолданады. Бірақ біздің алдымызда әр түрлі отбасылар бар, олардың әрқайсысының 

өзіндік ерекшеліктері болады. Кейбір ата-аналар мұғалімнің ақыл-кеңестерін күтеді және 

ынтымақтастыққа дайын. Басқалары, бала туралы «дұрыс емес» қамқорлығы үшін сөгісті 

естігеннен кейін ғана мектеппен дос бола бастайды. Бала мектепке әкелетін әр отбасының 

өзіндік мәселелері, өзіндік кикілжіндері болады. Егер біз балаға көмектескіміз келсе, 

алдымен ата-ана мәселесінің мәнін түсінуге тырысуымыз керек. Анасы немесе әкесі біздің 

қызығушылығымыз оларға да қатысты екендігін сезінгеннен кейін ғана олар бізге сенетін 

болады. Сенімсіз жемісті ынтымақтастық мүмкін емес. [15, 32б.]  

Сонымен, мұғалімнің міндеті - оның қолындағы барлық құралдармен өзара 

әрекеттесуге, жалпы мәдениетті тәрбиелеуде, жалпы адамзаттық құндылықтарға 

бағдарланған эмоционалды-қолайлы климатты құруда ата-аналармен келісімге қол 

жеткізу. 
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ЭЛЕКТРМЕН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДІҢ САПАСЫ 

 

Арыстанова Б.М. оқытушы 

Жоғары политехникалық колледжі, Талдықорған қ. 

 

Бұл мақалада тұтынушыларды электр энергиясымен қамтамасыз ету,  электр 

қондырғысы–электр энергиясын өндіру, түрлендіру, трансформациялау, тарату үшін 

арналған және оны энергияның басқа түріне түрлендіретін, машиналар, аппараттар, 

сымдар және көмекші қондырғылардың жиынтықтары туралы баяндалған.  Электрмен 

қамтамасыз етудің сапасының тиімділігі көрсетілген. 

Тірек сөздер: электр энергиясы, ток, жүйе, желі, тұтынушы 

 

В данной статье описывается электроснабжение потребителей, 

электроустановка - совокупность машин, аппаратов, проводов и вспомогательных 

установок, предназначенных для передачи, преобразования, преобразования и передачи 

электроэнергии в другой тип энергии. Эффективность блока питания показана. 

Ключевые слова: электричество, ток, система, сеть, потребитель 

 

This article describes the power supply to consumers, electrical installation a set of 

machines, apparatuses, wires and auxiliary installations designed to transmit, convert, convert and 

transfer electricity to another type of energy. Power supply efficiency shown. 

 Key words: electricity, current, system, network, consumer 

 

Электрмен қамтамасыз ету сапамен және сенімділікпен сипатталады. Электрмен 

қамтамасыз етудің сапасы электр қабылдағыштардың қасиеттерімен тығыз байланысты 

және ол электрмен қамтамасыз ету жұмысының сенімділігін арттырады. Электрмен 

қамтамасыз етудің сапасы ең алдымен электр энергиясының сапасына қатысты (ЭС). Ол 

қоректенетін кернеу формасының бұрмалануы және бұзылуымен сипатталады. Бұл 

қателіктер энергожүйелерден келеді – мысалы, электр желісі аудандарының 

коммутациясымен шақырылатын, найзағайлық импульс, коммутациялық кернеудің жоғары 

болуы, қосымша автоматты ауыстыру құрылғысының жұмысы кезіндегі және 

тұтынушылардың басқа қорек көздеріне ауысу кезінде. Электр қабылдағыштардың өздері 

электр желісіне бұрмалануды алып келуі мүмкін. Мұндай қасиеттерге тез айнымалы және 

сызықты емес жүктеме сипаттамалы электрқабылдағыштар ие: әртүрлі түрлендіргіштер, 

өнеркәсіп тұтынушылар, электрлік транспорт және т.б. Электрқабылдағыштардың мұндай 

қасиеттері электромагнитті сәйкестілікке қатысты – берілген электромагнитті жағдайда 

берілген сапамен техникалық құралдардың қызмет ету мүмкіндіктері және басқа 

техникалық амалдардың рұқсат етілмеген электромагнитті бөгеуліктерді тудырмауы 

мүмкін. Электр энергиясын тұтынушы дегеніміз–белгілі бір аймақта орналасқан және 

технологиялық процесспен біріктірілген, электрқабылдағыш немесе электрқабылдағыштар 

тобы. Электр энергиясын қабылдағыш – электр энергиясын, энергияның басқа түріне 

түрлендіретуге арналған аппарат. 

Электр энергиясының сапасы электрқабылдағыштың тиімділігін және жұмыс істеу 

қабілетіне әсері мол. Инфокоммуникационды жүйелерде қолданылатын ЭС-ті кондуктивті 

бөгеулердің қондырғыға әсері ретінде қатастырылады. Бұл жағдайда бөгеуліктерге дәрежесі 

стандарт бойынша орнатылған нормалардан аспайды, ал қондырғы дұрыс жұмыс істейді 

және инфокоммуникационды жүйелерде бұзылулар (тоқтау, тиімділіктің төмендеуі) 

болмайды. 

Жалпы міндетті электрмен қамтамасыз ету жүйесі – әртүрлі тұтынушыларды электр 
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энергиясымен қамтамасыз етуге арналған, электр қондырғылары мен электр қондырғылар 

жиынтығы. Нүктелердегі 50 Гц жиілікті бірфазалы және үшфазалы айнымалы ток жалпы 

міндетті электрмен қамтама жүйесі, электр желісіндегі электр энергиясының сапа 

нормалары мен көрсеткіштері стандартты болады. 

ЭС нормалары – берілген стандарт бойынша орнатылатын электр энергия сапасының 

көрсеткіштері, жалпы міндетті жалпы міндетті электрмен қамтама жүйелеріндегі 

кондуктивті электромагнитті бөгеуліктеріне электромагнитті сәйкестік дәрежесі мен 

шектелінеді. Осы нормаларды сақтау жалпы міндетті электрмен қамтама жүйесімен электр 

энергиясының тұтынушының электрлік желілерін, сәйкестігі қаматамасыз етіледі және 

қондырғы жұмысында бұзулармен тоқтап қалулар болмайды. 

Бұл нормалар ЭС-мен қамтамасыз етудің техникалық шараларын таңдау үшін керек 

электрмен қамтама жүйелерін жобалау кезінде қолданылады. 

Электр энергиясын тұтынушылардың өз меншігіндегі электр желілеріндегі электр 

энергиясының сапасы, сала стандартты және басқа нормативті құжаттармен бекітілген. Сала 

стандарттары болмаған жағдайда электр энергиясын тұтынушыларға жалпыға бірдей 

стандарт қолданылады. 

Электр энергиясы сапасының негізгі көрсеткіштеріне келесі параметрлер жатады. 

1. Кернеудің ауытқуы 

Кернеудің ауытқуы орнатылған кернеудің ауытқу көрсеткішімен сипатталады. Оның 

норма бойынша рұқсат етілген және шекті рұқсат етілген кернеуі анықталған. Олар 5 немесе 

10% электр желісінен номиналды кернеуіне байланысты болады. 

2. Кернеудің таралуы 

Кернеудің таралуы келесі өлшемдермен сипатталады: 

 кернеудің өзгеру мүмкіншілігімен ; 

 фликкер мөлшерімен – адамның берілген уақыт аралығындағы фликкерді 

қабылдау өлшемі. Фликкер – кернеудің таралуына байланысты туындаған, жасанды жарық 

берудің жарық ағынының таралуын адамның қабылдауы. 

Кернеу өзгеруінің шекті рұқсат етілген мәні жиіліктің қайталануына күрделі 

функционалды түрде тәуелді.Инфокоммуникационды жүйелер үшін кернеудің таралуы 

маңызды, себебі дәл солар қондырғыға әсер етеді. Фликкер мөлшері кернеудің таралуына 

тәуелсіз айнымалы шама. Орнықталған кернеудің ауытқуы және кернеудің өзгеруінің 

мүмкін болатын шекті мәні, электр желісіне қосылған нүктедегі кернеулер 0.38 кВ 

номиналдан кернеуден 10%-ке тең. 

3. Бейсинусоидалы кернеу 

Бейсинусоидалы кернеу келесі көрсеткіштермен сипатталады: 

 кернеудің бейсинусоидалық қисық, бұрмалану коэффициенті; 

 кернеуді құратын гармоникалық коэффициент. 

Норма бойынша және шекті рұқсат етілген кернеудің бейсинусоидалық қисығының 

тозу коэффициентінің мәні 0.38 кВ номиналды кернеулі электр желілеріне ортақ қосылу 

нүктелеріндегі кернеу 8%-тен аспауы тиіс, ал 6..20кВ желілер үшін -5%-тен артық емес. 

4. Кернеулердің бейсимметриялығы 

Кернеулердің бейсимметриялығы келесі көрсеткіштермен сипатталады: 

 кері тізбек бойынша кернеудің бейсимметриялық коэффициенті; 

 нольдік тізбек бойынша кернеудің бейсимметриялық коэффициенті. 

Бұл көрсеткіштер симметрияның құрамының әдісі бойынша есептелінеді. Электр 

желілерімен ортақ байланысу нүктелеріндегі шекті рұқсат етілген кері және нольдік 

кернеулердің бейсимметриялық коэффиценттері сәйкесінше 2 және 4%-ті құрайды. 

5. Жиіліктің ауытқуы 

Электр желілеріндегі айнымалы токтың кернеу жиілігінің ауытқуы, шекті рұқсат 

етілген мәні 0.2 және 0.4 Гц көрсеткішімен сипатталады. 

6. Кернеудің құлауы 
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Кернеудің құлауы – кернеудің құлауының ұзақтығымен сипатталады. Оның шекті 

рұқсат етілген мәні 20 кВ электр желідегі 30 секундтқа тең. 

7. Кернеу импульсі 

Кернеу импульсі – кернеу импульсінің көрсеткіштерімен сипатталады. 

Электрмен қамтамасыз ететін ұйымның 0.38 кВ кабельдегі желілерде пайда болатын, 

найзағай импульстері үшін кернеу импульсінің мәні 10 және 6 кВ-тан аспайды. Кернеу 

өзгеруінің шекті рұқсат етілген мәні жиіліктің қайталануына күрделі функционалды түрде 

тәуелді.Инфокоммуникационды жүйелер үшін кернеудің таралуы маңызды, себебі дәл 

солар қондырғыға әсер етеді. Фликкер мөлшері кернеудің таралуына тәуелсіз айнымалы 

шама. Орнықталған кернеудің ауытқуы және кернеудің өзгеруінің мүмкін болатын шекті 

мәні, электр желісіне қосылған нүктедегі кернеулер 0.38 кВ номиналдан кернеуден 10%-ке 

тең. 

Электрмен қамтамасыздандыру жүйесі – тұтынушыларды электрмен 

қамтамасыздандыруға арналған электр құрылғыларының жиынтығын айтады. Электрмен 

үздіксіз қамтамасыздандыру жүйесі деп – сыртқы электрмен қоректендіру көздері 

ауытқыған кезде қабылдағышты электрмен үздіксіз қоректендіру көздерінің 

аккумуляторында жиналған энергиямен қамтамасыздандыратын электр құрылғысын 

айтады. Бұл үрдіс сыртқы электрмен қамтамасыздандыру қалпына келтірілгенше немесе 

кепілдендірілген электрмен қамтамасыздандыру жүйесінің қосымша көздері қосылғанша 

жүреді. Ол қалыпты режимде электр қабылдағыштарды КЭ – мен қамтамасыздандырады 

және келесідей функцифналдық мүмкіндіктерге ие: 

 “Синусойданың үзілуінсіз” электрмен қамтамасыздандыру; 

 ақпараттық және телекоммуникациялық жүйелерде ақпарат шығынынсыз және 

қондырғылардың зақымдануынсыз үрдістердің дұрыс аяқталуы үшін қажет автономды 

жұмыс уақытының болуы; 

 электр энергиясының сапа көрсеткіштерін қажетсінетін электрмен 

қамтамасыздандыруды тудырады; 

 қондырғылардың электромагниттік үйлесімділікті қамтамасыздандырады. 

ҮЭҚЖ келесідей компоненттерден тұрады: 

 үздіксіз қоректендіру көздерінен; 

 ҮЭҚЖ – ның басты үлестіру щиттерінен; 

 Үлестіру щиттерден; 

 Топтық желіден. 

Кепілдендірілген электрмен қамтамасыздандыру жүйесі (КЭЖ) деп – негізгі қорек 

көздерінің ауытқулары кезінде тұтынушыларды қосымша ДЭС – тен электрмен 

қамтамасыздандыруды тудыратын электр қондырғысын айтады. 

КЭЖ келесідей компоненттерден тұрады: 

 Дизель – генераторлық қондырғылардан; 

 Үлестіру щиттерінен; 

 Қорды автоматты түрде қосу (ҚАҚ) қондырғыларынан. 

Анықтама бойынша, ортақ электрмен қамтамасыздандыру жүйесі (ОЭЖ) электрмен 

қамтамасыздандыру мекемелерінің жүйесі болып табылады және түрлі тұтынушыларды 

электрмен қамтамасыздандыруға арналған. Әрине, ақпараттық және телекоммуникационды 

жүйенің электр қабылдағыштарын электрмен қамтамасыздандыру олардың қоректенуші 

жүйесі – ҮЭҚЖ – мен жүргізіледі. Дегенмен, ҮҚК- нің аккумуляторларының сиымдылығы 

шектеусіз, және автономды электрмен қамтамасыздандыру уақытын ұлғайту үшін КЭЖ 

құрамында ДГҚ қолданылады. Негізгі электрмен қамтамасыздандыру көзі ОЭЖ болып 

табылады. 
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Мақалада робототехниканың негіздері, қолдану салалары, LEGO MINDSTORMS 

жиынтығының мүмкіндіктері қарастырылған. 

Тірек сөздер: робототехника, робот, LEGO роботтары, дизайн 

 

В статье рассматриваются основы робототехники, области применения и 

особенности LEGO MINDSTORMS. 

Ключевые слова: робототехника, робот, роботы LEGO, дизайн 

 

The article discusses the fundamentals of robotics, applications and features of LEGO 

MINDSTORMS. 

Key words: robotics, robot, LEGO robots, design 

 

Робототехника  қазіргі таңда актуалды сала болып табылады. Робототехника саласы 

бүкіл дүниежүзінде талқыланып және де күнен күнге дамып бара жатыр. Робототехника 

медицина, ауыл шаруашылығында, білім саласында, қорғаныс күштерінде және т.б. 

салаларында қолданып жатыр. Ғаламтор желінің мәліметті бойынша «BYTE/ Россия» 

(http://www.bytemag.ru/), Жапондық қауымдастығының мәліметтері бойынша  2010 жылы  

24,9 миллиард доллардан  бастап 66,4 миллиард долларды  2025 жылға дейін робототехника 

саласын нарықта қарқынды дамыту үшін бөлінеді. Жыл сайын дүниежүзілік робототехника 

олимпиадасы ұйымдастырылып, жоғары дәрежедегі және де нарықта үлкен зор үлесін 

дамытуға әкелетін жобаларды үлкен қаражат бөлініп, сол жобаларды іске асырады. 

Робототехника – бұл автоматтандырылған техникалық жүйелерді дамытатын қолданбалы 

ғылым және өндірістің өсуінің маңызды техникалық негіз көзі. 

Қазіргі таңда бүкіл әлемде робототехника негіздері білім  беру саласына енгізу  

мәселесі күрделі. Сарапшылардың пікірінше, жақын арада, робототехникада  

революциялық өзгерістер орын алады. Роботтар енді компьютерлер сияқты қол жетімді 

болады. Бүгінгі таңда кейбір үй жұмыстарымен  робот айналысады. Кез-келген заманауи 

техника робототехникалық жүйемен қамтылған. Робототехниканы дамытудың өзектілігі 

білім беру саласы үшін инженерлер мен техниктерді оқыту қажеттілігіне байланысты 

көптеген мүмкіндіктер жасалып жатыр. Осыған байланысты оқу үрдісінің түрлі 

деңгейлерінде робототехниканы қоса алғанда, білім беру саласы күннен күнге дамып бара 

жатыр. Соңғы жылдары робототехника Қазақстан Республикасында білім беру саласында 

кеңінен танымал болды. Жүздеген мектеп қосымша және негізгі білім беруде және жаңа 
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LEGO роботтары пайдаланылады. Көптеген робототехника мамандары робототехниканы 

балалар мен жастарды техникалық шығармашылықпен таныстыруға, дизайн, модельдеу 

және бағдарламалау дағдыларын дамытуға бағытталған жаңа педагогикалық технология 

ретінде көреді. Қазақстан Республикасында көптеген аймақтарында білім беру 

робототехникасы соңғы бірнеше жылда табысты дамып келеді. Білім және ғылым 

Министрлігінің бастамасы бойынша елдегі кейбір білім беру мекемелері LEGO Education 

жиынтығымен жабдықталған, оның негізінде ең ауқымды идеяларды жүзеге асыра аласыз: 

көптеген функциялар мен қабілеттерге ие ең нақты роботтарды модельдеу және 

бағдарламалау. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында демеушілікпен сатып алынған 

400 кластық жиынтықтың көмегімен робототехника саласында 20 мыңға жуық  ұлдар мен 

қыздар тәжірибе алмақ. Бұл осы қызықты және келешегі бар бағытты дамытудың алғашқы 

қадамы ғана. Робототехника саласы информатика, физика, технология, химия, биология 

және басқа да пәндерді оқып үйренудің танымал және тиімді құралы болып табылады, ол 

оқушыларды инженерлік мамандықтарды таңдауға, үйрету және ынталандыруда жоғары 

нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді.  Робототехника саласы оқушының ойлау 

қабілетін және моториканы дамытады.  Қазіргі таңда оқу саласында оқушыны тек қана 

теориялық тұрғыда оқыту тым қызықсыз, оқушыны теориялық тұрғыда ғана емес, 

эксперименттік тәжірибе ретінде оқыту дұрыс. Робототехника саласы шексіз қызық. Біздің 

елімізде робототехниканың даму саласы жаңа деңгейге жетті. Қазақстандық білім беру және 

спорт робототехника федерациясы ресейлік қауымдастықпен меморандумға қол қойды. 

Мұндай ынтымақтастық халықаралық деңгейге жетуге көмектеседі. Меморандум Ақтөбеде 

қаласында өтті, онда «Қаз-Робо-Спорт-2017» республикалық чемпионаты өтті. Сарапшылар 

ретінде ТМД елдерінің өкілдері қатысты. Инновациялық технологиялар өте тез дамып 

келеді. Мектептерде робототехникада қосымша сабақ ретінде  енгізілді. Бүгінгі күні робот 

технологиясы өмірімізді айтарлықтай жеңілдетуге көмектесу үшін  көптеген  жас ғалым 

жұмыс істеуде. Олар  жобаларын модельдеуде, технология мен энергияны пайдаланудың 

бірегей идеяларын ұсынуда, және әлемдік конкурстарға қатысуда.Сол себептен 

робототехникаға деген қызығушылықты орта оқу саласында арттыру қажет.  

LEGO дизайнерлік бөліктерінің жоғары сапасы арнайы құралдарды қажет етпейтін 

жеткілікті беріктікпен, қауіпсіздікте, жинауды жеңілдетумен біріктіріледі. Дизайнерлік 

бағдарламалау жүйелері балалардың тиісті жасына бейімделгені белгілі. Қадамдық 

нұсқаулықтар, мұғалімдерге ұсынымдар, сабақтарды дамыту және оқыту курстары түрінде 

әртүрлі жиынтықтар үшін әдістемелік және дидактикалық қолдаулар бар. Соларды 

пайдалана отырып қазіргі кезеңде пәндер бойынша колдану қажет.LEGO дизайнерлерімен 

үйлесімді жабдықтарды шығаратын бірқатар компаниялар HiТechnic және де  Mindsensors, 

Vernier бар, бұл негізгі дизайнердің мүмкіндігін айтарлықтай кеңейте алады. Мысалы, 

Vernier Software and Tehnology және LEGO Corporation арасындағы ынтымақтастық Vernier 

сенсорларын MINDSTORMS дизайнерін басқаратын компьютермен жабдықталған NXT 

құрылғысымен пайдалануға мүмкіндік беретін адаптер мен бағдарламалық жасақтама пайда 

болуына әкелді. MINDSTORMS бағдарламасының екінші нұсқасында тіркеу және 

графикалық деректерді ұсыну функциясы қосылды. Осылайша, LEGO MINDSTORMS 

негізгі жиынтығын білім беру эксперименттерін жүргізу құралы ретінде пайдалануға 

болады. Балалардың дизайн және жобалау қабілеттерін қалыптастыру үшін LEGO Digital 

Designer  автоматтандырылған жобалау жүйесін құрды, онда компьютерде виртуалды 

режимде кез келген LEGO жиынтығынан дизайн жасауға және одан кейін нақты робот 

моделін құрастыру бойынша қадамдық нұсқаулық жасауға болады. Оқу үрдісінде жаңа 

технологияларды қолдану үшін LEGO физика және техника саласындағы бірқатар арнайы 

жинақтарды шығарады. Келесі тақырыптық жинақтар белгілі: «Технология және физика», 

«Жаңартылатын энергия көздері», «Энергия, жұмыс, қуат», «Ойын-сауық индустриясы», 

«Пневматика» т.б. Әрбір жиынтығы оқу үрдісінде  пайдалану бойынша тиісті әдістемелік 

нұсқаулықпен бірге жүреді. Ресейлік оқу-робототехника нарығында жақында пайда болған 
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тағы бір өндіруші - Фишертечник Германия қаласында. Жоғарыда айтылғандардан басқа, 

Tetrix (өндіруші Pitsco, АҚШ), Robotino (өндірушісі Festo, Германия), «Profi» мобильді 

платформасын жасау үшін дизайнер негізіндегі роботтар, «Arduino» микроконтроллерінің 

негізіндегі роботтар және басқалар. Конструкторлық модельдерді «жандандыратын» 

бағдарламалар жасау үшін техникалық жүйелерге бейімделген мәтіндік және объектілі-

бағытталған бағдарламалау тілдері қолданылады. Қазіргі заманғы робот бағдарламалау 

тілдерінің бірі - Microsoft Robotics Developer Studio. Бұл орта роботтарды басқаруға ғана 

емес, сондай-ақ виртуалды режимде роботтардың мінез-құлқын модельдеуге мүмкіндік 

береді. LEGO роботтарын бағдарламалауға ең танымал болып National Instruments (АҚШ) 

компаниясының бағдарламалық өнімдері табылады. Бұл компания деректерді жинау және 

техникалық объектілерді және технологиялық үдерістерді бақылау, сондай-ақ 

автоматтандырылған тестілеу жүйелеріне арналған аппараттық және бағдарламалық 

қамтамасыз етуді жобалау және өндіруде бағдарламалық қамтамасыз етуді басқару 

жүйелерінің әлемдік көшбасшыларының бірі болып табылады. Компания әлемнің әртүрлі 

елдерінде 40-тан астам өкілдіктері бар. 1986 жылдан бері ұлттық аспаптар компаниясының 

LabVIEW-нің графикалық инженерлік программалау ортасы техникалық объектілер мен 

технологиялық процестерді басқаруда табысты қолданылады. Бағдарламаның соңғы 

нұсқаларында LEGO MINDSTORMS робот дизайнерлерінің NXT микропроцессорын 

бағдарламалау бойынша мамандандырылған блоктары бар. Бұдан басқа, компания 

LabVIEW ортасында мектептің оқушылары үшін бейімделген ортаға өзгерістер енгізді.  

Әрине, робототехниканы қолдану үшін бірқатар білім қажет: ол программаларды 

білу, механикалық теорияны игеру, және креативті ойлау қаблеті болу керек. 

Оқушыларға келетін болсақ мысалы, жетінші сыныптан бастап физика пәнінде 

механикалық қозғалыстар тақырыбы бойынша тарауларға сәйкес лаборатория сабағында 

механикалық қозғалысты тереңдету үшін робот жасауға болады. Балалардың физикаға, 

және де робототехника саласына сүйіспеншілігі арттыра түседі. Сондай да т.б. тарауларға 

көптеген роботтарды ұйымдастырса да болады. Арақашықты және биіктікті метрмен немесе 

температураны термометрмен өлшемей-ақ қазіргі таңда робототехника саласының 

арқасында микроконтроллердің көмегімен электронды метрометр және термометр жасауға 

ешқандай қиындық тудырмайды.  Біздің ойымызша оқушыларды физика саласына немесе 

басқа да салаларға оқуға деген талпынысын арттыру үшін қазіргі таңда инновациялық түрде 

оқыту керек. Жоғарыда айтылғандай, температураны өлшеу үшін қарапайым термометр 

емес,  жаңаланған өз қолмен жасаған электронды термометр (микроконтроллер) 

құрылғысымен өлшеу оқушыға әлде қалай қызықтырақ. Физика саласында әр тарауда 

эксперименттік жұмыстар бар, сол эксперименттік жұмыста робототехника саласымен 

қатар бірге физикалық эксперименттік жұмыстар пайдалы болады.  

Физиканы оқытуда робототехниканы қолдану туралы әдістемелік нұсқаулар шығару 

керек шығар деп ойлаймыз.  
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Бұл мaқaлaдa тaрихи дeрeк нeгiзiндe мұрaғaт құжaттaрын пaйдaлaнудың 

мaңызыдылы aйтылғaн. 
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В дaннoй cтaтьe пишeтcя o вaжнocти aрхивных дoкумeнтoв кaк иcтoричecкиe 

иcтoчники. 

Ключeвыe cлoвa: дoкумeнты, aрхив, иcтoчник.  

 

This article writes about the importance of archival documents as historical sources. 

Key words: documents, archive, source. 

 

Aрхив (лaтыншa-archivum) – тaрихи мaңызы бaр құжaттaр caқтaлaтын мeмлeкeттiк 

aрнaулы мeкeмe. Мeкeмeлeрдiң ecкi құжaттaрын caқтaйтын бөлiмi нeмece жeкe тұлғaның 

өмiрi мeн қызмeтiнe бaйлaныcты жинaқтaлғaн жәдiгeрлeр жиынтығы aрхив дeлiнeдi. 

Жaзбa дeрeктeрдi жинacтырып caқтaу ici тұңғыш рeт Мыcырдa, Қытaйдa, Eжeлгi 

Грeкиядa, Римдe, тaғы бacкa eлдeрдe мeмлeкeттiк дәрeжeдe қoлғa aлынды. Қaзaқcтaндa 

дeрбec aрхивтiң пaйдa бoлуы Бөкeй Oрдacы aрхивiмeн бaйлaныcты (18 ғacыр) 

Қaзaқcтaндaғы aрхив жүйeci (Рecпубликaлық, caлaлық, aймaқтық, т.c.c) нeгiзiнeн 20-

ғacырдың 20-30-жылдaры қaлыптacты. Ұлттық aрхив iciнiң бacтaуындa A.Бaйтұрcынoв, 

C.Ceйфуллин, М.Жoлдыбaeв cынды мәдeниeт қaйрaткeрлeрi тұрды.  Мeмлeкeттiк aрхив 

1921-1938 жылдaры Қaзaқ AКCР-ы Хaлық aғaрту хaлкoмaтының, 1938-1958 жылдaры 

Қaзaқ КCР-i Iшкi icтeр хaлкoмaтының қaрaмaғындa бoлды, 1958 жылдaн Миниcтрлeр 

кeңeciнe бaғындырылды.  

Қaзaқcтaн Рecпубликacы мұрaғaт қoрын қaлыптacтыру, мұрaғaт қoрын 

вeдoмocтвoлық caқтaуды ұйымдacтыру мeн құжaттaуғa caлaaрaлық бacшылық, 

құжaттaрдың құндылығын caрaптaу, тoлықтырудa aудaндық мұрaғaт мeкeмeci тaрихи 

құндылық бoлып eceптeлeтiн Ұлттық мұрaғaт қoры құжaттaрының жoғaлмaй, бүлiнбeй 

caқтaлуын нacихaттaу бaғытындa eңбeк eтудe. 

Қoғaмның рухaни, мәдeни, ғылыми, әлeумeттiк-құқықтық қaжeттiлiктeрiн 

қaнaғaттaндыру мaқcaтындa Қaзaқcтaн хaлқының тaрихи-мәдeни құжaттық мұрaлaрын 

caқтaйтын мұрaғaттaр — Қaзaқcтaнның мeмлeкeттiк ныcaндaрының бiрi. 

Қoлжaзбaлaрды caқтaп қaлaтын мұрaғaт мeкeмeлeрiнiң құрылу тaрихы Қaзaқcтaндa 

ХVII ғacырдaн бacтaлaды. Бұл турaлы рecми құжaттaр дa caқтaлғaн. Coның бiрiндe: 

«Бөкeй губeрнияcының мұрaғaтыБөкeй oрдacы кeзiнeн, яғни 1794 жылдaн бacтaп 

ұйымдacтырылды», дeп жaзылғaн. 

Кeңec кeзeңiндe рecпубликaдa мұрaғaт құру ici, дәлiрeк aйтқaндa, 1918 жылғы 

“РКФCР-дe мұрaғaт iciн қaйтa ұйымдacтыру жәнe oртaлықтaндыру турaлы” дeкрeтiнe 

cәйкec жүзeгe acырылды. 

Aтaлғaн дeкрeт бoйыншa бaрлық мeкeмeлeрдiң icтeрi мeн құжaттaрын caқтaу 

мaқcaтындa Бiрыңғaй мeмлeкeттiк мұрaғaт қoры ұйымдacтырылды. Oны жәнe 

мұрaғaттaрды бacқaру үшiн мұрaғaт iciнiң Бac бacқaрмacы құрылaды. 

1921 жылы 5 cәуiрдe Қaзaқ Өлкeлiк Бac aрхивi ұйымдacтырылды. 1998 жылы 22 
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жeлтoқcaндa Ұлттық мұрaғaт қoры жәнe мұрaғaттaр турaлы Қaзaқcтaн Рecпубликacының 

зaңы бeкiтiлiп бұл зaң Қaзaқcтaн Ұлттық мұрaғaттaры мeн мұрaғaт қoрының тaрихының 

жaңa кeзeңi бacтaлғaнын дәлeлдeдi. Ocы тaрихи кeзeңнeн бacтaп бiз AРХИВ дeгeн cөздi 

МҰРAҒAТ дeгeн cөзбeн aуыcтырып қoлдaнa бacтaдық. Кeңecтiк дәуiрдe жүйeлi 

қaлыптacқaн мeмлeкeттiк мұрaғaттaрдa құнды құжaттaрдың oрнaлacуының принциптeрi 

бeлгiлeнiп, нaқты жүйeгe кeлдi. Әciрece 50-шi жылдaры КCРO Бac мұрaғaт бacқaрмacының 

өкiмiмeн қoрлaрды шoғырлaндырудың oртaқтылaндыру принципiнe cәйкec oртaлық жәнe 

бiрқaтaр oблыcтық мұрaғaттaрдaн құнды тaрихи қoрлaр Oдaқтық oртaлық мeмлeкeттiк 

мұрaғaттaрғa aлынды. Қaзaқcтaн мұрaғaттaры тaрихы кeзeңдeрдiң қиындықтaрынa 

қaрaмacтaн Қaзaқcтaнның мұрaғaт қoрлaрындa қaзiргi тaңдa 15 миллиoннaн acтaм icтi 

құрaйтын құжaттaр caқтaлудa. 

Мұрaғaт құжaттaрын пaйдaлaну мәceлeciндe мұрaғaттaрдың кeңecтiк дәуiрдe 

aлдымeн Кoммуниcтiк пaртияның мүддeciнe қызмeт aтқaрып, тeк кeңecтiк жүйe 

ыдырығaннaн кeйiн бaрлық пaйдaлaнушылaрғa бiрдeй қызмeт eтe бacтaғaны бeлгiлi. 

Бүгiндe eркiн қoл жeткiзугe бoлaтын мұрaғaт құжaттaрын кeз кeлгeн пaйдaлaнушы өз 

мaқcaтынa aшық пaйдaлaнa aлaды. мeмлeкeттiң aca құпия мaғлұмaттaры бeйнeлeнгeн 

құжaттaрды oның қaуiпciздiгiн қoрғaу мaқcaтындa пaйдaлaнуғa шeк қoйылғaн. Мұрaғaт 

құжaттaрымeн жұмыc icтeудe aрнaйы қaбылдaнғaн eрeжeлeрдi, яғни aқпaрaтты iздecтiрудe 

aнықтaмaлық aппaрaтты пaйдaлaнуды, көнe мәтiндeрдi oқи бiлу қaжeт. 

Тaрихи дeрeктeрдi кeңiнeн пaйдaлaну мәceлeciндe бaрлық мұрaғaттaрдың 

aқпaрaттық қызмeтi интeгрaциялaнуы мaңызды бoлып тaбылaды. Aқпaрaтты пaйдaлaну 

мүмкiндiктeрiн кeңeйтeтiн ocы бaғыт кeң көлeмдi aқпaрaтты жылдaм aлуды қaмтaмacыз 

eтeдi. 

Қoғaмның бiлiмгe дeгeн қaжeттiлiктeрi қaзiр жaңa тacушылaрдaғы aқпaрaттaрды 

қaбылдaуғa мүмкiндiк бeрeдi. «Мәдeни мұрa» мeмлeкeттiк бaғдaрлaмacы aяcындa 

шeтeлдeрдe Қaзaқcтaн тaрихынa қaтыcты жaзбa дeрeктeрдi iздecтiрумeн aйнaлыcaтын 

aрхeoгрaфиялық кoмиccиялaр нәтижeлi жұмыcтaр aтқaрды. 

Шeтeлдiк мұрaғaттaр, кiтaпхaнaлaр, ғылыми-зeрттeу мeкeмeлeрiнiң cирeк 

қoлжaзбaлaр бөлiмдeрiнeн iздeп тaбылғaн тaрихи құнды құжaттaрдың бiрaз бөлiгiнiң 

көшiрмeлeрi aлынды. 2002-2005 жылдaр aрaлығындa бaрлығы 35 мыңнaн aca тaрихи 

құжaттaр aнықтaлды. Oтaндық мұрaғaттaрдa caқтaулы құжaттaрдың бacым бөлiгiмeн 

көпшiлiк жәнe ғылыми oртa тaныc. Тaрихи, мәдeни, caяcи мaңызғa иe құжaттaрды түрлi 

caлaлaрдa пaйдaлaну дa кeңiнeн жүргiзiлудe. Мұрaғaт мeкeмeci құжaттaрды мүлтiкciз 

қoрғaп, ceнiмдi жeрдe caқтaуды қaмтaмacыз eтeдi жәнe ұлттық тaрихи-мәдeни мұрaны icкe 

пaйдaлaнaды. 

Мұрaғaт қызмeткeрлeрi мұрaғaттың тoлықтыру көздeрiнiң тiзiмiнe eнгeн 

ұйымдaрдың, мeкeмeлeрдiң, кәciпoрындaрдың вeдoмocтвoлық мұрaғaттaрымeн тығыз 

бaйлaныcтa бoлып, ic жүргiзудe, құжaттaрдың құндылығын caрaптaудa, мұрaғaттық 

құжaттaрдың caқтaлуынa әдicтeмeлiк жәнe прaктикaлық көмeктeр көрceтeдi. 

Мeкeмeлeр мeн ұйымдaрдың caрaптaу кoмиccия мүшeлeрiмeн, ic жүргiзу жәнe 

вeдoмocтвoлық мұрaғaтқa жaуaпты мaмaндaрының қaтыcуымeн caлaлaр бoйыншa 

мұрaғaттa ceминaр өткiзiлдi. Icтeр нoмeнклaтурacын жәнe ic жүргiзу нұcқaулығын, тaғы 

бacқa мұрaғaттық құжaттaр әзiрлeугe кeңecтeр бeрдi. 

Вeдoмocтвoлық мұрaғaт жұмыcтaрын ұйымдacтырудa Қaзaқcтaн Рecпубликacы 

Үкiмeтiнiң 2011 жылғы 21 жeлтoқcaндaғы №1570 қaулыcымeн бeкiтiлгeн «Мeмлeкeттiк 

жәнe мeмлeкeттiк eмec ұйымдaрдa құжaттaмa жacaудың жәнe құжaттaмaны бacқaрудың 

үлгiлiк қaғидaлaрын», Қaзaқcтaн Рecпубликacы Үкiмeтiнiң 2011 жылғы 22 жeлтoқcaндaғы 

№1583 қaулыcымeн бeкiтiлгeн «Ұлттық мұрaғaт қoрының құжaттaрын жәнe бacқa дa 

мұрaғaт құжaттaрын вeдoмocтвoлық жәнe жeкe мұрaғaттaрдың қaбылдaуы, caқтaуы, 

eceпкe aлуы мeн пaйдaлaнуы қaғидaлaрын», Қaзaқcтaн Рecпубликacы Үкiмeтiнiң 2011 

жылғы 26 жeлтoқcaндaғы №1604 қaулыcымeн бeкiтiлгeн «Ұлттық мұрaғaт қoрының 
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құжaттaрын, бacқa дa мұрaғaт құжaттaрын мeмлeкeттiк жәнe aрнaулы мeмлeкeттiк 

мұрaғaттaрдың тoлықтыруы, caқтaуы, eceпкe aлуы мeн пaйдaлaнуы қaғидaлaрын» жәнe 

Қaзaқcтaн Рecпубликacы Үкiмeтiнiң 2011 жылы 26 жeлтoқcaндaғы жәнe 4 жeлтoқcaн 2013 

жылғы өзгeрicтeрiмeн «Caқтaу мeрзiмдeрiн көрceтe oтырып, мeмлeкeттiк жәнe 

мeмлeкeттiк eмec ұйымдaр қызмeтiндe жacaлaтын үлгiлiк құжaттaр тiзбeciн» aудaндық 

мұрaғaт мeкeмeci үнeмi бacшылыққa aлaды. 

Coнымeн қaтaр, вeдoмocтвoлық мұрaғaтқa icтeр құрылымдық бөлiмшeлeрдeн 

ұйымның вeдoмocтвoлық мұрaғaтынa icтeр нoмeнклaтурacы бoйыншa тaпcырылaды. 

Тұрaқты жәнe уaқытшa caқтaудaғы, coнымeн қaтaр, жeкe құрaм бoйыншa icтeр тiзiмдeмeci 

бeлгiлeнгeн ныcaнғa cәйкec жeкe-жeкe жacaлaды. Тiзiмдeмeгe әрбiр ici жeкe рeттiк 

нөмiрiмeн eнгiзiлeдi. Ecкeрту бaғaнындa icтiң физикaлық жaй-күйi, бacқa құрылымдық 

бөлiмшeгe icтiң бeрiлгeнi жaзылaды.Тiзiмдeмe eкi дaнaдa жacaлaды. Бiрeуi icтeрмeн бiргe 

вeдoмocтвoлық мұрaғaтқa, eкiншici құрылымдық бөлiмшeгe бeрiлeдi. 

Ұлттық мұрaғaт қoры бoлып тaбылғaн құжaттaр жәнe бacқa дa құжaттaр ұйымның 

вeдoмocтвoлық мұрaғaтындa: aумaқтың жәнe oртaлық aтқaрушы oргaндaрдың, 

кoмитeттeрдiң құжaттaры, рecпубликaлық дeңгeйдeгi мeмлeкeттiк зaңды тұлғaлaрдың 

құжaттaры, oблыcтық дeңгeйдeгi мeмлeкeттiк ұйымдaрдың құжaттaры 10 жыл, қaлaлық 

жәнe aудaндық дeңгeйдeгi ұйымдaрдың құжaттaры 5 жыл, AХAЖ құжaттaры, 

шaруaшылық кiтaптaры, жылжымaйтын мүлiк oртaлығының құжaттaры, нoтaриaттық ic-

әрeкeттeр, coт icтeрi 75 жыл, кaртoгрaфиялық, гeoдeзиялық құжaттaр 25 жыл, ғылыми-

тeхникaлық құжaттaр 10 жыл, aудиoвизуaльдық құжaттaр 3 жыл caқтaлaды. 

Вeдoмocтвoлық мұрaғaт – Қaзaқcтaн Рecпубликacы Ұлттық мұрaғaт қoрының 

құжaттaрын, coндaй-aқ oның құрaмынa кiрмeйтiн құжaттaрды жинaу, уaқытшa caқтaу 

жәнe пaйдaлaнуды жүзeгe acырaтын мeмлeкeттiк мұрaғaтқa өткeнгe дeйiн құжaттaрдың 

caқтaлу oрны. Coндықтaн ocы жұмыcтaрды жүзeгe acырудa  вeдoмocтвoлық 

мұрaғaттaрдың aлaтын oрны eрeкшe. 

Вeдoмocтвoлық мұрaғaттaрмeн жұмыc ұйымдacтырудa, яғни, құжaттaрдың 

құндылығын caрaптaудaғы бacты мaқcaт – icтeрдiң мәнi мeн мaңызын aнықтaй бiлу. 

Қoғaмдық қaтынacтaрдың дaмуы aқпaрaттық рecурcтaрғa дeгeн cұрaныcтaрды 

aрттырып oтыр. Aқпaрaттық рecурcтaрдың қoғaм өмiрiндeгi шынaйы мәнi, зoр aқпaрaты 

бaр құжaттaрдың үлкeн жиынтығын caқтaйтын мұрaғaт мeкeмeлeрi eкeнi рac. Мұрaғaт 

дeгeнiмiз – тaрихи дeрeктiк құжaттaр caқтaлaтын aлтын қaзынa. Oндa aтa-бaбaмыздың 

әулeттiк шeжiрeci caқтaлып, өткeн өмiрдiң aйнacынa aйнaлудa. Мұрaғaттa әр кeзeңдeгi 

тaрихи oқиғaлaр, диплoмaтиялық қaрым –қaтынacтaр, қoғaмның caяcи-әлeумeттiк, 

экoнoмикaлық бaғыттaры жөнiндe құнды құжaттaр caқтaлaды. Coндықтaн дa мeкeмeлeр 

мeн кәciпoрындaрындa, oқу oрындaрындa ic қaғaздaрын жaзғaндa бeкiтiлгeн нoмeнклaтурa 

нeгiзiндe ұқыпты, нaқтылы, дәлeлдi, мaзмұнды жaзып, бoлғaн ic-шaрaны eшқaндaй 

қocпacыз көрceтe жaзу шaрт. Әр жыл coңындa мeкeмeлeрдeгi ic қaғaздaр бeкiтiлгeн 

caрaптaу кoмиccияcының шeшiмiмeн құжaттaрды caрaптaу, жүйeлeу нeгiзiндe coл 

мeкeмeнiң вeдoмcтвaлық мұрaғaтынa өткiзiлeдi.  

Aл жaрaмcыз дeп eceптeлiнгeн құжaттaр caрaптaу кoмиccияcының шeшiмi 

бoйыншa тiзбe нeгiзiндe жoйылaды. Қaзaқcтaнның тәуeлciздiк aлуымeн мeмлeкeттiң 

мәртeбeciнiң өciп өзгeруiмeн, caяcи, экoнoмикaлық жaғдaйдың тұрaқтaнып, жaқcaруымeн 

мұрaғaт iciндe дe бiршaмa өзгeрicтeр жacaлынды. Бұрынғы oдaқтық рecпубликaлaрдың 

мұрaғaт мeкeмeлeрiмeн қaлыпты бaйлaныcтың oрын aлғaн қиындықтaрынa қaрaмacтaн, 

құжaттaрмeн қaмтaмacыз eту caлacындa «Ұйымдacтырушылық – өкiлдiк құжaттaрды 

рeciмдeугe қoйылaтын уaқытшa тaлaптaр» жacaлынды жәнe oлaр ic жүзiнe acырылудa. 

Мұрaғaт iciндe мiндeттeрдi aтқaрудың құқықтық нeгiзi жacaлынды. Қaзaқcтaн 

Рecпубликacының 1999 жылғы 22-жeлтoқcaндaғы «Ұлттық мұрaғaттық қoр жәнe 

мұрaғaттaр турaлы» зaңы жәнe «Мұрaғaт» жөнiндeгi түciнiк бeкiтiлдi. Oндa мeмлeкeттiк 

мұрaғaттaр, oлaрдың aтқaрaтын нeгiзгi қызмeттeрi мeн мiндeттeрi aйқындaлды. 
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Мeмлeкeттiк мұрaғaттaрдың түрлeрi aнықтaлды. Ұлттық мұрaғaттық қoрдың құжaттaрын 

жiктeу бeлгiлeрiнe cәйкec мeмлeкeттiк мұрaғaттaр жүйeci құрылды. Oблыcтық 

мeмлeкeттiк мұрaғaттaр жәнe oлaрдың филиaлдaры, қaлaлық, aудaндық, вeдoмcтвaлық 

aрнaйы мeмлeкeттiк жeкe мұрaғaттaр тиicтi eрeжeлeргe, тaлaптaрғa cәйкec өз жұмыcтaрын 

aтқaрудa.  

Әр мұрaғaт қызмeткeрдiң этикaлық кoдeкciнiң нeгiзгi принциптeрi бeкiтiлдi. Oл 

бoйыншa әр қызмeткeрдiң мiндeтi:  

Мұрaғaттық құжaттaрдың тұтacтығын қoрғaу жәнe oлaрдың дұрыc caқтaлуын 

қaмтaмacыз eту;  

Құжaттaрдың құндылығын caрaптaп, iрiктeу бiр жүйeгe кeлтiру;  

Мұрaғaттық құжaттaрдың түпнұcқaлылығын қoрғaп, caқтaй oтырып, oлaрды 

мeмлeкeттiк, кoммeрциялық, жeкe құпиялaрды, кoнфидeнциaлды aқпaрaтты caқтaй 

oтырып пaйдaлaну; 

Қызмeт көрceту бaрыcындa зaң шeңбeрiндeгi ic-шaрaлaрды ic жүзiнe acыру;  

Әр мұрaғaт қызмeткeрi бacқa мaмaндық өкiлдeрiмeн ынтымaқтaca oтырып, әлeмдiк 

құжaттық мұрaлaдың caқтaлуын қaмтaмacыз eтe oтырып oны тиiмдi пaйдaлaну дeп 

көрceтiлгeн. 

Мұрaғaт icтeрiн ұрпaқтaн ұрпaққa жeткiзу coл құжaттaрдың құндылығы мeн oның 

мaңыздылығы жoғaлмaйтын aлтын қaзынa. Мұрaғaттa caқтaлaтын қaғaз жүзiндeгi 

құжaттaр мұрaғaт қoрының aca мaңыздылығын бiлдiрeдi.  
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Бұл мақалада Қазақстан Республикасының білім беру мекемелерінде музыкалық 

білім берудің заманауи әдістерін қолдану мәселесі баяндалады. Өзінің тәжірибесіне сүйене 

отырып, автор оларды қазақ музыкалық фольклоры мен классикалық музыка негізінде 

пайдалану жолдарын ұсынады. 

Тірек сөздер: музыкалық білім беру,заманауи әдістері, музыкалық фольклор, қазіргі 

әдістерді қолдану мәселесі.  

           

В данной статье  освещается проблема использования современных методов 

музыкального воспитания в образовательных учреждениях РК. На основе собственного 

опыта автор предлагает пути их использавания на основе казахского музыкального 

фольклора и произведений классической музыки. 

Ключевые слова: музыкальное воспитание,современные методы, музыкальный 

фольклор, проблема использования современных методов. 
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This article highlights the problem of using modern methods of musical education in 

educational institutions of the Republic of Kazakhstan. Based on his own experience, the author 

suggests ways to use them on the basis of Kazakh musical folklore and classical music.  

Key words: musical education, modern metods, musical folklore, the problem of using 

modern metods. 

 

Основной целью современного музыкального образования РК является становление 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры подрастающего 

поколения в рамках государственной программы «Рухани жаңғыру». 

Актуальными задачами современного школьного музыкального образования 

являются:  

- развитие сознания, музыкального мышления детей;  

- развитие эмоциональной сферы учащихся;  

- развитие волевой, активной стороны личности, связанной с освоением различных 

видов музыкальной деятельности.  

Основные усилия по обновлению содержания музыкального образования учителя 

музыки должны быть связаны с широким использованием различных  современных методов 

музыкального воспитания на основе   репертуара, основанного на  фольклоре народов РК, 

различных музыкальных стилей от классики до джаза.  

Широкое применение в системе дошкольного музыкального воспитания может 

получить  известная система  немецкого композитора Карла Орфа. Его методика  рассчитана 

не на избранных, не на имеющих специальную музыкальную подготовку, а на всех детей. 

Основа такой системы заключается в развитии творческой фантазии, в элементарном 

музицировании. В игре на простейших, в основном, ударных, шумовых музыкальных 

инструментах. В движении под музыку. В инсценировании детских песенок и сказок. 

То есть в том, что дети особенно любят и делают с удовольствием. Тем более, что такие 

танцы и движение сопровождаются не только игрой на ударных музыкальных инструментах 

(барабанах, ксилофоне и т.п.), но и "звучащими жестами" — хлопками, шлепками по бёдрам, 

топаньем ногами, щелчками пальцами, цоканьем языком и другое. Всё это не только 

превращает музицирование в радостное, увлекательное действие, но и формирует 

творческую фантазию, прививает любовь к пению, развивает чувство ритма. Чтобы понять, 

как конкретно можно использовать метод Карла Орфа, приведём конкретный пример.                

Например, в инсценировке  казахской  песни «Қөғый гөк» («Гогот гусей»). 

1. Придумать  девочке «прихрамывающие» танцевальные движения  с палочкой, 

которая играет роль старухи. Она отходит  в сторону, а остальные ребята  изображая гусей, 

взявшись за руки водят хоровод  сначала вправо, затем влево припевая  «Гөк, гөк, қөғый 

гөк».  

2. Слегка нагибаясь они подходили к «старухе». «Старуха» давала  впереди  

стоящему  палочку  со словами «Не  потеряй! », «Не потеряй!» 

3. Дети притопывая под ритм песни  кружились и приближались  к «старухе», при 

этом «старуха» спрашивает: «Где моя палочка, где моя палочка?» Ребята отвечают: «В лесу 

твоя палочка, в лесу твоя палочка».  

4. Старуха: Тогда я заберу  одного из  вас и ловит «гуся». Ребята  должны  не  

разрывая хоровод  убежать от «старухи». Пойманного «гуся» старуха ставит возле себя. 

Игра начинается снова.                                                                                                                                      

Также в дошкольном образовании можно с успехом использовать систему 

музыкального воспитания  замечательного итальянского педагога Марии Монтессори 

(1870-1952 г.г.). Мария была первая в католической Италии женщина-врач. Она не была 

музыкантом, но многие годы руководила детским садом, занималась с детьми 

с ограниченными возможностями, тонко чувствовала детскую психологию и понимала, что 

музыка — важная составляющая воспитания. Её главные педагогические принципы — 
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интерес детей и их свободный выбор. В своём детском саду Мария обратилась к системе 

музыкального воспитания, которая ей была ближе всего. К системе Карла Орфа.                                                             

При этом она внесла в систему Орфа некоторые оригинальные черты. Так бывает 

всегда, когда соприкасаются две жизнеспособные системы: одна подпитывает другую. 

Монтессори считала самой важной задачей родителей — организовать для ребёнка 

развивающее пространство. Чтобы всё, что ему нужно, было под рукой. Далее малыш 

сделает свой выбор. В нашем случае, музыкальные инструменты, рекомендованные Карлом 

Орфом, лежали перед ребёнком, и он сам выбирал тот, который ему больше нравится. 

В нужное для него время.  

К примеру, мы предлагаем использовать  детскую казахскую народную песню «Бала 

уату». Воспитатель поет эту песню и при этом поочередно показывает показывает пальцы 

руки «Бас бармақ, балаң үйрек ...». Перед ребенком лежат музыкальные инструменты – 

различные шумовые (колокольчик, бубен, тарелка, ксилофон и другие) . Он должен на слова 

«Сен тұр сиырға бар, сен тұр түйеңе бар...» взять понравившийся инструмент и издать звуки 

на нем. Когда каждый ребенок в группе хорошо  освоит эту песню с музыкальными 

инструментами, можно провести такую инсценировку с 3-4 детьми. В  результате они не 

только получат познавательное представление о пальцах руки, но и узнают тембр каждого 

музыкального инструмента, его название. 

Выдающийся венгерский композитор Золтана Кодаи создал свою систему 

музыкального воспитания  детей. Основные положения его системы заключаются в 

следующем. Нет немузыкальных детей. Немузыкальные взрослые — это те, музыкальность 

которых в детстве не была замечена и развита. Поэтому Кодаи, пользовавшийся в Венгрии 

большим авторитетом, сумел добиться того, чего никогда не было ни в одной стране мира 

— уроки музыки в обычной, общеобразовательной школе стали ежедневными и занимали 

больше часов, чем все другие предметы. В основе его музыкальнго воспитания лежит -  

пение и записывание мелодии по слуху. Как считал сам Кодаи, лучшим музыкальным 

инструментом является человеческий голос и поэтому, на его взгляд пение важнее, чем игра 

на музыкальном инструменте. Конечно же, с таким мнением мы не согласимся. Однако, из 

его системы музыкального воспитания можно использовать следующие моменты. Во-

первых, по Кодаи, музыкальное воспитание это не только семейное дело, но важнейшая 

общественно-государственная задача. С этим, думаем, согласится каждый преподаватель. 

Золтан Кодаи выделял четыре элемента, которые отличают музыкального человека от 

немузыкального: развитый слух, развитый интеллект, развитые чувства и развитые руки. 

Как метод раннего музыкального воспитания Золтан Кодаи предлагал воспитателям, 

особенно родителям, учить детей ходить и хлопать в ритме песни.  

Метод Золтана Кодаи можно использовать как в дошкольном, так и в школьном 

музыкальном образовании. На уроках музыки  мы можем предложить широко использовать 

детские казахские народные песни как источник развития  интонационных, певческих 

навыков, умения правильного, «нефальшивого» пения. 

Для этой цели мы предлагаем собственный комплекс  песен  как  метод  обучения  

«постепенного расширения звукового диапазона, от простого к сложному», от попевок на 

одной ноте соль «Бауржан тұрағой, мектепке барағой», на двух нотах  фа, соль «Кетік-кетік 

Кекшебай», на трех нотах до, ре, ми «До, ре, ми», на нотах фа, соль, ля «Жақсы бала», 

«Жылауық», «Асық-ай» и другие. 

Наиболее интересна на наш взгляд это Вальдорфская школа. Основа данной 

системы: сначала эмоциональное воспитание — потом интеллектуальное. Думаем, что с 

такой постановкой можно поспорить. В Вальдорфском детском садике музыка, 

разговаривающая на языке эмоций, становится важной основой раннего развития ребёнка. 

Причём в вальдорфских детских садах и школах не развивают специально ритм, слух, 

музыкальную память, но много поют и двигаются под музыку. Обучение без оценок и 

экзаменов. Думаем, что отсутствие оценивающего фактора в вальдорфской системе 
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способствуют важному преимуществу этой школы: школу, работающую по системе 

Штайнера, дети посещают охотно. Считаем,что открытие подобных вальдорфских 

музыкальных школ (обучение без оценок и экзаменов) было бы хорошей основой для 

духовного развития личности ребенка. Однако и в этой системе много положительных 

моментов, которые можно использовать в нашей системе музыкального образования.        

Одним из слабых моментов в обучении игре на музыкальном инструменте в  

музыкальной школе является ритм. Многие дети не могут точно воспроизвести 

ритмическую структуру исполняемого музыкального инструмента. Для преодоления 

данной проблемы можно использовать метод Штайнера. Такой принцип свободного 

движения под музыку, конечно же, вполне реально применить как в домашних условиях с 

родителями ученика,так и  на уроках специальности фортепиано. В программе — игры, 

песни, игра на музыкальных инструментах, вручение подарков,  чтение стихов и многое 

другое. 

Например, учитель может предложить  детям  прослушать музыкальное 

произведение П.Чайковского «Новая кукла» в аудиозаписи и двигатся  вместе с учителем 

под ритм музыки (размахивая руками, кружась с вооброжаемой куклой, придумывая 

танцевальные движения и т.д.) Такой метод будет способствовать лучшему восприятию 

характера произведения, что может отразиться на хорошем,грамотном, ритмичном  

исполнении этого произведения самим  школьником. 

Об уникальном методе Шиничи Судзуки наслышены многие. Музыкальное 

обучение детей на скрипке доктор Судзуки начинал с двух-трёх лет. Также можно говорить  

о его методе состоявшемся, проверенном временем, потому что всё, что он делал, можно 

было посмотреть и послушать. Мир был поражён его удивительными ансамблями 4-5 

летних скрипачей из 100-200 детей, чистенько и синхронно исполнявших музыку Вивальди, 

Моцарта, Бетховена. Его педагогические постулаты: Все дети музыкальны. Путь к успеху 

— любовь к детям. Главные учителя — родители.  

Сегодня в музыкальных школах метод доктора Судзуки конечно же может принести 

свои положительные результаты. Родители, которые посещают уроки  не только скрипки, 

но и  фортепиано, баяна, скрипки, домбры, гитары, кобыз вместе с ребенком познают 

основы игры на инструменте, постоянно слушают народную и класическую музыку, 

помогают «духовно расти» в дальнейшем «пожинают» свои плоды радости. Такие дети 

вырастают не только музыкально грамотными, но и  социально адаптированными, 

творческими, интересными личностями  общества. 

Таким образом, использование вышеизложенных современных методов 

музыкального  воспитания  даст  творчески настроенному педагогу  возможность показать 

свой  профессионализм, свою эрудицию, будет способствовать формированию  

музыкальных способностей ученика, сделает музыкальные занятия более интересными, 

нетрадиционными, вовлекающие в учебный процесс активность и ученика и учителя. И не 

важно, будет ли в дальнейшем ребенок музыкантом, важнее всего, чтобы музыка в его 

жизни всегда оставалась  для него источником радости, доброты, сочувствия. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ ЖӘНЕ ТУРИСТІК МАҢЫЗЫ ЗОР 

АЛТЫНЕМЕЛЬ МҰТП АЙМАҒЫНДА ТАБЫЛҒАН ПАЛЕОНТОЛОГИЯЛЫҚ 

ҚАЗБА ЖАНУАРЛАР МЕН ӨСІМДІКТЕР 

 

Байшашов Б.У., Нигматова С.А., Иманкұлова Р.Б. 

Қ.И.Сәтбаев атындағы геологиялық ғылымдар институты 

 

Мақалада Алтынемел мемлекеттік ұлттық табиғат паркі аумағынан табылған 

ежелгі қазынды жануарлардың өткен дәірлердегі табиғаттың қалыптасуының 

физикалық-географиялық жағдайын зеттеудегі маңызы қарастырылған. Аталған 

тақырыптың өзектілігін зерделенетін ауданнан табылған палеоген қабаттарындағы 

ежелгі қазынды фауналардың аз зерттелуі, ғылыми әдебиеттердегі мәліметтердің 

аздығы айқындайды. Мақалада ежелгі қазынды алып мүйізтұмсық Paraceralherum 

zhajrensis зерттеу нәтижелері келтірілген.  

Тірек сөздер: стратиграфия, палеоген, олигоцен, миоцен палеофауна, 

мүйізтұмсық, қазынды жануарлар. 

 

В статье рассмотрено значение исследования ископаемых организмов для 

реконструкции физико-географических условий прошлого на примере палеофауны 

верхнепалеогеновых отложений на территории государственного национального парка 

Алтын-Эмель. Актуальность изучения данной темы обусловлена малой изученностью 

палеофауны палеогеновых  отложений района исследования, а также 

недостаточностью литературных данных по рассматриваемой проблеме. Приведены 

основные результаты по изучению останки древних ископаемых животных 

гигантского насорога Paraceralherum zhajrensis, Gleicheniidites senonicus, G. confossus, 

Gleichenia stellate  

Ключевые слова: стратиграфия, палеоген, олигоцен, миоцен палеофауна, 

носорог, ископаемое животное. 

 

In the article the importance of the study of fossil organisms to reconstruct the physico-

geographical conditions of the past on the example of paleofauna upper paleogen deposits on 

the territory of Altynemel state national Park are presented. The relevance of the study of this 

topic is due to the small study of the paleofauna of Paleogene deposits of the study area, as well 

as the lack of literary data on the problem. The main results of the study of the remains of 

ancient fossil animals giant rhinoceros Paraceralherum zhajrensis, Gleicheniidites senonicus, 

G. confossus, Gleichenia stellate 

Key words: stratigraphy, paleogene, oligocene, miocene of paleofauna, rhinoceros, 

fossil animal 

  

Алтынемел Мемлекеттік ұлттық табиғат паркі ғылыми маңызды, табиғи әсем, 

басқада қай жағынынан болсын Қазақстандағы ең ерекше көрнекті жерлердің бірі. Оның 

геология мен биология ғылымдарының түйісінде орналасқан палеонтологиялық 

зерттеулерде алатын орны да ерекше үлкен.  

Алғаш рет өткен ғасырдың басында, бұл жердегі Қалқан тауларынан, мезозой 

дәуірінің бор кезеңінде тіршілік еткен динозавр сүйектері мен өсімдіктер қалдықтары 

табылған.   

1927 жылы Кіші Қалқан тауының оңтүстік-батысында бор дәуірінің 

тұнбаларынан, Ресейдің М.Г.Прохоров басқарған палеозоологиялық экспедициясы, 

динозарлармен тасбақалардың сүйектерін тапты. А.П. Гартман-Вейнберг және 
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И.А.Ефремовтың анықтаулары бойынша траходонтты динозаврлар – Trachodontidae 

және Deinodontidae тұқымдасына жататын Carnosauria жыртқыш динозаврлардың, 

сонымен қатар Ornithomimidae  сүйектері көп кездеседі (Ефремов, 1944) [1].  

Ортоподтардың Ceratopsidae, Stegosauridae, Acanthoopholidae, тұқымдастарының  

және цератопсидтің (Triceratops), зауроподтың (Titanosauridae)  сүйектері бар екені де 

анықталды (1-ші сурет). Солармен бірге тасбақалардың Trionychidae, Testudinidae 

тұқымдастарының сүйекетері де табылды (Рождественский, 1964). Кейінірек осы 

жерлерден тасбақаның бір жаңа түрі - Adocus dzhurtasensis анықталып жазылды 

(Данилов  и Сыромятникова, 2009) [2].  

Үлкен Қалқан тауының осы бор кезеңінің соңына жататын тұнба қабаттарынан 

ағаштардың жапырақтарының таңбаларымен діңдерінің жартылай тасқа айналған 

сынықтары табылды. Олардың ішінде: Taxodium dubium, Trochodendroides arctica, T. 

Elliptica, Trochodendroides sp., Nordenskioldia borealis, Platanus cf. schmidtii, Guercus sp., 

Paliurus cf., colombii, т. б. түрлері бар. (Ерофеев, Мақұлбеков,Пономаренко, 1972; 

Мақұлбеков, 1974). Осы жерден, З.К.Пономаренконың анықтауы бойынша, ашық 

тұқымды және жабық тұқымды өсімдіктердің тозаңдары көп табылды [3].  

Папоротник тәрізділерден Gleicheniaceae тұқымдастарының түрлері көп кездеседі 

– Gleicheniidites senonicus, G. confossus, Gleichenia stellate, G. rara, G. dicarpoides. Тағы 

көп кездесетіндер – Sphagnum sp., Leiotriletes sp. Polypodiaceae тұқымдасының – 

Cyathidites australis, C. punctatus, Matonisporites sp., Lygodium subsimplecs, Anemia 

perforate, Concavispoites ranulosus, Camarozonosporites rarus, Foueosporis trianculus 

түрлері аз және Granulatisporites dailyi, Stenozonotriletes radiates, Carnisporites sp., 

Divisisporites euskirechenensis, Selaginella kemensis түрлері бірен саран кездеседі. 

Бұлардың көпшілік түрлері бор кезеңіндегі сенонның соңғы кездеріне жататын 

тұнбаларға тән өсімдіктер [4].     

 

 
1- сурет. Кіші Қалқан тауларында  табылған динозаврлардың тұқымдастары:  

а - Trachodontidae, б - Ornitomimidae, в - Ceratopsidae, г - Stegosauridae, д - 

Titanosauridae 

 

Осы табиғат паркінің солтүстік шығысында орналасқан Ақтау таулары 

палеонтологиялық қазба жануарларымен, өсімдіктерімен және геологиялық әр түсті тұнба 

қабаттарымен де әлемге белгілі. Ақтау таулары, дұрысын айтқанда тасқын су шайуынан 



 

73 

«ЖАСТАР – БІЛІМ, ҒЫЛЫМ, ҚОҒАМНЫҢ ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ» 
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

25-26 қазан, 2019 ж. 
 

 
қалыптасқан терең жар – шатқал.  

Ақтау шатқалы, Іле өзенінің оң жақ жағалауындағы екінші қабаттағы жаға 

жайылымында  орналасқан. Ол Атынэмель табиғат паркінің батыстан шығысқа созылған 

20 кв. км астам алқабын алып жатыр, жардың жалпы биіктігі 1000 м. Бұл бір жерде 

орналасқан эоцен кезеңінен (56 млн жыл) плейстоценге (2,5 млн жыл) дейінгі тұнба 

қабаттары сақталған, тек Қазақстанда ғана емес  бүкіл құрлығымызда сирек кездесетін, 

ғылыми маңызды ерекше жер. Бұл жерден ертедегі омыртқалы және омыртқасыз 

жануарлардың сүйектері, өсімдіктердің жапырақтарының таңбалары, хара 

балдырларының гирогониттері көп табылған [5]. 

Алғаш рет ертедегі жануарлар сүйектері (мастодонт Anancus sinensis) 1948 жылы 

Бұлақ сайының жоғарғы жағында табылған, ал 1950 жылдардан бастап Зоология 

институтының палеонтологтары көптеген зерттеулер жүргізді (Бажанов, Костенко, 1958, 

1961 т.б.).  

Алғашында Ақтаудың тұнба қабаттарынан табылған жануарлар: шошқа тәрізділер 

– Suiformes; мүйізтұмсық тәрізділер – Ergilia, Indicotheriidae; халикотерилер – 

Chalicotheriidae және тасбақалар мен крокодилдер -  Testudinidae, Trionychidae, Crocodilia 

сүйектерін бір геологиялық кезеңге (олигоцен) жатқызып Ақтау свитасы деп аталды. 

Кейінірек табылған көптеген жануарлар сүйектерімен, зерттеулер нәтижесінде тұнба 

қабаттарының геологиялық жасы бірнеше рет қайтадан анықталды [6].  

Соңғы зерттеулер бойынша Ақтаудың тұнба қабаттары, табылған жануарлардың 

тіршілік еткен уақыттарына қарай, бір біріне жалғасқан, бірнеше геологиялық кезеңдердің 

8 свиталарына жатады. Олар: эоцен кезеңінің ақбұлақ свитасы; төменгі және жоғарғы 

олигоцен кезеңінің бетпақдала және айдарлы свиталары; төменгі, орта және жоғарғы 

миоценнің ақтау, шөладыр және санташ свиталары; плиоценнің іле, хоргос свиталары 

(Nigmatova et al., 2018).  Сонымен, жоғарғы қабаттағы ақшыл-сары балшық, алеврит 

тұнбаларынан табылған Anancus sinensis мастодонтының сүйектері Іле свитасына жатады. 

Төмен қарай, қызғылт, көкшіл балшықтармен алевролит тұнбаларынан табылған Planorbis 

sp., Coretus corneus моллюскаларының сүйектері  келесі санташ свитасы деп белгіленді. 

Келесі көкшіл-сұр балшықтан тұратын тұзды қабат тұнбаларынан табылған Limnaea 

robustus, Gyraulus gredleri, Guraulus sp., Planorbis sp., P. youngi моллюскалары және Testudo 

kegenica тасбақаcы  шөладыр свитасына жатады [7].  

Келесі Ақтау свитасының негізінен балшық, алевролит аралас қызғылт сары түсті 

ұсақ тас қоспаларынан тұратын тұнба қабаттарынан, 23 млн жыл бұрынғы миоцен 

кезеңінің басында тіршілік еткен көптеген омыртқалы жануарлардың сүйектері табылды:   

ертедегі бұғылар - Lagomeryx vallesensis Crusaf et Vill., 1955, Procervulus gracilis 

Vislobokova, 1983, Stephanocemas aralensis Beliajeva; ертедегі керіктің бір түрі – 

Prepalaeotragus aktauensis Godina, Vislobokova, Abdrakhmanova, 1993; мүйізтұмсық -  

Diaceratherium (Brachypotherium) aurelianense (Nouel), 1866; жойылып кеткен 

жануарлардың бір түрі халикотерий -  Chalicotheriidae (Borissjakia sp.) және мастодонт - 

Gomphotherium angustidens (Cuvier), тасбақа тағы басқа жануарлар (Абдрахманова, 

Байшашов, Костенко, 1989; Година, Вислобокова, Абдрахманова, 1993; Байшашов, 2005, 

т.б.) [7; 8].  

Осы тұнба қабаттарынан сол кездерде өскен, бұрын Орталық Қазақстандағы Күшік 

қазба орнынан белгілі, өсімдіктердің жапырақтарының сазға түскен таңбалары да көп 

табылды. Олардан 27 тұқым тармағының 43 туысына жататын 56 түрі анықталды – 

Osmunda minutus, Picea actauca, Laurophullum tianshanicum, Thuja sp., Nelumbo 

protospeciosa, Cocculus sp., Berberis sp., Ulmus miopumila, Celtis japeti, Quercus lavrovii, 

Quercus sp.2, Q. suber, Q. katutauca, Pagus sp., Caprinus sp., Betula sp., Juglans lavrovii,  Rumex 

sp., Populus actauensis, P. orlovskiae, P. lavrovii, P. zongarica, Salix varians, S. lavateri, S. 

ulkensaica, S. cf. angusta, S. cf. tenera, Cydenia sp., Pyrus sp., Spiraea sp., Cotoneaster 

praracemiflora, Gliditsia allemanica, Cytisus sp., Chesnya actauensis, Amorpha kazakhstanica, 
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Robinia regelu, Luguminosites cordifolia, Leguminosites sp., Myrtophyllum kapchagaica, 

Elaeagnus sp., Hippophae sp., Pistacia kornilovia, Rhus kostenkoi, Anacardiaceae gen. et sp., 

Ailantus confucii, Acer sp., Cedrella sp., Koelreuteria sp., Cornus dubius, Rhamnus sp., Paliurus 

zaporogensis, P. iliensis, Ziziphus miojujuba, Praxinus sp., Periploca kryshtofovichii, Lonicera 

miopcenica. Оның ішінде ағаштардың 36 түрі, бұталардың 16 түрі, лиананың 2 түрі және 

шөп тәрізділердің 3 түрі бар. ( Лавров, Раюшкина, 1983; Раюшкина, 1993).  

 

 
2-сурет. Ақтауда табылған миоцен жануарларының кейбір түрлері: а-Lagomeryx 

sp., б- Prepalaeotragus actauensis, в- Gomphotherium angustidens, г- Paraceratherium 

zhajremensis 

 

Төмен қарай орналасқан ұсақ сары құмнан тұратын тұнбалардан олигоценнің 

соңында (24-25 млн жыл) тіршілік еткен алып мүйізтұмсықтың - Paraceratherium  

zhajremensis Bayshashov, 1988 сүйектері табылды (Lucas, Bayshashov, 1996). Бұрын осы 

жерден табылған алып мүйзтұмсықтың Indicotheriidae тұқымдасы деп анықталған түрлері 

де осыған жатады. Бұл жануар бұрын Орталық Қазақстанның Жәйрем қазба орнынан 

табылған (Кудерина, Байшашов, Раюшкина, 1988), олардың биіктігі 5-6 м ұзындығы – 8 м 

жеткен. Алып мүйізтұмсықтар құрлықта тіршілік еткен сүтқоректілірдің ішіндегі ең ірісі, 

олар алғаш рет Орталық Қазақстанда табылып зерттелген (Борисяк, 1915, 1939), кейін  

олар Монғол, Қытай және Пакистан жерлерінде табылды [9; 10].     

Келесі қызыл балшықтан, алевриттен тұратын бетпақдала свитасының астыңғы 

қабаттарындағы ақшыл құмнан шошқа тәрізді - Suiformes,  мүйізтұмсық тәрізді - Ergilia, 

крокодил - Crocodilia сүйектері  табылды. Бұлар олигоценнің алғашқы кезеңдеріне жатады 

және тұнбаның литологиялық құрамымен түсі Орталық  Қазақстанда зерттелген 

бетпақдала свитасымен бірдей  [11; 12].         

Ең төменгі эоцен кезеңінің жануарлары бұл жерден 1996-1997 жылдары Қазақстан-

Американ бірлескен экспедициясының жүргізген қазба жұмыстарының нәтижесінде 

табылды. Зерттеу нәтижесінде соңғы эоценнің ақбұлақ свитасының  тұнбаларынан кем 

дегенде үш бронторидің сүйектері белгілі болды (3 ші сурет). Бұл жануардың сырт пішіні 

мүйізтұмсыққа ұқсағанмен бұдан 50-30 млн жылдар арасында тіршілік еткен басқа тұқым 

тармағына жатады. Табылған бронтотерий түрінің ерекшеліктерінен оның жаңа түр, жаңа 

туыс тобына жататыны анықталып, Ақтау тауының атымен – Aktautitan hippopotamopus 

Mihlbachler, Lucas, Emry and Bayshashov, 2004, деп аталды. Оның ғылыми сипаттамасы 

Халықаралық палеонтологиялық әйгілі баспа «American Muzeum novitates» журналының 
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толық бір саны осы бронтотериді ғылыми сипаттап жазуға арналды (Mihlbachler et al., 

2004). Бұрын Қазақстан жерінде бронтотерийдің бірен- саран сүйектері тек Қарағанды 

маңында және Зайсан ойпатында табылған. Ақтау бронтотериінің, осы ерте кезде тіршілік 

еткен жануардың эволюциялық дамуын және оның ерекшеліктерін зерттеуде, маңызы зор. 

Одан басқа, осы жерден, бұрын тек Қытай жерінде ғана белгілі болған, бұдан 40 млн жыл 

бұрын тіршілік еткен, батпақ мүйзтұмсығының бір түрі – Sharamynodon сүйектері де 

табылды [13].    

  

 
3 сурет а- бронтотеридің бір түрінің сырт пішіні және б- Ақтау бронтотериінің бас 

сүйегі 

 

Сонымен, Алтынемел мемлекеттік ұлттық табиғат паркінің палеонтология 

ғылымында, ертеде тіршілік еткен жануарлар мен өсімдіктерді зерттеуде, алатын орны 

ерекше. Оның геологиялық зерттеулердегі маңызы да зор. Қалқан тауларындағы бор 

кезеңінің тұнбаларын және Қатутаудағы жанартау қалдықтарын есептемегенде,  

Ақтаудағы 50 млн жылдан бергі геологиялық тұнба қабаттарының ретімен 

орналасу қалпының бір жерде сақталуы көрнекті жағдай. Бұл жер студенттер мен 

геология, палеонтология, тарих ғылымдарының жас мамандары үшін табиғый оқу құралы 

десек қателеспейміз. Биыл Астананың Евразия университетінің бір топ студенттері 

далалық практикада болған кезінде, оларды алып келген оқытушысы профессор 

А.Қ.Жаманғара Ақтауда ертеде тіршілік еткен керіктін өкше сүйегінің сынығын тауып 

алды. Ол басқада жануарлар сүйектерімен қатар Алтынемел мұражайында қойылады. Бұл 

жерге шет елден жылына жүздеген туристер келуде [15; 14].  

Қазір тіршілік ететін жануарлардан, Қазақстан қызыл кітәбіне енген, сирек 

кездесетін және құрып кететін қаупі бар түрлеріде бар. Олардың ішінде қарақұйрық елігі 

(джайран) және жерсіндірілген құландар мен пржевальский жылқылары, тағы басқалар. 

Үлкен және Кіші Қалқан тауларының арасында орналасқан, жел қозғаған кезде гүрілдеген 

дауыс шығаратын, «айғайқұм» жер бетінде сирек кездесетін құбылыстардың бірі.  

Қазіргі кезде, Алтынемел Мемлекеттік ұлттық табиғат паркінің директоры 

Х.О.Баядилов пен Қ.И.Сәтбаев атындағы геологиялық ғылымдар институтының 

профессоры С.А.Нигматованың бастауымен, осы жерде геологиялық парк ашу көзделіп 

отыр. Ол Қазақстандағы алғашқы «Геопарк» болмақ, және оның осы Алтынемел паркінің 

аймағында ашылуы ғылыми және туристік жағынан да өте орынды [16; 17; 18].   
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ПУТИ СОХРАНЕНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ КАЗАХСТАНА 
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Жетысуский государственный университет им.И.Жансугурова, г.Талдыкорган 

 

В статье рассмотрены пути сохранения генофонда дикорастущих растений. Для 

сохранения исчезающих и редких видов растений рекомендована разработка комплекса 

природоохранных мероприятий, включающих реализацию стратегии  in situ и  создание 

оптимальных коллекций ex situ. Для  решения проблем сохранения популяций редких видов и 

рационального их использования необходимо изучение биологического разнообразия и 

проведение оценки современного состояния. 

Ключевые слова: сохранение, биоразнообразие, стратегия, рациональное 

использование. 

 

Мақалада жабайы өсімдіктердің гендік қорын сақтау жолдары қарастырылған. 

Жойылып бара жатқан және сирек кездесетін өсімдік түрлерін сақтау үшін қоршаған 

ортаны қорғау шараларын, оның ішінде in situ стратегиясын және оңтайлы ex situ 

жинақтарын жасауды әзірлеу ұсынылады. Сирек кездесетін түрлердің популяциясын 

сақтау және оларды ұтымды пайдалану мәселелерін шешу үшін биологиялық 

алуантүрлілікті зерттеп, қазіргі жағдайды бағалау қажет. 

Тірек сөздер: сақтау, биоалуантүрлілігі, стратегия, ұтымды пайдалану. 

 

The article discusses ways to preserve the gene pool of wild plants. To preserve endangered 

and rare plant species, it is recommended to develop a set of environmental measures, including 

the implementation of the in situ strategy and the creation of optimal ex situ collections. To solve 

the problems of conservation of populations of rare species and their rational use, it is necessary 

to study biological diversity and conduct an assessment of the current state. 

Key words: conservation, biodiversity, strategy, rational use. 

 

В Республике Казахстан реализуется ряд стратегией по сохранению генетических 

ресурсов сельского хозяйства, которые разработаны в соответствие с Региональной 

программой сохранения и использования генетических ресурсов растений для 

сельскохозяйственных культур и продовольствия в Центральной Азии и Закавказье. 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) устанавливает 

два приоритетных пути для сохранения генетических ресурсов:  

1. In situ – в природе, в составе естественных растительных сообществ (включает on 

farm – в посадках или посевах, в местах, где были сформированы ключевые особенности 

культурных растений);   

2. Ex situ – в коллекциях, в частности в генетических или семенных банках. 

В 1992 году после принятия «Конвенции о биоразнообразии»  сохранение 

генетического разнообразия в условиях их естественного обитания (in situ) стало во всем 

мире приоритетным направлением. Конвенция была подписана 170 странами мира, включая 

Казахстан, и является главной составляющей стратегии и политики каждого государства в 

области биоразнообразия и признает in situ основным типом сохранения [1]. 

Комиссия ФАО ООН по генетическим ресурсам растений в 1996 году утвердила 

Глобальный план действий по сохранению и устойчивому использованию генетических 

ресурсов растений для сельского хозяйства и продовольствия, который определяет 

стратегические направления деятельности программы in situ по сохранению и развитию их 

на международном, региональном и локальном уровнях.  
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На государственном уровне программа сохранения in situ и устойчивое 

использование компонентов биоразнообразия регулируется Национальными программами, 

которые разработаны с учетом национальных особенностей и утверждены правительством 

республики [2-3]. Программа рассчитана на 11 лет и предполагает 3 этапа её реализации:  

1. Проведение работ по инвентаризации основных лесообразующих видов горного 

агробиоразнообразия, оценке их внутривидового разнообразия и выделению генетических 

резерватов;  

2.  Организация генетических банков, разработка технологий и создание базы для 

производства генетически чистого генеративного материала для лесовосстановления;  

3. Реализация масштабных лесовосстановительных работ на преимущественно 

ценных территориях произрастания видов генетически чистым посадочным материалом, а 

также создание системного мониторинга состояния дикоплодовых экосистем.  

Обе имеющиеся в данный момент основные стратегии сохранения генофонда 

дикорастущих растений (ГДР), in situ и ex situ, имеют как достоинства, так и недостатки, и, 

тем не менее, должны дополнять друг друга (таблица 1). 

 

Таблица 1-  Достоинства и недостатки основных методов сохранения ГДР 

Основные достоинства Основные недостатки 

Ex situ 

Сосредоточенность разнообразия 

растительных угодий как исходный 

материал в одном месте, в искусственно 

контролируемых условиях; 

Сравнительная безопасность и высокая 

гарантия сохранения; 

Возможность целенаправленного и 

последовательного изучения, ускоренное 

использование в селекции; 

Оперативная доступность для 

пользователя; 

Централизованное управление, 

возможность обработки данных, 

формирование единой базы данных; 

Право постоянного контроля и учета за 

продвижением материала. 

Сохраняются только отдельные фрагменты 

популяций: некоторые семена, растения, 

пыльца, вегетативные части растений или 

ДНК; 

Обеднение видового состава коллекции; 

Содержание коллекций и поддержание их 

в живом виде связано с большими 

финансовыми затратами; 

Наличие технического персонала и штата 

научных сотрудников для работы с 

коллекциями и необходимость их 

профессиональной подготовки. 

In situ 

В экосистемах продолжается процесс 

эволюции; 

Сохраняется ценоз;  

Виды взаимодействует с окружающей 

средой; 

Генетический состав популяции не 

обедняется отбором отдельных элементов; 

Все компоненты биоразнообразия 

находятся в тесной взаимосвязи друг с 

другом (животные–разносчики,  

насекомые–опылители семян и т. д.); 

Местные жители могут участвовать в 

процессе сохранения; 

Финансовые затраты меньше, чем при 

сохранении коллекций. 

Неуклонная и нарастающая угроза 

исчезновения вследствие антропогенного 

воздействия; 

Отсутствие единой методики 

исследований и единой национальной 

программы сохранения; 

Отсутствие методической базы для 

проведения сохранения, учета и контроля и 

мониторинга за компонентами 

биоразнообразия; 

Отсутствие базы данных; 

Отсутствие координирующего учреждения 

и обеспечение его научной базой для 

изучения; 

Относительная труднодоступность и 
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неоперативность в получении материала 

для пользователей. 

 

Программа сохранения и развития in situ делится на 3 типа: 

1. Genetic reserves (in nature; сохранение в природе) – дикие виды близкого и дальнего 

родства с культурными растениями;   

2. On farm (поддержание в культуре на ферме) – хорошо адаптированные к местным 

условиям локальные популяции (ландрасы) исконно культивируемых растений, с 

использованием традиционных приемов возделывания; 

3. Home gardens (выращивание в частных садах) (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Основные типы стратегий сохранения генетических ресурсов растений 

Сохранение in situ 

In nature (в природе) On farm (в фермерских хозяйствах) 

Genetic reserves 

(сохранение в природе) 

Fields 

(поддержание в 

культуре – в полях) 

Home gardens 

(выращивание в 

садах) 

Проходит при минимальном или без 

вмешательства человека. 

Осуществляется человеком с 

использованием исконных приемов 

агрокультуры. 

Подчинено действию естественного 

отбора, т. к. проходит в естественных 

природных условиях. 

Проходит в условиях, созданных человеком, 

и подчиняется действию искусственного 

отбора. 

Не требует значительных временных, 

финансовых и других затрат. 

Требуют временных, финансовых и других 

затрат. 

 

В республике не разработана единая стратегия сохранения лесных генетических 

ресурсов и существует ряд сдерживающих факторов для расширения работ по сохранению 

программы in situ [4-5]:  

1. Недостаток информации о состоянии лесных генетических ресурсов;  

2. Разрозненность действий организаций различных ведомств, занимающихся 

проблемами сохранения генетических объектов растительного мира;   

3. Не владение современными методиками и низкий уровень подготовки 

специалистов лесного хозяйства в области лесной генетики и селекции;  

4. Нехватка лабораторий для проведения генетических оценок древесных пород и 

специалистов для работы в таких лабораториях;  

5. Низкий уровень информирования общественности о необходимости бережного 

отношения к объектам сохранения. 

Для разработки стратегии сохранения генетических ресурсов необходимо провести 

следующие мероприятия: 

1. Инвентаризация и организация мониторинга лесных генетических ресурсов, 

разработка и уточнение методик выполнения и рекомендаций по сохранению и регенерации 

данных ресурсов.  

2. Повышение единиц сохранения генетических ресурсов методом дополнительного 

отбора объектов, которые находятся под угрозой, или ценных в генетическом отношении 

ресурсов, а также создание полевых генетических банков основных лесообразующих, 

ценных и редких лесных растений для гарантированного сохранения генетических 

ресурсов. 

3. Для достижения устойчивых результатов сохранения и развития комплексное 

использование технологий in situ  и ex situ. 

4. Выполнение исследований генетической структуры и внутривидовой 
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изменчивости лесообразующих видов и популяций с использованием передовых 

технологий, выявление важнейших селекционных признаков на устойчивость и 

продуктивность. 

5. Разработка и адаптация современных технологий и методов, в том числе 

биотехнологии,  методы хранения генетического материала и выращивания посадочного 

материала основных лесообразующих пород с улучшенными наследственными качествами. 

6. Формирование контроля качества посадочного материала и семян, получаемого 

для лесоразведения и лесовосстановления на основе методов генетической идентификации. 

7. Подготовка национальной базы данных о лесных генетических ресурсах,  

расширение научно–технического сотрудничества и обмена генетическим материалом. 

Семена и черенки многих растений, входящих в Красную Книгу Казахстана и 

относящиеся к группе эндемиков, вывезены в питомники многих стран мира, поэтому  нет 

опасности утраты генетического материала, который сохранен ex situ и in vitro. Но для науки 

важно, чтобы редкие виды процветали in situ  в районах естественного произрастания, в 

уникальных районах нашей страны [6].  

Для сохранения исчезающих и редких видов растений необходимо наряду с 

активизацией деятельности по стратегии  in situ развивать работы по созданию оптимальных 

коллекций ex situ, которые будут служить «резервным буфером» и обеспечивать 

практический доступ различным групп пользователей к этим ресурсам. 
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Мақалада нейролингвистикалық бағдарламалаудың әдістері мен техникасы білім 

алушылардың өзіне және өзгеге әсер етудегі тиімділігі қарастырылған. НЛБ өмірімізді 

жақсы жаққа өзгертуге мүмкіндік береді. 

Трек сөздер: нейро, лингвистика, бағдарлау, визуал, аудиал, кинестетик, зәкір, 
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рефрейминг, ассоциация, диссоциация.  

 

В статье рассматриваются методы и приемы нейро-лингвистического 

программирования с точки зрения эффективности для  самих студентов и  влияния на 

других слушателей. НЛП  позволяет нам изменить  жизнь  в лучшую сторону. 

Ключевые слова: нейро, лингвистика, ориентация, визуальный, аудиальный, 

якорь, рефрейминг, ассоциация, диссоциация. 

 

In the article are considered the methods and tricks of neuro-linguistic programming 

by the effectiveness for the sake students and influences in the other listeners. The NLP allows 

you to change the life for the best. 

Key words: neuro, linguistics, orientation, visual, auditory, anchor, reframing, 

association, dissociation. 

 

Қазіргі уақытта мамандардың екіден бір бөлігіне «аудитория алдына шығу» 

қажеттілігі туындап отыр. Сондықтан оқу-тәрбие барысында білімгерлерімізге 

нейролигвистикалық бағдарламалау арқылы аудиториямен байланыс орнату түрлерін 

меңгертуіміз қажет. 

Өйткені, біздің жас буын ұрпақтарымыз уақытының көбін ғаламторда өткізеді, 

алайда олар өзіне қажетті нәрселерді білуге асықпайды, ақтармайды. ВК, ватсап, 

инстаграм т.б. әлеуметтік желілерде үнсіз отырып, ақпарат алмасады. Сондықтан 

адамдармен байланыс орнату мәдениеті төмендеп, келеңсіз жағдайлар орын алып 

жатады. Біразы аудитория алдына шығудан қорықса, енді бірі шыққанмен айтар сөзін 

ұмытып, жеткізе алмай, сөздік қорының аз екенін байқатып жатады.  

Осы мәселелерді шешу үшін мен өз пәндерімде яғни, психология, педагогика 

және қарым-қатынас психологиясында білімгерлерге нейролигвистикалық 

бағдарламалаудың (НЛБ) әдістерін қолдану арқылы аудиториямен жұмыс жүргізуді 

көздедім.  

Нейролингвистикалық бағдарламалау (НЛБ) -психология, лингвистика және 

неврологияның түйіскен жерінде пайда болған бағыт. Негізін қалаушылар Ричарт 

Бэндлер мен Джон Гриндер.  

НЛБ—(ағылш. Neuro-linguistic programming) – қандай да бір салада жетістікке 

жеткен адамдардың сөйлесу формалары, көз және дене қозғалыстары және ес арасында 

байланыс орнатушы вербальды және вербальды емес мінез-құлқын модельдеу 

(көшірмелеу) техникасына негізделген психотерапиядағы және практикалық 

психологиядағы бағыт[1].   

НЛБ – да үш негізгі элемент бар: 

- «Нейро» бөлігі неврологияға қатысы бар – жүйке жүйесі біздің ақылымыз бен 

тәніміздің арасын байланыстырушы. 

- «Лингвистикалық» тілге қатысты – бір–бірімізге және өзімізге тілі арқылы 

әсер етуіміз. 

- «Бағдарлау» біздің ойларымыз бен әрекеттеріміздің қайталанатын бірізділігінің 

көмегімен өз мақсаттарымызға қол жеткізуіміз және біздің мінез – құлқымыз әкелетін 

нәтижелер. 

НЛБ-ның негізгі мақсаты өз мінез-құлқын терең тану және оны жүзеге асыру. 

НЛБ - қазіргі таңда төрт түрі қолданылуда: 

1. Психокоррекцияға техника жиынтығы. «Де-факто» көп таралған түрі, 

нарықтық заманда «НЛБ-практик», «НЛБ- мастер», «НЛБ-бизнес». Бұл техникалар 

психокоррекциялық дамыту болып табылады. 

2. Манипуляцияға тәсілдер жиынтығы. Семинарларда психокоррекциялық 

техникалар айла- амалдары, қысқа мерзімді мән беретін жағдайлар. Оның стратегиясы 
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қатынас сипатына жаман әсер етеді және мәселелер туғызады, алдымен өздері қорқа 

бастайды, бізді де басқарып кетпесе деген ой туындайды. 

3. Когнитивті психологияға бағыт. Моделдеу идеясымен байланысты, 

адамдардағы когнитивті стратегия, сол моделдерді пайдалана отырып, түрлі аймақтарда 

жетістікке жете білуі. 

4. НЛБ тәртіп аралық тілде бейнелеуі, әлеуметтік –экономикалық және 

гуманитарлы технология. Топтың ішкі және сыртқы мәнді жетістікке көтерілуі, топ 

ішінде ұзақ мерзімді қатынастың қалыптасуы[2].  

 НЛБ – бұл кемелдену жайлы өнер және ғылым, атақты адамдардың іс-әрекеттің 

әр аймағында өздерінің атақты нәтижелеріне қалай жеткендігінің зерттеу нәтижесі. Бұл 

коммуникативті шеберлікті өзінің жеке бастық және кәсіби тиімділігін жоғарлатқысы 

келетін әрбір адам меңгере алады. Сондықтан НЛБ-ны оқу-тәрбие үрдісінде 

қолдануымдағы мақсатым: 

• білім алушылардың ішкі және сыртқы коммуникацияда мәнділікті және 

ойлануын дамыту; 

• олармен келісімге келерде коммуникациялық дағдыларды қалыптастыру; 

• олардың өздеріне деген сенімдерін нығайтып, өзі туралы ойын дамытып, 

коммуникациялық іскерлікті жетілдіру, өзін сенімді сезіну үшін тұлғаны психологиялық 

күйге келтіру. 

Егер ақпарат үш негізгі қабылдау шарттарымен берілсе, назар аудару деңгейі 

жоғарырақ және қабылдау жақсырақ болады.Осыдан келіп коммуникацияның үш түрі 

бар:  

1. визуальды (көрнекі-бейнелік байланыс орнату); 

2. аудиалды (есту, айту, жеткізу, дауыс ырғақтарымен байланыс орнату); 

3. кинестетикалық (жасап көрсету, қимыл-қозғалыспен байланыс орнату). 

Визуальды коммуникация түрлеріне телерадиохабарлардың бүкіл түрлері, 

сондай-ақ әртүрлі жастағы және әртүрлі әлеуметтік дәрежесі бар, басқа саяси 

көзқарастары немесекерісіншесаяси көзқарастарынан және көңіл-күйінен тәуелсіз 

әртүрлі аудитория алдыңдағы шығарылымдар жатады. Алайда визуальды 

коммуникацияның әртүрі дифференциальды айырмашылықтарын анықтайтын, осыдан 

шығатын визуальды коммуникация қатысушыларының психологиялық мәселелерінің 

спецификасын анықтайтын салыстырмалы анализді қажет етеді. 

Бұрын топпен жұмыс істеу тек мұғалімдер, лекторлар және телебағдарлама 

жүргізушілеріне ғана керек болатын. Енді бұл мемлекеттік қызметкерлердің, заңгерлер, 

менеджерлер, әртүрлі сауда және сақтандыру агенттіктерінің, психология, жарнама, 

бұқаралық ақпарат құралдарында және саясат салаларында жұмыс істейтін адамдар 

жұмысының ажырамас бөлігі. Тиімді коммуникация бойынша тренингтер қатардағы жай 

саудагердің ғана емес, кез-келген ұйымның жоғары басшысының кәсіптік оқуының 

бөлігі болып табылады. 

Аудиториямен жұмыстың коммуникативті дағдылары – тек қана тиісті «қызыл 

тіл» емес. Зерттеулер нәтижесіне келетін болсақ, сөйлеу мазмұны айналамыздағы 

адамдар қабылдауының жалпы «әсерінің» тек қана 10% құрайды. Әрине, материалдың 

қабылдануы оның қандай типте айтылғанымен байланысты. Егер бұл таза статистикалық 

ақпарат болса, оны берудің қызығырақ түрін табу қажет. Көптеген сандары бар кесте 

аудиторияны ұйықтатуға алып келеді. Дайын, жаңалығы бар материал болғанның өзінде, 

миға шабуыл жасап, жаңа идеялар табу өте пайдалы.  

Қатысушының (участник) имиджі маңызды жайттар қатарына жатады. Егер адам 

танымайтын аудиторияға барса, отырған тыңдаушы аудиторияның 99% өмірде 

араласып, қатынас орнатпағандар. Сондықтан сөйлеушінің айтатын ақпаратынан бұрын 

имиджі мен сыртқы көрінісінқабылдайды. Ал киген киім, боянғаны (әйел адам болса), 

түрі т.б. талғаммен болмаса, онда тыңдаушылар маңызды жаңа ақпаратқа аса мән бермей 
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кетуі мүмкін. 

Аудиторияларды қызықтыру қабілеті немесе бір нәрсеге көңдіру үлкен көлемдегі 

қабілеттіліктен тұрады. Аудиториядағы тыңдаушылар сөйлеушінің жеке жағдайларын – 

өзіне деген сенімділік, берілген ақпаратпен қызығушылығы, осы аудиторияға деген жеке 

көңілін байқайды. Өзіндік әсер қабілеті сенім, өзіндік ашылу және әсер ету шарттарында 

өтуі тиіс. 

Өзіндік әсер – бұл өзін-өзі тануға және өзін шыңдауға ұмтылатын адамның өзі 

жасайтын шығармашылық актісі. А.Маслоу бойынша қатысушыныңөзінің жеке 

тұлғалық қасиеттері жоғары деңгейде дамыған болса ғана, ол өзгегеәсер ете алады. 

Өзінің шынайы жеке тұлғалық сапаларын адам философиялық ойларынан, әлеуметтік 

дәрежесінен, стереотиптерінен т.б. қажеттілік сезімдерінен бас тартқан кезде көрсете 

алады[3]. 

Сөйлеуші аудиториядағы әр адаммен жеке қатынас орнатуы мүмкін емес, 

сондықтан отырған адамдардың әртүрлі мінез-құлықтарын ескере тұра, олармен 

байланыс орнатып, белсенді түрде кері байланыс жасай алу қажет. 

Сәйкес әлеуметтік қабілеттіктері оқиғаларда өзіндік орнын дұрыс түсінуін қажет 

ететін үміткердің сәтті өзін-өзі таныту мәселесі психологиялық қорғау механизмдердің 

күшейтілуімен және пайда болған құндылықтардың шартты-компенсаторлы 

жолдарымен шешілуі жатады. 

«Сахнаға» шығар алдында бейнелі коммуникация кандидаты да белгілі бір сезім 

спектрімен қобалжиды: энтузиазм, құмарту, қызығушылық. Барлық эмоциялары сырт 

келбетінде міндетті түрде көрінеді – түрінде, тыныс алуында, өзін ұстай білуінде, 

дауысында (ақырын немесе тым қатты, сарынды немесе қобалжулы). Сезінетін 

эмоциялары ойларға нақтылай беріп немесе ең қызыққан тыңдаушының өзі еш нәрсе 

түсіне алмайтындай сөйлеушінің сөздерін түсініксіз етеді. Осымен байланысты, 

қабылдаудың жоғарғы рефлексивті түрі қажет. 

В.К.Васильев және Ю.И.Филимоненко ойынша осы мәселелердің рефлексивті 

өзіндік диагностикасының эмоциональды (әсершіл) индикаторлы болып табылады:   

1. тұрақты жол болмаушылық сезімі: саналы және интунтивті интенциялардың 

ретсіздігі, таңдау мүмкіндіктерінің тек айқын саналы түрлері мен шектелуі, 

жоспарлаудың сайлығын және іс-әрекеттің жетістігін төмендетеді; 

2. жетістіктің жалықтырылуы: жұмысқа қабілеттіліктің тейімді 

ындаландырушысы – қызығушылықтың жоқтығы, ал жігерлі әрекетке күш салу – күш-

жігер жұмсалады және шаршанқылық тұрақтылы болып келетін сабырсыздыққа әкеп 

соқтыратын.  

3. жетіктікке жеткен кездегі қанағаттану, қауаныш, мақтаныш, рахаттану, 

сезімдерінің жоқтығы: жетістікке жеткендегі субьективті қуанбаушылық алға қойылған 

мақсаттардың, жасалынған іс-әрекеттірдің дұрыс еместігін көрсетеді[4]. 

Бейнелі коммуникация қатысушыларының психологиялық мәселелерінің анализі 

мәселенің жеке деңгейін көрсетеді: жынысы және жасы; өзіндік өзін-өзі тану мәселесі, 

мінездің феноменологиялық көрсететін жеке психотипалогиялық ерекшеліктері; 

интелектуалды және мәдени дамуы, өзіндік бағалау ерекшеліктерінде іс қалдыратын 

кәсіби қызыметтің дамуы. 

НЛБ өз-өзіңді түсініп, түсінікті болуға ғана емес, сонымен қатар, 

сұхбаттасушыны реттеп, өзгертуге көмектеседі. Білімгерлермен НЛБ-мен жұмыс 

жүргізу барысында әртүрлі әдістерін қолданып көрдім. Олар:  

 «Зәкірді қабылдау» тәсілін қолданады. Оның негізгі алғышарты ол адам өзіне 

өзгерістер енгізуге қажетті барлық ресурстармен қамтылған болуы қажет. Бұл жердегі 

психологтың рөлі – ол осы ресурстарға қол жеткізуге көмектесу болып табылады. 

Ресурстар әрбір адамның жеке тарихында (өмірінде) болады, ол – тәжірибе. Қажет 

жағдайларда осы ресурстарға қол жеткізу зәкір деп аталады. Зәкір – ол шартты 
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ынталандырушы. Зәкірді орнату үшін сұхбаттасушыдан қажетті тәжірибені еске 

түсіретін жағдайды еске алуды сұрау керек. Сол сезімнің толық көрінісін бақылай 

отырып (мысалы, адам қорыққан сәтті еске алған кезде ерін жұқарып, бет жүзі бозарып, 

тынысы тарылады) осы сезімді байланыстыратын ынталандыруды енгізіңіз. 

Ынталандыру ретінде саусақпен шерту немесе сипау әрекеттерін қолдануға болады. Егер 

осы сезімді зәкірлеу қолыңыздан келген болса, ынталандыруды қайталаған кезде сол 

жағдайға қатысты сезімді бастан кешесіз. Сол керекті ішкі жағдайды орнату, сезу үшін 

психолог сол ынталандыруды нақты орындап сезуге көмектесу керек. 

«Айнамен шағылыстыру». Біз айналамызға қарағанда ғана бағалаймыз. Бұл 

бағалар бізге қоршаған адамдар мен заттар туралы айтады. Егер осы бағалар өзіміз 

жайлы ақпарат берсе, қалай болар еді! Міне, осы «айна» концепциясы деп аталады. 

Оның әрекеті шамамен мынадай болады: бізді қоршаған адамдар мен заттар және 

өзімізге қатысты ақиқат. Өзімізден тыс баға берген кезде біз не істейміз? Біз айнаға 

қараймыз; айна бізге өзіміз жайлы ақппаратты қайтарады. 

Бастапқыда бұл концепция шындықтан алыста сияқты көрінеді. Бірақ оны 

қолдана бастағанда, оның тамаша екендігіне көз жетеді. Айнадан өзіңді көру жиі 

жағдайда ұнамайды, кей кезде ол адамға дискомфортта әкеледі, бірақ өзіңді қаншалықты 

жылдам білгің келсе, өзіңді адамдар және заттар айнасында қарау – бұл үшін құнды 

құрал. Өзіңді алғаш рет бейнетаспадан көрген кезде, дауысыңызды естіген кезде қандай 

сезімде болғаныңызды еске түсіріңіз. «Менің дауысым мұндай емес!», «Мен өзімді олай 

ұстамаймын!». Соған қарамастан сіздің достарыңыз «Жоқ, бұл сенің дауысың. Жоқ, сен 

өзіңді дәл осылай ұстайсың» дейді. Бейнетаспаны қайталап көрген кезде адам өз 

бейнесін қабылдай бастайды және өз бейнесіне өзгертулер енгізеді (Оны жетілу деп 

есептейміз). Өмір айнасымен де дәл осылай. Адамға айнадан көргендері ұнамауы 

мүмкін, бірақ айнаға қарамасаң өзіңді білмейсің және өзгертулер енгізе алмайсың. 

 «Айна» – бірінші сөзімізге мақұлдап келісетіндей бастаймыз. Мысалы, бүгінгі 

күніміз сәтті болды ия?, - деп. Кішкенеден кейін «Қоқысты қазір апарып саласың ба 

немесе он минуттан кейін бе?», -десек онда келіспеске амалы қалмас. Өйткені адам 

санасы келісіп тұрған сәттен тез ауыса алмай қалады.   

«Белгі беру» – жұмыста келіспеушілік орын алса, жұмыс уақытылы орындалмай 

жатса, өзіңіздің жүйкеңіз таусыла бастаса, онда сіз ұжымға кемшіліктерін айта отырып, 

«біз бәріміз ақылды, саналы жандармыз» деген сияқты мақтау айтсақ, онда 

түпсаналарында ақылды, саналы деген ойлары жаңғырып, жұмыс тез қарқынмен жүріп 

кетеді.  

«Детектор лжи» – серігіңіздің шындығын анықтау. Дене қимылы мен ойының 

үйлесімділігіне мән беру керек. Ол сенімді сөйлеп тұрып, басын шайқай ма? Денесін 

қозғалтып, көз қарашығын оң жаққа апара ма? Яғни ол өтірік айтып тұр деген сөз. Егер 

көз қарашығы сол жаққа қараса, онда ойда шомылып отыр. 

«Рефрейминг техникасының» - мағынасы – ол мәселелердің атын өзгерту, ол 

үшін назарды мәселенің басқа жақтарына алмастырып, жаңа көзқарас беру жеткілікті. 

Мысалы, мәселені (проблеманы) тапсырма деп өзгертуге болады, сонда ол жүк 

болмайды. Адамдар тапсырмаға қарағанда проблемаға көп мәнмен қарайды. Мысалы, 

артық салмағы бар адамды ол сезім адам емес, тек денсаулығы мықты, мәдениетті, 

көрнекті адам деп қабылдаса болады. Рефреймингтің мәні – сол бір жағдайдың екінші 

жағын көрсету.  

«Ассоциация (байланыс) және диссоциация». Ассоциация (байланыс) – қосылу, 

бірігу процесі болып табылады. Диссоциация – бөлініп, жекелену жағдайы. Осы 

техниканы қолдану тәсілдерін қарастырайық. 

Өмірде өте қатты, өте күшті жағдайды бастан кешірген тәжірибелер кездеседі, 

ондай жағдайда сондай дәрежеде күшті позитивті сезімді қарсы қою мүмкін болмайды. 

Бұл кезде зәкірлеу (якорь) техникасы (тәсілі) жұмыс істемейді. Сонда сол бастан кешкен 
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жағдайдың интенсивтілігін жою әдісін табу керек. Ол егер клиент бөлектеніп 

(жекешеленіп, оңашаланып), психикалық травмаға байланысты сезімнен байланыс үзсе 

мүмкін болады. Ол үшін оған сол жағымсыз травма жасайтын жағдайды еске түсіріп, 

бірақ өз-өзіне сырттан қарау керек (яғни сол жағдайды іштей бастан қайтадан өткізбеу 

керек). Осындай эмоциялық байланыстардан арылу арқылы қорқыныш, ауыру, т.б. 

сезімдер жойылады. Ал ассоциацияны тек жайлы, ұнамды жағдайларға ғана 

байланыстыру қажет [5].  

Аталған әдістерді қолданбас бұрын байланыс орнататын адамдар қай типке 

жататынын анықтап алуымыз қажет: визуал - ақпаратты көзбен қабылдайды; аудиал – 

естумен қабылдайды; кинестетик – жанасу және дәм арқылы қабылдайды. Оларды 

ажырату үшін қарым-қатынас барысында өте мұқият болу керек. Мысалы: біріншісі 

аспанға қарайды, екіншісі алдыға, ал үшіншісі төмен қарап байланыс орнатады. 

Кинестетикке аудитория алдына шыққанда қандай қимыл-қозқалыста болу керек, 

қалай сөйлеп, елдің назарын өзіңе аудару керек, сахнаға немесе көпшілік алдына қалай 

шығып, қалай кету керектігін іс-қимылмен көрсетіп қайталатуға болады.  

Қорыта келе, НЛБ техникасын өзі жақсы меңгерген адам ғана өзгеге әсер етіп, 

жақсы жаққа өзгерте алады. Оқу-тәрбие барысында қолдану тиімді өйткені қазір адамдар 

арасында қарым-қатынас орнату, олардың аудитория алдында өзін-өзі ұстауы маңызды 

қажеттілік. Ал оларды дамытуға НЛБ техникасы өте тиімді. Сондықтан сіздің өміріңізді 

жақсы жаққа өзгертуі мүмкін, өзіңізге немесе өзгеге қолданып көріңіз. 
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Бұл мақалада Түркі-мұсылмандық білім беру жүйелерінің реформалары, сонымен 

қатар, қоғам дамуының талаптарына сай мұсылман мектептерінде білім беруі 

өзгертіліп, модернизация саласындағы жаңа бастамалар пайда болды. Қазақстанның 

оңтүстік аймақтарындағы білім жүйесін, басқа облыстармен салыстырғанда 

Сырдария мен Жетісуда көптеген теологиялық оқу орындары болғанын байқаймыз. 

Жаңа әдісті мектептер, аймақтағы білімнің, руханият пен мәдениеттің дамуына 

айтарлықтай әсер етті, жаңа оқу пәндері енгізілді және олардың көптеген 

түлектерінің қоғамдық өмірдегі санасы мен белсенділігінің артуына ықпал етті. Білім 

мен тәрбие беру ісінің өткенін саралап, болашақты болжай алуға мүмкіндік алу үшін 

тәрбие мен білім берудің тарихи мұраларын жаңа көзқарас тұрғысынан қайта қарау. 

Қазақ жеріндегі білім берудегі мектептердің құрылымдық жүйесі жөнінде ғылыми 
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зерттеушілік, тарихи сараптаушылық пен талдаулық жұмыстарды жүргізу 

қажеттілігі туындап отыр.  

Тірек сөздер: Білім беру жүйесі, жаңа әдістер, білім беру, тәрбиелеу, ислам, 

мұсылмандық білім, жадидтік білім беру түрлері. 

 

В данной статье реформа тюрко-мусульманской образовательной системы, а 

также образование мусульманских школ в соответствии с требованиями развития 

общества были изменены, и были выдвинуты новые инициативы в области 

модернизации. Система образования в южных регионах Казахстана показывает, что в 

Сырдарье и Жетысу много богословских школ по сравнению с другими регионами. Новые 

методологии оказали значительное влияние на развитие образования, духовности и 

культуры в регионе, были введены новые академические дисциплины, и многие из их 

выпускников внесли свой вклад в повышение сознания и активности в общественной 

жизни. Пересмотрено историческое наследие воспитания и образования с новой точки 

зрения для получения возможности проанализировать прошлое образования и 

воспитания и прогнозировать будущее. Необходимо провести научно-

исследовательскую, историко-аналитическую и аналитическую работу по 

структурной системе школ на казахской земле. 

Ключевые слова: система образования, новые методы, образование, 

воспитание, мусульманское образование, джадидские виды обучения. 

 

This article, the reform of the Turkic-Muslim educational system, as well as the 

formation of Muslim schools in accordance with the requirements of the development of society, 

were changed, and new initiatives in the field of modernization were put forward. The education 

system in the southern regions of Kazakhstan shows that there are many theological schools in 

the Syr Darya and Zhetysu compared to other regions. New methodologies had a significant 

impact on the development of education, spirituality and culture in the region, new academic 

disciplines were introduced, and many of their graduates contributed to raising awareness and 

activity in public life. The historical heritage of upbringing and education has been revised 

from a new point of view in order to be able to analyze the past of education and upbringing 

and predict the future. It is necessary to carry out research, historical, analytical and analytical 

work on the structural system of schools on Kazakh soil. 

Key words: education system, new methods, education, upbringing, Muslim education, 

Jadid types of education. 

 

Отарлық Патша әкімшілігі Қазақстанның оңтүстігіндегі жаңа аумақтарды ала 

отырып, жергілікті халықтың әлеуметтік жағдайының барлық салаларында бұрын-соңды 

болмаған күрделі мәселелеріне тап болды. Оған қоса, Ресей елді мекендерінің 

тұрғындарын жабдықтау үшін көптеген жағдайларды шешу қажеттілігі туындады. 

Біріншіден, денсаулық сақтау, білім және мәдениет мекемелерінің жұмысын құру қажет 

болды. Отаршыл азаматтық-әскери әкімшіліктің қызметіндегі бұл маңызды әлеуметтік 

бағыт- 1853 жылы Ақмешітті басып алғаннан кейін басталды (Кызыл-Орда облысының 

бүгінгі аймақтық орталығы). Қазақстанның оңтүстігінде алғашқы әскери орталық 

ұйымдастырылды. Содан кейін зайырлы мектептер ашылды. Бұл мыңдаған сауатсыз 

жергілікті тұрғындарға өте көп мүмкіндік берді. Біз ағартушылық, мәдениеттану мен 

ғылымды дамытудағы алғашқы мектептердің аймақтар үшін рөлі мен маңызы зор деп 

санаймыз.  

ХІХ-шы ғасырдың екінші жартысына таман Түркістан генерал-губернаторы және 

Сырдария аймағында мұсылман дінбасылары құрған үйлесім-ерекше білім беру жүйесі 

дамыды. Әлемдік діндердің бірі – исламның дінінің таралуы -  Қазақстанның оңтүстік 

аймақтарына мұсылман мектеп желісінің пайда болуымен байланысты. Бұл процесс 
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арабтардың Орта Азияны жаулап алуымен тікелей байланысты. Оңтүстік Қазақстан 

аумақтары арабтармен ХХ-шы ғасырдың басына дейін тарихи, мәдени және саяси-

әкімшілік қатынастарда болған. Жалпы аймақтағы мұсылман мектептері исламның 

дәстүрлі білім беру жүйесін, атап айтқанда, мектеп пен медреселерді көшірді. Біріншісі-

бастапқы білім деңгейіне жатады. Онда оқушылар сауатын араб графикасы мен кітап оқу 

арқылы ашты. Бұл білім жүйесі мұсылмандарға арналған қасиетті Құран кітабына 

негізделген болатын. Жоғары білім беретін медресенің негізгі мақсаты муезиндерді, 

имамдарды, хатыптарды, мұғалімдерді, данышпандарды, қазиевтер мен муфтилерді 

дайындау болды. Болашақ түлектер уақыт талабына сай білім алып, дін мен өмір туралы 

жақсы таныс болғандықтан басқаларға жол көрсете алатын болды. Басқаша айтқанда, 

медреселер шариғат заңдарын, мұсылман құқығының нормаларын және Ислам дінінің 

қасиетті кітабын жақсы білетін рухани тәлімгерлерді, мешіт ректорларын, сондай-ақ 

исламның теологиялық мектептерінің оқытушыларын дайындаумен айналысқан. 

Сондықтан медреселердің оқу бағдарламалары көпшіліктен шыққан балаларға арналған 

мектептерге қарағанда жоғары деңгейлі, мұсылман теологиясының негіздері мен араб 

тілін жалпы білім беретін пәндерді үйлестірумен, сонымен қатар оқушылармен жұмыс 

жасау кезінде қажетті педагогикалық пәндердің ақпараттары енгізумен ерекшеленді. 

Қазақстанның басқа аймақтарымен салыстырғанда (отаршылдық кезеңнің 

аумақтық-әкімшілік бөлінісінің резервінде), Сырдария мен Жетісуда көптеген 

теологиялық оқу орындары шоғырланды. Тек осы облыстың Түркістан ауданында ХІХ-

шы ғасырдың 70-жылдарында 2 медресе және 29 орта мектеп жұмыс істеді [8]. Осы екі 

медреседе (Түркістан қаласында және Карнак ауылында) 91 бала (талиб) оқыды. Жалпы, 

осы округте 618 адам рухани білім алуға қамтылды.  Айта кетерлік, Сырдария 

облысының құрамына кірген Ташкент және Ташкент ауданында мұсылман мектептеріне 

байланысты аймақтағы мектептер мен медреселер саны артарлықтай көп. Мұнда ХІХ-

шы ғасырдың 90-шы жылдардың басында, көптеген мектептер мен медреселерде 28 868 

бала оқыды [6]. Жетісуда 74 мектеп пен медресе болды, онда 9000-нан астам бала оқыды 

[5]. Бұл Қазақстанның оңтүстігінде мұсылман мектептерінің ең көп таралған кезеңін 

айқындайды. ХІХ-шы ғасырдың аяғынан – ХХ-шы ғасырдың басында жаңа 

реформаларды жүзеге асыруына байланысты мектептерде жаңа кезең басталды.  

Провинцияда отаршылдық басқарма құрылған алғашқы жылдарында, патша 

шенеуніктері мұсылман мектептерінің ісіне елеулі түрде араласқан жоқ. Алайда, ислам 

институттарына елеулі қолдау көрсетілген де емес. Патшалықтың мұсылман 

дінбасыларына қатысты саясатын зиянды араласпау деп сипаттасақ болады. ХІХ-шы 

ғасырдың 90-жылдарының басына дейін Түркістандағы патша әкімшілігі аймақтағы 

мұсылман оқу орындарының қызметін өзгерту үшін маңызды қадамдар жасамады. 

Дегенмен, олардың жай-күйі мен оқыту деңгейін мемлекеттік мектептер тексеру 

жүргізіп, бақылады. Тексерулер әсіресе медресенің профессорлық-оқытушылық 

құрамының кәсіби дайындық талаптарына сай келуіне және муфтилер мен муфтилердің 

діни дәрежесін көтеруге қатысты болды [9]. Түркі-мұсылмандық білім беру жүйелерінің 

реформалары ХІХ-шы ғасырдың аяғындағы тарихи үдерістермен байланысты: қоғам 

дамуының талаптарына сай мұсылман мектептерінде білім беруді өзгертіліп,  

модернизация саласындағы жаңа бастамалар пайда болды. Осы идеялар мен бастамалар 

кейіннен Ресейдің түркі этникалық топтарының «джадидизм» деп аталатын жалпы 

адамзаттық рухани өрлеу қозғалысына айналды.  

Тұтас алғанда Қазақстанның оңтүстік облыстары, оның ішінде Түркістан 

мұсылмандық білім беру жүйесіндегі реформалардан тыс қалған жоқ. Қырым 

татарларынан шыққан И.Гаспринский - өз заманының толыққанды қоғамдық 

қозғалысына айналған теологиялық мектептер жүйесіндегі діни реформацияның 

авторларының бірі. Ол өзінің ұлттық және конфессиялық мәселелерін түсіну және шешу 

үшін Еуропалық ағартудың жемістерін пайдаланды, оған қоса жаңа әдістерді енгізуге 
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және ішінара теологиялық оқу орындарының мазмұнының өзгеруіне бастамашы болды. 

Гаспринский татар және орыс тілдерінде «Терджиман» (Аудармашы) газетін басып 

шығара бастады, оның астарында түркі әлеміне үн қататын әйгілі ұран: «Сөздер, ойлар 

мен істер бірлігі» болды. («Тілдер, сенім және жұмыс бірлігі»). 

Түркістан территориясында байырғы үш аймақтар - Сырдария, Жетісу және 

Ферғана. Ферғана құрамында - 2 миллионнан астам халқы болса, 1906 жылы 285 медресе 

мен 5572 мектеп болды. Сол кездегі Түркістанның білім және мәдениет саласындағы 

белгілі қайраткерлерінің пікірінше, дін мен дін қызметкерлерінің халық өміріндегі рөлі 

көрші ислам мемлекеттері тарапынан сыртқы жағынан қолдау тапқан [4]. Діни 

мектептерді реформалау туралы И.Гаспринскийдің идеялары мен практикалық істері 

мұсылмандық білім беру саласындағы жұмысшылар арасында жауап тапты. 

Гаспринскийдің реформалар бағдарламасы Түркістан әкімшілігіне ғана емес, сонымен 

бірге аймақтың ғылыми-педагогикалық қауымдастығына да белгілі болды. Сонымен 

қатар, облыстың генерал-губернаторына Гаспринскийден хат келді. Хатта мұсылман 

мектептерінде жаңа бастамаларды жүзеге асыру туралы ұсыныс талқыланды. Сол кездегі 

аймақ басшысы Н.Розенбахтың бұйрығымен Н.Остроумов пен В.Наливкин 

Гаспринскийдің хатын зерттеп, губернаторға анықтамалық есеп дайынды. Олардың 

есебінің мәні теріс болды. 

Білім саласындағы көпжылдық сопылық жұмысы үшін түркістандықтардың 

құрметіне ие болған Н.Остроумов бұл жолы И.Гаспринскийдің новаторлық ұсынысын 

теріске шығарды: «Ресейде шетелдіктердің қалыптасуы үшін бізге Ресейдің Білім 

Министрлігінің татар мүшесі емес орыс мүшесі қажет. Бұл татар адамы басқа халықтың 

тыныс тіршілігінің ерекшеліктеріне қол сұғылмаушылығын қолдайтыны айдан анық» 

[1]. 

Түркістандық шенеуніктердің түсінігі мен қолдауына ие болмай, Гаспринский 

1893 жылы аймаққа келді. Ол Самарқан мен Бұхара қалаларын аралап, Бұхара 

хандығының аумағында жаңа әдіснамалық мектептердің ашылуына кедергі келтірмеуге 

уәде берген әмірдің қабылдауында болды. Жергілікті зиялы қауым және либералды 

көзқарасты ұстанатын байлар Гаспринскийдің ұсыныстарына оң жауап қайтарып, 

жергілікті мектептерде оқытудың жаңа жүйесін ұйымдастырушылық және қаржылық 

жағынан жүзеге асыруға көмектесуге уәде берді. Ташкент пен Самарқаннан кейін 

Верный (Алматы), Чимкент және Пишпек (Бішкек) қалаларында жаңа әдіснамалық 

мектептер ашылды. Олардың саны 30-ға жуық болды: Қырғызстанда, Пржевальск 

қаласында (қазіргі Қаракол қаласы) Ыстық көлдің жағасында Исмаил Гаспринский 

атындағы мектеп жұмыс істеді. XIX-шы ғасырдың 70-ші жылдары Қазалыда пайда 

болған татар метебі 1903 жылы Новометодный болып қайта құрылды. 1905 жылдан 

бастап Перовск қаласында дәл осындай мектеп жұмыс істей бастады [8, с. 16]. 

Ислам және араб әдебиеті тарихын зерттеуші белгілі маман, академик А.Е. 

Крымский 1942 жылы қазақтың Қостанай қаласында қайтыс болған. Ол облыстық 

газетте (екі шығарылымда) Гаспринскийдің қызметі мен идеяларына оң баға берген жан-

жақты мақала жариялады [2]. Бұл мақала «Ресей мұсылмандары арасындағы мектеп, 

білім және әдебиет (мәдени-этнографиялық очерк)» деп аталды. Онда А.Е. Крымский 

былай деп жазды: «Гаспринский енгізген жаңа дидактикалық әдістер мен оқытудың жаңа 

әдісі көпшілікке мәлім болғаны сонша - татарлар мен басқа түріктер Қырымның тыс 

жерлерінен Бахчисарайға сапарға шыға бастады: Ресей империясының әртүрлі 

аймақтарында 500-ден астам жаңа әдіспен оқыту мектептері жұмыс істей басталы. Тіпті 

Қытайдың қол астында болған Гүлжада да осындай мектептер болды» [3]. Ия, шынында 

да солай. Қ.Е. Бендриковтың жазбаларына сүйенсек, 1909 жылы Сырдария облысында 

40 жаңа, Жетісуда 18 мектеп Гаспринский әдісі бойынша жұмыс істеді. Жалпы Түркістан 

генерал-губернаторлығында 92 жаңа әдіснамалық мектеп жұмыс істеді [1, с. 261]. 

Мектептер мен медреселерде жаңа әдістің талаптарына сәйкес, оқу үдерісінің бар 
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жүйесі өзгерді, жаңа оқу пәндері енгізілді: ана және орыс тілдері, тарих, математика 

(арифметика) және басқа да зайырлы пәндер енгізілді. Сынып жүйесіне көшу жүргізілді; 

сабақ кестесі енгізілді; өтпелі және қорытынды емтихандар өткізілді. Сабақ өтетін 

бөлмелер тақта және картамен толықтырылды. Химия және физика кабинеттері және 

табиғат бұрыштары пайда болды. Түркістандағы жаңа әдістемелік діни оқу орындары 

ХХ-шы ғасырдың басындағы үлкен медреселермен іскерлік байланыс орнатты, оның 

ішінде, Расулия (Троицк қаласында 1884 жылы ашылды), Усмания (1888 жылы Уфада 

ашылды), Хусаиниа (Орынборда ашылды) және Ресейдегі әйгілі мұсылмандық білім мен 

мәдениеттің орталығы, Галия медресесі (1906 жылы Уфада ашылған). Жаңа әдісті 

мектептер, сөзсіз, аймақтағы білімнің, руханият пен мәдениеттің дамуына айтарлықтай 

әсер етті және олардың көптеген түлектерінің қоғамдық өмірдегі санасы мен 

белсенділігінің артуына ықпал етті. Осы мәдениеттен ұлттық мәдениетті жандандыруға 

және Ресей халқының басқа халықтарымен тең дәрежеде әлеуметтік қорғалуын 

қамтамасыз етуге мүдделі көптеген танымал жұмысшылар шықты. Мемлекеттік Думада 

35 адамнан құралған саяси партиялар мен қоғамдық бірлестіктерін және мұсылман 

фракциясын құру үлкен  мәнге ие болды. Айта кетсек, миллиондаған мұсылман халқы 

өмір сүрген отарларға иелік еткен өркениетті Еуропаның парламенттерінде, оның ішінде, 

Англия, Голландия және Франция парламентерінде, отаршыл мұсылман ортасынан 

бірде-бір өкіл болған жоқ.  

Революцияға дейінгі Қазақстанда мектеп ісінің барлық кемшіліктеріне 

қарамастан, орыс интеллигенциясының көптеген өкілдерінің (С.К. Граменицкий, Н. 

Бобровников, Н.С.Лыкошин, В.Н. Наливкина және басқалары) байырғы халықты 

ағартудағы күш-жігерін жоққа шығаруға болмайды. Сырдария облысы мұғалімдерінің 

бірінші съезінде (1910 ж.), жалпы білім беретін мектептердің директоры С.Г. 

Граменицкий өте дұрыс пікір қалдырған: «орыс интеллигенциясының көптеген 

өкілдерінің мұсылмандық оқшаулану мен тоқыраудың берік қабырғасын сындыру үшін 

және қазірдің өзінде байқалатын орыс-шетелдік мектепке деген сенім арту үшін 

жұмысын, күш мен адалдығын, сондай-ақ әдептілік пен педагогикалық тәжірибесін айта 

кету керек.» [7]. Нағыз мемлекеттік кеңесші лауазымына ие болған оқулықтар мен оқу 

құралдарының авторы Граменицкий 1894-1918 жж. арасында Сырдария облысындағы 

мектепті басқарды, математикадан сабақ берді. Ол Верненский ерлер гимназиясы ісіне 

жеке қатысты, оған қоса Ташкент ерлер гимназиясы мен Ташкенттегі нағыз мектепте 

үнемі сабақ берді. 1909 жылдың қаңтарында 3-ші дәрежелі Санкт-Петербург орденімен 

марапатталды [9]. Ол сонымен бірге Нил Сергеевич Лыкошин басқарған кездегі 

Шымкент уезінде халық ағарту ісін қалыптастыру үшін көп жұмыс жасады. Кейін ол 

Самарқан облысының губернаторы болып тағайындалды. Ол Әулие-Ата Сайфи ұлттық 

мектебінің инспекторы Н.Остроумовпен бірге аймақ басшысы А.Самсоновтың 

тапсырмасымен 1909 жылы «халықтың этнографиялық топтарының типі мен 

бағдарламасы сәйкесінше мектеп білімінде түбегейлі қайта құру мақсатында» жан-

жақты жұмыс жүргізді. С.Граменицкийдің баяндамасында осылай атап көрсетілген. 

Наливкин Түркістан халық ағарту саласында 1885 жылдан бастап облыс мектептерінің 

бас инспекторлығын басқарды. Оған қоса, Сырдария облысының орыс-туземдік 

мектептерінде үздіксіз сабақ берді. 
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Бұл мақалада бастауыш сынып оқушыларына экономикалық білімнің теориялық 

негіздері қарастырылады. Бастауыш мектепте баланы өмірге, оның ережелері мен 

экономикасына осы өмірдің ажырамас бір бөлігі ретінде оқыту қажет. Міндет нарық 

теориясы мен тәжірибесін тез және нәтижелі игеру. Экономикалық теория негіздерін 

оқып, практикалық мәселелерді тез шеше алады. 

Тірек сөздер: экономика, экономикалық білімнің негізі, бастауыш мектептегі 

математика, тұлғаны тәрбиелеу,экономикалық белсенділік. 

 

В данной статье рассматриваются теоретические основы экономического 

образования для учащихся начальных классов. В начальной школе необходимо обучать 

ребенка жизни, его правилам и экономике как неотъемлемая часть этой жизни. Задача-

быстрое и эффективное освоение теории и практики рынка. Умение читать основы 

экономической теории и быстро решать практические проблемы. 

Ключевые слова: экономика, основа экономического образования, начальная 

школа, математика, воспитание личности, экономическая активность.  

 

This article discusses the theoretical foundations of economic education for primary 

school students. In primary school, it is necessary to teach the child life, its rules and Economics 

as an integral part of this life. The task is to quickly and effectively master the theory and 

practice of the market.Ability to read the basics of economic theory and quickly solve practical 

problems. 

Key words: economy, the basis of economic education, primary school, mathematics, 

personal education, economic activity.  

 

Қазіргі таңдағы еліміздегі өзгерістер, тұрақты дамудың жаңа стратегиялық 

бағыттары және қоғамның ашықтығы, оның жедел ақпараттануы, қарқындылығы білім 

беруге қойылатын талаптарды түбегейлі өзгертті. Білім берудің жаңа үлгісін ендіру 

тұлғаны дамыту үдерісі ретінде тәрбиеге басты назар аударылуда. «Еліміздің ертеңі 

бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында»  деп 

атап көрсетті Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев. Қазіргі кезеңдегі басты мәселенің бірі жаңа 

технологиялардың дамуы кезеңінде болашақ ұрпақтың тәрбиесі мен білім алуында 

ұстаздардың атқаратын рөлі ерекше. [1, 3-5 б.] 

Қазақстанның нарықтық қатынастарға көшуі қоғамды "үнемдеуге" әкелді. 
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Терминдер: кәсіпкерлік, бизнес, банктік несие, транш, қайта құрылымдау, қайта 

қаржыландыру... "үлкен" экономикадан алыс қарапайым адамдардың лексиконына кірді. 

Қарқынды дамып келе жатқан нарық проблемалары әрқайсымызға қатысты, олар біздің 

өміріміздің негізін экономикалық қатынастар құрайтынын, экономикалық білімге деген 

қажеттілікті, соның салдарынан экономика заңдары мен экономикалық қатынастардың 

шынайылығына деген қызығушылықты туындататынын көрсетіп отыр. "Негізгі 

экономикалық қағидаттарды түсіну қазір жеке тұлғалар үшін де, тұтас мемлекеттер үшін 

де аса өзекті болды" (П. Самуэльсон және В. Нордхауз)  

Бүгін оқушылар: "сатушылар өз тауарларының бағасын қалай анықтайды? Неге 

олар тек өседі? Неге мемлекет оларды өңір бойынша "орташа" табысы бар адамдарға 

ғана емес, кітаптар (әсіресе оқулықтар), ойыншықтар, азық-түлік және басқа да тауарлар 

қол жетімді болатындай етіп орната алмайды? Доллар бағасының өзгеруінде жақсы 

немесе жаман деген не, ол туралы бізге күніне бірнеше рет хабарлайды? Неге теледидар 

экрандар айтуда, бұл тауарлардың бағасын көтерілмейді, ал шын мәнінде олар өседі де, 

бұл қолжетімді кеше, бүгін, міне алмайсың? Неге Астанада және кішкентай ауылда бір 

жұмыс үшін әр түрлі ақы төлейді?... Неге мектепте экономика негіздерін оқыту міндетті 

емес? деген сұрақтар алаңдатады. [2, 37-38б] 

Бұл нақты оқушылардың сұрақтары. Өкінішке орай, бүгінгі күні мектеп мұғалімі 

өзінің шәкірттері сияқты "экономикдан хабарсыз", және қойылған сұрақтарға дәлелді 

жауап бере алмайды. Мектептің математика курсының практикалық бағытын күшейту 

туралы көп және үнемі айтамыз, алайда… 

Алайда, экономикалық мазмұндағы математикалық есептер оқушылардың жас 

ерекшеліктеріне, білім деңгейіне сай болуы керек.Экономикалық мазмұндағы есептерді 

зерттеу әдетте қарастырылатын объектінің барынша қарапайым математикалық моделін 

құрастыру мен талдаудан басталады. Бірақ, одан кейін модельді нақтылау, оны объектіге 

толығырақ сәйкестендіру қажеттігі жиі кезігеді. Бұл әртүрлі себепке байланысты 

туындайды: барынша дәл келу талабымен, объект туралы математикалық модельде 

көрсетілуі қажет жаңа ақпарат пайда болумен, бастапқы модельдің қолданылуы шегінен 

шығатын параметр көлемі ұлғаюымен айқындалады.Кез келген қоғамда материалды, 

әлеуметтік, интеллектуалды өндіріс ресурстарының  шектеулі саны болады. Сондықтан 

да қоғамға күнделікті үш негізгі есепті шешуге тура келеді: 

1.Қандай тауарлар және қандай көлемде шығарылуы тиіс; 

2.Бұл тауарлар қандай үлгіде шығарылуы керек; 

3. Бұл тауарлар кім үшін шығарылуы керек. 

Есеп: Екі түрлі өнім шығаратын өнеркәсіптің қуаты күніне 200 өнімнің бірінші 

түрінен немесе күніне 600 өнімнің екінші түрінен шығарады. Өнеркәсіптің техникалық 

бақылау бөлімі өнімнің қай түрі болса да күніне 300 - ін тексеруге мүмкіндігі бар. 

Өнімнің бірінші түрінің құны екіншісінен 2 есе қымбат екені белгілі болса, өнеркәсіпте 

ең көп түсім беретіндей өнімнің әр түрінен күніне қанша шығару керек? Жауабы: күніне 

450 өнім шығуы керек. 

Математика сабағында жоғарыдағыдай экономикалық мазмұнды есептер 

шығарудағы басты мақсат -математиканы оқытуда  тиімді шешімдерді табуға арналған 

есептерді қарастыру; оқушыларға өмірге байланысты қарапайым экономикалық 

терминдердің (еңбек өнімділігі,сұраныс, ұсыныс, шығыс, өнімнің өзіндік құны, пайда, 

өсім) математикалық мазмұнын ашу болып табылады. Күнделікті өмірге қатысты 

практикалық есептерді шешу барысында оқушы математикалық білімін өмірде 

қолдануды үйренеді. Қазіргі экономикалық жағдайларға байланысты мектептерде 

математика сабағында экономикалық білім беру мәселесіне, алған теориялық білімін 

өмірде қолдана білуіне аса назар аудару қажет. Бүгін мектепте оқып жүрген 

жасөспірімдер ертең-ақ маман жұмысшы, жеке кәсіпкер иесі болады. Олар қажетті 

практикалық дағдылар мен теориялық білімді мектептен оқып үйренгендері тиімді 
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[3,124-126]. Сол себепті, экономикалық мазмұнды есептерді сабақта, сабақтан тыс 

уақытта шығару мына шарттарды қанағаттандыруы тиіс: 

 оқушыларға жиі кездесетін экономикалық терминдердің мағынасын түсіндіру; 

 оқушыларды елінің ұлттық байлығын ұқыпты, үнемді пайдалануға тәрбиелеу; 

 оқушыларға математикалық әдістердің экономикада қолданылатынын көрсету. 

Математика сабағында мазмұнды экономикалық есептер шығарудағы басты 

мақсат: математиканы оқытуда оптимальді шешімдерді табуға арналған есептерді 

қарастыру; оқушыларға өмірге байланысты қарапайым экономикалық терминдердің 

(еңбек өнімділігі, сұраныс, ұсыныс, шығыс, өнімнің өзіндік құны, пайда) математикалық 

мазмұнын ашу. 

Нарықтық қатынастар азаматтан практикалық іскерлікті, сондай-ақ жауапты 

таңдау жасаумен, сананы айла-шарғы жасау әрекеттеріне қарсы тұрумен байланысты 

жалпы мәдениетті талап етеді. Мұнда стратегиялық бағыттар мынадай: оқушылардың 

қоғамның экономикалық өміріне саналы қатысуы және олардың тұтынушының рөлін 

игеруі, болашақ кәсіби қызмет саласын таңдауда қоғам мен жеке тұлғаның мүдделерінің 

оңтайлы үйлесуі, әртүрлі экономикалық жағдайларда жауапкершілікті түсіну және 

қабылдау үшін қаржылық сауаттылықты арттыру. 

Оқушының экономикалық сауаттылығы деп базалық білім беру деңгейінде 

экономикалық білім мен іскерлікті иелену, тереңдету, кеңейту табыстылығы және 

олардың қоғамның экономикалық өміріне бағдарлануға көмектесетін қасиеттерді 

қалыптастыруға әсер етуі, өз мүдделерін іске асыра отырып және оларды қоршаған 

адамдардың мүдделерімен келісе отырып түсініледі. PISA өткізетін қаржылық 

сауаттылық деңгейін халықаралық зерттеуде ол қаржылық тұжырымдамалар мен 

тәуекелдерді білу және түсіну, сондай-ақ адам мен қоғамның қаржылық әл-ауқатын 

жақсарту үшін және экономикалық өмірге қатысуды қамтамасыз ету үшін бірқатар 

қаржылық контексттерде тиімді шешімдер қабылдау үшін осындай білім мен түсінуді 

қолдану дағдылары, мотивациясы және сенімділігі ретінде анықталады. 

Елбасымыз  Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан — 2030» Қазақстан халқына арналған 

жолдауында барлық қазақстандықтардың өсіп–өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-

ауқатының артуына бағытталған негізгі басым бағыттар мен міндеттерді  жүзеге асыру 

үшін білім мазмұнын жақсартумен қатар, оқытудың  әдіс – тәсілдерін қолданудың 

тиімділігін арттыру қажеттігі, сондай-ақ еліміздің экономикасы мен әл-ауқатын көтеруге 

айырықша көңіл бөлуі атап көрсетілген.Еліміздің экономикалық жүйесі шаруашылықты 

жүргізудің жаңа формалары мен әдістерін стандартты емес экономикалық сипаттар  мен 

арақатынастарды енгізу, қолданбалы экономикалық ойлаудың пайда болуы мен 

қалыптасуына байланысты сапалы өзгерістерді басынан кешіруде. Кәсіпкерлік, бизнес, 

банктік несие, депозит,  пайыздық өсім, қайтақаржыландыру т.с.с. терминдер үлкен 

экономикадан алшақ қарапайым адамдардың да өміріне дендеп енді.  Математика 

сабақтарында экономикалық мазмұнды есептерді қолдану  оқушыларға экономикалық 

білім және тәрбие берудің маңызды жолдарының бірі. [4]. 

Қазіргі таңда осындай, оқушылардың танымдық ой-өрісін дамытып, өмірге 

бейімділігін арттыратын экономикалық мазмұнды есептер шығарудың және 

экономикалық тәрбие берудің қажеттілігі арта түсуде.Мектеп оқушыларын 

экономикалық ойлауға тәрбиелеу жалпы (интеллектуальды, шығармашылық, 

логикалық) және арнайы (математикалық, политехникалық, профессионалды) 

қабілеттерінің дамуына күнделікті өмірде экономикалық білімнің қалыптасуына әсер 

етеді. 

Экономиканы түсінікті етуге сюжеттік-дидактикалық ойындар көмектеседі. Білім 

алушыларды белсендіру және оқылатын материалға қызығушылықты қолдау үшін 

оқудың белсенді әдістері қолданылады: іскерлік және сюжеттік-рөлдік және 

дидактикалық ойындар ("кәсіптер әлемі", "жарнама агенттігі", "валюта айырбастау 
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пункті", "Бартер аралына саяхат", "үй құрылысы", "жұмыссыздар мен кәсіпкерлер" және 

басқалар), компьютерлік және үстел ойындары ("өмір немесе әмиян", "Монополия", 

"Банкир"), проблемалық экономикалық тақырыптарға пікірталастар, сабақ-конкурстар 

("ең үнемді шаруашылық", "Конвейер", "үй құрылысы", "жұмыссыздар мен кәсіпкерлер" 

және т. б.), "Сен бағаны білесің бе?"," Білім аукционы " және т. б.), компьютерлік 

технологиялардың мүмкіндіктерін пайдалана отырып, презентация-сабақтар. Осының 

барлығы танымдық және мерекелік сипатта. Оң эмоционалдық бояу мотивациялық 

аспектіні күшейтеді. Оқу үрдісінде оқушылардың белсенділігі оның пәнге деген 

қызығушылығымен тығыз байланысты. Бастауыш мектептегі білім беру үдерісі білім 

алушылардың экономикалық ойлауын қалыптастыруға ықпал ететін тиімді формаларды, 

әдістерді, оқыту тәсілдерін таңдау және жағдай жасау негізінде құрылады. 

Қызығушылық есте сақтауға көмектеседі және жұмыс қабілетін арттырады. Біздің 

жұмысымта әртүрлі формалар мен әдістерді қолдануға тырысамыз. [5,55б.]. 

Экономиканы оқытудағы маңызды орын ертегіге беріледі. Халықтың ғасырлық 

экономикалық тәжірибесін жинақтаған халық ертегілері тұлғаның еңбекқорлығы, 

ұқыптылық, тәжірибелілік сияқты "экономикалық" қасиеттерін тәрбиелеу үшін 

қолданылады. Онда экономикалық мазмұн балалардың алдында логиканы, стандартты 

емес және ойлау дербестігін дамытатын проблемалық жағдайлар түрінде өрістетіледі. 

Сюжеттік тапсырманы шешуге кірісе отырып, бала адамның әлеуметтік өмірінің 

экономикалық саласын ашады. Балалар ертегіні тыңдау барысында талқылайды, 

дискуттейді, экономикалық терминдерді есте сақтайды. Қызықты тапсырмалар 

(ребустар, жұмбақтар, шарадтар, кроссвордтар, логикалық есептер) жадыны, ойлауды 

дамытады және білімдерін бекітеді. 

Бастауыш сынып оқушыларының психологиялық және жас ерекшеліктерін, 

олардың көрнекі бейнелі ойлауын ескере отырып, қала кәсіпорындарына, банкке, 

сақтандыру компаниясына, мұражайға экскурсиялар өткіземін.Экономикалық 

терминдерді есте сақтау және дұрыс жазу, айту үшін "сөздікті" жүргізуге болады, оны 

балалар технология сабақтарында өздері жасайды.Практикалық сабақтарға талдау 

көрсеткендей, оқушылардың экономикалық білімі мен тәрбиесі баланы шынайы өмірге 

жақындатып қана қоймай, оны болып жатқан жағдайға бағдарлауға үйретеді, сонымен 

қатар жеке тұлғаның іскерлік қасиеттерін қалыптастырады. 

Осыған байланысты бастауыш сынып оқушыларының экономикалық білімінің 

маңызы артады. Бұл бастауыш мектеп білім беру жүйесінің барлық жоғары деңгейлері 

негізделетін іргетас болып табылады; кейінгі білім берудің барлық түрлерінің және жеке 

тұлғаның даму процесінің табыстылығы оқытудың бірінші сатысымен тікелей 

байланыста болады. Кіші мектеп жасы әлеуметтік, адамгершілік ұғымдарды, қоғамдағы 

мінез-құлық дағдыларын, құндылықты бағдарлауды және т.б. қалыптастыру мен дамыту 

үшін маңызды болып табылады. 

Бастауыш сынып оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып, 

экономикалық мазмұнды есептер міндеттерді түрде қызықты түрде ұсынуға болады, ол 

үшін балалар сүйікті халық ертегілерінің кейіпкерлері енгізіледі. 

Мұндай міндеттерді шешу кезінде оқушылар барлық жас топтары үшін негізгі 

болып табылатын экономикалық ұғымдарды меңгеретін болады, ал міндеттері мен 

арифметикалық есептеулердің өздері өз мазмұны мен логикасы бойынша шешкенде 

күнделікті балаларға тап болатын нақты шындық жағдайына барынша жақындайды. 

Сонымен қатар, экономикалық мазмұнды есептерді  шешу сабақта алуан түрлілікті 

енгізеді, оқушылардың ойлау әрекетін белсендіруге көмектеседі, әлеуметтік-

адамгершілік тәжірибені байытады, қоршаған орта туралы түсініктерді және 

оқушылардың сөздік математикалық және экономикалық қорын кеңейтеді, 

экономикалық білім негіздерін қалыптастырады және жеке тұлғаның қасиеттерін 

дамытуға ықпал етеді. 
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Математика сабақтарында тапсырмаларды жүйелі түрде шешу өмір қажеттілігі 

мен педагогикалық процесс арасындағы алшақтықты жеңуге көмектеседі, өйткені 

экономикалық білім арқылы мектепте кішкентай адамды ерте балалық шағында өмірге 

дайындайды. 

Сабақтарға дайындық кезінде мұғалім тәрбиенің экономикалық аспектісін 

күшейту үшін қандай да бір есептерді шешу кезінде тәсілдер мен әдістерді мұқият 

ойластыру қажет екенін атап өткен жөн. Сандар мен фактілердің қысқа математикалық 

тілі өте түсінікті және сенімді. Сондықтан математика сабақтарында экономиканың 

қандай да бір жақтарына қатысты жарқын, есте қалатын цифрлары бар құжаттар, газет 

және журнал басылымдарының материалдарын пайдалану қажет. Бұл сандарды 

ойластырған жөн, оларға қысқаша түсініктеме беру керек. Бұл тәрбиелік және танымдық 

әсер береді. 

Математика мұғалімінің басты міндеті-есептің экономикалық мазмұнын 

математикалық тұжырымдау саласына аудару; екінші жағынан-оқушыларға 

математиканың мақсаты-жауапты табу ғана емес, сонымен қатар бастапқы 

экономикалық жағдайдың себептерін түсіндіру. 

Осы жас тобындағы балалар қазіргі уақытта қиын, қанық өмір сүреді. Олар дербес 

болды, әрбір мәселе бойынша өз пікірлері бар. Балалардың мектепте оқуға дайындық 

деңгейі де өзгерді, бірінші сыныпқа түсушілердің көпшілігі оқуға, санауға қабілетті. 

Бұқаралық ақпарат құралдарынан, микросоциумнан алатын қоршаған орта туралы 

балалардың хабардар болу деңгейі артты. Бастауыш сынып оқушысы өзіне қажетсіз 

ақпараттың барлық ағынын оңай қабылдайды. Түзетуші, ретке келтіруші фактор 

болмаған жағдайда оқушы мақсаттар мен құндылықтардың үлкен санымен бағдарлана 

алмайды, ең маңыздысын таңдай алмайды. Осы фактор ретінде біз бастауыш мектепте 

экономикалық білімге баулу мен тәрбиелеуді ұйымдастыруды қарастырамыз. Ересек 

балаларға деген сенім, мұғалімнің беделіне бағыну, эмоционалдық қайырымдылық, бай 

қиял, ойлау сипатының пәндік-бейнелі сипаты сияқты бастауыш сынып оқушыларының 

ерекшеліктерінің болуы адамгершілік ұстанымдардан қоршаған әлемді қабылдауын 

қалыптастыруға мүмкіндік береді 

Бұл өскелең ұрпақты алдағы өмір сүруге дайындау. Ерте ақылға қонымды 

экономикалық тәрбие дұрыс түсінудің және баланың қоршаған ортамен тиімді өзара іс-

қимылын ұйымдастырудың негізі болып табылады. Кіші мектеп жасы – экономикалық 

білімді меңгерудің бірінші сатысы, тұлғаның экономикалық қасиеттерін 

қалыптастырудың бастауы және Біз-педагогтар осы сатыны мүмкіндігінше берік етіп 

қоюымыз керек. 

Осы курс бойынша тиімді жұмыс істеу үшін ата-аналармен тығыз байланыс 

маңызды. Оларды сабақтарға арнау, отбасы, қала, елдің экономикалық өмірінің түрлі 

аспектілері туралы балалардың көзқарасын кеңейтуге тікелей қатысу үшін жағдай жасай 

отырып, оқу процесіне тарту қажет. Бұған арнайы үй тапсырмалары да ықпал ете алады, 

оларды орындау кезінде балаларға ата-аналарға көмек көрсету, кеңес беру, шешімдердің 

мүмкін нұсқаларын және оларды дәлелдеу тәсілдерін талқылау ұсынылады. Ата-

аналармен жұмыс кезінде әр түрлі формалар ұсынылады: сабақ нәтижелері туралы 

ауызша немесе жазбаша ақпарат, кеңес беру, жиналыс, конкурстарға қатысу, ата-аналар 

арасында тәжірибе алмасу. 

Бастауыш мектептегі жұмыс тәжірибесі бойынша (сабақтар мен факультативтік 

курстар) экономиканың неізін тиімді меңгеруге мазмұнында өндіріс, құн, үнемдеу, еңбек 

жағдайлары және оның төлемі туралы, жұмысты орындаудың ұтымды тәсілдері туралы, 

Табиғат және оның байлықтарын сақтау және т. б. туралы сөз болып отырған міндеттерді 

шешуге көмектеседі. 

Әр түрлі бағдарламалар бойынша математика оқулықтарына енгізілген 

міндеттердің көпшілігі экономикалық мазмұнмен міндеттер болып табылады. 



 

95 

«ЖАСТАР – БІЛІМ, ҒЫЛЫМ, ҚОҒАМНЫҢ ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ» 
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

25-26 қазан, 2019 ж. 
 

 
Экономикалық ақпараты бар математикадан стандартты емес тапсырмалар 

экономикалық терминологияның мазмұнын түсінуге ықпал етеді, сонымен қатар 

математикаға деген қызығушылықты арттырады, бастауыш сынып оқушыларының 

жалпы дамуына ықпал етеді, ой-өрісін кеңейтеді. 

Бастауыш мектепте математика сабақтарында экономикалық мазмұнды  

есептердің міндетті болуы бастапқы экономикалық сауаттылықты алуға мүмкіндік 

береді, практикалық бағыттылықты енгізеді. Мысалы, отбасылық бюджетпен танысу 

кезінде оқушылар отбасына не қажет деген тиімді сатып алуды оқып үйренуі мүмкін. 

"Баға, саны, құны" тақырыбын оқу барысында балалар тауар бағасының қалыптасуымен, 

шығын түрлерімен, сауда саласындағы әртүрлі мамандықтармен таныса алады. 

Оқушыларға экономикалық білім берудің нақты жолдарының бірі 

мектеп  пәндерінің экономикалық бағытын күшейту. 

Әсіресе, бұны математика сабағы арқылы шешу қолайлы. Оқушылар сабақта 

экономикалық білім ұжымдарымен танысып өнімнің меншікті құнын, еңбек өнімділігін, 

шығын, түсім, т.с.с. есептеулерді үйренеді. 

Қазіргі уақытта пәндер бойынша алған білім деңгейін тест тәсілімен бағалау 

кеңінен қалданылуда. Алайда, тест тапсырудың қыр сырын толығымен меңгеріп алдық 

деп айта алмаймыз. Сондықтан, тест тапсырмаларын тез орындауға, дұрыс белгілеуге 

үйрену қисынды жауапты тез таба білу әлі де көп оқуды, көп ізденуді, көп есеп 

шығаруды қажет етеді. Осыған байланысты зерттеу тақырыбымызға сай теңдеулер мен 

теңдеулер жүйесін құру арқылы шығарылатын тест тапсырмаларын талдап, жүйелеу 

жүргізілді.  

Ұсыныс  

Қазіргі уақытта оқушыларды ғылыми білімдерге ынта ықылас қоюға тәрбиелеуге 

және зерттеу еңбегіне деген қабілетті дамытуға қажетті негізгі мақсаттарды атауға 

болады:  

- Ғылыми көзқарас пен белсенділікті қалыптастыру;  

- Өз бетінше білім алу дағдыларына негіз салу;  

- Интеллекті мен шығармашылықты дамыту;  

- Табиғи қасиеттерін, математикалық білім деңгейлерін тереңдету.  

Есептерді шығарған кезде оқушылар есептердің ұтымды әдістерін тауып, 

неғұрлым тиімді жақтарын анықтаудың маңызы ерекше зор екенін айқындайды. 

Оқушының шығармашылық және қабылдаушылық іс-әрекеттері бір-бірімен 

байланысты. Қабылдаушылық іс-әрекет оқушының дамуының алғашқы сатысы болып 

табылады және ол біртіндеп сатылап, даму нәтижесінде шығармашылық іс-әрекеттерге 

айналып отырады. Есептерді шығару барысында оқушының ізденісін, тапқырлығын, 

зеректігін дамытуға ықпал етеді. Сабақтың тиімділігін арттыру және оқушылардың 

математика пәніне қызығушылығын тудырудың жолдарының бірі – сабақ барысында 

оқушылардың алған білімін баяндауға ынталылығын, математика тарихының 

элементтерін енгізе отырып, есеп мазмұнының тартымдылығын арттыру керек. 

Математика туралы қызғылықты материалдар, әр түрлі қызықты есептер, ойындар сабақ 

үстінде өзінің орнын табады. Сондықтан сабақты дұрыс ұйымдастыруарқылы 

оқушылардың білімін қалыптастыруға болады. Сонда олардың:  

- ынтасы артады;  

- қызығушылығы туындайды.  

Қабілетті оқушылардың математикалық даму дәрежесі есеп шығарудан анық 

байқалады. Мазмұнды есепті теңдеу құру арқылы шығару оқушыдан үлкен еңбекті, 

табандылығын, сенімділігін талап етеді. Есеп шамадан қиын болса мұғалім көмекші 

болуға тиіс. Оқушыларға мына міндеттер жүктеледі: Оқушының математикалық ойлауы 

дамуы үшін түрлі тапсырмаларды орындауы тиіс. 

Қорыта келгенде, экономикалық мазмұнды математикалық есептерді шығарудың 
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практикалық мәні зор. Осы арқылы оқушылардың функционалдық сауаттылығын 

арттыра отырып, алған білімдерін өмірде, кез келген жағдайда, әлеуметтік ортада 

қолдана алуға үйрете аламыз. Олардың жеке бас қабілеттерін, әлеуметтік-мәдени 

дағдыларын дамыта отырып, өзгермелі өмірге бейімдей аламыз. Ұстаздар қауымы 

оқушыларымыздың белгілі бір білік, дағдыларды  ғана иемденіп қоймай,  алған 

білімдерін елінің ұлттық байлығын ұқыпты, үнемді пайдалана білуге, математикалық 

әдістерді  күнделікті өмірде, тұрмыста, отбасы экономикасында қолдана білуге 

тәрбиелеу маңызды екендігін естен шығармауымыз қажет . 
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ӘОЖ 373.1 

 

ОҚУ- ТӘРБИЕ ҮРДІСІНДЕ ЗАМАНАУИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ ҚОЛДАНУ 

 

Буенбаева Ж.А. мұғалім 
«КММ «№ 79-гимназия», Алматы қ. 

 

Жаңа технология оқыту үдерісінде оқытудың жеке тұлғаны дамытуда 

бағытталған әртүрлі деңгейлі оқытуды жүзеге асыру туралы мақала. Заман 

талабына сай адам өз білімін, біліктілігін арттырып отыру керек екендігі айтылады. 

Тірек сөздер: заманауи технология, бәсекеге қабілетті, құндылықтар, әлемдік 

көш,оқу-тәрбие үрдісі, кәсіби, білікті, ізгілендіру 

 

Статья о внедрении различных уровней обучения, направленных на развитие 

личностного тренинга в процессе обучения новым технологиям. Говорят, что человек, 

отвечающий требованиям, обязан совершенствовать свои знания и навыки. 

Ключевые слова: современные технологии, конкурентоспособный, ценности, 

мировой лидер, учебный процесс, профессиональная, квалифицированный. 

 

An article on the introduction of various levels of training aimed at developing 

personal training in the process of teaching new technologies.It is said that a person who 

meets the requirements is required to improve his / her knowledge and skills. 

Key words: modern technology, competitive, values, world leader, educational 

process, professional, qualification, humanization 

 

Қазіргі таңда мемлекеттік тілде өзге ұлт өкілдері балаларына үйрету – қазақ тілі 

мен әдебиеті пәні мұғалімінің басты міндеті. Қазақ тілінің таңғажайып, керемет те, 

көркемдігін басқа ұлт өкілдеріне сіңіру айтарлықтай талап пен жігерді қажет ететін іс. 
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Тіл- аса маңызды!. 

Жаңартылған бағдарлама бойынша білім беруді дамыту бағдарламасы 

бкеітілгені белгілі. Аталған құжатқа сай еліміздің білім берудегі саясаты айқындалы, 

білім беру мекемелерінен жаңа мағынадағы біліктілікті білдіретін сауаттылықтың 

жоғарғы деңгейін және әлемдік білім кеңістігіндегі бәсекеге қабілетті сапалы білім 

беруді қамтамасыз етуге бағытталған нәтижелі іс- әрекеттер талап етіліп жатыр. (1)  

Қалай десек те бүгінгі білім сапасы, оқушылардың біліктілік деңгейі мұғалімнің 

өрісіне, интелектісіне өмір бойы оқуға бағытталған ізденістік қабілетіне байланысты. 

Әр түрлі іс-шаралар Мемлекеттік тілді қолдау мен дамыту аясында өткізіліп 

жатыр.Олардың ішінде қазақ тілінің үздік мұғалімдері де айқындалып отыр. Өзге ұлтқа 

қазақ тілін меңгертуде заманауи технологияларды тиімді қолдана білетін мұғалімдер 

баршылық. 

Дәстүрлі білім берудегі басымдықтар мен құндылықтар өзгеріп, ұлттық және 

азаматтық құндылықтарға негізделген жаңа білім философиясының қалыптасуы 

мұғалімнің кәсіби деңгейі мен білікті маман ретінде деңгейін білуге тура келеді.  

Қазақстанда білім берудің жаңа жүйесі құрылып, дүние жүзілік білім беру 

кеңістігіне еніп те кетті. 

Бүгінде мұғалімдердің біліктілігін арттыруда түбегейлі бетбұрыс жасалды. 

Заманның қарқынды дамуына орай мұғалімдердің де, әлемдік көшке қарай білімдерін 

жетілдіріп отыруы – олардың кәсіби міндеті. Қазіргі заман талабы бойынша адам 

мақсатқа жету үшін өзін – өзі жетілдіріп отыруы қажет. 

Бұл үдеріс педагогика теориясы мен оқу-тәрбие ісіне нақты өзгерістер енгізумен 

қатар, елімізде болып жатқан түрлі бағыттағы білім беру қызыметіне жаңаша қарауды, 

қол жеткен табыстарды сын көзбен бағалай отырып саралауды, жастардың 

шығармашылдығын дамытуды, мұғалім іс –әрекетін жаңаша тұрғыда ұйымдастыруды 

талап етеді. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында: «Білім беру жүйесінің 

басты міндеті-ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтар, ғылым мен практика 

жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға және кәсіби шыңдауға байланысты 

бағытталған білім алу үшін қажетті жағдайлар жасау, оқытудың жаңа технологияларын 

енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғаламдық комуникациялық 

желілерге шығу», деп білім беру жүйесін одан ары дамыту міндеттерін көздейді [2, 

23б]. Бұл міндеттерді шешу үшін мектеп ұжымдардың өзгерістерге батыл жол ашарлық 

жаңа практикалық, жаңа қарым-қатынасқа өту, білімнің мазмұнын, оқыту әдістері мен 

сабақты ұйымдастырудың жаңа нысандарын жетілдіру қажеттігі туындайды. 

Сондықтан келер ұрпаққа қоғам талабына сай тәрбие мен білім беруде мұғалімдердің 

инновациялық технологиялардың ғылыми –педагогикалық негізін меңгеру, оны оқыту 

үдерісіне енгізу маңызды мәселелердің бірі. 

Жоғарыда аталған инновациялық технология (лат- «өндіріс» - «енгізу») 

терминіне ғылми-педагогикалық әдебиеттерде: «Іс жүзінде анықталып табылған оқыту 

үдерісінің нәтижесін көрсететін әдіс-тәсілдер инновациялық  деп аталады» - деген 

анықтама берілген [3, 71б]. 

Ғалымдар педагогикалық жаңалықтарды үшке бөліп қарайды: 

1. Білімдік идеялар мен әрекеттердің еш жерде қолданылмаған жаңалық 

әрекеттерін алады. Барлығы жаңа нәрселер. Ондай нәрселер практикада өте сирек 

кездеседі. 

2.  Бұлар көкейкестілігімен ерекшеленген жаңа ортаға бейімделген идеялар. 

Қазіргі уақытты педагогикалық жаңалықтардың көп бөлігін құрайды. 

3. Пайдалану негізінде мақсатын өзгертіп ,практикада жаңа нәтиже беретін 

жаңалықтар. Бүгінгі таңда оқу-тәрбие үдерісінде қолданылып, айтарлықтай нәтиже 

беріп жүрген инновациялық технологиялар: П.М.Эрдниевтің дидактикалық бірліктерді 
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шоғырландыру технологиясы, Ш.А. Амонашвилидің ізгілікті-тұлғалық технологиясы, 

М. Чошановтың модульдеп оқыту технологиясы,  

В. П. Беспальконың деңгейлеп оқыту технологиясы. 

Қазақстанда Ш.М. Қаланова, Ж. Қараев, Ш.Т Таубаева, М.М Жанпейісова,  

С.Н. Лактионова, Ә. Жүнісбектің зерттеулерінде оқытудың инновациялық 

технологиялары жан-жақты қарастырылады. 

Жаңа технологиялардың негізгі қағидалары: балаға ізгілік тұрғысынан қарау,  

тәрбие мен оқытудың  бірлігі, баланың танымдық күшін қалыптастыру және дамыту, 

баланың өз бетімен әрекеттену әдістерін меңгерту, баланың танымдылық және 

шығармашылық икемділігін дамыту, әр оқушыны деңгейіне,оның қабілеті мен 

мүмкіндігіне орай оқыту, Баланың дамуы үшін жүйелі жұмыс жасау. 

 «Педагогикалық инновация» (жаңаны енгізу) ұғымына педагогикалық сөздікте 

мынадай анықтама беріледі:  

1) Тұтас білім беру жүйесінің және оның жекелеген бөліктерінің, 

компоненттерінің сипатын жақсартатын тұрақты элементтерді (жаңашылдықты) білім 

беру ортасына енгізудегі мақсатқа бағытталған өзгерістер; 2) жаңашылдықты (жаңа 

құралдарды, әдістерді, әдістемелерді, технологияларды, бағдарламаларды және т.с.с) 

меңгеру үрдісі; 3) ерекше әдістемелер мен бағдарламаларды іздестіру, оларды білім 

беру үдерісіне енгізу және оларды шығармашылықпен ой елегінен өткізу [4,49б].  

Сонымен қатар, педагогикалық инновация педагогикалық іс-әрекетке жаңаны 

енгізу, оқыту мен тәрбиелеудің тиімділігін арттыру мақсатында олардың мазмұны мен 

технологиясын өзгерту болып саналады. 

Әр түрлі анықтамаларды талдау инновацияға мазмұнды өзгеріс тән деген 

қорытындыға әкеледі, ал инновациялық өзгерістің басты функциясы-өзгерту 

функциясы болып табылады.  

Оқытудың модульдік компоненті бойынша дәстүрлі оқыту жүйесінде 

түсіндірмелі-иллюстративтік оқыту әдістемесі, «талап қою педагогикасына» құрылған 

оқыту әдістері, құралдары, педагогикалық тәсілдері негізге алынады.  Инновациялық 

технологияларға оқушының ақыл ой іс-әрекетін белсендіруді, дамытуды көздейтін 

әдістемелердің    әр түрлі нұсқалары: проблемалық сұрақтар, эвристикалық әңгімелер, 

тренингтер, іскерлік ойындар, дамыта оқыту т.б тән. 

Кез келген пәнді оқыту барысында сол пән мұғалімі инновациялық 

педегогикалық технологияларды енгізе отырып, ой-өрісін ұлғайтып, кәсіби деңгейін 

шыңдап, шығармашылықпен жұмыс істеуге, жаңашыл ойларды кеңінен пайдалануға 

және оқушыларға білім беруді жаңашылдық тұрғыдан жүзеге асыруға мүмкіндік 

береді. 

Ұстаз бен оқушы арасындағы қарым-қатынастарды ізгілендіру әрі 

демократияландыру негізінде, оқушының іс-әрекетін белсендіру мен 

итенсификациялаудың негізінде жаңа технологияны енгізу дәстүрлі әдістемені 

модернизациялау деуге болады. 

«Технология» сөзінің бірінші  бөлігі «шеберлік», ал екінші сыңары «ілім» деген 

ұғымды білдіреді. Басқа да ұғымдары бар. Осыған тоқталғанда, ол әдіс, шеберлікті 

арттыру аясындағы ұғымдардан алшақ емес. Негізінен, оқу мен оқытудың әдістері 

бірнеше ұстаным бойынша топтастырылып жүр. Мысалы белгілі бір пән материалын 

оқушыларға жеткізу (беру) және оны оқушылардың қабылдау сипатына қарай оқу 

әдістерін төмендегідей топқа бөлуге болады: 

1) продуктивті, 2) репродуктивті, 3) ізденісті, 4) зерттеу, т.б. Бұлардан өзге 

оқытудың жалпы әдістері де бар. Сондай ақ, пән сабақтарын жүргізудің де әдістері әр 

түрлі. 

Оқушының ойлауына шығармашылық қасиет дарыту үшін, алдымен, оған 

ойлаудың жолын ұсынбақ керек.Оқушыға мәселені шешу жолын іздейтін қажетті 
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материалдар ұсына білу керек. Сонда ғана оқушы салыстыруларға, сұрыптаулар, 

пайымдаулар мен талдауларға барады. Солай бір қорытындыға келеді, 

шығармашылықпен айналыса алады. Бұл орайда, семинар, пікір-сайыс, баспасөздік 

конференция сабақтарының нәтижесі жоғары деп айтуға болады. Оқушының 

шығармашылық ойлау қабылетін ұштай түсетін түрлі мәселелер, ахуалдар жасай 

отырып, оларды талдау арқылы нақты ақиқаттарға жетуде, негізінен, жоғарыда аталған  

сабақтардың, сын тұрғысынан ойлауға үйрету сабақтарының практикалық 

мүмкіншіліктері мол.  

Оқушының пәнге деген қызығушылығы артқан уақытта ғана ол оқытудан оқуға 

ауысады,өздігінше ізденістер пайда болады. 

Әрі бұл идея бүгін ғана айтылып отырған жоқ. Сократ, Платон, бірінші ұстаз- 

Аристотель, екінші ұстаз- Әбу-Насыр әл-Фараби, бергі заманда Ы. Алтынсарин бұл 

жөнінде бағалы ойлар айтқанын білеміз. Ал Ахмет Игунеки «Білікті-баға жетпес алтын, 

біліксіз-қара бақыр» деген екен. Бабамыз біліктіліктің бағасын сонау орта ғасырда –ақ 

дөп басып айтып кеткен екен. 

Оқыту үдерісін ұйымдастыруда әлемнің оқу орындары қолданып отырған 

технология біз үшін де алыс емес. Екінші жағынан,ол біз үшін жаңалық та емес. Мұның 

өзі Қазақстанның білім беру жүйесінің түп негізінде бар ғалам таныған іргелі 

теориялық қағида барын көрсетеді. 

Оқытуда мұғалім мен оқушы бірдей белсенді әрекет иесі болып табылады. 

Мұндай оқытудағы мақсат баланың жеке тұлға ретінде еркін дамуымен, жетілуімен 

тікелей сабақтасады. Бұл ретте оқыту үдерісін оқушының өмірлік мақсат- мұраттары 

мен сұраныстарына, таңдауы мен қалауына сәйкес ұйымдастыруына үлкен мән 

беріледі. 

Сол арқылы тырнақтап жиған білімін өмірдегі мақсатына жету үшін 

пайдаланады. Әр сала бойынша белгіленген оқу пәндерін сыныпта ғана оқып қоймай, 

сол пәндердің мазмұнын ашып, тереңдететін басқа дерек көздерін пән мұғалімінің 

көмегімен де, өздігінше де оқып, игере алуы да шарт. 

«Педагогикалық технология – оқу-тәрбие үрдісінің алдын-ала жүйелі түрде 

жоспарлануы және оның тәжірибеде жүзеге асу жобасы», -дейді. В.П Беспалько. 

[5,52б].  

Жаңаша оқыту технологиясының негізгі параметрлеріне мыналар кіреді: 

1. Бұл барлық технодлогиялардың психологиялық негізі ретінде 

қарастырылатын, оқыту іс-әрекетінің теориясы (қабылдау, ойлау, есте сақтау, қолдану, 

жалпылау, жаңа информацияны жүйелеу). 

2. Диагностикалық мақсат қоя отырып оқушы жобалау кезінде оқыту нәтижесін 

қалыптастырады.  

3. Жаңа технология оқыту үдерісінде оқытудың жеке тұлғаны дамытуда 

бағытталған әртүрлі деңгейлі оқытуды жүзеге асырады. 

4. Оқушының өзіндік іс-әрекетінің қалыптасуы үшін оқу материалдары 

оптимальды ұйымдастырады.  

5. Оқыту мақсаттарына сай оқу сабақтарының барлық түрі ұйымдастырылады, 

мұнда басты назар оқу материалын дайындауға, оқушының жекешелігін өзіндік жұмыс 

түрін жасауына аударылады. 

6. Білімді бақылау жиынтық және қалыптастырушы бағалау жұмыстары арқылы 

жүзеге асып отырады. Осы орайда мұғалімдерге мынадай талаптар қойылады: 

1. Жеке көзқарастары бар және оны қорғай білетін тұлға болулары тиіс; 

2. Психологиялық-педагогикалық білімдерін жетілдіріп үйренумен қатар шебер 

қолдана білулері тиіс; 

3. Оқушылардың білімді өз бетінше оқып үйренуге баули білулері тиіс; 

4. Сонымен қатар ұстаздың ұйымдастырушылық бейімділік,сараптамашылық 
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қабілеттерімен қоса, лингвистика, педагогика, психология ғылымдарында қаралып 

жатқан өзекті мәселелерді, ізденістерді ғылыми жаңалықтарды уақытында оқып, 

зерделеп талдай білулері тиіс. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. ҚР «Білім туралы» заңы. – Нұр-Сұлтан 2019.-132 6 

2. Оқу-тәрбие үдерісіне инновациялық технологияларды пайдалану- заман 

талабы. Республикалық ғылыми конф материалдары. – Алматы 2003, -162 6 

3. «Қазақ тілі мен әдебиетін оқытуды жаңа педагогикалық технологиялар 

енгізу-оқушылардың білім сапасын арттырудың негізгі кепілі» ғылыми-практикалық 

конференциясының тұжырымдамасы. Алматы 2003. -6 6. 

4. Қазіргі қазақ әдеби тілі: бүгіні және болашағы. Ғылыми-теориялық 

конференция материалы. – Алматы кал. ҰПУ, 1998. -420 б 

5. Беспалько В.П Слагаемые педагогической технологии, Москва, 1996. -192с 

 

 

ӘОЖ 378.24 

 

ОҢАЛТУ ОРТАЛЫҒЫНДА БІЛІМ АЛУДА ЕРЕКШЕ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІ  

БАР БАЛАЛАРМЕН ЖҮРГІЗІЛЕТІН ӘЛЕУМЕТТІК  

ЖҰМЫСТАРДЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Галиева А.Н., ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор (доцент) м.а. 

Ахметсапа А.Е., «Дефектология» мамандығының 2-курс магистранты 

Өзенбаева Г., «Дефектология» мамандығының 4-курс  студенті 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 

 

E-mail: nurai_gali@maіl.ru 

 

Мақалада оңалту орталығында білім алуда ерекше қажеттіліктері бар 

балалармен жүргізілетін әлеуметтік жұмыстардың  ерекшеліктері талданады. Білім 

алуда ерекше қажеттіліктері бар балаларды әлеуметтік ортаға бейімдеуде 

әлеуметтік серіктестік үрдісі және жалпыға білім беру педагогтары мен 

медициналық, психологиялық және дефектологиялық бағыттардағы мамандардың 

үнемі өзара байланыстары арқылы нәтиже беретіндігі эксперименттік жұмыстар 

негізінде көрсетіледі. Зерттеу жұмысының базасы ретінде Талдықорған қаласында 

орналасқан «Бәйтерек» күндіз  болу  орталығы» алынады.   

Тірек сөздер: бейімделу, әлеуметтік орта, әлеуметтік серіктестік үрдісі, 

оңалту орталығы. 

 

В статье анализируются особенности социальной работы с детьми с особыми 

потребностями в обучении в реабилитационном центре. На основе экспериментальной 

работы показывается процесс социального партнерства в социальной адаптации 

детей с особыми потребностями в образовании и постоянное взаимодействие 

педагогов общего образования и специалистов медицинского, психологического и 

дефектологического направлений. В качестве базы исследований выступает Центр 

дневного пребывания «Байтерек», расположенный в г. Талдыкорган. 

Ключевые слова: адаптация, социальная среда, процесс социального 

партнерства, реабилитационный центр 

 

The article analyzes the features of social work with children with special needs in the 
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rehabilitation center. On the basis of experimental work the process of social partnership in 

social adaptation of children with special needs in education and constant interaction of 

teachers of General education and specialists of medical, psychological and defectological 

directions is shown. The center of day stay "Baiterek" located in Taldykorgan acts as the base 

of the research. 

Key words: adaptation, social environment, social partnership process, rehabilitation 

center 

 

Кез келген қоғамда, даму дәрежесі қаншалықты жоғары болғанына қарамастан, 

әлеуметтік қиындықтар болып тұрады. Осындай себептердің салдарынан, қазіргі кезде 

әлеуметтік көмекке мұқтаж болып отырған мүмкіндігі шектеулі балалар күннен күнге 

көбеюде. Әрине, мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп, әлеуметтік тұрмысқа 

баулуда, ата-ана мейірімімен қатар, мұғалім және мамандар тарапынан шексіз, 

мейірімділіктің қажеттілігі бірден айқын байқалады. Бұл жұмыста үлкен жауапкершілік, 

төзімділік, тәжірибе қажет.  

Қазіргі озық технология заманында мүмкіндігі шектеулі балаларды заман 

талабына сай, түрлі әлеуметтік жағдайлардан адаспай, дұрыс жол таба алатын, еңбеққор 

азамат етіп қалай әзірлеп шығаруға болады деген сұрақ осы салада қызмет атқарып келе 

жатқан мамандарды шығармашылық жұмыстар мен инновациялық технология әдіс 

тәсілдерін іздеуге итермелейді. Мүмкіндігі шектеулі балаларды психологиялық-

педагогикалық түзету арқылы қолдаудың маңызы зор. Себебі, тұрмыс тіршілігіндегі 

шектелуді жою үшін жағдай жасауды қамтамасыз етіп, оларға басқа азаматтармен бірдей 

қоғам өміріне қатысу мүмкіндіктерін жасау керек деп ойлаймыз. Біздің Отанымызда да 

осы салаға байланысты арнайы сауықтыру орталықтары да жұмыс жасап келеді. Қазіргі 

уақытта республикалық оңалту  мекемелерінде мүмкіндігі шектеулі балалар мен 

жасөспірімдер тәрбиеленуде.  

Егер, әлеуметтік педагогикалық үдерісте мүмкіндігі шектеулі балаға алғашқы 

сәттерде көмек беру үшін оның отбасын, ол өмір сүріп отырған ортасын зерттей алсақ, 

онда баланы өзі өмір сүрген әлеуметтік ортаға араластыру, бейімдеу, әлеуметтендіру 

мәселелеріне белсенді қатыстыру мүмкіндігі туады [1]. Тек осыдан кейін 

психологиялық-педагогикалық  түзету үдерісін дұрыс ұйымдастырып, түрлі әлеуметтік 

кедергілерге қарсы тұра алатын, білімді, мәдениетті, еңбеққор жеке тұлғаны 

қалыптастыру мүмкіндігі туар еді. Бұл қасиеттерді бала бойына дарыту үшін мүмкіндігі 

шектеулі балалардың психологиясын терең, жетік меңгеруіміз керек.  

Бейімделудің негізгі түрлеріне сенсорлық бейімделу мен әлеуметтік бейімделу 

жатады.  

Сенсорлық бейімделу – түйсіктердің бейімделуі.  

Әлеуметтік бейімделу – бейімделудің ең жоғары дәрежесі, бір жағынан, үнемі 

жүретін индивидтің әлеуметтік орта жағдайларына белсенді түрде бейімделу процесі, 

екінші жағынан, бұл процестің нәтижесі. Осы екі компоненттің өзара қатынасы 

индивидтің қажеттіліктеріне, оларды қанағаттандыру мүмкіндігіне тәуелді.  

Бейімделу үздіксіз жүретін процесс болса да, оны әдетте, адамның өмірінде негізгі 

әрекеттердің және әлеуметтік ортаның ауысуымен байланыстырады.  

Психологиялық бейімделудің негізгі көріністері – адамның айналасындағы 

адамдармен белсенді қарым-қатынас жасауы. Психологиялық бейімделудің басты 

құралы - тәрбие, білім, еңбек және кәсіби даярлық болып табылады. Психологиялық 

адаптация, адам өміріндегі кез келген өзгерістерде жүзеге асады. Мысалы, «үйкүшік» 

баланың балабақшаға келген соң, жаңа жағдайларға бейімделуіне тура келеді. Мектепке 

келу-жаңа талаптарды орындауға, жаңа жағдайларға бейімделуді қажет етеді. Еңбек 

жолын бастаған жастарда, бейімделу кезеңін басынан кешіреді. Тіпті микросоциумдағы 

(отбасы) өзгерістер: ата-аналардың ажырасуы немесе жақын адамдардың қайтыс болуы 
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т.б. жаңа жағдайлар туғызады [2].  

Әлеуметтік бейімделу – тек дені сау адамдардың ғана емес, сонымен қатар 

мүмкіндігі шектеулі балалардың да әлеуметтік ортаға қосылуы, қоғамда өмір сүруге 

бейімделуі. Мүмкіндігі шектеулі балаларда бейімделу үдерісі үнемі сәтті, қиындықсыз 

бола бермейді. Кейде, адекватты емес мінез-құлық реакциялары, қиын психологиялық 

ситуациялар туындайды. Бір сөзбен айтқанда, дезадаптация пайда болады. Балалардағы 

дезадаптация күйі оңай пайда болғанмен, адаптация үдерістері ұзақ уақытқа созылады. 

Мүмкіндігі шектеулі балалардың бейімделу немесе адаптация қиындықтарын жеңілдету, 

психикалық дамуын қалыпты балалардың психикалық дамуы деңгейіне жақындату 

коррекция және компенсация жолдарымен жүзеге асады. Дәлірек айтқанда, коррекция 

(түзету) ұғымы – психикалық және дене бітімдік дамудағы кемшіліктерді, 

психологиялық-педагогикалық және емдеу-сауықтыру шараларының жүйесі көмігімен 

түзету [3]. Бұл жүйе баланың психикасының, дене бітімінің ауытқуларын жеңілдетуге 

және жоюға бағытталады.  

Қазіргі қазақстандық білім беру жүйесінде қолдаудың әр түрлі модельдері 

әзірленіп, оның инфрақұрылымдары қалыптастырылуда [4]. Оған психологиялық-

педагогикалық және медициналық-әлеуметтік орталықтар, мектептегі қолдау 

қызметтері, кәсіптік бағдарлау орталықтары, психологиялық-педагогикалық қолдау, 

психологиялық-педагогикалық қолдаудың ресурстық орталықтары, психологиялық-

медициналық-педагогикалық консультациялар, сенім кабинеттері және т.с.с. жатады.  

Оңалту мекемелердегі мүмкіндігі шектеулі балалармен әлеуметтік жұмыстарды 

ұйымдастыру психологиялық-педагогикалық қолдауды,  ерекше шығармашылық ортаны 

құруды және балаларға таңдау жағдайын беруді қарастырады. Бұндай жағдайлар баладан 

тек білім, білікті қолдануды ғана емес, сондай-ақ рефлексиялау тәжірибесін, өздігінен 

шешім қабылдау, ерік пен мінездің көрінісін талап етеді. Даму мүмкіндігі шектеулі білім 

алушыны психологиялық- педагогикалық қолдау психологиялық-медициналық-

педагогикалық консультация қорытындысы мен ұсыныстарының негізінде 

ұйымдастырылады және білім беру ұйымындағы штаттық мамандармен (арнайы 

педагог, психолог, мұғалім-логопед, әлеуметтік педагог, ЕДШ маманы және басқа) 

немесе білім беру ұйымынан тыс келісім-шарт негізінде оңалту орталығы, түзеу кабинеті 

мамандарымен, сондай-ақ арнайы білім беру ұйымдарының педагогтарымен жүзеге 

асырылуы мүмкін. 

Ерекше білім беруді қажет ететін білім алушыларға көмек көрсету (қолдау) 

бағдарламасын іске асыратын орталық фигура мұғалім болып табылады. Педагогтің 

балаға, оның оқу әрекетінің нәтижесіне қарым-қатынасының, педагогтің оқыту процесін 

жекелендіру білігінің, мамандардың (психологтың, логопедтің, дефектологтың) 

ұсынымдарын ұстана алатындығының, баланың өзіне сенімін 

қалыптастыратындығының маңызы зор. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар білім 

алушыны сөзсіз қабылдау, өзгерістерге, кәсіби ізденіске ұмтылу, мамандардың 

командасында жұмыс істеуге дайын болу, педагогикалық оптимизм мұғалімнің қажетті 

кәсіби қасиеттері болып табылады [5]. 

Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды білім беру арқылы интеграциялаудың 

стратегиялық мақсаттарына әлеуметтік серіктестік үрдісі және жалпыға білім беру 

педагогтары мен медициналық, психологиялық және дефектологиялық бағыттардағы 

мамандардың үнемі өзара байланыстары арқылы қол жеткізуге болады.  

Мүмкіндігі шектеулі баланы әлеуметтік ортаға бейімдеу үшін психолог, емдік 

физкультура, логопед, олигофренопедагог мамандарының арнайы тапсырмалары өте 

қажет. Сонымен қатар, әлеуметтік бейімделудегі, тәрбиелудегі кемшіліктерді жеңу үшін 

ата-аналар мен бірігіп арнайы түзету жұмыстарын ұйымдастыру қажет және оны 

неғұрлым ерте бастаса, соғұрлым әлеуметтік бейімделуде нәтижелі болады. 

Қазіргі кезеңінде білім алуда ерекше қажеттілігі бар балаларды әлеуметтендіру 
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жұмыстарын ұйымдастыруда арнаулы әлеуметтік қызметтер  көрсетуге арналған 

мекемелердің орны ерекше. Сондай оңалту орталығының бірі – Талдықорған қаласында 

орналасқан «Бәйтерек» күндіз  болу  орталығы». «Бәйтерек» күндіз  болу  орталығы» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі   (бұдан әрі – мемлекеттік  мекеме) Алматы 

облысының жұмыспен қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар 

басқармасының 26 маусым 2006 жылғы № 177 «Мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға 

арналған Облыстық оңалту орталығын құру туралы» қаулысымен құрылды. 

«Бәйтерек» күндіз  болу  орталығы» 4 және 10 сағат аралығында 1,5 жастан 18 

жасқа дейінгі психоневрологиялық патологиялары бар мүгедек балалармен  тірек қимыл 

аппараты бұзылған балаларды оңалтуға және  тәуліктің күндізгі уақытында арнаулы 

әлеуметтік қызметтер  көрсетуге арналған мекеме болып табылады. Әлеуметтік 

дағдыларды қалыптастыру және түзету жұмысын жүргізу үшін «Бәйтерек» күндіз  болу  

орталығында» балалар топ және топ бөліктері бойынша ұйымдастырылған. Топ пен топ 

бөліктері мүгедек-балалардың жас және жеке мүмкіндіктеріне қарай, әлеуметтік 

дағдылары мен когнитивті  дамуы ескеріле отырып жинақталады. Сабақтардың 

ұзақтығы 15 тен 45 дейін болады. Мекемеде әлеуметтік-педагогикалық қызметтер 

мазмұны мынадай бағыттарды жүзеге асырады: 

 педагогикалық диагностика және тұлғалық, баланың,  даму деңгейіне зерттеу 

жүргізу;  

 балаларды педогогикалық түзеу;  

 өзіне-өзі қызмет көрсету дағдыларын, жеке гигиена, тұрмыстағы және 

қоғамдық орындарындағы өзін ұстауды, өзін-өзі бақылауды, қарым-қатынас дағдыларын 

және тыныс-тіршіліктің басқа да нысандарын қалыптастыру;  

 тұрмыстық бағдарлану негіздеріне және қол еңбегі машығына  үйрету; 

 әлеуметтік-педагогикалық консультация беру. 

Арнаулы әлеуметтік қызметтерді ұсыну үшін оңалту орталығында командалық 

мамандар тобы жұмыс жасайды. Атап айтқанда: 

-  логопед кабинеті;  

- дефектолог кабинеті;  

- әлеуметтік жұмыс жөніндегі мамандарға арналған кабинет; 

- психолог кабинеті;  

- медициналық кабинет;  

- физиокабинет; 

- массаж кабинеті;  

- емдік дене шынықтыру залы; 

- топтық сабақтарға арналған бөлмелер; 

- қол еңбегі;  

- сезім дамыту бөлмесі; 

-  музыка залы; 

- жатын бөлмесі;  

- асхана мен ас дайындау бөлмесі. 

“Бәйтерек” күндіз болу орталығында” көрсетілетін әлеуметтік қызмет түрлері 

былай топтастырылған: 

Әлеуметтік тұрмыстық қызметтер. Әлеуметтік-тұрмыстық қызметтер 

мекемедегі орынжайлар мен олардың жайлылығы санитарлық-гигиеналық нормалар мен  

талаптарға сәйкес келеді және қызмет алушыларға оңалту  іс-шараларын және білім  беру  

қызметтерін, мәдени  және  тұрмыстық  қызметтерді  көрсету  үшін, қолайлылықты 

қамтамасыз етеді. Ұйым мамандарының кабинеті қажетті жиһазбен және 

мамандандырылған жабдықтармен жабдықталған. Сапалы тағамдардан әзірленетін,  

теңгерімділік пен калориялық талаптарына жауап беретін, санитарлық-гигиеналық 

талаптарға сәйкес келетін, қызмет алушының денсаулық жағдайы ескеріліп ұсынылатын  
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ыстық, оның ішінде диеталық тағамдар беріледі.    

Әлеуметтік-психологиялық қызметтер. Балалардың психоэмоционалды күйін 

жақсарту мен олардың танымдық процесстерінің дамуына бағытталған арнаулы 

әлеуметтік қызметтердің бір түрі.Әлеуметтік-психологиялық қызметтерді  көрсету 

барысында түрлі әдістер қолданылады: 

• мінез-құлқын түзету әдісі (жүйелі  десенсибилизация және сенсебелизация 

әдістері); 

• балалардағы эмоционалды бұзылыстарды психологиялық түзету әдісі (сана - 

сезіміне, тәртібіне әсер ететін); 

• психодрамма әдісі; 

• арттерапия әдісі; 

• ойын терапия әдісі; 

• құм терапия әдісі; 

• дыбыс терапиясы; 

• жарық терапиясы; 

• ертегі терапиясы; 

• музыкалық терапия; 

Сонымен қатар, ата- анасына және заңды өкіліне психологиялық көмек 

көрсетіледі. 

Әлеуметтік медициналық қызметтер. Медициналық-әлеуметтiк тексерудi 

ұйымдастыру және жүргiзу арнаулы әлеуметтік қызметтердің бір түрі, мынаған 

бағытталған: қызмет алушының денсаулығының жағдайын күн сайын қадағалау, 

физиопроцедуралар, массаж, емдік дене шынықтыру, шынығу шараларын жүргізу. 

Сонымен қатар, медициналық қызметкерлер ата-аналарға  сұрақтары бойынша кеңестік 

көмек көрсетеді. 

Әлеуметтік-мәдени қызметтер. Балаларда эстетикалық сезімдерді тәрбиелеу, 

музыка мәдениетінің элементтерін қалыптастыру, танымдық іс-әрекетінің кемшіліктерін 

түзету, эмоционалды ерік саласын түзету, ұжымда әрекет ету дағдыларын дамыту, өзіне 

деген сенімділігін арттыру, қимыл-қозғалыс үйлесімділігін дамыту, би элементтерімен 

таныстыру, кеңістікте бағдарлануды қалыптастыру сияқты түзету жұмыстарына 

бағытталған. 

Әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-құқықтық қызметтер арнаулы  

әлеуметтік  қызметтерді  көрсету саласында Қазақстан  Республикасының  заңнамасына 

сәйкес, отбасыларға әлеуметтiк қамсыздандыру мен көмек құқықтарымен байланысты 

мәселелер жөнiнде заңгерлiк консультация беруге бағытталған. 

Емдік дене жаттығулары балаға неврапотолог дәрігердің тағайындауымен 

жүргізіледі. Емдік дене шынықтыруда әр балаға психофизиологиялық жағдайын ескере 

отырып, қозғалу динамикасын, аяқ, қол қозғалысының жұмысын жақсарту, бұлшық 

еттерді нығайту, босату бойынша дене жаттығулар кешенi   жасалады.  

Әрине, қазіргі таңда мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтендіру барысында 

шешімін таппаған мәселер жеткілікті. Соның алдын алу жолдарын анықтау үшін 

тәжірибе алмасу жұмыстары жүзеге асырылуы керек. Егер әлеуметтік педагогикалық 

үрдісте мүмкіндігі шектеулі балаға алғашқы сәттерде көмек беру үшін оның отбасын, ол 

өмір сүріп отырған ортасын зерттеп, талдай алсақ, онда баланы өзі өмір сүрген 

әлеуметтік ортаға араластыру, бейімдеу, әлеуметтендіру мәселелеріне белсенді 

қатыстыру мүмкіндігі туады. Тек осы жағдайда ғана арнаулы мекемелердегі әлеуметтік 

педагогикалық үрдісті дұрыс ұйымдастырып, түрлі әлеуметтік кедергілерге қарсы тұра 

алатын жеке тұлғаны қалыптастыру мүмкін болар еді. Әлеуметтік бейімдеудегі, 

тәрбиелеудегі кемшіліктерді жеңу үшін ата- аналар мен бірігіп арнайы түзету 

жұмыстарын ұйымдастыру қажет және оны неғұрлым ерте бастаса соғұрлым әлеуметтік 

бейімделу де нәтижелі болады. Бұл жұмыста үлкен жауапкершілік, төзімділік, тәжірибе 
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қажет екендігіне тағы көзіміз жетті  

Зерттеу жұмысымыздың мақсат-міндеттеріне сәйкес арнайы мекемелердегі 

мүмкіндігі шектеулі балалрды әлеуметтік жұмыстарды ұйымдастырудың мынадай 

жолдары анықталды: 

- өзара сыйластық, шыдамдылық және оптимизм негізінде «педагог-бала» өзара 

индивидуалды жүйеде әрекеттесу қабілетін қалыптастыру.  

-  мүмкіндігі шектеулі баламен дамуындағы ерекшеліктерді ескере отырып, жеке 

қызығушылықтарын анықталды, оның белгілі бір мақсаттарға деген ұмтылыстары мен 

мүмкіндіктеріне қолдау көрсету; 

 - оның адами қасиеттері мен құндылықтарын сақтай отырып дамуына, оқыту 

нәтижелеріне өз бетінше қол жеткізуіне, өзін-өзі тәрбиелеуіне, көпшілікпен араласуына, 

өмір сүру салтын қалыптастыруға кедергі келтіретін қиындықтарды жеңуіне көмек беру;  

- бала дамуындағы жақын аумақты, сонымен қатар оның дамуындағы 

ресурстарды анықтау және баламен және оның ата-аналарымен қолдағы әлеуметтік 

жағдайда пайдалану мүмкіндіктері мен амалдарын анықтау;  

- баланың оң мақсаттарын түзуінде көмек көрсету, яғни оның келешектегі даму 

үлгісін жасау, сонымен қатар баланы белгіленген мақсатына өз қажеттіліктерін, 

мүмкіндіктері мен жеке ерекшеліктерін ескерумен қол жеткізуіне түрткі беру;  

- белгіленген мақсаттарға қол жеткізу амалдарын, соның ішінде баламен жасанды 

жағдайда жасайтын тапсырмаларының, сонымен қатар қалыптасқан дағдыларды бала 

дамуындағы өзекті жағдайға ауыстырудың бағдарламасы мен режимін таңдау.  

Әрине, қазіргі таңда мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтендіру барысында 

шешімін таппаған мәселер жеткілікті. Соның алдын алу жолдарын анықтау үшін 

тәжірибе алмасу жұмыстары жүзеге асырылуы керек. Егер әлеуметтік педагогикалық 

үрдісте мүмкіндігі шектеулі балаға алғашқы сәттерде көмек беру үшін оның отбасын, ол 

өмір сүріп отырған ортасын зерттеп, талдай алсақ, онда баланы өзі өмір сүрген 

әлеуметтік ортаға араластыру, бейімдеу, әлеуметтендіру мәселелеріне белсенді 

қатыстыру мүмкіндігі туады. Тек осы жағдайда ғана оңалту мекемелеріндегі әлеуметтік 

педагогикалық үрдісті дұрыс ұйымдастырып, түрлі әлеуметтік кедергілерге қарсы тұра 

алатын жеке тұлғаны қалыптастыру мүмкін болар еді. 

 

ӘДЕБИЕТТЕР: 

1. Сулейменова Р.А. Система ранней коррекционной помощи детям с 

ограниченными возможностями в Казахстане: проблемы создания и развития, 

Алматы.2001 

2. Шеримова А. С., Елюбаева А. Н. Қоғамдағы мүмкіндігі шектеулі балаларды 

әлеуметтік-психологиялық бейімдеудің маңызы // Молодой ученый. — 2015. — №8.1. — 

С. 41-44. — URL https://moluch.ru/archive/88/175943. 3. Шакурова М.В. Методика и 

технология работы социального педагога.- М.: Акад., 2002. 

17 4. Қазақстан Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегі № 343 

«Мүмкіндіктері шектеулі балаларды әлеуметтік және медициналық педагогикалық түзеу 

арқылы қолдау туралы» Заңы  

5. Специальная педагогика. / Под ред. Назаровой Н.М.- М.:АКАДЕМИЯ, 2000. - 

395 с. 

 

 

  



 

106 

Materials of the international scientific-practical conference 

«YOUTH – DRIVING FORCE OF EDUCATION, SCIENCE AND SOCIETY» 

October 25-26, 2019 

ӘОЖ 378.24 

 

БОЛАШАҚ ПЕДАГОГТАРДЫҢ  ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ОРТАСЫНДА 

ЖҰМЫС ІСТЕУДЕУГІ  КӘСІБИ ДАЙЫНДЫҒЫ 

 

Галиева А.Н., ф.ғ.к., қауымдастырылған профессор (доцент) м.а. 

Мақсұт Д.Е., «Дефектология» мамандығының 2-курс магистранты 

Күрішбек Ж., «Дефектология» мамандығының 4-курс  студенті 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 

 

E-mail: nurai_gali@maіl.ru 

 

Инклюзивті білім беру даму мүмкіндіктері шектеулі балалардың білім алу 

жүйесін жетілдірудің басты бағыттарының бірі болып табылатыды. Мақалада 

инклюзивті білім беру мәселелері және инклюзивті білім беру ортасындағы болашақ 

педагогтардың кәсіби даярлығын қалыптастыру жолдары, педагогтың кәсіби 

қызметіне қойылатын талаптар қарастырылады. 

Тірек сөздер: инклюзивті білім беру, денсаулық мүмкіндіктері шектеулі 

тұлғалар, кәсіби құзыреттер, арнайы білім беруді жаңғырту, педагогтардың кәсіби 

дайындығы. 

 

Инклюзивное образование является одним из главных направлений 

совершенствования системы образования детей с ограниченными возможностями в 

развитии. В статье рассматриваются проблемы инклюзивного образования и пути 

формирования профессиональной подготовки будущих педагогов в сфере инклюзивного 

образования, требования к профессиональной деятельности педагога. 

Ключевые слова: инклюзивное образование, лица с ограниченными 

возможностями здоровья, профессиональные компетенции, модернизация специального 

образования, профессиональная подготовка педагогов. 

 

Inclusive education is one of the main directions of improving the education system of 

children with developmental disabilities. The article deals with the problems of inclusive 

education and the ways of formation of professional training of future teachers in the field of 

inclusive education, the requirements for the professional activity of the teacher. 

Key words: inclusive education, persons with disabilities, professional competences, 

modernization of special education, professional training of teachers. 

 

Қазіргі уақытта кәсіби білім берудің өзекті мәселелерінің бірі болашақ мұғалімді 

инклюзивті білім беру саласындағы жұмысқа дайындау болып табылады. Қазақстан 

Республикасында болып жатқан өзгерістер қоғамның өмірі мен қызметінің барлық 

салаларын қозғайды, әсіресе бұл мектептегі білім беруге қатысты. Қазақстанда заманауи 

жалпы және арнайы білім беруді жаңғыртудың басым бағыты инклюзивті білім беру 

болып табылады. 

Инклюзивті білім беру педагогтардың кәсіби және жеке дайындығына ерекше 

талаптар қояды, олар инклюзивті тәсілдің мәнін анық түсінуі, әртүрлі даму патологиясы 

бар тәрбиеленушілердің жас және психологиялық ерекшеліктерін білуі, білім беру 

ортасының барлық субъектілері арасындағы конструктивті педагогикалық өзара іс-

қимылды іске асыра білуі тиіс. Бір сөзбен айтқанда, педагог инновациялық білім беру 

үдерісі жағдайында кәсіби қызметті жүзеге асыруға дайын болуы тиіс. 

Инклюзивті білім беруді даму мүмкіндіктері шектеулі балалардың білім алу 

жүйесін жетілдірудің басты бағыттарының бірі ретінде қарастырған жөн. Бала және 
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оның ата-анасының тұрғылықты жеріне сәйкес жалпы типтегі мекемелерде мұндай 

балаларға білім беруді ұйымдастыру оларды ұзақ мерзімге мектеп-интернатқа жіберуден 

сақтап, отбасында тәрбиеленіп тұруы үшін жағдай жасайды, қалыпты деңгейдегі 

дамыған құрдастарымен күнделікті қарым-қатынас жасауды қамтамасыз етеді, 

әлеуметтік бейімделуі және қоғамға кіріктіруге қатысты мәселелерді тиімді шешуге 

мүмкіндік береді. 

Қазақстанда мүмкіншілігі шектелген балалардың туғанынан бастап әлеуметтік 

және медициналық-педагогикалық коррекциялық амалдары, психологиялық-

медициналық-педагогикалық тексерілуді және білім алуды ақысыз пайдалану құқығы 

еліміздің бас Конституциясында «Білім туралы», «Кемтар балаларды әлеуметтiк және 

медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы», «Қазақстан 

Республикасында мүгедектерді қорғау туралы», «Арнайы әлеуметтік қызмет туралы» 

заңдарда бекітілген. 

Инклюзивті білім беру – балаларды бөліп қарастыру кедергілерін жоюға 

бағытталған, барлық балаларды жалпыға білім беру процесіне қосу мен оларды 

әлеуметтік бейімдеуде жасына, жынысына, этникалық, діни қатынасына, даму 

кемшіліктеріне немесе экономикалық статусына қарамастан, отбасының белсенді 

қатысуымен, балаға түзету-педагогикалық және нақты әлеуметтік қолдау көрсету 

арқылы, адекватты білім беру жағдайларын жасауда, балалардың білім алу 

қажеттіліктері мен жеке ерекшеліктеріне баланы емес, ортаны бейімдеуге бағытталған 

мемлекеттің саясаты.  

Инклюзия-қосу, қосу, қосу, қосылу; бірінші кезекте дене дамуында қиындықтары 

бар барлық азаматтардың қатысу дәрежесін арттыру процесі. Бұл қарапайым және 

"ерекше" балалардың бірлескен білім беру процесі, әртүрлі топтағы, санаттағы 

балалардың арасында оларды оқыту мен тәрбиелеу процесінде өзара тығыз қарым-

қатынасты орнату. Көптеген ғалымдар атап өткендей, бірлескен оқыту мәселесі өте 

күрделі және көп қырлы. Оны XX ғасырдың басында П.П. Блонский,                    Л.С. 

Выготский, В.П. Кащенко және т.б. педагогтар мен психологтар қарады. Психологтар 

мен дефектологтар Т.А. Власова, В.И. Лубовский, О.Н. Усанова, Н.М. Назарова мен 

басқа да көптеген зерттеушілер [1] дене және психикалық дамудың шекаралық 

бұзушылықтары бар балалардың олардың ерекше білім алу қажеттілігін есепке алғанда, 

бұқаралық мектепте оқуға қабілетті екенін дәлелдеген. Н.Н. Малофеев [2] мектеп 

жасындағы балалардың шамамен екі пайызы түзету мектептерінде ғана білім ала 

алатынын айтады. 

Сонымен, инклюзия - баланы бейімделген білім беру ортасына терең батыру және 

оған қолдау көрсету.  Ғалым А.А. Наумов [3] инклюзивті білім беру (қосылу) балабақша, 

мектеп, институт ұжымының өміріне толық көлемде қатысуға мүмкіндік беретіндігін 

атап өтеді. Осының арқасында мектеп, бір жағынан, арнайы қажеттілікті ескереді және 

денсаулық мүмкіндіктері шектеулі оқушылардың дамуын ынталандырады, ал екінші 

жағынан, қалған балаларда қайырымдылықты және түсіністікті тәрбиелейтін білім беру 

кеңістігіне айналады. 

Инклюзивті оқыту практикасының негізінде әрбір жеке оқушының жеке басын 

қабылдау идеясы жатыр, демек, оқыту әрбір баланың қажеттіліктерін қанағаттандыру 

үшін ұйымдастырылуы тиіс.  Алайда, арнайы тәсілді қажет ететін балалар көбінесе 

жаппай мектептерде мектеп қиындықтарының біріне және тиісті проблемаларға тап 

болады. Жалпы білім беретін мектепте білім алуда ерекше қажеттілігі бар балаларға 

білім беру, ғалымдар мен практиктердің пікірі бойынша, әртүрлі сүйемелдеу 

қызметтерінің бұқаралық мектеппен ынтымақтастығын қарастыратын арнайы 

материалдық-техникалық және психологиялық-педагогикалық жағдайлар жасау кезінде 

мүмкін болады [4]. 

Инклюзивті білім беруде көптеген объективті және субъективті қиындықтар бар. 
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М. Ю. Перфильева, Ю.П. Симонова,  С.А. Прушинский, Т.Г. Туркина [5] денсаулықтың 

мүмкіндіктері шектеулі адамның өміріндегі проблемалар мен тосқауылдар қоғам 

құратынын және білім берудің қоғамдық жүйесінің жетілмегендігін айтады.  Біздің 

ойымызша, ең алдымен инклюзивті білім беруге қатысатын педагогтарды даярлау және 

қайта даярлау, біліктілігін арттыру қажет. 

Денсаулық мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту білім беру мекемесінде штаттық 

педагог-дефектологтар, мұғалім-логопедтер, арнайы психологтар болғанда ғана тиімді 

болмақ.   

"Педагогтың кәсіби стандартында" инклюзивті мектептің қазіргі заманғы 

мұғаліміне қойылатын талаптар белгіленген. Инклюзивті білім берудің енгізілуіне 

байланысты педагогтың оқытуға арнайы тәсілдерді пайдалану және білім беру процесіне 

арнайы қажеттілігі бар оқушыларды, оның ішінде денсаулық мүмкіндігі шектеулі 

балаларды енгізу үшін міндетті дефектологиялық даярлығы болуы тиіс. 

Заманауи педагогтарға, ең алдымен, жалпы білім беру ұйымдарында ерекше білім 

беруге қажеттілігі бар балаларды оқытуды ұйымдастыратын педагогтарға қойылатын 

талаптар жаңа қызметтерді орындаумен байланысты: дене немесе интеллектуалды 

мүмкіндігі шектелген балалар болсын, қалада немесе ауылда тұратын әр түрлі әлеуметтік 

топтағы балалар болсын немесе басқа да әр түрлі білім беру топтарымен жұмыс істеуге 

болатын технологияларды өздігінен, шығармашылық түрде және адекватты таңдау мен 

қолдану қабілеті.  

Білім беруді реформалау жағдайында ағымдағы әлеуметтік-педагогикалық 

үрдістерді түсінетін жаңа тұжырымдамалық ойлау жүйесі бар педагогтарды дайындау 

қажеттілігі туындап отыр. Жұмысы тек дені сау балаларға ғана емес, сонымен қатар әр 

түрлі әлеуметтік факторларды, жақын айналадағыларының және әлеуметтенуінің 

ерекшеліктерін есепке ала отырып дамуында түрлі ауытқулары бар балаларға 

бағытталған жоғары білікті мектеп мұғалімдері аса қажет. Бұл жағдайдың маңыздылығы 

халықаралық және отандық құқықтық құжаттарда айқындалған.  

Алайда, ұзақ уақыт бойы жүзеге асырылып келе жатқан мектеп мұғалімдерді 

даярлаудың дәстүрлі түрі көбіне дамуында ешқандай ерекшеліктері жоқ «қалыпты» 

балаға білім беруге бағыттауды қарастырады. Сондықтан инклюзивті білім беруді 

тәжірибеде жүзеге асыратын мұғалімдер даму мүмкіндігі шектеулі балаларды оқыту 

үшін мемлекеттік мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарының 

талаптарын және оқу пәндері бойынша бағдарлама мазмұнын бейімдеуде қиналатыны, 

олардың даму ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін, қабілеттерін түсінбеуі, жекеленген 

оқытудың белгілі бір әдістемелерін қолдана алмауы, ерекше қажеттіліктері бар балалар 

мен қалыпты балалар арасында тұлға аралық қарым-қатынасты орната алмауы және т.б. 

білмеуі бұл заңды құбылыс.  

Қазіргі мектеп мұғалімі логопедтердің, психологтардың, дефектологтардың және 

басқа да тар мамандардың құжаттарын "оқу" ғана емес, нақты баланың проблемаларын 

түсіну және оларды шешу жолдарын білу қажет, бұл барлық педагогикалық кадрларды 

арнайы дефектологиялық даярлау қажеттілігі туралы дәлелдейді (біліктілікті арттыру 

курстары ғана емес, базалық білімге қосымша). Қазіргі мектептің педагогы білім алуда 

ерекше қажеттілігі  бар балалары бар ата-аналарға оқыту және дамыту, олардың өмірлік 

және кәсіби өзін-өзі анықтауы мәселелері бойынша кеңес бере білуі, білім беру мекемесі 

мен отбасында қолайлы психологиялық климат жасауға бағытталған психологиялық 

профилактикалық жұмыс жүргізе білуі тиіс. 
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В статье рассматривается использование информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе и раскрываются вопросы повышения качества 

знаний, через применение информационных и коммуникационных технологий. 

Ключевые слова: технологии, информационно-коммуникационные технологии, 

интерактивная доска, мультимедийная презентация, мотивация. 

 

Бұл мақалада оқу процессінде ақпаратты коммуникалық технология қолдану 

барысында білім сапасы жоғарлату барысы қарастырылады. 

Тірек сөздер: технология, ақпаратты коммуникалық технология, интербелсенді 

тақта, мультимедиялық презентация, мотивация. 

 

The article discusses the use of information and communication technologies in the 

educational process and addresses the issues of improving the quality of knowledge through the 

use of information and communication technologies 

 Key words: technology, information and communication technologies, interactive board, 

multimedia presentation, motivation. 

 

«Не в количестве знаний заключается образование, а в полном  

понимании  и искусном применении  всего того, что  знаешь» 

                                                         Дистерверг 

 

В данное время меняются цели и задачи, стоящие перед современным 

образованием. Происходит смещение усилий с усвоения знаний на формирование 

компетентностей, акцент переносится на личностно-ориентированное обучение. Но, тем 

не менее, урок был и остается главной составной частью учебного процесса. Учебная 

деятельность учащихся в значительной мере сосредоточена на уроке. Качество подготовки 

учащихся определяется содержанием образования, технологиями проведения урока, его 

организационной и практической направленностью, его атмосферой, поэтому необходимо 

применение новых педагогических технологий в образовательном процессе.  
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Слово "технология" имеет греческие корни и в переводе означает науку, 

совокупность методов и приемов обработки или переработки сырья, материалов, 

полуфабрикатов, изделий и преобразования их в предметы потребления. Современное 

понимание этого слова включает и применение научных и инженерных знаний для 

решения практических задач. В таком случае информационными и коммуникационными 

технологиями можно считать такие технологии, которые направлены на обработку и 

преобразование информации.  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - это процесс подготовки, 

обработки, хранения, представления и передачи информации обучаемому, средством 

осуществления которого является компьютер.  

Все больше преподавателей признают огромные возможности компьютера и 

перспективность его использования как средства обучения. Владение информационными 

технологиями ставится в современном мире в один ряд с такими качествами, как умение 

читать и писать. Учитель, эффективно владеющий информационными технологиями, 

имеет другой стиль мышления, более творчески подходит к организации своей 

деятельности.  

Сегодня педагог по любой дисциплине должен уметь подготовить и провести 

занятие с использованием ИКТ. Занятие с использованием ИКТ – это наглядно, красочно, 

информативно, интерактивно, экономит время педагога и обучающего, позволяет 

обучающему работать в своем темпе, позволяет педагогу работать с обучающимися 

дифференцированно и индивидуально, дает возможность оперативно проконтролировать 

и оценить результаты обучения.  

Цели использования информационных технологий:  

1. Развитие личности обучаемого, подготовка к самостоятельной продуктивной 

деятельности в условиях информационного общества через: - развитие конструктивного, 

алгоритмического мышления, благодаря особенностям общения с компьютером; - 

развитие творческого мышления за счет уменьшения доли репродуктивной деятельности; 

- формирование информационной культуры, умений осуществлять обработку 

информации (при использовании табличных процессоров, баз данных).  

2. Реализация социального заказа, обусловленного информатизацией современного 

общества: - подготовка обучаемых средствами информационных технологий к 

самостоятельной познавательной деятельности.  

3. Мотивация учебно-воспитательного процесса: - повышение качества и 

эффективности процесса обучения за счет реализации возможностей информационных 

технологий; - выявление и использование стимулов активизации познавательной 

деятельности. 

ИКТ реализуются с помощью средств компьютерной техники и характеризуются: 

• современными программными, программно-аппаратными и техническими 

средствами и устройствами, функционирующими на базе микропроцессорной и 

вычислительной техники; 

• обеспечением прямого доступа к диалоговому режиму при использовании 

профессиональных языков программирования и средств искусственного интеллекта; 

• простотой процесса взаимодействия пользователя с компьютером. 

Функционирование ИКТ осуществляются в определенной среде и содержат 

соответствующие компоненты, такие как: 

• техническая среда (технические средства обеспечения ИКТ); 

• программная среда (программные средства для реализации ИКТ); 

• предметная среда (содержание конкретной предметной области, т.е. та 

информация, которая может быть обработана); 

• методическая среда (инструкции, принципы, правила использования, порядок 

действий и др.) (рисунок). 
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Компьютер может использоваться на всех этапах: как при подготовке урока, так и 

в процессе обучения: при объяснении (введении) нового материала, закреплении, 

повторении, контроле ЗУН. При этом компьютер выполняет следующие функции: 

1. в функции учителя компьютер представляет собой: 

 источник учебной информации;  

 наглядное пособие;  

 тренажер;  

 средство диагностики и контроля. 

2. в функции рабочего инструмента: 

 средство подготовки текстов, их хранение;  

 графический редактор;  

 средство подготовки выступлений;  

 вычислительная машина больших возможностей. 

Применение информационных технологий на уроках, преимущественно 

выигрывает по сравнению с традиционным обучением: 

1. Создается творческая положительно-эмоциональная атмосфера на уроке, 

повышается уровень комфортности обучения. 

2. Игровая цель выходит на первый план по сравнению с учебной целью, поэтому 

удается добиться косвенности обучения, а косвенное обучение самое прочное и 

неутомительное. 

3.Позволяет рационально организовать познавательную деятельность школьников. 

4. Способствует активизации познавательной деятельности и повышению 

качественной успеваемости школьников. 

5.  Развиваются навыки самостоятельной работы,  самообразования и самоконтроля 

у младших школьников. 

6. Позволяет усилить образовательные эффекты, что повышает качество усвоения 

материала. 

8.  Способствуют индивидуализации и дифференциации обучения. 

В начальной школе невозможно провести урок без привлечения средств 

наглядности и часто возникают проблемы: где найти нужный материал? как лучше его 

продемонстрировать и преподнести? На помощь пришёл компьютер. 

С помощью компьютера и ресурсов Интернета учитель может подобрать нужный 

материал для работы: презентации, видеоролики, музыку и сценарии для школьных 

концертов, стихи, интересный наглядный и теоретический материал для урока, литературу 

и многое другое, а также хорошо продемонстрировать и преподнести его. 

В XXI веке средства наглядности значительно расширились. В арсенале учителя 

есть не только рисунки и плакаты. Современные информационно-коммуникационные 

технологии позволяют показать процессы и явления, невидимые глазу, совершить 

виртуальное путешествие во времени и в пространстве, получить разнообразные навыки, 

сформировав собственную траекторию обучения. 

Степень использования средств наглядности должна быть обусловлена возрастом 

учащихся, спецификой учебного предмета и конкретным материалом обучения. Чем 

меньше возраст учащихся, тем чаще нужно использовать наглядные пособия. 

Доска интерактивная, как и обычная школьная доска, служит для демонстрации 

информации или групповой обработки необходимых навыков. Интерактивная доска 

является комбинированным техническим средством обучения экранной проекции, с 

помощью которой можно передавать учебную информацию, выполнять тренинговые и 

контрольные упражнения при непосредственном участии преподавателя. Доска не 

используется для самоконтроля учащихся и не рассчитана на индивидуальное 

использование. Интерактивная доска позволяет организовать необходимый для получения 

знаний диалог между учителем и учениками. 
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К наиболее эффективным формам представления материала по предметам в 

начальной школе следует отнести мультимедийные презентации. Данная форма позволяет 

представить учебный материал как систему ярких опорных образов, наполненных 

исчерпывающей структурированной информацией в алгоритмическом порядке.  

"Презентация” - переводится с английского, как "представление”. 

Презентация – мощное средство наглядности, развитие познавательного интереса. 

Она незаменима, когда рассказ учителя должен сопровождаться демонстрацией рисунков, 

картин, фотографий. Использование анимационных эффектов позволяет акцентировать 

внимание на важных объектах, за счёт визуализации, наглядности. Всё это позволяет 

наиболее долго удерживать внимание ребенка.  

Одновременное воздействие на два важнейших органа восприятия (слух и зрение) 

позволяют достичь гораздо большего эффекта. Доказано, что человек запоминает 20% 

услышанного и 30% увиденного, и более 50% того, что он видит и слышит одновременно. 

Таким образом, облегчение процесса восприятия и запоминания информации с помощью 

ярких образов - это основа любой современной презентации. 

Создание презентаций — творческий, интересный и очень трудоемкий процесс. Но, 

как показывает опыт, потраченные усилия и время обязательно приведут к желаемому 

результату. Презентация позволяет  учителю самостоятельно объединить учебный 

материал исходя их индивидуальных особенностей класса, темы, предмета, что позволяет 

построить урок так, чтобы добиться максимального учебного эффекта. 

Основными типами уроков, используемыми в процессе обучения с 

информационной поддержкой, являются: 

 комбинированный урок,  

 урок – контроль и коррекции,  

 урок обобщения и систематизация знаний.  

Уроки с компьютерной поддержкой при обучении детей предполагают 3 формы 

обучения: 

 фронтальная;  

 групповая;  

 индивидуальная форма обучения. 

Мультимедийные презентации на уроке помогают расширить кругозор учащихся, 

побудить детей самостоятельно добывать информацию, сформировать интерес к 

предмету, повысить успеваемость и качество учебного процесса, делая обучение ярким, 

запоминающимся, интересным.  

Уроки с использованием информационных технологий интересны не только детям, 

но и самому учителю. Они предоставляют возможность для саморазвития учителя и 

ученика. Свои первые уроки я создавала при помощи программы Power Point. Яркая, 

необычная форма подачи учебного материала способствовала активизации 

познавательной деятельности и более прочному усвоению новых знаний у детей и вызвала 

у меня огромное желание создавать и применять мультимедийные уроки. Учащиеся 3-4 

классов в рамках творческих заданий самостоятельно создавали презентации. 

Я считаю, что применение информационно-коммуникационный технологий на 

уроках усиливает положительную мотивацию обучения, активизирует познавательную 

деятельность обучающихся, развивает навыки самостоятельной работы, формирует 

приемы мыслительной деятельности. А также легче формируются компетенции в области 

коммуникации: умение собирать факты, их сопоставлять, организовывать, анализировать, 

выражать свои мысли на бумаге и устно, логически рассуждать, слушать и понимать 

устную и письменную речь, открывать что-то новое, делать выбор и принимать решения.  

Информационно-коммуникационные технологии работают на конкретного 

ребенка. Ученик берет столько, сколько может усвоить, работает в темпе и с теми 

нагрузками, которые оптимальны для него. Несомненно, что ИКТ относятся к 
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развивающимся технологиям, и должны шире внедряться в процесс обучения. Очень 

важно не останавливаться на месте, ставить новые цели и стремиться к их достижению - 

это основной механизм развития личности, как ученика, так и учителя. 
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Бұл мақалада жалпы ғылымдар саласында негізгі орын алатын құқық 

философиясының пәні қарастырылған. Әсіресе, құқық ұғымының философиялық негізіне, 

құқық пен заңның арақатынасына талдау жасалынған. Сонымен қатар, мақалада құқық 

туралы белгілі философтардың айтқан ой-пікірлері де ұсынылған. Соның ішінде неміс 

ойшылы Георг Вильгельм Фридрих Гегельдің «Құқық философиясы» атты еңбегіне жан-

жақты талдау жүргізілген. Ең бастысы, мақалада заң ғылымының философиялық мәні 

ашылған. 

Тірек сөздер: ғылым, ғылым философиясы, құқық философиясы, құқық, 

азаматтық қоғам, субъективті мораль, объективті мораль, заң. 

 

В данной статье рассматривается предмет философии права которое занимают 

важное место в общих науках. Особенно, была проанализирована на  философской основе 

понятия права и отношению между права и закон. Кроме того, в статье представлены 

взгляды известных философов о праве. Из них проведен тщательной анализ на труду 

немецкого философа  Георг Вильгельм Фридрих Гегеля с названием «Философия права». 

Самое главное, в статье раскрывается философское значение юридической науки. 

Ключевые слова: наука, философия науки, философия права, право, гражданское 

общество, субъективная мораль, объективная мораль, закон. 

 

This article discusses the subject of philosophy of law, which occupy an important place 

in the general sciences. Especially, the concept of law and the relationship between law and law 
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were analyzed on a philosophical basis. In addition, the article presents the views of famous 

philosophers about law. Of these, a thorough analysis of the work of the German philosopher 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel with the title "Philosophy of Law" was carried out. Most 

importantly, the article reveals the philosophical significance of legal science.  

Key words: science, philosophy of science, philosophy of law, law, civil society, subjective 

morality, objective morality, law. 

 

Жалпы, бір ғылымның философиялық мазмұнын тереңірек зерттеу үшін, оның 

концептуалдық негізі болып табылатын ғылым философиясының пәнін анықтап алу 

маңызды. Сондықтан, құқық философиясы туралы айтпас бұрын, ең алдымен ғылым 

философиясы жайында қарастырып өтейік. Ғылым философиясы – бұл ғылыми білімнің 

сипаттамасын, табиғатын, жағдайын ашуды міндет етіп қояды.  Ғылым философиясының 

пәні болып ғылыми білімді қалыптастырушы ерекше қызмет ретіндегі ғылыми танымның 

жалпы заңдылықтары мен бағдарлары табылады. Ал ғылыми таным дегеніміздің өзі кең 

мағынада – объектілер әлемінен адам қызметі үрдісі кезінде танылатын қандай да бір 

шектеулі біртұтастық немесе нақты объект, зат және оның түрлі ерекшеліктерінің, 

қасиеттерінің, байланысының жиынтығы. Аталған ғылымға немесе ғылыми пәнге тән 

және оның пәнінің ерекшеліктеріне негізделген әдіс-тәсілдер жүйесі [1, 4,84 бб]. Яғни, 

ғылым философиясының зерттеу объектісі ретінде ғылымның қалыптасу тарихы мен оның 

әдістемелік негізін атауға болады. Нақтырақ айтар болсақ, ғылым философиясы әр ғылым 

саласы нені зерттейді және оның қандай мәселелері бар деген сұраққа жауап береді.  

Ғылым философиясының бір тармағы ретінде құқық философиясының да өзіндік 

пәні және зерттеу нысаны бар. «Құқық  философиясы» термині  алғашқыда заң 

(юридикалық) ғылымында  пайда болды. Оны  құқықтың  тарихи  мектебінің  

ізашарларының  бірі – неміс заңгері Густав фон Гуго ғылымға енгізді. Гуго «құқық 

философиясы»  терминін құқық туралы ілімнің  философиялық  бөлігінің қысқаша  атауы 

«позитивтік  құқық философиясы» деп  қолданды. Гугоның  пайымдауынша, 

юриспруденция, яғни, заң ғылымы  үш бөлімнен  құралуы  керек: бірінші – юридикалық  

догматика, екінші – құқық  философиясы (позитивтік  құқық  философиясы) және  үшінші 

– құқық  тарихы. Әрекеттегі (позитивтік) құқықпен  шұғылданатын  және «юридикалық  

кәсіп» болып  табылатын юридикалық догматика үшін Гугоның пікірінше эмпирикалық 

білім жеткілікті. Яғни, тәжірибе негізінде нақтылы фактіні анықтауға болады. Ал  құқық  

философиясы  және  құқық  тарихы  соған  сәйкес «құқықты  ғылыми танудың  парасаттық  

негізін» және «ғалымдық, либералдық  юриспруденцияны (элеганттық 

юриспруденцияны)» құрайды [2, 163 б]. Сонымен, құқық философиясы дегеніміз – бұл 

құқық жөніндегі ақиқатты іздестіру және орнықтыру, құқық жөніндегі ақиқи білімді, 

адамдардың әлеуметтік болмысының ерекше формасы және әлеуметтік реттеудің ерекше 

түрі ретінде қарастырып зерттейді. Құқық философиясы – философиялық құқықтық 

білімдер саласы. Ол практикалық, құқықтану, заңнама мәселелерін шешуге тікелей 

бағытталмай, құқықтың мәнін, шығу тегін және мағынасын зерттеуге, оның бастамаларын, 

принциптерін тануға негізделген. Құқық философиясының пәні дегеніміз – құқық пен 

заңның ажыратылуы, арақатынасы және ізденістегі бірлігі. Құқық философиясының пәні 

– теңдік принципі және оның көрінісі [3, 24 бб]. Яғни, бұл ұйғарымнан мынадай 

қорытынды шығаруға болады: құқық философиясы – заң ғылымының философиялық-

әдістемелік аясын қарастырады әрі құқық ғылымының тұғырнамасы болып саналады. 

Жалпы, заң ғылымының философиялық қыр-сырын тереңірек түсінуде неміс философы 

әрі неміс классикалық философиясының және романтизм философиясының негіздеушісі 

– Георг Вильгельм Фридрих Гегельдің 1821 жылы жарық көрген «Құқық философиясы» 

атты еңбегінің маңызы зор. Бұл еңбекте абстрактілі құқық, субъективті мораль, объективті 

мораль және «құқық философиясының» диалектикалық логикасы туралы қарастырылған. 

Мәселен, осы еңбектің кіріспесінде: «Құқық туралы философиялық ғылым құқық идеясын 
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– құқық ұғымын және оның жүзеге асуын өзінің объектісі ретінде қарастырады». Олай 

болса, объективті рухты зерттеуден алшақтай отырып, құқық философиясы адамның мәні 

барынша көрініс тапқан тарихи тұлғалардың іс-әрекеттерін сараптайды. Құқық дегеніміз 

– «жүзеге асқан еркіндік патшалығы, рух әлемі, олардан туындаған әлдебір екінші 

табиғат»-деп көрсетілген. Демек, құқық философиясының басты зерттеу нысаны – құқық 

ұғымының мәні болып табылады. Кіріспенің соңында автор өз жұмыс жоспарын 

баяндайды. Ол 3 бөлімнен тұрады: абстрактілі немесе шартты құқық өрісі, субъективті 

мораль өрісі, объективті мораль өрісі. Бірінші бөлім – абстрактілі құқықта заңды тұлғалар 

арасындағы қарым-қатынас зерттеледі. Оған меншік теориясы (иемдену құқығы, затты 

пайдалану, меншіктің жатсынуы), меншік құқығының келісімшарт бойынша ауысуы, 

келісімшарттың өзі және заңсыз іс-әрекет (абайсызда келтірілген залал, алдау, зорлық пен 

қылмыс) жатады. Бұл жерде заңды тұлғалар – ұйымдар мен мекемелер болып саналады. 

Яғни, абстрактілі немесе шартты құқықта ұйымдар арасындағы заңды қарым-қатынас 

жан-жақты зерттеледі. Еңбектің екінші бөлімі – субъективті моральда ерік субъективті, 

басқаша айтқанда, субъект еркі болған кезде ғана ерік немесе өзіндік еркіндік жүзеге асуы 

мүмкін-деп көрсетілген [4, 179-181 бб].  Шын мәнінде де, бұл өте орынды пайым деп 

санаймын. Өйткені, әрбір субъектінің еркі болмаса, еркіндік толығымен жүзеге аспайды. 

Сондай-ақ, субъектінің еркін жүзеге асыратын мемлекетте басты заң болса, бұл еркіндік 

идеясының толық жүзеге асырылғандығын көрсетеді. Мысалы, Қазақстан Республикасы  

Конституциясының 16-бабында: «Әркім өзінің жеке басының бостандығына құқығы бар»-

деп көрсетілген. Сондай-ақ, 20-бапта: «Сөз бен шығармашылық еркіндігіне кепілдік 

беріледі. Цензураға тыйым салынады»-деп айқындалған [5]. Яғни, еліміздің Ата Заңы 

әрбір адамның еркін толық қамтамасыз етуге кепілдік береді. Гегельдің «Құқық 

философиясының» үшінші бөлімі – объективті мораль деп аталады. Объективті мораль – 

өз-өзінде әрі сыртқы әлемде «еркіндік субстанция ретінде тек шынайылық пен қажеттілік 

қана емес, сонымен қатар субъективті ерік болып, тым жақсы» бейнеленетін Игілік 

идеясының тұтастығы мен ақиқаттығы. Бұл еңбекте мені қызықтырған тақырып 

объективті моральдың құрамдас 3 элементі: отбасы, азаматтық қоғам және мемлекет. 

Гегельдің анықтамасында: «отбасы – рухтың тікелей субстанциясы ретінде өзінің 

болмысы арқылы іштей сезінетін тұтастыққа, махаббатқа ие»-деп көрсетілген. Шынында 

да, отбасы – бұл ер мен әйелдің арасындағы үлкен сүйіспеншіліктің нәтижесінде 

қалыптасатын кішігірім әрі біртұтас мемлекет. Аталған еңбекте неке мәселесі де 

айтылады. Гегельдің құқық философиясында неке барша тіршіліктің ұйытқысы деп 

саналады әрі  «өмір, шын мәнінде, дүниеге ұрпақ әкелу мен оның өрбуінен» тұрады. Неке 

– бұл ерлі-зайыптылардың одақтасуынан туындайтын рухани бірлестік, саналы махаббат. 

Некенің объективті бастапқы нүктесі – тараптардың еркін одақтастығы, олардың «екі 

жарты – бір бүтін» болуға ерікті келісімі болып саналады делінген. Иә, заң жүзінде де неке 

– ерлі-зайыптылардың тең құқықты одағы болып саналады. Сонымен қатар, Гегель 

объективті моральда азаматтық қоғам жайында айтады. Философ буржуазиялық 

азаматтық қоғамды қарастыра отырып, экономика саласына көңіл аударады. Бұл еңбекте 

экономикалық мәселелер бірінші рет қарастырылып отыр. Гегель азаматтық қоғамды 

қажеттіліктер мен ақыл-ой өмірге әкелген мемлекет ретінде сипаттады. Ол толығымен 

азаматтық қоғамның сипаттамасын анықтай алмады.  

Азаматтық қоғам 3 нәрсені қамтиды: 

- Қажеттіліктер жүйесін. Бұл дегеніміз, әрбір адам өз қажеттілігін қанағаттандыру 

үшін еңбек етеді және сол еңбегінің нәтижесінде басқа да адамдардың қажеттіліктерін 

өтейді; 

- Жеке мүлікті заңмен қорғау; 

- Осы жүйедегі түрлі кездейсоқтықтарды болдырмау қамы және жалпыға ортақ 

ерекше мүддеге деген басты назарды полиция мен корпорациялар көмегімен жүзеге асыру. 

Яғни, азаматтық қоғам – бұл демократиялық жүйені өзінің басты принципі ете отырып, 
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әрбір адамның құқықтары мен бостандықтарын қорғауды жүзеге асырады деген сөз.  

Объективті моральда сондай-ақ, мемлекет туралы айтылған. Гегель мемлекетті 

былайша қарастырады:  

- Ішкі мемлекеттік құқық ретінде. Патша билігін, үкіметті, заңды туындататын 

мемлекеттік құрылыс; 

- Бір мемлекеттің өзге мемлекетке қатынасы ретінде (сыртқы мемлекеттік құқық); 

- Мемлекет идеясы осы екі элементтің бірлігінде жүзеге асады және дүние тарихы 

процесінде өзінің болмысын өзіне танытады.  

Жеке құқық пен жеке мүдде, отбасы мен азаматтық қоғам қатынасында мемлекет 

«сыртқы қажеттілік және олардың жоғары билігі» ретінде көрініс табады делінген [4, 181-

185 бб]. Шын мәнінде де, мемлекет – бұл адамдардың құқықтары мен бостандықтарын, 

жеке мақсат-мүдделерін қамтамасыз ететін, жоғарыда атап өткеніміздей, неке мен отбасы 

институтын дамытуды әрі демократиялық жүйеге тән азаматтық қоғам қалыптастыруды 

басты мақсаты санайтын үлкен саяси ұйым болып табылады. Міне, Гегельдің «Құқық 

философиясы» еңбегі – өте құнды еңбектердің бірі десек болады. Себебі, аталған еңбек 

арқылы бүкіл қоғамның, тіптен бүкіл әлемнің құқықтық қырын білуге болады. Сондай-ақ, 

құқық ұғымының философиялық астарын осы еңбектен табуға болады. Ендігі кезекте 

құқық ұғымының философиялық негізін талқылап өтейік.  

Құқық ұғымы – ең маңызды әрі күрделі қоғамдық құбылыс ретінде түсінілетін 

философиялық категория. Сондықтан да ол бірнеше тұрғыдан қарастырылады. 

Біріншіден, субъективтік тұрғыдан құқық қандай да бір тұлғаның мүмкіндіктерін, әрекет 

еркіндігін білдіреді. Мысалыға айтар болсақ, білім алу, еңбек ету, демалу, өмір сүру, 

қорғану құқығы секілді тікелей субъектімен байланысты құқықтар. Ал екіншіден, 

объективтік мағынадағы құқық – бұл нормативтік-құқықтық актілерде белгіленген 

нормалардың жиынтығын білдіреді. Бұл орайда бір айта кететін жайт: субъективтік құқық 

объективтік құқықтың негізінде туындайды және тоқталады. Құқықтың объективтік және 

субъективтік мағыналарының біріктіріле түсінетінділігі де жоққа шығарылмайды. Осыған 

қарап құқықтың күрделі категория екендігін білуге болады [1, 176 б]. Негізінен, құқық 

категориясының әлеуметтік және философиялық мәні өте терең. Құқық қоғаммен бірге 

диалектикалық даму процесінде болғандықтан, оның мазмұны сан қырлы бағытта дамып, 

байып отырды. Ғалымдар құқықты зерттегенде бір-екі қырынан мазмұнын анықтап, 

әртүрлі қорытынды тұжырым жасап отырды. Мысалы, Аристотель құқықты саяси 

шындық, әділеттілік, - деді. Орта ғасырдың ғалымдары – құқық діни норма, ал Жан Жак 

Руссо – құқық қоғамдық билік – деп түсіндіреді. Бұл аталған пікірлердің бәрі дұрыс.  

Заң ғылымында «құқық» термині бірнеше мағынада қаралады: 

1) «Құқық» деген ресми түрде танылған жеке және заңды тұлғалардың заңға сүйене 

отырып, әрекет жасау мүмкіндігі. Мысалы, азаматтардың еңбек ету бостандығы, білім алу, 

меншік иесі болуы. 

2) «Құқық» деген – құқық нормаларының жүйеге келтірілген жиынтығы. Бұл 

объективтік мағынадағы құқық, олардың қалыптасуы, жүзеге асырылуы диалектикалық 

процесс арқылы жүреді. 

3) «Құқық» термині оқу пәнін білдіретін ұғым ретінде қолданылады. Мысалы, 

әкімшілік құқық, азаматтық құқық, еңбек құқығы, қылмыстық құқық, отбасы құқығы. 

4) «Құқық» термині субъективтік құқық және объективтік құқықтың жиынтығы 

ретінде де қолданылады. Осыған байланысты «құқық жүйесі» деген ұғым қалыптасады. 

Мысалы, қазіргі жағдайда Қазақстанның құқық жүйесі қалыптасуда. Сонымен, осыдан 

құқық ұғымының нақты анықтамасын шығаруға болады. Құқық – бұл мемлекет шығарған 

немесе бекіткен, орындалуы мемлекеттік аппараттың күшімен қамтамасыз етіліп 

отыратын жалпыға бірдей тәртіп ережелерінің жиынтығы [6, 12-13 бб]. Яғни, құқықтың 

философиялық мәні біріншіден, бұл адамдардың өз қалауын жүзеге асыру мүмкіндігі, ал 

екіншіден, бұл адамдарды белгілі бір ережелерді орындауға мәжбүрлейтін негізгі 
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қозғаушы күш болып табылады.  

Жоғарыда құқық философиясының пәні дегенімізде құқық пен заңның 

ажыратылуы, арақатынасы және ізденістегі бірлігін атап өттік. Негізінен, құқық пен 

заңның ажыратылуы және ара қатынасы туралы жалпы теория мен құқық түсінудің 

юридикалық қағидасын – либертарлық деп атауға болады, өйткені осы қағида бойынша 

құқық дегеніміз – адамдар еркіндігінің жалпылық және қажетті формасы, ал әлеуметтік 

өмірде еркіндік тек құқық түрінде және құқық формасында болуы мүмкін, әрі болады. 

Либертарлық қағида – бұл құқық пен заңды ажыратудың жаңа жалпы теориясындағы жаңа 

дербес бағыт болып табылады [3, 35-36 бб]. Негізінен, құқық пен заңның арақатынасы 

туралы проблемалар көне заманнан бері көтеріліп, бір мезгілде пайда болған (Демокрит, 

Софистер, Сократ, Платон, Аристотель Эпикур, Цицерон, Рим заңгерлері) және осы 

уақытқа дейін құқықты түсінуде ортақ проблемалардың бірі болып саналады. Құқық пен 

заңның айырмашылығына байланысты көптеген концепциялар бар. Дегенмен де, 2 

принципті бағытты алуға болады: 

1) Құқық – мемлекеттік биліктің туындысы және барлық арнайы құқық 

нормаларының қайнар көздерін, олардың мазмұнына қарамай құқық деп есептеуге 

болады; 

2) Заң өз мәніндегі субъектімен және өз мәніндегі процедуралық нысанға сай 

қабылданған болса да, құқықтық мазмұны болмауы мүмкін, құқықтық емес заң ретінде 

саяси бассыздықты көрсетеді. Бұл жерден мынадай тұжырым жасауға болады: құқық 

мемлекет күшімен қамтамасыз етілген жалпыға бірдей тәртіп ереже болып табылса, ал заң 

ең жоғарғы күші бар нормативтік акті болса да, оның құқықтық мазмұны болмауы мүмкін. 

Бұл әрине, мемлекеттің саяси жүйесіне қайшы болары анық.  

Құқық пен заңның арақатынасын сипаттағанда тек төмендегідей тұрғыдан 

белгілеуге болады: 

1. Құқық пен заңды айыру қажет. Заң – бұл құқықты сырттай объективтендірген 

көріну нысаны, ал құқық – сол нысан мен мазмұнның бірлігі (тәртіп жолы). 

2. Құқық  оған дейін де және заңнан тыс та бола алмайды. Нысан – құқықтың өмір 

жолы, оның өмір сүруі. Профессор Мушинскийдің сөзімен: «Барлық қазіргі құқық жүйесі 

заңдардың мундирлерімен киінген» [7, 16-18 бб]. Яғни, заң – бұл құқықтың мазмұны 

нақты сипатталған ең жоғарғы нормативтік акті болса, ал құқық – сол заңды құраудың 

басты негізі болып табылады. Оның айқын мысалы, азаматтардың құқықтары мен 

міндеттері Қазақстан Республикасының Конституциясында көрсетілген. Ал Конституция 

– мемлекеттің ең жоғарғы заңдық күші бар басты құжаты болып саналады.  

Сонымен қатар, құқық философиясының пәндік шеңберінде табиғи құқық туралы  

қарастырылады. Ертеде табиғи құқықты көне гректер адам табиғатымен байланыстырған, 

оның өмір сүру құқығын, өзінің табиғи қажеттілігін қанағаттандыруын, ләззаттандыруға 

құқығын, «нан және көрініске» және де сол уақытта – аскезаға құқығын, жеке бас 

бостандығына құқығын байланыстырады.  

Антикалық кезеңде қалыптасқан табиғи құқық туралы көрініс өзінің өрнектелген 

түрінде бүгінгі күнге жетіп, «адам құқықтары» идеясында туындады. Осыған сәйкес 

табиғи құқықтар туралы көріністердің тарихи эволюциясы жеткілікті көрсетімді немесе ол 

көзқарастардың өзгеруін, адамның қоғамдағы орны мен рөлін мемлекеттің адамға және 

адамның мемлекетке қатынасын білдіреді [1, 182 б]. Жалпы алғанда, табиғи құқықты 

адамға тумысынан берілетін құқық деуге болады. Яғни, олар өмір сүру құқығы, демалу 

құқығы және т.б. Табиғи құқықты заң тілінде абсолютті құқық деп атайды. 

Табиғи құқық жөнінде көптеген ойшылдар өз пікірлерін айтқан болатын. Соның 

бірі – голландиялық заңгер әрі философ Гуго Гроций. Гуго Гроций табиғи құқық 

теориясының сұрақтары жөнінде маңызды идеялар айтты. Құқық Құдайдан берілмейді, 

құқық бастапқыда адамға берілген; барлық құқықтарды екі үлкен бөлімге бөлуге болады 

– табиғи құқық және жазбаша (танымдық) құқық. Табиғи құқық бұл адамның табиғатының 
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өзі салған құқық. Ал жазбаша құқық – арнайы бастамалармен – заңдармен құрылатын және 

жазылатын және т.б. мінез-құлық нормалары болып табылады [8, 18 б]. Жоғарыда атап 

өткеніміздей, табиғи құқық адамға тумысынан жазылады және одан ешкім айыра алмайды. 

Ал жазбаша құқық осы табиғи құқықты жазбаша түрде бекітіп, оны мемлекет күшімен 

қамтамасыз ететін құқықтың түрі болып саналады.  

Сонымен, қорыта айтқанда, құқық философиясы – құқық немесе жалпы заң 

ғылымының философиялық мәнін терең түсінуге мүмкіндік беретін ғылым 

философиясының бір бағыты. Құқық философиясы арқылы әр адамның құқықтық санасын 

арттыруға болады. Яғни, құқықтың философиялық мазмұнын түсіне білген адам, 

құқықтық сауаттылығы жоғары болады әрі заңға құрметпен қарайды. Бұл орайда, менің өз 

ойым: құқықтық сананы арттыруда еліміздің Ата Заңы – Конституцияның рөлі жоғары. 

Сондықтан, әр адам Конституцияны оқып, ондағы әрбір бапты мүлтіксіз орындауы қажет. 

Ал құқық философиясы өз кезегінде, әр адамның заңды дұрыс түсінуінде маңызды орын 

алады. 
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САЙЫН МҰРАТБЕКОВ ШЫҒАРМАЛАРЫНДАҒЫ ТЕҢЕУ МЕН ЭПИТЕТТЕР 

 

Дармишева Қ.Б. мұғалім 

Сарқан ауданы «Мектепке дейінгі  орталығы бар Жетісу орта мектебі» коммуналдық 

мемлекеттік мекемесі 

 

Мақалада теңеу мен эпитетке анықтама берілген. С.Мұратбековтың 

шығармаларындағы теңеу мен эпитеттерге талдау жасалған.  

Тірек сөздер: теңеу, эпитет, синтаксистік тәсіл, тұрақты эпитет 

 

В статье дано определение сравнению и эпитету. В произведениях С. Муратбекова 

проанализированы сравнения и эпитеты. 

Ключевые слова: сравнение, эпитет, синтаксический метод, постоянный эпитет 

 

The article defines the comparison and the epithet. Comparison and epithets are analyzed 

in the works of Sain Muratbekov. 

Key words: comparison, epithet, syntactic method, constant epithet 
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Сайын Мұратбековтің алғашқы кітабы «Ауыл оты» деп аталады. Жазушы 

оқырманын осы жинағымен-ақ баурап алады, алғашқы шығармалары 50-жылдардың 

аяғында жариялана бастағанекен. Содан бергі уақытта «Менің қарындасым» (1961), «Ауыл 

оты» (1964), «Көкорай» (1967), «Отау үй» (1968), «Жабайы алма» (1972), Жусан иісі», 

«Кәмен-тоғай», «Дос іздеп жүрмін» (1973) жинақтары, таңдамалы шығармаларының бір 

томдығы (1981), 1986 және 1991 жж.екі томдығы жарық көрген. 1989 жылы «Қалың қар», 

1995 жылы «Өліара» повестері кітап боп шықты. Алматы баспаларынан орыс тілінде «Дом 

молодых», «Камен тугай», «Дикая яблонья», т.б.кітаптары, Мәскеу баспаларынан әр 

жылдары жарық көрген «Дикая яблонья», «На вершине Учкары», «Запах полыни», «У 

теплого родника», т.б.кітаптары, Ташкентте өзбек тілінде «Евшан иісі», Қазанда татар 

тілінде «Әрем иісі», украин, белорус, грузин, армян, әзербайжан, литва, т.б.туыстас 

халықтар тілдерінде әңгіме, повестері, араб тілінде «Жусан иісі» повестері мен әңгімелері 

жеке кітап болып шықты. Қазақ ауылының қиын кезеңін шынайы әрі көркем бейнелейтін 

«Жабайы алма» атты кітабы үшін Мемлекеттік сыйлық беріледі.   

Сайын  Мұратбековтің баяндау тіліндегі эпитеттің орнын атап өту қажет, себебі  

«Эпитетті  қолданғанда белгілі мақсатпен қолданады. Жазушының қолданған эпитеттері 

суреттеген нәрсесіне  өзінің қатынасын көрсетеді» [1,87]. Осы пікірдің  айғағын Сайын 

Мұратбековтің шығармаларынан табарымыз даусыз. Жазушы өзі суреттеп отырған 

жағдаятты, оқиға, қоғамдағы адамдар туралы сипаттап, баяндауда өмір тәжірибесін 

пайдаланады. Сондықтан шығармалары шынайы болып шығады.Ол кейіпкердің ой 

шамасына, шығармадағы «орнына қарай» сөз саптатуы да айтарлықтай дер едік.  

Тілдердің қай-қайсысында да бір нәрсенің (адамның, заттың, құбылыстың, ұғымның) 

белгілерін бейнелеп, әсерлі түрде айтатын әрі сол атаумен үнемі бірге қолданылатын 

эпитеттер болады. Олардың көбі өздерінің тура мағынасында келеді, бірақ анықтап тұрған  

сөзімен тіркесіп, белгілі бір образ үшін жұмсалады. Мысалы: Бірақ мен оның осы әсем 

сұлулығынан гөрі, тиісе кетуден тайынбайтын ерке қылығын аңсап келіп едім ғой. 

Жүрегімде ауыр мұң пайда болды. Біртіндеп ымырт үйіріле бастады. Тымық кеш. Маған аса 

бір жылы мейірім көрсетуге тырысты. Бос өрген қолаң шашын өңіріне түсіріп, қарақат 

көздерін кең ашып, әлденеге таңырқай қарап қалыпты. (Райгүл). Маужыраған жым-жырт 

түн. Аспанда ауыр-ауыр бұлттар. Тәтті ұйқысын қимағандай Жанболат тамсана есінеп 

қояды. Даланың арналы қоңыр салқын самалы тынысыңды хош иіске бөлеп, ауық-ауық 

желпіп өтеді де, үздіктіріп барып тына қалады. (Жанболат). Әркімдер-ақ жаз еркені 

аңсайды. (Қысқы кеш). Лағын ерткен ақсақ киікті көзден таса болғанша қалың ойда тұрып 

ұзатып салды (Қыран құс көк жүзін шарлап кетті). Бұл үзінділердегі эпитеттер - авторлық 

баяндау тіліндегі эпитеттер. Жазушы қолданысындағы эпитеттерді зерделей отырып, 

мынандай түйін түюге болады: 

 -Эпитеттер қазақ тұрмыс-тіршілігімен тікелей байланысты лексикалық қордан 

жасалған. 

-Тұрақты эпитеттер молынан кездеседі: мөлдір тамшы, тымық кеш. 

-Жазушы эпитетті көркемдік белгілердің константты (тұрақты) жиынында, өз 

қаламынан туған авторлық түрлерін де пайдаланады: ауыр бұлт, ерке жаз, ерке қылық, сүт 

аралас қою тоқ иіс, қарауытқан көз. 

-Тұрақсыз немесе тавтологиялық эпитетте (көп қайталанатын, үйреншікті) молынан 

кездеседі: тәтті ұйқы, қалың ой, салқын самал, қазбауыр бұлттар, ұзын сонар әңгіме т.б. 

-Қазақ тілінің бай лексикасынан образды анықтауыштарды тауып, сөздің 

эстетикалық өрісін кеңейтіп, мүмкіндігін тапты. Халық тіліндегі көзі қарауытты  

фразеологизмі - қарауытқан көз эпитетіне, тостағандай көз- тостағандай қара көз түрінде 

эпитетке айналады. 

Тіліміздегі ең көп қолданылып, кең тараған бейнелеуіш-көркемдегіш құралдардың 

бірі-теңеу. «Теңеу дегеніміз-ұқсас, ортақ белгілердің негізінде бір затты екінші затқа 

салыстыру арқылы сипатталушы нәрсенің бейнелік, көркемдік, эмоционалды-экспрессивті 
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сапасын күшейтетін, сол нәрсені жаңа қырынан  танытатын әрі стильдік тәсіл, әрі таным 

құралы» [2,2]. Теңеу ауызекі сөйлеу тілінде, көркем әдебиет тілінде жасалып, танылады. 

Бейнелеу тәсілдерінің барлығы дерлік өз бастауын теңеуден алды десек, артық айтқандық 

емес. Қазіргі қазақ тілінде зерттеуші ғалымдар (А. Байтұрсынов, Қ. Жұмалиев, З. Ахметов, 

Т. Қоңыров) теңеудің онға жуық түрін, жасалу жолын, семантикалық-құрылымдық 

ерекшеліктерін көрсетеді. «Сол теңеулерді жасап, ... көпшілікке етене таныс сөздерді жаңа 

қырымен, соны бояуымен, өзгеше өңімен жұмсай білушілік- жазушы талантын танытатын 

құбылыс» [3,90]. Отыз  жылғы жазушылық жолында қаламынан туған шығармаларымен, 

көркемдік ізденіс арналарынан қалыптасқан көркемдік стиль ерекшеліктерімен 

дараланатын көрнекті жазушымыз Сайын Мұратбековтің қолданысындағы теңеулердің 

өзіндік сипатын, шығармаларынан жинақталған теңеулердің жасалу тәсілін төмендегідей 

топтастырдық: 

Теңеулердің  ішінде жазушының өте жиі қолданатыны –дай, -дей, -тай, -тей жұрнағы 

арқылы жасалғандар. Бұл теңеулер өзінің бейнелеуіштігі, экспрессивтілігі жағымен 

ерекшеленеді. Екіншіден, -дай, -дей, -тай, -тей жұрнақтары арқылы жасалған  теңеулер 

көбіне тұрақты теңеулер болып келеді, халық арасында кеңінен тараған жұдырықтай, 

көсеудей, еңгезердей, алпамсадай, зіңгіттей, қайыстай, қазандай, уыздай, шидей, 

тайыншадай, тастай, таудай, т.б.дайын қалпында қолданылатын теңеулер тобын құрайды. 

Мысалы: Шыдай алмай кеттім жұдырықтай тас алдым да, екеуінің дәл ортасына лақтырып 

жібергем, екеуі де селк етіп, сасып қалды.  

С. Мұратбековте осы тектес теңеулерге «қылу», «болу» етістіктерін «боп», «қып» 

қысқарған түрінде тіркестіру жиі ұшырайды. Мысалы:Кемпір-шалдың  күнделікті толып 

жатқан шаруасын тындырып, баласындай  боп  кетеміз. Сүйреткіге шөпті таудай қып 

тиегеннен кейін, салынып жатқан маяның түбіне әкеп, маяшыларға көтеріп бере бастады. 

Менің білегімнен тастай қып ұстап алды да, мелшиіп отырды да қойды.  

Синтетикалық  тұлға –ша, -ше жұрнағы арқылы жасалған теңеулерде салыстыру 

мағынасы басымырақ екені байқалады. Жоғарыда аталған түріндей жиі 

қолданылмағанымен де, С. Мұратбеков  шығармаларында өзіндік орны бар теңеулер осы 

қосымшалар арқылы жасалады. Бұл теңеулердің жазушы қаламынан туғандары да, тұрақты 

түрде  қолданылатындары да кездеседі. Мысалы: Бізді Иманжанов деген шашы аппақ қудай, 

қолы-басы тоңған адамша дірілдей қалшылдап, көзі қып-қызыл боп жасаурап отыратын 

қарт кісі оқытты. 

- Е, жұлдыздың нуы жиі  екен, ертең де күн ашық болады,-деп қойды үлкен кісіше. 

Аян  батырлық туралы ертегіні айтқанда, біз-алым-жұлым киінген қара борбай балалар бір 

сәтке жадау қалпымызды ұмытып, шетімізден көк семсерді жарқ-жұрқ еткізіп, ат 

ойнақтатып, жауға қарсы арыстанша ақыра шабатын нағыз қас батырдай сезінуші едік 

өзімізді. Ух, шіркін, сондай семсерім боп мен де соғысқа барсам, фашистерді тура бауша 

қияр едім, деп тістенетін  Есікбай. Аян нанды көргенде көзі отша жанып, екі ұртына кезек 

бұралай тығып, қақалып қала жаздайтын.  

Синтаксистік тәсіл «ұқсас», «ұқсау», «тең» сөздерінің қатысуымен жасалатыны 

белгілі. Сайын Мұратбеков теңеу жасаудың бұл тәсілін көп қолданбайдысирек болса да 

кездеседі: Назира әпкем құсап ішімдегіні мен де сөзбен, зарлы жоқтаумен шығарғым 

келеді....Зибаш пен Қыдырманның бала құсап ойнағандары бәрі есіме түсіп, еріксіз күлдім. 

С. Мұратбеков синтаксистік тәсілмен теңеу жасағанда, «ұқсау» сөзін «құсап» сөзімен 

алмастырады. Оның себебі де жоқ емес сияқты. «Әпкем құсап», «бала құсап» теңеулері 

буыны әлі қатпаған ауыл баласының қарапайым сөйлеу тілімен берілгендіктен, орынды 

есептеледі.  

Енді теңеуді жіктегенде, жазушы қолданысындағы теңеулердің ауыс мағынадағы 

түрлері метафоралық, метанимиялық, синекдохалық тәсілдері арқылы жасалғанын, 

сонымен қатар, литота гиперболалық теңеулердің кездесіп отыратынын байқаймыз. Бұл 

теңеулер жазушы суреттеуіндегі іс-оқиға, көрініске ерекше түр, экспрессия үстемелейді. 
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Мысалы: Ап-арық шырпының жіңішкелігіндей қолымен домыққан ісіктерін сипады. Аян 

қалпақша қалқып барып анадай жерге түскен. Шымырбайдың  тайыншадай төбеттері 

арсылдап қоя бермесі бар емес пе! Сүйреткіге шөпті таудай ғып тиегеннен  кейін, салынып 

жатқан маяның түбіне әкеп, маяшыларға көтеріп бере бастады. 

Қолданыста даяр күйінде жұмсалатын фразеологиялық тіркес түрінде келетін –дай 

формалы тіркестерді аталған шығармалардан молынан кездестіреміз. Теңеулер тізбегі 

төмендегідей: 

Оттай басылу. Қарақаншық  көзімізге оттай басылып ұшырай кетті. 

Қол-аяғы балғадай. Осыдан үш жыл бұрын  ілмиген ап-арық қыз еді, бүгін де қол-

аяғы балғадай бойжеткен болды.  

Тал  шыбықтай бұралу. Е, алла-ай, тал шыбықтай бұралып енді жеткендеріңде 

сендерге де ауыз салды ма? 

Құстай ұшу. Тақымды қысуым-ақ мұң екен, құстай ұша жөнелді. 

Тастай қату. Тоқтар оның жалына тастай қатып жабысып, былқ еткен жоқ.  

Жұлдыздай ағу. Жиренқасқа жұлдыздай аққан күйде кеп қалың жылқының ортасына 

қойып кетті де, қақ жарып өте шықты. 

Тастай қараңғы. Табанымыздың асты тастай қараңғы шыңырауға айналды, үңіреніп 

жатыр, бір кішкентай ғана от жылт-жылт етеді.  

Аш  бөрідей. Сөйтіп қозы қораға түскен аш бөрідей әп-сәтте қауындықтың үстін әлем 

тапырық қылдық. 

Сілтідей тына қалу. Үйдің ішіндегі де, сыртта  терезе түбінде тұрған біздер де 

демдерімізді іштерімізге тартып, сілтідей тына қалдық.  

Бұл  қатарды жаутаңдай қарау, қалпақтай ұшыру, іші удай ашу, өлердей жек көру, 

мұнтаздай таза, өгіздей өкіру, мұрттай ұшу, көк ала қойдай, бармақтың басындай, 

өлердей қорқу, арқаға аяздай бату, көзі тұздай, көзге шыққан сүйелдей, түйдей жасты, 

сомадай болу, өлердей ғашық, торғайдың миындай, т.б. фразеологиялық тіркес 

образдылығымен, экспрессивті-эмоционалды бояуымен  ойға көрік беріп, сурет жасайтыны 

белгілі. «Жабайы алмада» соғыс тауқыметіне тап болған қырдағы  ел, ондағы адам тағдыры, 

ию-қию өмір арпалысын суреттеуде қыр қазағына жете таныс тіркес-теңеулер ұлттық 

психологияны сезіндіріп, заман тынысын көз алдына әкеледі. Сонымен  қатар, Сайын 

Мұратбековтің  шығармаларында ауызекі сөйлеу тіліндегі теңеулер жиі қолданылады. Бұл 

теңеулер оқиға желісімен үндеседі. Мысалы: Онан соң өзіне-өзі сөйлегендей сабырлы, 

салқын ғана: - Осыдан дәл екі жыл бұрын көктемнің осындай жаймашуақ бір күнінде келіп 

еді. Тыңдап еді, сонда...-деді. «Мұхаң» деген есімді естігенде қатты елең етістік («Қыран құс 

көз жүзін шарлап кетті»). Бал қаймақтай тәтті еді («Қыран құс көз жүзін шарлап кетті»). Ал 

арғы бетте әлі бір шошақтай шөп қалып отыр (Алғашқы қар). Өзі шүйкедей бір-ақ уыс 

(Алғашқы қар). Күлипаның малмандай су етігінің тобығына дейін үлпек қар жабысып, ери 

бастады. (Алғашқы қар).Ұшар құстай үркектеп, айналасына жалтақтай береді. 

(Махаббат)Қоңыр  сырмен боялған зілдей ауыр ағаш қақпа қарсы алдынан ешбір сықырсыз 

жәймен сырғи ашылды (Таңғы шық). Содан бері: салқар аспан жүзіне сақинадай ғана торкөз 

терезеден қарап, кең дүниені қоршауы биік, тар аулаға күніне бірауық шығарғанда ғана 

сезетін. (Таңғы шық). Ал  бүгін ертеңгісін ыдыс керек боп қалған кезде әйелі Шынар 

қабағын шытып еркектің үніндей жуан даусымен: -Әкелме. Электр барда, кәресінді жинай 

беріп қайтпекпіз,-деп күңк ете түсті (Көктемгі егіс). Мөлдір қара көзі жаудырап, балшықпен 

ойнаған баладай бет-аузы май-май болған он жетілер шамасындағы жап-жас қыз (Көктемгі 

егіс). «Немене, білекті еркектер жетпегендей, бүлдіршіндей жап-жас қызды тракторға 

отырғызып»,-деді ол іштей наразы болып (Көктемгі егіс). 

Аналитикалық  тәсіл арқылы жасалған теңеулерді жазушы авторлық баяндауда 

аракідік қолданып отырады: Дұп-дұрыс  келе жатып мінезі аяқ асты сайтан сияқты. 

Үлкендер оны әлі бала дейді, бірақ біздерге ол үлкен жігіт сияқты көрінеді: биыл өзіне 

мұрт өсе бастаған. Өмірімізге қос ауыз мылтықтан өзге ештеңені көрмесек те жарқ-жұрқ 
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еткен көк семсер тұрғанда зеңбірек, пулемет дегендер айтар сөзге, көңілге олқы  түсіп, 

ойыншық сияқты боп қалатын. Ел  сияқты семья құрып, үй болғым, бала сүйгім  келеді 

дейді. 

Теңеулер белгілі бір мақсатта жұмсалады. С. Мұратбеков қолданған теңеулер 

оқырманына әсер ететін, көңілдің күйіне күй қосатын, сезімді түртіп оятататын әсер өрісі 

бар сөздер мен сөз тіркестері түрінде кездеседі.  

Танып білудің ең қарапайым формасы ұқсату, балау, салыстыру, теңеу нәтижесінде 

жүзеге асады. Профессор Т. Қоңыров «...теңеу-көркем ойлаудың  ұлттық ерекшеліктері 

жинақталған, дүниетанымының ұлттық өзгешеліктері бас қосқан категориялардың бірі» 

[2,3]- деген ой қорытады. Теңеу, ең алдымен, адам санасымен, ойлау нәтижесімен тығыз 

байланысты. Әр ұлттың тілі мен діліндегі ұлттық ерекшелігі де осы теңеуден көрінеді. 

Тіліміздегі теңеулер халықтың тұрмыс-тіршілігі, оның ойлау және танымдық қабілеті 

жөнінде бай мәлімет береді. 

Сайын Мұратбеков шығармаларында да тұрақты теңеулер көптеп кездеседі. 

«Негізінен, тұрақты теңеулер- фразеологизмдердің айрықша бір түрі болып есептеледі. 

Фразеологизмдері- жинақылықтың бір үлгісі» [3,67]. Тұрақты теңеудің басты қасиеті  

салыстыру, ұқсату. Осындай сипатқа ие тұрақты теңеулерді жазушы шығармаларындағы 

мынандай мысалдардан байқауға болады: Көңіліне осы ой келгенде ұйқысы шайдай 

ашылып, үрейленіп біраз жатты (Алғашқы қар). Меселі қайтып қатты ыңғайсызданған 

Сұлтан өрттей боп қызарып, хатты қалтасына тықты (Алғашқы қар). Ал Әсия болса  жат 

адамдай, үй ішінен ала бөлектеніп, көбіне үнсіз тұнжырап отырады да қояды (Махаббат). 

Тек анадай шетте, көшенің бұрышында ине-жіптен жаңа шыққандай тап-таза киінген қара 

костюмді жас жігіт тұр (Таңғы шық). Талабы таудай-ақ, шіркіннің! (Көктемгі егіс). 

Тілімізде қалыптасқан фразеологизмдердің көпшілігін қазақ тілінің төл туындысы деуге 

болады. Себебі  тұрақты  теңеулер-халықтың образды ойлау нәтижесінде қалыптасқан тілдік 

бірліктері. Сондықтан тұрақты теңеулерді ұлттық-мәдени мазмұнды білдіретін тілдік 

таңбалар деуімізге болады.  
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Бұл мақалада инновациялық стартап жобалардың рөлі мен өзектілігі, іске 

асырудың жолдары және стартап платформаларының экожүйесін құру және алға 

жылжыту қажеттілігі келтірілген 

Тірек сөздер: стартап, экожүйе, прогресс 

 

Данная статья содержит в себе роль и актуальность инновационных стартап 

проектов, пути реализации и необходимость создания и продвижение экосистемы 
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This article contains the role and relevance of innovative startup projects, 

implementation paths and the need to create and promote an ecosystem of startup platforms 
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Согласно поручению Главы государства, именно инновации, бизнес и наука в 

перспективе выступят драйвером прогрессивной экономики страны. Сегодня очень 

важно минимизировать импорт и создавать отечественные продукты высокого качества 

своими руками и умами.  

Все условия созданы для молодого поколения, государственный и частный сектор 

предлагают комфортные реалии и есть уникальная возможность пройти путь от идеи к 

бизнесу. 

Чтобы не стоять на месте и не глотать пыль от ведущих стран мира, а идти в ногу 

со временем, следуя международным трендам, уже сегодня необходимо создавать 

собственное производство, качественные продукты, новые материалы и многое другое 

актуальное на сегодняшний день.  

На сегодняшний день, когда мир не стоит на месте и стремительно меняется все 

вокруг происходящее, важно постоянно и непрерывно идти в ногу со временем. 

Необходимо быть гибким и уметь подстраиваться  под влияние мировых тенденций, 

дабы не глотать пыль впереди идущих прогрессов. 

Инновации уже давно стали элементом прогресса во всех сферах жизни, и науки 

в том числе. То, что порождает новое, интересное, наиболее эффективное и выгодное для 

собственной экономики своей страны.  

Сегодня есть уникальная возможность у каждого из нас, сделать свой продукт – 

«MADE IN KZ», чего еще нет у нас в государстве, чтобы не заниматься импортом у 

соседних стран, а напротив в идеале выйти на экспорт.   

И важно таких людей направить, подсказать, указать и в конце концов, обучить 

тех, у кого есть самое главное - «энтузиазм».  

«В любом деле самое важное – начать [1, 77]. Справедливо отмечено, что «никому 

еще не удалось добиться успеха планированием» [2, 175]. 

Стартап Академия как раз таки функционируют для того, чтобы максимально 

обучить основам предпринимательства, маркетингу, бизнес планированию и т.д. 

Основной целью Академии является подготовка конкурентоспособных специалистов с 

креативным и предпринимательским мышлением: от стадии идеи до выхода на рынок. 

На сегодняшний день Академия основывается на 2 –х основных программах 

развития государства: «Цифровой Казахстан» и «Рухани Жангыру». Согласно программе 

«Цифровой Казахстан» важным приоритетом является развитие экосистемы стартап 

платформ в целом, что является основной задачей «Стартап Академия ЖГУ». 

С каждым годом у молодежи есть заинтересованность и мотивация заниматься и 

обучаться чему-то новому и неизведанному.  Если раньше у многих была мечта стать 

банкиром, космонавтом или полицейским, то время поменялось и многие согласно 

опросу, хотят стать бизнесменами, иметь свою компанию, свое дело, быть на первых 

строчках «FORBES» и стать миллионерами. 

Многие до сих не понимают, что такое понятие «стартап» и для чего оно нужно.  

Стартапом может быть названа организация, создающая новый продукт или услугу в 

условиях высокой неопределённости [3,280]. Стартап означает: бизнес, начатый с нуля 

командой талантливых единомышленников на одной только собственной идее, но такой 

убедительной, что под неё удалось привлечь деньги без финансовых гарантий и вообще 

без гарантий в целом [4, 57].  
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Задача «Стартап Академии» - не дать умереть идеям, которые живут и верят наши 

молодые ученые. И немаловажно на ранних этапах поддержать, дать толчок, найти 

источники, где могут поддержать данную инновационную идею [5, 24]. 

На мой взгляд, данное направление  только начинает свой путь в Казахстане. И 

многие еще не верят в успех, действительно сильных проектов. Хотя за столь небольшой 

отрезок времени в «Стартап Академии ЖГУ» прошли акселерацию порядком 70 

обучающихся, и есть свои хорошие результаты. Возникает вопрос, «какая польза от 

стартап-проектов. В первую очередь это вопрос трудоустройства, когда студент, 

обучаясь на 3-4 курсе, уже имеет определенность и видение, чем будет заниматься после 

получения диплома, создав свою пусть небольшую компанию или открыв «ИП» или 

даже «ТОО».  

Имиджевая политика, которая сегодня играет огромную роль для всех вузов 

страны [6, 92]. При поступлении абитуриенты, их родители мониторят социальные сети, 

смотрят рекламу, достижения университета и т.д. И когда становится выбор куда 

поступать, смотрят на достижения учащихся, будет ли возможность у их ребенка 

реализовать и добиться чего-то больше.    

Одно из немаловажных аспектов – это создание рабочих мест, если в идеале, 

проект будет иметь коммерческое ядро, то необходима будет команда для реализации 

инновационных идей и внедрения проекта в производство, которое позволит 

предоставить работу своим соратникам и единомышленникам.  

Ключевой показатель успешных инновационных стартап – проектов – это 

рейтинг. На сегодняшний день, в любых национальных и международных рейтингах есть 

показатель: «инновации и реализация стартапов». Таким образом, если на базе вуза, есть 

проекты с неплохими показателями, то автоматически повышает возможность подняться 

на строчку выше. 

Чтобы не стоять на месте и прогрессировать, следуя международным трендам, 

уже сегодня необходимо продвигать и дальше экосистему стартапов, инновационных 

проектов, больше участвовать в различных тематических мероприятиях ивентах, 

перенимая опыт максимально, где это возможно [7, 46]. 

У каждого из нас с вами, есть уникальная возможность сделать и воссоздать что-

то новое, начать или продолжить свои идеи, цели, задачи, которые стоят только перед 

собой и поверьте никому, никому кроме тебя они не нужны.  

Президент озвучил все ключевые и необходимые факторы для нас молодых, 

которые помогают, стимулируют, дают толчок в развитии, даже подсказал инструменты 

и шпаргалки, которыми при желании достаточно лишь воспользоваться и суметь их 

применить, вот тогда все точно получится. Очень важно, для любого человека, который 

занимается развитием инноваций, призвать всех молодых ученых, студентов, критиков, 

неверующих в будущее, скептиков, заняться собой, быть и оставаться 

конкурентоспособным во всем и во всех сферах. Придумывать новые инновационные 

идеи, пусть они даже будут бредовыми, и в них никто не верит, ведь главное - это вера в 

ваш собственный успех!  

В этом году, в год молодежи, когда мы, молодое поколение казахстанцев, 

чувствуем двойной импульс сделать и воплотить в реальность задуманные планы, 

воплотить мечты, про которые мы боимся говорить, чтобы не сглазили, перспективы, 

которые стоят перед нами нужно не упускать.  

Давайте просто делать сейчас, творить, всецело мечтать и кричать об этом на весь 

мир! Пусть все об этом знают, пусть все об этом услышат, что мы хотим сделать себя и 

свою страну лучше. Завтра мы не будем стыдиться, и жалеть, того, чего не сделали, хотя 

бы потому что, мы пробовали, делали, старались. Ведь «Сегодняшний день возврату и 

обмену уже не подлежит…» 

Уже сейчас необходимо задуматься всем нам, что необходим прогресс в области 
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инноваций и технологического прорыва, ведь уже завтра предстоит продолжать дело 

наших отцов во имя светлого будущего! 
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В дaннoй cтaтьe рacкрывaeтcя прoблeмa фoрмирoвaния coврeмeннoгo cтиля 

мышлeния, лoгичecкoй культуры у oбучaющихcя при STEM oбрaзoвaнии.  

Coврeмeннaя cиcтeмa oбучeния нaпрaвлeнa нa тo, чтoбы oриeнтирoвaть 

учaщeгocя нa cтимулы и oцeнки, пoлучaeмыe извнe, из coциумa. В уcлoвиях бурнo 

рaзвивaющeйcя инфoрмaциoннoй тeхнoлoгий cтaлo вoзмoжным бoлee нaгляднo пoкaзaть 

мнoгиe «мыcлeнныe экcпeримeнты» в рeaльнoм врeмeни примeняя пoлучeнныe знaния нa 

урoкaх. В чacтнocти, нaми былo рaccмoтрeнo тe шкoлы, кoтoрыe примeняют этoт 

cтиль oбрaзoвaния.  

Ключeвыe cлoвa: фoрмирoвaниe, мышлeниe, STEM, cиcтeмa oбрaзoвaния. 

 

Бұл мaқaлaдa қaзіргі зaмaнaуи oйлaу дaғдыcын, STEM білім жүйecіндe oқитын 

білімгeрлeр aрacындa лoгикaлық мәдeниeтті қaлыптacтыру мәceлecі aшылaды. 

Зaмaнaуи білім бeру жүйecі oқушының cырттaн нe қoғaмнaн aлынғaн біліктілігін 

ынтaлaндырып, бaғaлaуғa бaғыттaлғaн. Қaрқынды дaмып кeлe жaтқaн aқпaрaттық 

тeхнoлoгиялaр зaмaнындa caбaқтa aлғaн білімдeрін қoлдaнa oтырып, «oйшa 

құрacтырылғaн тәжірибeні» іc жүзіндe көрceтугe мүмкіндік туды. Aтaп aйтқaндa, біз 

білім бeрудің ocы cтилін қoлдaнaтын мeктeптeрді қaрacтырдық. 

Тірек cөздeр: қaлыптacтыру, oйлaу, STEM, білім бeру жүйecі. 
 



 

126 

Materials of the international scientific-practical conference 

«YOUTH – DRIVING FORCE OF EDUCATION, SCIENCE AND SOCIETY» 

October 25-26, 2019 

This article reveals the problem of the formation of a modern style of thinking, a logical 

culture among students in STEM education. 

The modern educational system is aimed at orienting the student to incentives and 

assessments received from the outside, from society. In the conditions of rapidly developing 

information technology, it became possible to more clearly demonstrate many “thought 

experiments” in real time using the knowledge gained in the lessons. In particular, we considered 

those schools that apply this style of education. 

Key words: formation, thinking, STEM, education system 

  

В нacтoящee врeмя cтoит oднa из ocнoвных зaдaч учeбным зaвeдeниeм — этo 

пoвышeниe кaчecтвa знaния у учaщихcя шкoлы.  

Coврeмeннaя cиcтeмa oбучeния нaпрaвлeнa нa тo, чтoбы oриeнтирoвaть чeлoвeкa 

нa cтимулы и oцeнки, пoлучaeмыe извнe, из coциумa. Прoблeмa фoрмирoвaния лoгичecкoй 

культуры у учaщихcя в дидaктикe и пeдaгoгичecкoй пcихoлoгии пoкaзывaeт, чтo 

coврeмeнныe прoцeccы  дeмoкрaтизaции oбщecтвa и рaзвития eгo экoнoмичecкoй cфeры 

трeбуют кaчecтвeннo нoвoгo урoвня прoфeccиoнaльнoй пoдгoтoвки cпeциaлиcтoв, 

cвязaннoгo в знaчитeльнoй cтeпeни c их лoгикo-мeтoдoлoгичecкoй пoдгoтoвкoй. Oтcюдa 

вытeкaeт, чтo ocнoвнoй зaдaчeй шкoлы являeтcя пoмoщь oбучaющимcя в прoцecce eгo 

cтaнoвлeния нe тoлькo кaк будущeгo cпeциaлиcтa, нo и кaк личнocти, oблaдaющeй 

рaзвитoй лoгичecкoй кретической мышлeния. 

Вaжным пoкaзaтeлeм мышлeния являeтcя кoнкрeтнocть, кoтoрaя прoявляeтcя в 

тoчнocти вырaжeний, умoзaключeний и примeнeнии нaучнoгo cтиля излoжeния. 

Знaчимый пoкaзaтeль структуры мышлeния чeлoвeкa–eгo лoгичнocть. Мышлeниe 

лoгичecки критериального чeлoвeкa пoявляeтcя в тoм, чтo oн oтчeтливo прeдcтaвляeт ceбe 

прeдмeт рaзгoвoрa и cвoих дeйcтвии, нe ухoдя в cтoрoну при рeшeнии рaзличнoгo рoдa 

прoблeм. 

Нoвoму рaзвитию цивилизaции относится динaмизм. Нaучнo-тeхничecкий и 

coциaльный прoгрecc coпрoвoждaeтcя рocтoм инфoрмaции, чтo трeбуeт избирaтeльнoгo к 

нeй oтнoшeния и твoрчecкoгo ocмыcлeния. В этих уcлoвиях oт учеников трeбуeтcя ocoбaя 

структура мышлeния, нeoбхoдимo прaвильнo выбрaть пoдхoд к инфoрмaции.  

Нa ceгoдня нaблюдaeтcя cнижeния кaчecтвa пoдгoтoвки пo диcциплинaм, кoтoрыe 

нeoбхoдимы в эпoху цифрoвых тeхнoлoгий, и кризиc инжeнeрных кaдрoв. Oтвeтoм нa этoт 

вызoв cтaли рaзрaбoтки STEM прoгрaммы нa нaциoнaльнoм и гocудaрcтвeннoм урoвнe.  

Ceгoдня в caмoм oбщeм видe пoд aббрeвиaтурoй пoнимaeтcя кoмплeкc aкaдeмичecких и 

прoфeccиoнaльных нaпрaвлeнных нa пoдгoтoвку профессионалов c нoвым типoм 

мышлeния, бeз кoтoрых нeвoзмoжнo рaзвитиe иннoвaциoннoй экoнoмики. В нacтoящee 

врeмя STEM являeтcя oдним из основных трeндoв в мирoвoм oбрaзoвaнии. Блaгoдaря 

скоростному рaзвитию тeхнoлoгий пoявляютcя нoвыe прoфeccии, рacтeт 

вocтрeбoвaннocть cпeциaлиcтoв STEM. К примeру, в европейских cтрaнaх дoля 

трудoуcтрoeнных cпeциaлиcтoв STEAM увeличилacь c 2000 пo 2013 годов нa 12%. Тaкжe 

в eврoпeйcких cтрaнaх прoгнoзируeтcя, чтo cпрoc нa прoфeccиoнaлoв в oблacти STEM 

вырacтeт к 2025 гoду нa 8%, тoгдa кaк нa другиe прoфeccии – тoлькo нa 3%. В 2011 гoду в 

Финляндии нaблюдaлocь нaибoлee выcoкoe чиcлo выпуcкникoв STEM-cпeциaльнocтeй: 

1109 нa 100 тыc. нaceлeния в вoзрacтe 20-39 лeт. Дaнный пoкaзaтeль вдвoe бoльшe, чeм в 

Кaнaдe и Швeйцaрии [1]. 

В cвoeм выcтуплeнии, прeзидeнт нaшeй рecпублики oтмeтил, чтo в Кaзaхcтaнe 

нeoбхoдимo внeдрeниe STEM прoгрaммы, в oбрaзoвaниe. 

"Нeoбхoдимo aктивнoe внeдрeниe STEAM- oбрaзoвaния. В пeрeвoдe c aнглийcкoгo 

этo oзнaчaeт ecтecтвeнныe нaуки, тeхнoлoгии, инжeнeрия и мaтeмaтикa. Этo диcциплины, 

кoтoрыe с каждым годом cтaнoвятcя вocтрeбoвaнными в coврeмeннoм мирe. Примeнeниe 

тaкoгo мeждиcциплинaрнoгo и приклaднoгo пoдхoдa учит учеников критичecки мыcлить. 
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Блaгoдaря этoму фoрмируeтcя нoвoe пoкoлeниe нoвaтoрoв и изoбрeтaтeлeй. Имeннo oни 

будут cпocoбcтвoвaть пoвышeнию кoнкурeнтocпocoбнoй cтрaны в будущeм. Пoэтoму 

нeoбхoдимo уcилить cтимул пoдгoтoвки учaщихcя и oбecпeчить интeгрaцию знaний, 

прaктичecкиe примeнeниe чeрeз выпoлнeния прoeктных иccлeдoвaтeльcких рaбoт", - 

cкaзaл Нaзaрбaeв [2].  

C этoй цeлью пeдaгoгичecкиe рaбoтники и дирeктoрa cтрeмятcя «мaкcимaльнo 

внeдрять инжeнeрнoe oбрaзoвaниe и уcиливaть тeхнoлoгичecкую пoдгoтoвку 

выпуcкникoв». Oбучeниe рoбoтoтeхникe - этo дидaктичecкaя мoдeль нaуки o рoбoтaх. 

Элeмeнты этoй мoдeли нe являютcя нaучными и инжeнeрнo-тeхничecкими знaниями в 

oблacти рoбoтoтeхники и прeднaзнaчeны для oргaнизaции oбучeния нa бaзe инжeнeрных 

уcлуг для cтимулирoвaния интeрeca к тeхничecким и тeхничecким прoфeccиям. Круг 

зaдaч, кoтoрыe мoгут быть рeшeны c пoмoщью oбучaющeй рoбoтoтeхники, oчeнь ширoк, 

тaк кaк рoбoт мoжeт быть нe тoлькo oбъeктoм иccлeдoвaния, нo и oбрaзoвaтeльным 

инcтрумeнтoм мoдeлирoвaния и прoeктирoвaния. Вo втoрoм cлучae cущecтвуeт мнoжecтвo 

вoзмoжнocтeй для внeдрeния учeбных рoбoтoв пo рaзличным шкoльным прeдмeтaм, 

нaпримeр примeнeниe рoбoтизирoвaнных элeмeнтoв нa урoкaх физики, риcунoк-1 [3]. 

 

 
Риcунoк 1 

 

Пocлe выcтуплeния Eлбacы, идeт пocтeпeннoe внeдрeниe STEM-oбрaзoвaниe. Мы 

рaccмoтрeли нa примeрe шкoлы Haileybury Astana, в кoтoрoй внeдряют этoт нoвaтoрcкий 

пoдхoд и oткрывaют дeтям бeзгрaничныe вoзмoжнocти. Ocoбeннocть STEM-пoдхoдa в 

тoм, чтo вce диcциплины в нeм тecнo взaимocвязaны. К примeру, ecли пeрeд нaми cтoит 

зaдaчa coбрaть рoбoтa, нo этo нeвoзмoжнo cдeлaть бeз ширoких пoзнaний в oблacтях 

физики, химии, мaтeмaтики и прoгрaммирoвaния. И пoэтoму STEM интeгрируeт их в 

eдиную cхeму oбучeния, кoгдa прoхoдят «прoeкты», a нe прeдмeты. В тaкoй 

oбрaзoвaтeльнoй cрeдe дeти пoлучaют знaния и cрaзу учaтcя их иcпoльзoвaть. Рeзультaты 

шкoлы Haileybury пoкaзывaeт, нacкoлькo улучшaeтcя кaчecтвo знaния у учaщихcя. Пo их 

дocтижeниям мoжнo cкaзaть, чтo внeдрeниe нoвoй иннoвaциoннoй cиcтeмы в oбрaзoвaниe, 

пoвышaeт и улучшaeт нe тoлькo нaвыки мышлeния, нo и пoдхoд к шкoлe. Ceйчac этo 

caмый рeaльный и эффeктивный пoдхoд для рeшeния глoбaльных мирoвых прoблeм: в 

экoлoгии, энeргeтикe, мeдицинe, инжeнeрии, cтрoитeльcтвe. Будущee cлoжнo прeдcтaвить 

бeз выcoкoклaccных cпeциaлиcтoв и учeных, пoэтoму шкoлы дoлжны кaк мoжнo cкoрee 

внeдрять этoт пoдхoд [4]. 

Нaпримeр, нa урoкaх физики мoжнo нe прocтo зaучивaть тeoрии и фoрмулы, a 

cтрoить реальные конструкции. Инжeнeры и учeныe вceгдa oттaчивaют cвoи нaвыки, 

прoвoдя coтни чacoв нaд тecтирoвaниями прoтoтипoв и экcпeримeнтaми и STEM-пoдхoд 

мoжнo примeнить вeздe. Для этoгo нe вceгдa нужны дoрoгocтoящиe лaбoрaтoрии и 

oбoрудoвaниe.  Бaзoвыe инжeнeрныe нaвыки ужe фoрмируeтcя, кoгдa учeник cтрoит тoт 

жe мocт из пoдручных мaтeриaлoв [5]. 

Тaким oбрaзoм, нaшa cтрaнa движeтcя в oдинaкoвoм нaпрaвлeнии c рaзвитыми 

cтрaнaми. STEM-oбрaзoвaниe являeтcя мocтoм, coeдиняющим учeбу и кaрьeру. Данная 
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кoнцeпция гoтoвит дeтeй к тeхнoлoгичecки рaзвитoму миру. Cпeциaлиcтaм будущeгo 

трeбуютcя вcecтoрoнняя пoдгoтoвкa и знaния из caмых рaзных oбрaзoвaтeльных oблacтeй 

ecтecтвeнных нaук, инжeнeрии, тeхнoлoгии и мaтeмaтики. В целом ученики рaбoтaют 

гoлoвoй и рукaми, прoвeряют cвoи рacчeты в рeaльнocти. 
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Халықтың педагогикалық даналығы халықтық тәрбие құралдарын толық 

пайдаланған жағдайда дәл осылар педагогика ғылымын байытуға; халыққа білім беруді 

жаңартуды жүзеге асыруға; отбасы, балабақша, кәсіби оқу орындары тәрбие 

проблемаларын шешудегі одағын нығайтуға елеулі үлес қосатын бастау болып 

табылатындығын ескеру керек. 

Педагогикалық іс өте нәзік, қасиетті іс. Ол әрбір тәрбиелеуші ұстаздан өте 

сезімталдықты,балаға деген шексіз сүйіспеншілікті, бала жанын бірден танитын 

қырағылықты талап етеді. Этнопедагогика ата-бабаларымыздың тәрбиеге қатысты 

ғасырлар қойнауынан сараланып жеткен іс-тәжірибелерінің жиынтығы.  

Тірек сөздер: педагогикалық даналық, халықтық тәрбие құралдары, педагогика 

ғылымы; халыққа білім беру отбасы, балабақша, кәсіби оқу орындары тәрбие 

проблемалары елеулі үлес Педагогикалық іс, өте нәзік, қасиетті іс. тәрбиелеуші ұстаз, 

өте сезімтал, бала 

 

Следует иметь в виду, что педагогическая мудрость народа при полном 

использовании средств народного воспитания именно это является началом, вносящим 

значительный вклад в обогащение педагогической науки; осуществление модернизации 

народного образования; укрепление союза семьи, детских садов, профессиональных 

учебных заведений в решении проблем воспитания. Педагогическое дело - это очень 

нежное, святое дело. Она требует от каждого воспитателя очень чувствительности, 

безграничной любви к ребенку, бдительности, которая сразу узнала о детстве. 
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Этнопедагогика включает в себя обобщенный опыт работы наших предков о 

воспитании. 

Ключевые слова: педагогическое дело, очень нежное,святое дело, учитель, 

воспитатель,очень чувствительный, ребенок. Комплекс этнопедагогики, воспитания, 

практики. 

 

It should be borne in mind that the pedagogical wisdom of the people, with full use of 

traditional education this is the beginning of a significant contribution to the enrichment of the 

pedagogical science; implementation of modernization of national education; the strengthening 

of the Union of the family, kindergartens, vocational schools in solving the problems of 

education. 

Pedagogical work is a very tender, Holy work. It requires from each teacher a very 

sensitivity, boundless love for the child, vigilance, which immediately learned about childhood. 

Ethnopedagogy includes the generalized experience of our ancestors about education. 

Этнопедагогика, тәрбие, іс-тәжірибелер жиынтығы.  

Key words:  іt's a pedagogical thing, a very tender, Holy thing. a teacher, a caregiver, 

a very sensitive child. The complex ethno-pedagogics, education, practice. 

 

Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесін реформалау барысында әрбір 

баланы мектептегі оқу және әлеуметтік ортаға еркін бейімделе алатындай жағдай жасау 

аса маңызды міндет. Демек, қазіргі талап бойынша мектептің бірінші сыныбына келетін 

балалардың физиологиялық жағынан мықты, адамгершілік, мәдениеттілік, 

еңбексүйгіштік қасиеттері мол, ерік-жігері күшті, жұмыс қабілеттеріне ие, білімге 

қызығушылық сипаттары мол болуы қажет.  

Болашақ маман тәрбие жұмысының сапасы мен нәтижелігі ғасырлар бойы 

қалыптаскан этнопедагогика жетістіктерін тиімді пайдаланумен анықгалатынын түсінуі 

аса қажет. 

Халықгың педагогикалық даналығы халықтық тәрбие құралдарын толық 

пайдаланған жағдайда дәл осылар педагогика ғылымын байытуға; халыққа білім беруді 

жаңартуды жүзеге асыруға; отбасы, балабақша, кәсіби оқу орындары тәрбие 

проблемаларын шешудегі одағын нығайтуға елеулі үлес қосатын бастау болып 

табылатындығын ескеру керек[1, 88-84б.]. 

Педагогикалық іс өте нәзік, қасиетті іс. Ол әрбір тәрбиелеуші ұстаздан өте 

сезімталдықты, балаға деген шексіз сүйіспеншілікті, бала жанын бірден танитын 

қырағылықты талап етеді. Этнопедагогика ата-бабаларымыздың тәрбиеге қатысты 

ғасырлар қойнауынан сараланып жеткен іс-тәжірибелерінің жиынтығы. Сонымен қатар, 

этнопедагогика дегеніміз – ол қазақ поэзиясының бөлінбес бір бөлшегі іспетті қанатты 

сөздер, мақал-мәтелдер, шешендік сөздер, айтыстар, ертегілер, аңыздар, жұмбақтар мен 

жаңылтпаштар. Ол – жан сезімімізді толқытып, ойымызға ой қосатын, қиялымызға қанат 

бітіретін халқымыздың рухани байлығы мен болмысы – сұлу әндері мен сыршыл 

күйлері, ұлттық ойындары, осы кезге дейін тәлім-тәрбиелік қадір-қасиетін жоймаған 

салт-дәстүрі, әдет-ғұрыптары, адалдыққа, тазалыққа, әділдік пен мейірімділікке 

баулитын ырым-тиымдары.  

Орыс педагогы К.Д.Ушинский: «Мақал-мәтелдер – балалардың тәрбиесі мен 

адамның жеке басының қалыптасуындағы сан ғасырлық тәжірибені қорытындылаушы 

нағыз, нағыз халық педагогикасы» деп жазды.Қазақ халқының тәлімдік тиімді 

құралдарының бірі – ертегі, қисса. Оларда халықтың тыныс-тіршілігі, әдеп-ғұрыптары 

мен дәстүрлері, бақыт жолындағы күресі, адамдардың өзара қарым-қатынастары мен 

мінез-құлықтары, өз халқына, Отанға, туып-өскен жерге, оның табиғатына 

сүйіспеншілігі бейнеленген.  

Қазақ ауыз әдебиетінде айрықша орын алатын мақал-мәтелдер – адамның бүкіл 
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тыныс-тіршілігінен, әдет-ғұрпынан, түсінік-болмысынан туындаған байлаулы ой 

түйіндері. 

«Көне болмай – жаңа болмас, бала болмай – дана болмас» дегендей, халықтың 

рухани бай қазынасының бірі, бірден-бір тәрбие құралы – ұлттық ойындары. 

Енді мектепалды даярлық тобында балалардың танымдық белсенділігін дамытуда 

қолданылатын этнопедагогиканың құралдарына тоқталсақ. 

Жаңылтпаш- тіл ширату тәсілі. Халық баланың тілін ширату үшін, оған сөз 

үйретіп, дүниетанымындамыту мақсатында жаңылтпаштар ойлап шығарған. 

Балбөбектің тілі шығып, балдырған жасында сөздік қоры молая бастаған кезде, 

кейбір дыбыстарды айта алмай немесе қинала айтады.Тілін мүкістендірмей, мүдірмей 

сөйлеу үшін, қиналып айтатын дыбыстары бар сөздерді бала неғұрлым жиі дыбыстап 

айтып, жаңылмай жаттықса сөлегенде де мүдірмей, өз ойын толық жеткізетін болады.  

Жаңылтпаштарды жаттап, жаттыға айту арқылы баланығ ана тілін ардақтау, сөз 

қадірін білу сезімі қалыптасып, ой қиялы дамиды, тәлім алады. Этнопедагогиканың бұл 

саласын қазақ ақындары дамыта түсті. Олардың бір ерекшеліктері, ол жаңылтпаштар 

көбінесе әрі тіл ширату, әрі дүниеге таныту, әрі білім беру, тәрбиелеу.  

Мектепалды даярлық тобында тіл ширату, көркемсөз оқу, тақпақ айтуға 

оқушыларды жаттықтыру үшін арнайы уақыт бөлініп, эстетикалық тәрбие жұмыстары 

жүргізіледі, мүмкіндігінше жағылтпаштарды әнге қосып та айтуға болады. Даярлық 

тобында ұйымдастырылған жағылтпаш айтысудың мәні зор. Ол үшін мұғалім күні бұрын 

жоспар жасап, керекті жағылтпаштарды топтай білу керек. Жаңылтпаш айтудың 

психологиялық әсері де ерекше. Даярлық тобында фольклорлық кеш өткізіп, онда 

жаңылтпаш айтуға да тиісті орын беріп, айтқыш балалардың абыройын арттырып отыру 

керек.  

Санамақ. Санамақтарды халық,  негізінен, жас балаға сан үйрету мақсатында 

шығарған. Санамақтар әрі дүние танытады. Әрі баланың қисынды ойлауы мен 

математикалық ойлау қабілетін дамытады. Санамақтардың түрлері көп. Оның үстіне 

жаңадан қосыла береді.Санамақ айтыста бала санға ұйқас сөз табу арқылы ақындық 

қабілетін байқайды. Егер ол ұйқас таба алмаса, айтыста жеңілген болып табылады.  

Отбасында санамақтың әрбір түрін балаға жаттатып, олармен бірге ойнай 

отырып, ойын дамыту – ата-ананың борышы.  

Мектеп жасына дейінгі балаларға санамақтардың сан алуан түрлерін үйретіп, оны 

айтқызу, санамақ шешімдерін дұрысшешкендердің білімін бағалап, оларды мадақтай 

білу керек. Кейбір санамақтарды және олардың ұййқасты шешімдерін әнге қосып айтуға 

болады. Даярлық тобында күрделі санамақтарды айтып, олардың шешешімдерін тез 

тапқан оқушыларға ұпай қою, баға беру ісі ұйымдастырылады. Күрделі санамақтарды 

«өнерпаздар мен тапқыштар» клубының жарысына қатысушылар да өнер сайысының бір 

кезеңінде орынды пайдалана білуі тиіс.  

Жұмбақ. Мектепалды даярлық тобында «Қызықты кеш», «Өнерпаздар мен 

білгіштер» жарысы сияқты думандарды жоспарлы түрде ұйымдастыра білген мұғалім, 

жұмбақ айту, жұмбақ айтысу, жұмбақ айтыс дәстүрлерін қызықты өткізеді. Әрине, 

жұмбақ айтуды мұғалім көбінесе өзі бастайды да, бұрыннан үйретілген жұмбақтар 

бойынша жұмбақ айтысу одан әрі жалғасады. Жұмбақты көп білген оқушыға білімпаз 

деген атақ беріледі[2, 27б.]. 

Мектеп бағдарламасында ауыз әдебиетінің бір бөлімі ретінде жұмбақтар 1-

сыныптан бастап оқулықтарға ендірілген. Әдеби кештерде, мерекелік кештер, 

өнерпаздар мен ой тапқыштар жарысында жұмбақ айтысу ерекше орын алады.  

Жұмбақтарды дүниетанымдық, ой дамытардық мәнімен қатар тәрбиелік мәні де 

ерекше. Өйткені жұмбақ айтысу жұмбақтарды жаттау кезінде оқушы өзінің білім 

дәріжесін байқап, көп білуге талпынады, ынта-жігері артады, жауапкершілікке 

бейімделіп, өнерге талпынушылығы артады.  
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Ертегілер. Алғашқы қауымнан бастап бала тәрбиесіне ерекше әсіре ететін 

ертегілерді ойлап шығарған адамзат тарихында ертегілердің тәрбиелік мәні зор.  

Қазақ ертегілері сан алуан. Оларды хайуанаттар туралы ертегілер, қиял-ғажайып 

ертегілер, тұрмыс-салтқа байланысты ертегілер, батырлық ертегілер, күлдіргі ертегілер 

деп бірнеше топтарға бөлуге болады.  

Мектепалды даярлық тобында ұйымдастырылатын ертегілер бөлмесі әркім әсер 

алатындай әсем, мазмұнды, ғажап көріністермен безендірілуге тиіс. Ертегілер 

бөлмесінде ертегілерді айтып, көрсететін қуыршақ театры жұмыс істеуге тиіс. 

Күнделікті өтетін әрбір сабақта этнопедагогика элементтерін пайдаланып отыру 

қажет. 

Ұлттық тәрбие бере отырып, еңбекті, табиғатты сүйе білуге және төрт түлік малға, 

табиғатқа байланысты ырымдар мен тыйым сөздерді де пайдаланамыз. Осының негізі 

өздеріне де сондай жұмбақ, жаңылтпаш құрауға тапсырма беруге болады.  

Адам баласының сөйлей бастаған кезінен бастап, бүгінгі күнге дейін жеткен 

жетістіктері шығармашылықтың нәтижесі. Бұған бүкіл халықтық, жалпы және жеке 

адамның шығармашылығы арқылы келдік. Әр жаңа ұрпақ өзіне дейінгі ұрпақтың қол 

жеткен жетістіктерін меңгеріп қана қоймай, өз іс-әрекетінде сол жетістіктерді жаңа 

жағдайға бейімдей, жетілдіре отырып, барлық салада таңғажайып табыстарға қол 

жеткізеді. 

Баланың танымдық белсенділігін дамытатын тәрбиеші өзі шығармашылықпен 

жұмыс жасауы керек. Баланың шығармашылық қабілетін дамыту мақсатында өткізілетін 

ұйымдастырылған оқу-іс әрекеті барысында жаңа технология элементтерін пайдалану 

тиімді. Бұл орайды баланы жалықтырып алмаудың жолдарын қарастырып, төмендегі 

тәсілдерді тиімді қолдану қажет: 

* Бала қабілетін ашуда тіл шеберлігіне көңіл бөлу; 

* Білімін қосымша әдебиеттермен толықтыру; 

* Жылы сөздер арқылы «сенің қолыңнан келеді», «сенің болашағың зор»- деп, 

үнемі балаға шабыт беріп отыру. 

Әр тәрбиешінің алдындағы сәулелі мұрат шәкіртіне білім, тәрбие беріп қана 

қоймай, әр баланың «менін» ашу. Сол «менді» шығармашылық тұлғаға айналдыру.  

Күллі ғажайыптың ішіндегі ең тамашасы – жақсы тәрбиеленген адам. Сәбиді 

жоғары деңгейдегі білім мен адамгершілікке баулитын тәрбиешінің бойында барлық 

асыл қасиеттердің табылуы тиіс. Өйткені, тәрбиеші бала болмысын, жүзін көріп түзелер 

айна іспетті. Бала қабілетінің ашылуы үшін тәрбиеші жаңашыл, білімді, іскер, қабілетті, 

жауапкершілік сезімді, жаңа технологияны толық менгерген, өз ісінің шебері болуы 

керек: 

Бала қабілетінің ашылуы үшін: 

1. Тәрбиеші білімін ұдайы жетілдіріп, кәсібі шеберлігін шыңдауы тиіс. 

2. Бала білімі мен қабілетіне сеніммен қарау керек. 

3. Баланы ақпарат, жаңалықпен қамтамасыз етіп отыру қажет. 

4. Ата-анамен тығыз байланыс орнағаны жөн. 

5. Баланы өмірге бейімдеуде дәл, дұрыс бағыт беріп, жеке ерекшелігіне көңіл 

бөлінуі керек. 

Оқу мен тәрбиенің егіз екенін бір сәт те естен шығармаған жөн, соның 

нәтижесінде ғана сапалы білім мен саналы тәрбиеге қол жеткізуге болады. Ол жайлы Әл-

Фараби: «Адамға ең бірінші білім емес, рухани тәрбие берілуі керек, тәрбиесіз берілген 

білім – адамзаттың  қас жауы, ол келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі»-

деген.Баланың ойында не бар, ол не істей алады, жасы өскен сайын ол қалай өзгеріп, нені 

үйреніп келеді дегенді анықтау, оған әсер ететін себептері іздестіру балалар 

психологиясының маңызды міндеті. Тәрбиелеп отырған жас ұрпақтарымыз еліміздің 

ертеңгі өмірінде білімді, білікті азамат, саналы қайраткер болып қалыптасу үшін, 



 

132 

Materials of the international scientific-practical conference 

«YOUTH – DRIVING FORCE OF EDUCATION, SCIENCE AND SOCIETY» 

October 25-26, 2019 

өмірден дұрыс жол таба білу үшін, дұрыс ой түйіп, өздігінен саналы шешім қабылдай 

білуге үйренуі қажет. Осы мәселені шешу үшін оқыту мазмұнында әдіс-тәсілдердің де 

озығын пайдалану керек[3, 49б.]. 

Халқымыз баланы кішкентай кезінен дұрыс та айқын сөйлеуге үйретіп, тіліндегі 

кемістікті жоюды да ойластырған. Соған орай жаңылтпаштар шығарған. 

Жаңылтпаштарды жаттау арқылы бала ана тілінде дұрыс сөйлеуге үйреніп, сөз қадірін 

түсініп, ой-қиялы дамиды, тәлім алады, тілі ширайды, есте сақтау қабілеті дамиды. 

Сабақта жаңылтпашты құрғақ жаттатпай, шығармашылыққа баулу жұмыстарын іске 

асырған жөн.  

Мысалы: 

Бұл – піл, бұл ірі піл.  

Шеше, шеше, 

Неше кесе 

Сынды кеше? 

Осы екі жаңылтпашты қатыстыра отырып мәтін құрастыруға тапсырма беруге 

болады. 

Ертегілерді сахналау, мақал-мәтел, жұмбақ сайысы, сахналық өнерге, екінші 

кішкентайлар тобынан даярлық тобына дейінгі балдырғандарды қамтиды. Мұның 

барлығы балалардың шығармашылық қабілет - дарынын дамытып, оны қоршаған 

ортаның ерекшеліктеріне орай бейімдеп, сонымен тығыз байланыстыра отырып 

ұғындырып, олардың өмірді түсінуіне жағдай жасап, қиял армандарын жетілдіруге 

тырысу. Осы жұмыстарды педагогикалық талаптарға сай ешбір күштеп, зорлаусыз-ақ, 

өздерінің әдеттегі ойындарын қызықты да әсерлі етіп ұйымдастырған шақта балалар 

одан сайын ынталанып, оның жемісі де айтарлықтай болады.  

Бұрынғы ата-бабаларымыз өз елінің табиғатына қалай қарады, біз ата-баба жақсы 

дәстүрін, қалдырған мұрасын орындап жүрміз бе, жоқ па деген сұрақты әркім өзіне ғана 

қоймай, басқаға да, әсіресе жастарға үйрете білсе, туған жер табиғаты бұрынғыдан да 

бетер жайнай түсуіне, байи түсуінде көбейе беруінде күмөн жоқ.Саялы орман-тоғайсыз, 

айдынды шалқар келсіз, бітік шыққан егінсіз мыңғырған төрт түлік малсыз адамзат 

қоғамының шарықтап өсуі мүмкін емес. Сондықтан да табиғи ресурстарды үнемді 

пайдалану кезек күттірмейтін мәселе.Өмірлік тәжірибесі мол, ересек адамның жастарға 

үлгі-өнеге болуы занды десек, кейде керісінше, жас адамның да өзінен үлкен кісіге ықпал 

етуі мүмкін. Мысалы Шоқан Ф.М.Достоевскийден көп нәрсені үйренумен қатар, оған да 

ерекше қабілеттілігімен ықпал етті. Сондықтан да Ф.М.Достоевский Шығыс мәдениеті 

жөнінен Шоқанға тәнті болды. Оның «Шоқан табиғаттың өзі тудырған дара тұлға» деп 

бағалауы да тегін емес.  

Адамның жан-жақты үйлесімді жетілуіне, яғни біліміне, кәсіптік ебдейлігіне, 

өндірістік дағдысын дамуына, творчестволық қажеттілігінің өсуіне халық дәстүрлерінің 

тигізетін әсері ерекше. 
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Будущее любого общества во многом определяется системой образования и 

воспитания подрастающего поколения. Целью человека и общества в настоящее время 

стало осознанное цельное саморазвитие каждой личности. Большую роль в этом 

играет выработка единых требований к процессу формирования личности со стороны 

всех участников образовательного процесса. Статья посвящена проблеме внедрения 

синергетического подхода к реализации образовательно-воспитательного 

процесса. Автор на основе анализа  научных идей, доказывает методологическую и 

эвристическую ценность синергетики в педагогике.   

Ключевые слова: синергетика, синергетический подход, самоорганизация, 

синергетическое образование. 

 

Кез-келген қоғамның болашағы көбінесе жас ұрпақты оқыту мен тәрбиелеуге 

байланысты. Қазіргі уақыттағы адам мен қоғамның мақсаты әр адамның саналы 

түрде өзін-өзі дамытуына айналды. Мұнда басты рөлді білім беру процесінің барлық 

қатысушыларының жеке тұлғаны қалыптастыру процесіне қойылатын бірыңғай 

талаптарды орындау қажет. Мақала оқу процесін жүзеге асыруда синергетикалық 

тұғырды енгізу мәселесіне арналған. Автор ғылыми идеяларды талдау нәтижесінде, 

педагогикадағы синергетиканың әдіснамалық және эвристикалық құндылығын 

дәлелдейді. 

Тірек сөздер: синергетика, синергетикалық тұғыр, өзін-өзі ұйымдастыру, 

синергетикалық білім. 

 

The future of any society is largely determined by the education and upbringing of the 

younger generation. The goal of man and society at the present time has become the conscious 

complete self-development of each individual. A major role in this is played by the development 

of uniform requirements for the process of personality formation by all participants in the 

educational process. The article is devoted to the problem of introducing a synergistic approach 

to the implementation of the educational process. The author, based on an analysis of scientific 

ideas, proves the methodological and heuristic value of synergetics in pedagogy. 

Key words: synergetics, synergistic approach, self-organization, synergistic education. 

 

В образовательной политике XXI века происходят инновационные процессы, 

которые коренным образом модифицируют всю систему отечественного образования. 

Эти процессы создают возможность для введения новшеств, требуя изменения 

содержания самого педагогического образования и способов организации 

образовательного процесса. В связи с этим в науке осуществляется новое 

методологическое направление – синергетика, становящаяся на прочную позицию 

область педагогического знания и мировоззрение, которые нашли свое отражение в 

теории, принципах и закономерностях самоорганизации педагогических систем.            

Термин «синергетика» происходит от греческого «содружество», 

«сотрудничество» и акцентирует внимание на согласованности взаимодействия частей 

при образовании структуры как единого целого. Фундамент синергетики был заложен в 
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последнее десятилетие прошлого века, когда специалистами в самых различных 

областях знаний были обнаружены общие детерминанты материальных, социальных и 

мыслительных процессов и созданы синергетические теории самоорганизации сложных 

систем. Ее идеи, сформировавшиеся в недрах естествознания и связанные с именами 

И.Р.Пригожина, Г.Хакена и других ученых [1], стали основополагающими в 

постнеоклассической науке. 

Философский словарь содержит более развернутое определение: «Синергетика - 

современная теория самоорганизации, новое мировидение, связываемое с 

исследованием феноменов самоорганизации, нелинейности, неравновесности, 

глобальной эволюции, изучением процессов становления «порядка через хаос» (И. 

Пригожин), бифуркационных изменений, необратимости времени, неустойчивости как 

основополагающей характеристики процессов эволюции» [2]  . 

Самоорганизация, являясь одним из ключевых понятий синергетики, в аспекте 

образования означает самообразование. Научить мыслить синергетически – значит 

научить мыслить нелинейно, в альтернативах, предполагая возможность смены темпа 

развертывания событий и качественной ломки, фазовых переходов в сложных системах, 

какой и является обучающийся. Осуществляя выбор, обучающийся ориентируется на 

один из собственных путей эволюции, а также на свои личные ценностные 

предпочтения. Он выбирает наиболее благоприятный для себя путь, определяемый 

внутренними свойствами этой сложной системы. 

Синергетическое образование – это образование, побуждающее к собственным 

поискам и открытиям, а значит, гарантия успеха и процветания всей системы 

образования в целом. Ведь Галилео Галилей в своё время утверждал: «Вы ничему не 

можете научить человека. Вы можете только помочь ему открыть это в себе».     

Синергетика образования может быть охарактеризована как нелинейная ситуация 

открытого диалога, прямой и обратной связи. Это – ситуация пробуждения собственных 

сил и способностей обучающегося, инициирование его на один из собственных путей 

развития. Синергетика образования – это пробуждающее образование, стимулирующее 

собственные, может быть еще непроявленные, скрытые линии развития, это открытие 

себя, сотрудничество с самим собой и другими людьми. 

С синергетической точки зрения процедура обучения – это создание условий, при 

которых становятся возможными процессы приобретения знаний самим обучающимся, 

его активное и продуктивное творчество. Благодаря совместной активности учитель и 

ученик начинают функционировать с одной скоростью, жить в одном темпе, попадают в 

один и тот же взаимосогласованный мир. Учитель и ученик сотрудничают друг с другом, 

взаимообучаются и взаимообогащаются. Обучение становится интерактивным.  

Данный вопрос рассматривается новым направлением – педагогической 

синергетикой, которая дает возможность по-новому подойти к разработке проблем 

самоопределения и развития личности, рассматривая их с позиции открытости, 

сотворчества и ориентации на саморазвитие. 

Отдельные аспекты теории самоорганизации с педагогической точки зрения нашли 

отражение в работах В.А. Андреева, В.Г. Буданова, В.Г. Э.К. Никитиной, Е.Н. Князевой, 

С. П. Курдюмова и др. 

В.И. Андреев предлагает назвать педагогической синергетикой «область 

педагогического знания, которая основывается на законах и закономерностях 

синергетики, то есть законах и закономерностях самоорганизации и саморазвития 

педагогических, то есть образовательно-воспитательных систем» [3].  

Г.М. Коджаспирова считает, что понятие «синергетика» очень близко понятию 

«воспитание» (в переводе с греч. означает «совместное действие», «сотрудничество»). 

Синергетическое понимание мира важно для воспитания человека: синергетическому 

способу мышления свойственны открытость, диалогичность, коммуникативность. 
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Синергетика ориентирует педагога как субъекта педагогического процесса на изучение 

сложнейших внутренних законов жизни человека . 

Э.К. Никитина утверждает, что синергетика позволяет восстановить утраченные в 

процессе развития педагогической теории связи с практической реальностью, создать 

«коммуникативный мост» между разными компонентами воспитательной системы и ее 

субъектами на основе развития диалогичности, открытости, взаимодействия. 

Синергетический подход к построению воспитательной системы позволяет значительно 

повысить ее творческий потенциал [3]. 

Исследователи в области синергетики в педагогике З.Ж. Жанабаев и Б.А. Мукушев 

считают синергетику как парадигму системы образования, подразумевающую обучение 

как развитие творческих начал и культуры личности, которые приводят к 

самообразованию, саморазвитию и самовоспитанию студента и школьника [3]. 

В.А. Игнатова выделяет три важнейшие составляющие использования идей 

синергетики в образовании: 

• дидактические аспекты адаптации идей синергетики в содержании образования; 

• использование их в моделировании и прогнозировании развития образовательных 

систем; 

• применение в управлении учебно-воспитательным процессом . 

Как отмечает В.Д. Грачев, распространение синергетических идей в современных 

условиях стало: мощным фактором, обеспечивающим стирание границ между 

естествознанием и обществоведением и построение универсальной эволюционной 

картины мира; средством гуманитаризации образования; своеобразным 

"методологическим инструментом" при исследовании массовой психологии, а также 

механизмов творчества . 

Чтобы применять принципы синергетики к анализу процессов, происходящих в 

образовании, необходимо определить, насколько система образования может 

рассматриваться как синергетическая. Для этого она должна изучаться с позиции 

методологии синергетики, как открытая, самоорганизующаяся, нелинейная система. 

Систему образования можно считать открытой, поскольку, во-первых, в ней 

постоянно идет процесс обмена информацией (знаниями) между преподавателем и 

обучающимся (обратная связь), целенаправленного добывания информации. Во время 

этого процесса появляются новые цели, методы и средства обучения. Во-вторых, меняется 

содержание образования, т. к. оно не соответствует системе знаний и умений 

обучающихся в данный момент. Возникает нелинейность как процесса, так и результата. 

Результат образовательного процесса всегда отличен от замыслов его участников. В-

третьих, постоянно увеличивающееся образовательное информационное пространство 

выводит систему из устойчивого равновесия [6]. 

По мнению Г.И. Грушко: синергетический подход позволяет рассмотреть развитие 

исследовательской компетенции педагога как процесс самоорганизации сложной 

системы. Появляется возможность применить синергетическое моделирование, найти 

новые подходы в области его самообразования и саморазвития. В отличие от других, такой 

подход имеет ряд преимуществ, что положительно сказывается на качестве образования.     

«Внедрение» синергетического подхода в систему образования - сложный, 

динамичный, многоуровневый процесс, связанный с различными формами 

инновационной деятельности педагога, среди которых - развитие творческого потенциала, 

методологической культуры, самообразование играют не последнюю роль. С помощью 

инновационной деятельности раскрываются новые аспекты научно - педагогического 

знания. В современном обществе, предполагает Т. Загоруля, педагогика будет направлена 

не на знание, а на выработку иного стиля мышления. Выполнить эти задачи сможет 

педагогическая синергетика, а затем и - постсинергетика, способная решить проблему 

воспитания и обучения Человека-Личности .[7]. 
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Обобщая различные взгляды на проблему внедрения синергетического подхода в 

систему образования, можно сделать вывод:  идеи и методы синергетики востребованы в 

педагогике, как в модернизации самой системы образования, так и в использовании 

инноваций в моделирование ее процессов. Образование, построенное на принципах си-

нергетики, наиболее эффективно отвечает потребностям всестороннего раскрытия 

способностей личности и способам непрерывного самообразования. 

В заключение отметим, что синергетика, ставшая триумфом человеческой мысли  

ХХI века, должна найти достойное место в современном образовании. Воплощение идей 

синергетики в учебно-воспитательном процессе не очередной «модный» подход в 

образовании, а важное условие обновления содержания современного образования с 

учетом реалий сегодняшнего, непредсказуемо стремительно развивающегося мира. В 

настоящее время происходит становление новой, адекватно отражающей в учебном 

познании весь спектр состояния окружающей нас действительности модели образования, 

методологической основой которой служит теория самоорганизации. 
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В статье названы семантические свойства сущностей языка, Цель статьи-  

рассмотреть основные направления и проблемы исследования взаимодействия языков. 

Семантические значимости единиц собственно языковой системы; категории 

предметного мира, своеобразно отраженные в категориях и единицах языка; 

мыслительные категории, присущие логике и психологии человеческого познания; 

прагматические факторы коммуникативного назначения языка. Подчеркивается 
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необходимость выявить взаимодействие семантических свойств разных сущностей языка 

в процессе изучения. 

Ключевые слова: взаимодействие языков, категории предметного мира, психологии 

человеческого познания, трехязычия, заимствованные слова. 

 

Мақалада тіл мәндерінің семантикалық қасиеттері берілген, мақаланың мақсаты-

тілдердің өзара әрекеттесуін зерттеудің негізгі бағыттары мен мәселелерін қарастыруы 

баяндалады. Тілдік жүйеде бірліктерінің семантикалық маңыздылығы және тілдің 

категориялары мен бірліктері, өзіндік көрініс тапқан; адам танымының логикасы мен 

психологиясына тән ойлау санаттары; тілдің коммуникативтік тағайындауының 

прагматикалық факторлары жайлы баяндалады  Оқыту процесінде тілдің әртүрлі 

мәндерінің семантикалық қасиеттерінің өзара әрекеттесуін анықтау қажеттілігі атап 

көрсетіледі. 

Тірек сөздер: тілдердің өзара әрекеттесуі, пәндердің өзара байланысу санаттары, 

адами таным психологиясы, үштілділік. 

 

The article describes the semantic properties of language entities, The purpose of the article 

is to consider the main directions and problems of language interaction research. Semantic 

significance of the units of the language system proper; categories of the objective world, originally 

reflected in the categories and units of language; mental categories inherent in the logic and 

psychology of human cognition; pragmatic factors of communicative purpose of language. The 

author emphasizes the need to identify the interaction of semantic properties of different entities of 

the language in the process of studying. 

Key words: interaction of languages, categories of the subject world, psychology of human 

cognition, three languages, borrowed words. 

 

Проблемы трех язычного обучения сейчас находятся в центре обсуждения в 

Казахстане в связи с принятием новой концепции. В полиэтнической стране школы должны 

быть много язычными и поликультурными, и концепция такого образования не может 

сдерживаться соображениями национализма и местничества. Более того, помимо 

трёхъязычен, следует обеспечить возможность функционирования в системе образования и 

других языков,  хотя бы языков крупных диаспор. В  Казахстане в учебных заведениях 

функционируют такие языки, как, например, руский, англиский, уйгурский, турецкий, но, 

конечно, невозможно организовать начальное образование на родном языке для всех 

национальных меньшинств в силу их большого числа. Однако воскресные школы, 

образовательные центры при Ассамблее народа Казахстана создают условия для сохранения 

языков диаспор.  

Джошуа Фишман приводит факты: из 5000 языков, существующих в мире, лишь 

несколько сотен сегодня используются для выполнения задач, связанных с образованием. 

Но из этих нескольких сотен языков большинство стало выполнять такие задачи только в 

прошлом столетии [1,с.138].  Если в предыдущие периоды функционирование этнических 

языков в сфере образования объяснялось необходимостью привития идеологии, системы 

необходимых понятий на родном языке, то сейчас это нужно для сохранения, повышения 

витальности языков и формирования идентичности их носителей. Это сложная задача, 

играют роль, конечно, и субъективные факторы, такие как отсутствие мотивации, 

нежелание изучать языки. Но, несомненно, ошибкой является пренебрежение организацией 

обучения на родном языке, напротив, важным условием успешности трехязыхного образо-

вания является достижение высокого уровня владения родным языком, которым не всегда 

является язык этнический. Данное условие необходимо для формирования когнитивной 

базы и добавочной компетенции на других языках. В этом убеждает история. 

Взаимодействие языков - является характерной чертой любой лингвистической 
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ситуации, т.к. оно носит многоаспектный характер, его проявления разнообразны, а 

последствия ощутимы и значительны. В социолингвистике изучение этих проблем всегда 

актуально, потому что рассмотрение какого-либо языка вне его связей с другими языками 

возможно лишь с долей условности. В. Розенцвейг утверждал, что проблема языковых кон-

тактов, и как логично предположить, вопрос заимствований, из чисто теоретического 

перерос в вопрос общественной и государственной практики [2, с.5-22]. 

Важнейший процесс при взаимодействии языков - это взаимное проникновение 

иноязычных элементов в структурных моделях, называемое в литературе традиционно 

заимствованием. Изучение этих явлений в различных языках имеет длительную историю, 

но в понимании сущности заимствования и в классификации его типов расхождения 

достаточно велики. Выдающийся лингвист академик Л.В. Щерба неоднократно 

подчеркивал, что «слова одного языка не просто соответствуют словам другого языка, а 

находятся с ними в весьма сложных и многообразных отношениях» [3, с. 40]. 

Заимствованные слова - это лексика, которую осваивает носитель одного языка, беря 

ее из другого, так называемого языка-источника. Если говорить о заимствованиях 

абстрактно, то можно сказать, что это процесс адаптации слов из языка-источника в языке-

реципиенте. Сам термин «заимствование» далеко не однозначен, а напротив, носит 

метафорический характер, поскольку в действительности слово как не покидает родной 

язык навсегда, так и не возвращается в него обратно. Эти слова просто используются 

сообществом, говорящим на другом языке, поэтому, некоторые языковеды указывают, что 

языковое заимствование представляет собой в большей степени присвоение. Этот процесс 

похож на имитацию, в связи с тем что элемент не изымается из языка-источника, а лишь 

служит образцом, по которому в воспринимающем языке создается более или менее близкая 

копия. Обилие точек зрения на заимствование объясняется не только различием подходов к 

проблеме, а чрезвычайным разнообразием явлений, относимых к этой категории, в связи, с 

чем в основу разных дефиниций кладутся типологически разные результаты языкового 

взаимодействия. 

В теории взаимодействия языков в свете проблемы языковых контактов Вайнрах 

определяет интерференцию, как «случай отклонения от норм любого из языков, которые 

происходят в речи двуязычных...вследствие языкового контакта» [4, с. 204]. В данной связи 

Вайнрах выделяет три вида интерференции: 

- фонетическую - отождествление фонемы вторичной системы с фонемой первичной 

и воспроизведение ее по фонетическим правилам первичного языка; 

- грамматическую — влияние морфологической системы одного языка на 

морфологическую систему другого; 

- лексическую - воздействие словаря одного языка на словарь другого. 

«Если два языка попеременно используются в речи одного и того же носителя языка, 

то они будут находиться в контакте. Следовательно, местом контакта надо считать самого 

носителя языка, который порождает тексты на одном и втором языке». Следствием кон 

тактирования языков часто является интерференция, т.е. «случаи отклонения от нормы 

каждого языка, происходящие в речи билингвов в результате их знакомства с более чем 

родным языком» [5, с.35]. С первых дней изучения иностранного языка обучаемые 

становятся на путь двуязычия, они являются «местом» языкового контакта, пытаются 

сопоставлять языки, переводить с одного языка на другой, включают в изучаемый язык 

элементы родного языка, а это приводит к интерференции. «Чем больше различий между 

языковыми системами, то есть чем многочисленнее взаимоисключающие формы и модели 

в каждом языке, тем больше возникает проблем при его изучении и тем более вероятно 

возникновение интерференции» [5, с. 1-2]. 

Во время изучения иностранного языка, в условиях искусственного двуязычия, 

родной язык (L1,) оказывает сильное интерферирующее влияние на изучаемый (L2). Л.В. 

Щерба отмечал, что усвоение иностранного языка «в условиях отсутствия иностранного 
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окружения» должно строиться «на систематическом сравнении» иностранной фонетики и 

родной, а также «на основе сознательного отталкивания от родного языка» [6,с.56]. Обладая 

устойчивыми навыками восприятия и воспроизведения звуков первичного (родного) языка, 

обучаемый и начинающий переводчик в сфере профессиональной коммуникации 

используют имеющиеся в памяти фонетические, лексические, грамматические, 

персептивные эталоны родного языка, что приводит к звуковым, фонологическим и 

фонетическим отклонениям от норм изучаемого языка, или интерференции. Зная 

грамматический строй контактирующих языков, можно предсказать, какой будет 

морфологическая и синтаксическая интерференция и как ее избежать. Следует заметить, что 

интерференция проявляется неизбежно при овладении иностранным языком, но явление 

интерференции сохраняется и при изучении последующих языков, а влияние на 

последующие изучаемые языки оказывает уже не только родной, но и второй язык. При 

изучении второго и последующих языков последние могут оказывать интерферирующее 

влияние на родной язык на различных уровнях: фонологическом (интонация), фонетиче-

ском (артикуляция), грамматическом (порядок слов) и т.д.  

А также Константин Дмитриевич Ушинский отмечал, что «Изучение иностранных 

языков не должно никогда начинаться слишком рано и никах не прежде того, пока будет 

заметно, что родной язык пустил глубокие корни в духовную природу дитяти. Постановить 

какой-нибудь общий срок в этом отношении нельзя. С инным ребенком можно начать 

изучение иностранного языка в 7 или 8 лет (никогда не ранее) с другим  в 10-и 12; с детьми, 

обладающим крайне  слабой воспримчивостью, лучше не начинать никогда; иностранный 

язык только подавить оканчательно и без того слабые его способности. Изучение  того или 

другог иностранного языкадолжно идти по возможности быстро, потому что в этом 

изучении ничто так не важно, как беспрестанное упражнение и повторение, 

предупреждающее забвение» [7, с.32].   

Л.В. Щерба в прямую зависимость от характера билингвизма ставил природу 

результатов актов перенесения единиц одного языка в другой, не называя это 

интерференцией. Он выделял «заимствования в собственном смысле слова, сделанные 

данным языком из иностранных языков» и «изменения в том или ином языке, которым он 

обязан влиянию иностранного языка», а также «факты, являющиеся результатом 

недостаточного усвоения какого-либо языка» [8, с 63]. Отсюда следует, что с точки зрения 

теории взаимодействия языков, заимствование, отождествляемое с интерференцией, можно 

рассматривать и как случай нарушения языковой нормы на лексическом уровне в процессе 

языкового контакта и как результат такого нарушения. Подобные параметры можно 

применить и к интернациональной лексике, в свою очередь также возникающей в ходе и 

результате языковых контактов и воздействующей на лексическую систему языка-

реципиента. Билингвизм также является одной из важнейших характеристик возникновения 

интернациональной лексики, так как для возникновения необходимы как минимум два 

соприкасающихся языка. Интерес представляет взаимоотношение заимствований и 

интернационализмов. Интернациональность предполагает общность языков (что не 

является необходимым условием для возникновения заимствований), культуры и их 

сближение. Говоря о сближении культур, надо отметить в качестве источника возникно-

вения интернационализмов языковой контакт, который является также источником 

появления заимствований.  Вайнрах считал, что «два или несколько языков находятся в 

контакте, если ими попеременно пользуется одно и то же лицо» [9, с. 193].  

Чем большее количество языков воспринимает слово без принципиальных 

изменений в звуковой форме и семантическом наполнении, тем больше вероятности 

говорить о его интернационализации. Анализ процесса изучения иностранных языков, 

межъязыкового общения, сделанные отечественными и зарубежными учеными о том, что 

языки оказывают влияние друг на друга, а результатом этого влияния могут быть перенос, 
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заимствование и конвергенция, связанные с интерференцией. Полиэтническая среда благо-

приятствует усвоению чужих языков. А далее в зависимости от целей утверждают одну из 

моделей: обучение по переходной программе, т.е. с постепенным переходом на 

доминантный неродной язык, по программам поддерживающим, т.е. направленным на 

удержание родного языка, и программам обогащающим, обеспечивающим преподавание на 

трех языках с целью развивать второй и третий языки, ведущим к достижению достаточной 

компетенции на неродных языках. 
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Мақалада адвокаттың және адвокатура институтының мәртебесі 

анықталып, азаматтық істер бойынша өкіл-адвокаттың өкілеттіліктері, 

адвокаттың азаматтық процестегі қызметінің құқықтық негіздері, адвокаттардың 

біліктілігін арттыру тәртібі және ережелері, азаматтық процесстегі өкілдіктің 

ерекшеліктері және өкілдік жүзеге асырылатын құжаттар анықталды 

Тірек сөздер: адвокаттық қызмет, адвокатура, азаматтық процесс, 

тараптардың жарыспалылығы, жеке және заңды тұлғалар, заң консультациясы, 

адвокаттың көмекшілері, адвокат-өкіл, даулы құқықтық қатынастар, 

конституциялық құқық, адам құқықтары 

 

В статье определен статус адвоката и института адвокатуры,  определены 
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полномочия адвоката-представителя по гражданским делам, правовые основы 

деятельности адвоката в гражданском процессе, порядок и условия повышения 

квалификации адвокатов, особенности представительства в гражданском процессе и 

документы, на основе которых оно осуществляется  

Ключевые слова: адвокатская деятельность, адвокатура, гражданский 

процесс, состязательность сторон, физические и юридические лица, юридические 

консультации, помощники адвокатов, адвокат-представитель, спорные 

правоотношения, конституцион ное право, права человека  

 

Тhe article defines the status of a lawyer and the institution of the bar, defines the 

powers of a lawyer-representative for civil cases, the legal basis for the activities of a lawyer 

in a civil procedure, the procedure and conditions for advanced training of lawyers, features 

of representation in a civil procedure and documents on the basis of which it is carried out 

Key words: advocacy, advocacy, civil litigation, competition of parties, individuals and 

legal entities, legal advice, assistant advocates, attorney-representative, contentious legal 

relationship, constitutional law, human right 

 

Адам мен азаматтың құқығына кепiлдiк беретiн Негiзгi заңның конституциялық 

ережелерiнiң арасында маңызды конституциялық принцип ретiнде қолданылатын бiлiктi 

заң көмегiн алу құқығы ерекше орын алады. Атап айтқанда, Қазақстан Республикасы 

Конституциясының 13-бабының 3-тармағында әрбiр адамның бiлiктi заң көмегiн алуға 

құқығының бар екендiгi тiкелей көрсетiлген [1].  

Азаматтық іс жүргізуде өкілдік институтын нығайтып, жетілдірген адвокаттық 

қызмет және адвокатура туралы Заңның қабылдануы мен азаматтық сот ісін жүргізуде 

өкіл-адвокат қызметінің конституциялық және процессуалды негіздерін, тараптардың 

жарыспалылығы мен тең құқықтығы сынды конституциялық және процессуалды 

бастауларды, азаматтық-процестік қызметтің бұл субъектісінің өкілеттіліктері шеңберін, 

адвокатты ерекше кәсіби өкіл ететін факторларды басшылыққа ала отырып сенім 

білдірушіге білікті заң көмегін көрсетудегі адвокат-өкілдің ролін анықтау қажеттілігі 

туындады.  

Сөйтіп, азаматтардың білікті заң көмегін алу құқығын қамтамасыз етуге тиісті 

құқық қорғау жүйесінде адвокатураға маңызды орын беріледі. Адвокатураның негізгі 

ұйымдық-құқықтық нысаны – адвокаттар алқасы – білікті заңгерлердің кәсіби ұйымы. 

Оның міндеті жеке және заңды тұлғаларға заң көмегін көрсету, құқықтар мен заңды 

мүдделерді, заңдылықты сақтау мен нығайтуға, сондай-ақ заңдарда көзделген кейбір 

өзге міндеттерді атқаруға жәрдемдесу болып табылады. Адвокаттар алқасы 

адвокатураның шынайы өзін-өзі басқаруын, адвокаттардың кәсіби шеберлігін, олардың 

құқықтық және әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етуге көмектеседі. 

Жеке адамның құқығын қандай да бір қол сұғушылықтан қорғау, заңдылық үшін 

күрес және сот төрелігіне көмектесу – адвокаттық қызметке үлкен саяси-әлеуметтік 

маңыз береді. 

Қазiргi уақытта Қазақстанда адам және азаматтың құқығын қорғау жөнiндегi 

мiндеттердi атқаратын әртүрлi мемлекеттiк және мемлекеттiк емес органдар, мекемелер 

мен қоғамдық ұйымдардың бар екендiгiн атап өткен жөн. Мысалы, соттар, прокуратура, 

iшкi iстер, әдiлет органдары жоғарыда аталған құқық қорғау мiндеттерiн бiр-бiрiмен 

тығыз байланыс жасай отырып атқарады. Алайда осы мiндеттердi табысты жүзеге асыру 

адвокатура сияқты қоғамдық-құқықтық институтсыз мүмкiн емес. Қазақстандық 

заңнамада адвокатура ешбiр жерде құқық қорғау органы ретiнде көрсетiлмесе де, ол iс 

жүзiнде құқық қорғау қызметi мiндетi атқарады. Әдетте, құқық қорғау қызметi ретiнде 

бiз азаматтар мен ұйымдардың құқығы қорғауды мақсат ететiн және заңға сәйкес заңдық 

әсер ету шараларын қолдау жолымен арнайы мемлекеттiк органдар жүргiзетiн және олар 
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белгiлеген тәртiп мүлтiксiз сақталатын қызметтi түсiнемiз. 

Құқықтық реформа шеңберінде күштi мамандандырылған адвокатура құрылды, 

1997 жылдың 5 желтоқсанында қабылданған  «Адвокаттық қызмет туралы» заңын бұл 

процесстің алғышарты деп айтуға болады [2].   

Адвокат – міндетті түрде адвокаттар алқасының мүшесі болып табылатын және 

«Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан Республикасының 2018 жылғы 

5 шілдедегі № 176-VІ ҚРЗ Заңымен реттелетін адвокаттық қызмет шеңберінде кәсіптік 

негізде заң көмегін көрсететін Қазақстан Республикасының азаматы. Жоғары заң білімі, 

заңгер мамандығы бойынша кемінде екі жыл жұмыс тәжірибесі бар және адвокаттық 

қызметті жүзеге асыру құқығына лицензия алған адам адвокат бола алады [3]. 

Конституцияның бiлiктi заң көмегiн алуда азаматтар мен ұйымдарға кең және тең 

мүмкiндiк беретiндiгiн атап өткен жөн. Конституциялық нормаларға сүйене отыра, 

«Адвокаттық қызмет туралы» Қазақстан Республикасы заңында адвокаттардың кәсiби 

заң бiлiмiн қажет ететiн мәселелер бойынша консультациялар, түсiндiрмелер, кеңестер 

мен жазбаша қорытындылар беретiндiгi; талап қою арыздарын шағымдары мен басқа да 

құқықтық сипаттағы құжат тарды жасайтындығы, азаматтық сот жүргiзу iстерiне 

қатысатындығы; азаматтар мен ұйымдарға өзге де заң қызметiн көрсететiндiгi тiкелей 

айтылған.  

Сөйтiп, адвокаттар кәсiби қызметiнiң мазмұны нақ осы заң көмегiн көрсету болып 

табылады. Өз кезегiнде адвокат көрсететiн заң көмегi консультациялар, түсiндiрмелер 

беру, талап қою арыздарын, шағымдар мен құқықтық сипаттағы өзге құжаттарды жасау, 

сот iсiнде, сондай-ақ одан тысқары басқа iс-әрекеттердi белсендi жасау жолымен 

азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен мүддесiн қорғаудың барлық заңды 

құралдары мен әдiстерiн пайдалану болып табылады. 

Қасақана қылмыс жасағаны үшiн сотталған, белгiленген тәртiппен әрекетке 

қабiлетсiз немесе әрекетке қабiлеттiлiгi шектеулi деп танылған, адвокаттар алқасынан 

шығарылған, тәртіптік жағымсыз әрекет жасағаны үшін құқық қорғау органдарынан 

босатылған адам - босатылған күнінен бастап бір жыл бойы адвокат бола алмайды. 

Адвокаттың көмекшiлерi мен тағлымдамадан өтушiлерi болуы мүмкiн. Адвокаттың 

көмекшiлерi еңбек шартының (келiсiм-шартының) негiзiнде заң консультациясында, 

адвокат кеңсесiнде немесе адвокаттық қызметпен жеке-дара айналысатын адвокаттың 

жанында жұмыс iстей алады. Адвокаттың көмекшiлерi адвокаттың нұсқаулары бойынша 

және соның жауапкершiлiгiмен адвокаттың тапсырмаларын орындауға құқылы. 

Жоғары заң білімі бар Қазақстан Республикасының азаматтары  ғана адвокаттың 

тағылымдамадан өтушілері бола алады. Тағылымдамадан өтушілер тағылымда туралы 

шарттың негізінде адвокаттарда тағылымдамадан өтеді. Тағылымдамадан өтуші 

ретіндегі жұмыс кезеңі заң мамандығы бойынша жұмыс стажына есептеледі. 

Тағлымдаманың тәртiбiн, мерзiмi мен шарттарын адвокаттар алқасы белгiлейдi [4]. 

Адвокатураның міндеттері: азаматтар мен ұйымдарға заң қызметін көрсету, 

азаматтар мен ұйымдардың құқықтарын және зңды мүдделерін қорғауға жәрдемдесу, 

заңдылықты сақтау болып табылады. 

Қазақстан Республикaсындағы адвокатура адамның өз құқықтарын, 

бостандықтарын сотта қорғауға және бiлiктi заң көмегiн алуға мемлекет кепiлдiк берген 

және Қазақстан Республикасының Конституциясымен баянды етiлген құқығын жүзеге 

асыруға жәрдемдесуге арналған. Адвокатура түрлі  iстер бойынша қорғау, азаматтық, 

әкiмшiлiк және басқа да iстер бойынша өкiлдiк ету, сондай-ақ азаматтардың құқықтарын, 

бостандықтары мен заңды мүдделерiн, сондай-ақ заңды тұлғалардың құқықтары мен 

заңды мүдделерiн қорғау мен iске асыруға жәрдемдесу мақсатында заң көмегiнiң өзге де 

түрлерiн көрсету жөнiндегi адвокаттардың қызметiн ұйымдастырады. 

Адвокаттық қызмет шеңберiнде адвокаттар көрсететiн заң көмегi кәсiпкерлiк 

қызмет болып табылмайды. 
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Адвокатураның ұйымдастырылуы мен қызметi: 

1) адвокаттардың өз қызметiн жүзеге асыру кезiндегi тәуелсiздiгi; 

2)адвокаттық қызметтi заңдарда тыйым салынбаған әдiстермен және құралдармен 

жүзеге асыру; 

3)заң актiлерiнде тiкелей көзделген жағдайларды қоспағанда, прокур атура, 

соттар, анықтау және алдын ала тергеу органдары, басқа мемлекеттiк органдар, өзге 

ұйымдар мен лауазымды адамдар тарапынан адвокаттардың қызметiне араласуға жол 

бермеу;  

4)кәсiби мiнез-құлық нормаларын ұстану және адвокаттық құпияны сақтау 

қағидаттарына негiзделедi. 

«Адвокаттық қызмет және заң көмегі туралы» Қазақстан Республика сының 

Заңына сәйкес адвокат көмек сұрап келген адамға ол мұқтаж болған кез келген заң 

көмегiн көрсетуге құқылы. Адвокат өзiне өтiнiш жасаған адаммен заң көмегiн көрсету 

туралы өз атынан келiсiм жасасады. Адвокат немесе өкiл ретiнде әрекет жасай отырып, 

iс жүргiзу заңына сәйкес барлық соттарда, құзыретiне тиiстi мәселелердi шешу кiретiн 

мемлекеттiк, өзге де органдар мен ұйымдарда заң көмегiн сұрап өтiнiш жасаған 

тұлғалардың құқықтары мен мүдделерiн қорғауға және бiлдiруге, барлық мемлекеттiк 

органдардан және мемлекеттiк емес ұйымдардан адвокаттық қызметтi жүзеге асыруға 

қажеттi мәлiметтердi сұратуға, заң көмегiн көрсету үшiн қажет нақты мәлiметтердi 

дербес жинауға және дәлелдер табыс етуге, көмек сұрап өтiнiш жасаған адамға қатысты 

материалдармен, соның iшiнде iс жүргiзу құжаттарымен танысуға және олардағы 

ақпаратты заң актiлерiнде тыйым салынбаған кез келген тәсiлмен белгiлеп алуға, iске 

қатысуға жiберiлген сәттен бастап жолығулар санын, олардың ұзақтығын шектемей және 

мұндай жолығулардың құпиялығын қамтамасыз ететiн жағдайларда өзi қорғайтын 

адаммен оңаша жолығып тұруға, заң көмегiн көрсетуге байланысты туындайтын және 

ғылым, техника, өнер мен басқа да қызмет салаларында арнайы бiлiмдi қажет ететiн 

мәселелердi түсiндiру үшiн шарттық негiзде мамандардың қорытындыларын сұратуға, 

өтiнiштер мәлiмдеуге, сондай-ақ көмек сұрап өтiнiш жасаған адамдардың құқықтарына 

және заңдармен қорғалатын мүдделерiне қысым жасайтын өзге де лауазымды 

адамдардың әрекеттерiне белгiленген тәртiппен шағым жасауға, мемлекеттiк 

құпияларды құрайтын ақпаратпен, сондай-ақ әскери, коммерциялық, қызметтiк және 

заңмен қорғалатын өзге де құпияны қамтитын ақпаратпен, егер бұл анықтау, алдын ала 

тергеу кезiнде және сотта қорғау немесе өкiлдiк ету үшiн қажет болса, заң актiлерiнде 

көзделген тәртiппен танысуға, заң көмегiн сұрап өтiнiш жасаған адамдардың құқықтары 

мен заңды мүдделерiн қорғаудың заңдарда тыйым салынбаған барлық құралдары мен 

тәсiлдерiн пайдалануға, заңдарға қайшы келмейтiн өзге де әрекеттердi жасауға құқылы.  

Мемлекеттiк орган немесе лауазымды адам адвокаттың заң көмегiн сұрап өтiнiш 

жасаған адамның мүддесiн бiлдiру құқығын танудан бас тарта алмайды. Адвокаттың 

мiндеттi сақтандыру қаражаты есебiнен жүзеге асырылатын мемлекет кепiлдiк берген 

әлеуметтiк қорғалуға құқығы бар. 

Адвокатқа белгілі бір міндеттер де жүктелген. Адвокат заң талаптарын сақтауға, 

адвокатураны ұйымдастыру мен оның қызметiнiң принциптерiн басшылыққа алуға, 

кәсiптiк мiнез-құлық нормаларының талаптары мен адвокаттық құпияны сақтауға 

мiндеттi.  

Адвокаттар кем дегенде үш жылда бір рет біліктілігін арттырады. Адвокаттардың 

біліктілігін арттырудың мақсаты – заманауи талаптарға сәйкес теориялық  білімді және 

тәжірибелік дағдыларды жаңарту, сондай-ақ, осыған дейін алынған білімдер мен 

дағдыларды онан әрі жетілдіру. Адвокаттың біліктілігі адвокаттың таңдауы бойынша 

кәсіби, жоғарғы және жоғарғы оқу орыннан кейінгі  білім беру бағдарламаларын, 

қосымша білім беру жөніндегі оқу бағдарламаларын жүзеге асыратын білім беру 

ұйымдарымен, академия лармен, ғылыми ұйымдармен, біліктілікті арттыру 
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институттармен, меншік нысанына және ұйымдастыру-құқықтық нысанға байланыссыз 

заңды тұлғалар мен, заңды тұлғалардың филиалдарымен, сондай-ақ, заңды тұлғаны 

құрмай әрекет ететін жеке кәсіпкерлермен, аумақтық адвокаттар алқаларының және 

Республикалық адвокаттар алқасының жанындағы біліктілікті арттыру орталық тармен, 

бір немесе бірнеше біліктілікті арттыру бағдарламаларын жүзеге асыра тын 

адвокаттармен, аумақтық адвокаттар алқасында немесе Республикалық адвокаттар 

алқасында аккредиттелген біліктілікті арттыратын өзге де ұйым дарда  жүзеге 

асырылады. Қазақстан Республикасының заңнама сының талапта рына сәйкес 

адвокаттардың біліктілігін арттыруды жүзеге асыру барысында жазбаша шарт жасалады 

[5]. 

Адвокаттардың біліктілігін арттыру адвокат өзі таңдап алған біліктілікті арттыру 

бағдарламасына сәйкес жүзеге асырылады. Бағдарламаның мәніне байланысты, 

қажеттіліктер мен мүмкіндіктерді есепке ала отырып  адвокат тардың біліктілігін 

арттыру Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес кез келген нысанда жүзеге 

асырылады. Адвокаттардың біліктілігін арттырудың ұзақтығы тиісті біліктілікті арттыру 

бағдарламасына сәйкес белгіленеді.  

Жеке және заңды тұлғаларға азаматтық істерді қарау кезінде көмек көрсетіп, 

мүдделерін білдіре отырып адвокаттар істі оңға дәл сәкестікпен дұрыс шешуге 

жәрдемдеседі. Азаматтық процесте қатысушылардың азамат тық заңнама нормаларын 

білмегендіктен өз құқықтарын жүзеге асыру жолдары туралы қате пікірде болатын 

оқиғалар да кездеседі. Мұның арты уақыттың жоғалуына, денсаулықтың төмендеуіне 

және сот дауын шешу үшін артық қаражаттың жұмсалуына әкеліп соғады. Бұл мәселе 

қолданыстағы заңнама шегінде басқа әдістермен шешілуі мүмкін. Осы жағдайда 

адвокаттың  білікті көмегі тұлғаға өз құқықтары мен мүдделерін қорғаудың өте тиімді 

жолдарын таңдауға мүмкіндік береді. 

Кез келген қол сұғушылық пен тәртіп бұзушылықтың кімнің тарапынан 

болғандығына қарамастан, азаматтардың құқықтары қорғау жөніндегі өз міндетін 

адвокаттар заңда көзделген барлық құралдармен және әдістермен жүзеге асырылады. 

Бұл заңгерлік мәселелер бойынша консультация беру азаматтардың және меншік 

нысанына қарамастан заңды тұлғалардың тапсыр масы бойынша сотта өкілдік ету, 

талапкердің, жауапкерлердің және өзге тұлғалардың өкілі ретінде азаматтық істерді сот 

талқылауына қатысу, сондай-ақ өзге де заң көмегін көрсету (оның ішінде заңды 

тұлғалардың құрылтай құжат тарын даярлау, келісім шарт жасау және т.б.). 

Азаматтық іс жүргізу құқығы мен міндеттеріне ие болу қабілеттігі (азаматтық іс 

жүргізу құқық қабілеттігі материалдық құқық субъектілері болып табылатын барлық 

азаматтар мен ұйымдар үшін тең дәрежеде танылады. Алайда процеске қатысу үшін жеке 

тұлғаларға азаматтық іс жүргізу құқық қабілеттігінің болуы жеткіліксіз, сонымен қатар 

оларды азаматтық іс жүргізуге әрекет қабілеттігі, яғни он сегіз жасқа толған, сотта 

құқықтарын өз іс-әрекетте рімен жүзеге және міндеттерін орындауға, іс жүргізуді өкілге 

тапсыру қабілеттігі болуға тиіс [6]. 

Сотта азаматтық істі қарау кезінде азаматтар мен ұйымдардың құқықтары мен 

мүдделерін білдіру – адвокаттық қызметтің маңызды жақтарының бірі. Өзіне өтінген 

тұлғаға азаматтық процесте олардың мүддесіне өкілдік ету жолымен білікті заң көмегін 

адвокаттың көрсету мүмкіндігі бір қатар шарттарға байланысты. Бұл шарттар 

адвокаттың сотта іс жүргізуді өзіне қабылдауна немесе одан бас тартуына ықпал етеді. 

Азаматтың сотта өз құқығын жеке қорғауын және өз ісін жүргізуде кәсіби өкілге 

– адвокатқа тапсыру  құқығының айырмашылығын ажырата білу керек. Егер мүдделі 

тұлға заңда белгіленген барлық жағдайда өзінің заңды құқықтары қорғау үшін сотқа 

жүгінуге құқықты болса, онда осындай тұлғалардың адвокатқа азаматтық сот ісінде 

өзінің өкілі болу туралы өтініші тек белгілі бір шарттарда ғана қанағаттандырылуы 

мүмкін. Әрбір сезікті тағылған айыптың ауырлығына қарамастан қорғану құқығы 
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қамтамасыз етілген. Құқықтық айқын дама түсінігі адвокаттың сенім білдіргеннің  

азаматтық істі жүргізу тапсыр масын мына жағдайларға ғана қабылдауын немесе бас 

тартуын білдіреді: егер оның клиент талаптарының немесе наразылықтарының 

заңдылығына көзі жетсе; заңмен рұқсат етілген және іс жүргізу жолымен  алынған шын 

дәлелде мелер тапсырылса істің заңи болашағы қолайлы шешілетін болса, ол даулы 

құқықтық мүдде мен оның қорғау құралдары ақталса және заңды болса. 

Адвокат тек өзіне заң көмегі үшін жүгінген тұлғаның заңды мүддесін қорғайды. 

Даулы мүдденің заңдылығы – бұл құқықтық айқындаманың алғашқы элементі, 

сондықтан бірінші кезекте, адвокат клиент талабының немесе наразылығының 

заңдылығы, яғни даулы мүдденің заңға сәйкестілігі немесе оның ережелеріне 

қайшылығы туралы мәселені айқындап алуға тиіс. Бұл үшін даулы құқық қатынасының 

мәнін, талаптың немесе наразылықтың материалдық құқықтық негізін зерттеу қажет [7]. 

Даулы қатынасты реттейтін заң ережесінің болмауы адвокаттың  іс жүргізуіне 

кедергі болып табылмайды, өйткені азаматтық процесте мүдделерді қорғау осыған ұқсас 

қатынасты реттейтін ортақ бастама мен принциптер негізінде де ықтимал. 
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Қазіргі уақытта көптеген математика мұғалімдері компьютерді өз 

сабақтарында жиі қолданады. АКТ-ны мектеп партасынан игеру қазіргі оқушылардың 

болашақ кәсіби дайындығының табыстылығын анықтайды. Компьютер мұғалім мен 

оқушы арасындағы электронды делдал болады. Яғни, математика пәнінің мұғалімі 

алдында жаңа проблемалар туындайды,ол жаңа техниканы меңгеріп, оқытудың қазіргі 
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заманғы ақпараттық ортасын пайдалануға негізделген жаңа әдістемелерді құруға 

тура келеді. Сыныпта ақпараттық технологияларды қолдану ең күрделі және 

жауапты іс болып табылады, өйткені бұл қазіргі сабақ өткізу технологиясына, 

сабақта оқу уақытын тиімді пайдалануға, компьютерлік жабдықтар мен 

бағдарламалық қамтамасыз ету жұмысының сенімділігіне қойылатын жоғары 

талаптарға байланысты.  

Тірек  сөздер: сандық білім беру технологиялары, математика, математиканы 

оқыту әдістемесі. 

 

В настоящее время многие учителя математики все чаще используют 

компьютер на своих уроках. Овладение ИКТ еще за школьной партой во многом 

определяет успешность будущей профессиональной подготовки нынешних учеников. 

Компьютер становится электронным посредником между учителем и учеником. 

Значит, перед учителем математики возникают новые проблемы, ему приходится 

осваивать новую технику и создавать новые методики преподавания, основанные на 

использовании современной информационной среды обучения. Использование 

информационных технологий в классе на уроке является наиболее сложным и 

ответственным делом, так как это связано с уже существующей, оформившейся 

технологией проведения урока, высокими требованиями к эффективному 

использованию учебного времени на уроке, к надежности работы компьютерного 

оборудования и программного обеспечения.  

Ключевые слова: цифровые образовательные технологии, математика, 

методика преподавания математики. 

 

Nowadays, many math teachers are increasingly using a computer in their lessons. 

Mastering ICT at the school desk largely determines the success of future professional training 

of current students. The computer becomes an electronic intermediary between the teacher and 

the student. So, before the teacher of mathematics there are new problems, he has to learn new 

techniques and create new teaching methods based on the use of modern information learning 

environment. The use of information technology in the classroom at the lesson is the most 

difficult and responsible thing, as it is associated with the already existing, formalized 

technology of the lesson, high requirements for the effective use of educational time in the 

classroom, to the reliability of computer equipment and software.  

Key word: digital educational technologies, mathematics, methods of teaching 

mathematics. 

 

За последние годы произошло коренное изменение роли и места персональных 

компьютеров и цифровых технологий в жизни общества. Без них уже невозможно 

представить современного человека. Цифровые технологии стали неотъемлемой частью 

общества и оказывают влияние на процессы обучения и систему образования в целом. 

На современном этапе развития трудно представить общество без компьютеров, поэтому 

одной из основных задач образования является введение человека в информационное 

пространство.  

Цель работы: поделиться опытом по вовлечению ученика в учебный процесс, 

для повышения качества обучения, для поддержания интереса к изучаемому материалу 

у учащихся, их активность на протяжении всего урока, обеспечить высокую степень 

дифференциации обучения и воспитания; повысить объем выполняемой работы на 

уроке; усовершенствовать контроль знаний; формировать навыки подлинно 

исследовательской деятельности; обеспечить доступ к различным справочным 

системам, электронным библиотекам, другим информационным ресурсам. 

Основной задачей современной школы является повышение эффективности и 
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качества образования, формирование информационной культуры как основы 

информатизации общества в целом, формирование творческой, всесторонне развитой 

личности. 

-сделать этот процесс интересным, с одной стороны, за счет новизны и 

необычности такой формы работы для учащихся, а с другой, сделать его увлекательным 

и ярким, разнообразным по форме за счет использования мультимедийных 

возможностей компьютеров; 

-индивидуализировать процесс обучения за счет наличия разно уровневых 

заданий, за счет погружения и усвоения учебного материала в индивидуальном темпе; 

ошибки, корректировать свою деятельность благодаря наличию обратной связи, 

в результате чего совершенствуются навыки самоконтроля; 

-осуществлять самостоятельную учебно-исследовательскую деятельность 

(моделирование, разработка презентаций, видеороликов и т.д.), развивая тем самым у 

школьников творческую активность.  

По данным исследований, в памяти человека остается: 

25% услышанного материала, 33% увиденного, 50% увиденного и услышанного,  

75% материала, если ученик вовлечен в активные действия в процессе обучения. 

Овладение цифровыми технологиями позволяют человеку быть успешным и 

востребованным обществом. 

Использование цифровых технологий дает возможность:  
-для повышения мотивации обучения; 

-для индивидуальной активности; 

-для формирования информационной компетенции; 

-для свободы творчества; 

-для интерактивности обучения. 

Применение цифровых технологий  на уроке математики позволяет: 

-более качественно реализовать принципы наглядности и доступности при 

обучении, воспитании; 

-эффективнее и интереснее  использовать время;  

- создавать проблемные ситуации, что активизирует познавательную 

деятельность учащихся; 

- усвоить базовые знания по предмету;  

- систематизировать усвоенные знания;  

- сформировать навыки самоконтроля;  

- сформировать мотивацию к учению;  

Цифровые образовательные ресурсы – это представленные в цифровой форме 

фотографии, видеофрагменты, статические и динамические модели, объекты 

виртуальной реальности и интерактивного моделирования, звукозаписи, символьные 

объекты и деловая графика, текстовые документы и иные учебные материалы, 

необходимые для организации учебного процесса.  

Требования к ЦОР: 

• Соответствовать содержанию учебника, нормативным актам Министерства 

образования и науки РК, используемым программам: 

• ориентироваться на современные формы обучения, обеспечивать высокую 

интерактивность и мультимедийность обучения;  

• обеспечивать возможность уровневой дифференциации и индивидуализации 

обучения;  

• предлагать виды учебной деятельности, ориентирующие ученика на 

приобретение опыта решения жизненных проблем на основе знаний и умений в рамках 

данного предмета;  

• обеспечивать использование как самостоятельной, так и групповой работы;  
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• содержать варианты учебного планирования, предполагающего модульную 

структуру;  

• превышать по объему соответствующие разделы учебника, не расширяя при 

этом тематические разделы;  

В процессе преподавания математики цифровые образовательные ресурсы могут 

быть использованы в различных формах:  

- мультимедийные сценарии уроков; 

- готовые учебные и демонстрационные программы; 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- внеурочная деятельность. 

Применение ЦОР предусматривает владение учителем компьютера, а также 

знание проектной методики. Учитель при подготовке ЦОРов к уроку учитывает 

особенности класса, темы и цели урока. Учитель испытывает радость, когда урок 

удается, но иногда возникают проблемы. Отметим положительные и отрицательные 

моменты при использовании цифровых образовательных ресурсов на уроках 

математики. 

По сравнению с традиционной формой ведения урока использование 

мультимедийных презентаций, высвобождает время на уроке, которое можно 

употребить для объяснения нового материала, отработки умений, проверки знаний 

учащихся, повторения пройденного материала [1].  

При умелом использовании компьютера на уроке учитель может преподносить 

большую по объему информацию интересно и наглядно. На уроках с применением 

компьютера у учащихся поднимается настроение, повышается интерес к предмету, 

концентрируется внимание. При проведении уроков с цифровыми информационными 

ресурсами учитель может охватить большой дополнительный материал. Учащиеся сами 

могут принимать участие в создании презентаций, которые они учатся выполнять на 

уроках информатики, а также они могут обратиться к помощи учителя математики. При 

этом у них развивается эстетический вкус к их оформлению. Такой подход полезен для 

общения учителя с учениками, несомненно, это большой плюс для развития навыков 

работы у учащихся в паре, в группе постоянного состава, в частности, и в коллективе 

вообще.  

Каждый  учитель математики  ставит перед собой задачу — заинтересовать 

каждого ученика своим предметом, научить самостоятельно решать различные 

математические задачи. Современный урок математики – это урок, на котором обучение 

ориентировано на развитие личности. Перед учителем встаёт вопрос: как построить 

урок, чтобы дать возможность развития продвижения в обучении всех детей, даже 

наиболее слабых [2].  

Настоящее время -  время информатизации математики, внедрения новейших 

компьютерных технологий. Современные информационные технологии – это не только 

новые технические средства, это новый подход к процессу обучения. Учитель становится 

организатором учебного процесса, познавательной активности учащихся. На таких 

уроках нет места пассивности. 

По мнению психолога, психотерапевта и педагога, исследующего «проблему 

человека» Уильяма ГЛАССЕРА – МЫ ВОСПРИНИМАЕМ                                                                                                            

10%  из того, что мы ЧИТАЕМ                                                                                                                                     

20%  из того, что мы СЛЫШИМ 

30%  из того, что мы ВИДИМ 

50% из того, что мы ВИДИМ и СЛЫШИМ                                                                                                  

70% из того, что ОБСУЖДАЕМ с другими 

80%  из того, что мы ИСПЫТЫВАЕМ лично 
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95%  из того, что мы ПРЕПОДАЕМ  кому-то еще [3] 

Я очень часто использую компьютерные презентации на уроках. Создаю 

презентации сама или пользуюсь готовыми, находя их в интернет пространстве.  Можно 

использовать презентацию для проведения самостоятельных работ, при подготовке к 

ЕНТ. На мой взгляд, не следует опираться только на возможности компьютера, хотя он 

предоставляет великолепные средства для наглядного и красочного представления 

информации по изучаемой теме, тексты основных определений и другие 

основополагающие сведения все же должны остаться у учащихся в виде "бумажной 

копии". Функции презентаций и рабочих тетрадей строго разделены и дублировать друг 

друга должны только там, где это действительно необходимо. 

За последние несколько лет персональные компьютеры перестали быть экзотикой 

и вошли в повседневную жизнь. В нашей стране, как и во всём мире, идёт вытеснение 

«ручного» умственного труда компьютерным. Как следствие – изменение ситуации на 

рынке труда. Одним из основных требований при приёме на работу становиться умение 

пользоваться компьютером. В связи с этим освоение компьютерных технологий должно 

происходить уже в школе, с тем, чтобы выпускник как можно быстрее включался в жизнь 

общества.  

В своей работе использую ЦОР на различных этапах урока:                                                                                                                

 при проведении устного счёта (возможность оперативно предъявлять задания 

и корректировать результаты их выполнения);  

 при изучении нового материала (иллюстрирование разнообразными 

наглядными средствами; мотивация введения нового понятия; моделирование); 

 при проведении самостоятельных работ (быстрый контроль результатов); 

 при решении задач обучающего характера (выполнение рисунков, отработка 

определенных навыков и умений); 

Проблема развития ученика является одной из сложнейших задач в 

педагогической практике. Решение этой проблемы зависит от того, на получение какого 

именно результата ориентируется учитель в своей работе. Критерием деятельности 

является конечный результат: либо дать ученику лишь набор по предмету, либо 

сформировать личность, готовую к творческой деятельности.  

В настоящее время, когда количество информации интенсивно увеличивается с 

каждым днём, важное значение для человека приобретает умение быстро её находить. 

Задача учителей сегодня - это не столько передача знаний, сколько обучение учащихся 

добывать их. Сейчас многие ОУ имеют доступ к Интернету и должны в полной мере 

использовать его в образовательном процессе.  Возможности колоссальные. Это и поиск 

практически любой информации, передача и получение её по электронной почте; 

общение в реальном времени; участие в телеконференциях, форумах, общение в чатах; 

использование ftp-архивов; дистанционные курсы, олимпиады, конкурсы, проекты; 

использование виртуальных библиотек, фондов музеев и др.  Таким образом, 

использование цифровых технологий позволяет оптимизировать воспитательный 

процесс, вовлечь в него обучающихся как субъектов образовательного пространства, 

развивать самостоятельность, творчество и критическое мышление. Учителю, 

занимающемуся воспитанием детей, нельзя оставаться в стороне от модернизации 

учебно-воспитательного процесса в рамках национального проекта «Образование». [3] 

Как показывает практика, без новых информационных технологий уже 

невозможно представить себе современную школу. Занятия с использованием 

презентаций становятся привычными для учащихся школы, а для учителей становятся 

нормой работы – это, на мой взгляд, является одним из важных результатов 

инновационной работы в практике работы педагога. 

Творческая деятельность учащихся не ограничивается приобретением нового. 

Работа будет творческой, познавательной, когда в ней проявляется замысел учащихся, 
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ставятся новые задачи и самостоятельно решаются при помощи приобретенных знаний. 

Работа в кружках, решение интересных, занимательных задач воспитывает устойчивый 

интерес к изучению математики. Показателем данной работы являются результаты 

муниципальных, районных конкурсов.  

Ученики посещают кинотеатры, просматривают мультимедийные презентации, 

медиапроекты, а также ходят на дискотеки, вечера. Всё это организуется и проводится с 

использованием цифровых технологий. Таким образом, применение цифровых 

образовательных ресурсов на уроках позволяет отметить положительные стороны: 

+ учет индивидуальных особенностей учащихся; 

+ развитие творческих способностей школьников; 

+ воспитание интереса к предмету  

+ обеспечение качественного усвоения программного материала. 
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Кім де болса белгілі бір қоғамда өмір сүреді. Адам мен қоғам – егіз ұғым. Қоғам – 

адамдар арасында тарихи қалыптасқан саяси-әлеуметтік байланыстар мен 

қатынастардың тұрақты жүйесі. Қоғам өзінің заңды ерекшеліктерімен адамның іс-

әрекеттері арқылы айшықталады, дамиды. Адамдардың іс-әрекеттері қоғам 

дамуының объективті заңдарына бағынады. Ол заңдардың дұрыс-бұрыстығын 

түйсініп, әрекет ету ерекшеліктерін түсініп білетін ерекше дарынды адамдар – 

тұлғалар, қоғам қайраткерлері.  

Бұл мақалада қоғам қайраткерлері Т.Жүргенов пен І.Қабыловтардың өмірбаяны 

мен ғылыми еңбектері салыстырылып, талданады. Сондай-ақ қос алыптың  

өміржолдарының рухани ұқсастығы да нақты деректер арқылы беріліп, болашақ 

жастарға үлгі ретінде айтылады. 

Тірек сөздер: әдебиет, мәдениет, тұлға, рухани, сенім, тіл, мұра, философия, дін, 

дәріс.  

 

Кто бы ни был живет в обществе. Человек и общество два родственных 

понятия. Общество-стабильная система исторически установившихся  политически-

социальных связей и отношений. Общество совершенствуется благодаря особенностям 

законов развития человеческих отношений. Человеческие отношения зависят от 

объективных законов развития общества. Личности, общественные деятели – это 
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особенно талантливые люди, понимающие истинное значение этих законов. К таким 

личностям относятся Т.Жургенов и И.Кабылов. Эти два столпа поэзии внесли 

неоценимый вклад в в казахскую культуру и казахскую  литературу. В статье 

описываются жизненый путь и научные трудыТ. Жургенова и И. Кабылова, а также 

прослеживается духовное единство этих великих мастеров поэтического слова. 

Ключевые слова: литература, культура, фигура, духовность, вера, язык, 

наследие, философия, идеология, лекция.  

 

Whoever was lives in society. A man and society are twofamily concepts. Society is the 

stable system historic allyestablished politically social connections and relations. 

Society improves due to the features of laws of developmentof human relations. Human relati

ons depend on the objectivelaws of development of society. Personalities, publicmen, areespe

cially talented people understanding the truth value ofthese laws. T.Dzurgenov and I.Kabilov 

behave to suchpersonalities. These two pillars of poetry brought in aninvaluable contribution to 

in the Kazakh culture and Kazakhliterature. A position in life and scientific works of 

T.Dzurgenov аnd I.Kabilov аre described in the article, andalso spiritual unity of these great 

masters is traced poetic.  

Key words: literature, is a culture, figure, spirituality, faith, language, heritage, 

philosopher, ideology,  lecture.  

 

Кім де болса белгілі бір қоғамда өмір сүреді. Адам мен қоғам - егіз ұғым. Қоғам - 

адамдар арасында тарихи қалыптасқан саяси-әлеуметтік байланыстар мен 

қатынастардың тұрақты жүйесі. Қоғам өзінің заңды ерекшеліктерімен адамның іс-

әрекеттері арқылы айшықталады, дамиды. Адамдардың іс-әрекеттері қоғам дамуының 

объективті заңдарына бағынады. Ол заңдардың дұрыс-бұрыстығын түйсініп, әрекет ету 

ерекшеліктерін түсініп білетін ерекше дарынды адамдар – тұлғалар, қоғам 

қайраткерлері.  

Т.Жүргенов пен І.Қабылов.  

Қос алып.  

Қос тағдыр.   

Бұлар халқымыздың рухани-мәдени, оқу-білім саласын әр қилы замандар мен 

саяси жүйе жағдайында өрге сүйреген қайраткерлер. «Елім», «жұртым» деп жан 

айқайымен жанын оққа да, отқа да тосқан Күрескерлер. Жоқты бар қылған, барды зор 

қылған Жасампаздар. Сол жасампаздық, туындыгерлік еңбектерімен есімдері ел есінде 

мәңгі қалған арыс Тұлғалар! Тарих оларға, белгілі ақынның образды сөзімен айтқанда, 

«бір мезгілде әрі ағартушы, әрі жарық түсіруші» міндетін жүктеді. Ал олар бұл берілген 

жүктемені кеудеден жандары шыққанша абыроймен атқарып кетті. Дүниеде өз 

бойындағы жаратылыс сыйлаған талант өртіне өртеніп өлгендер, өнер салмағын көтере 

алмай мертігіп ажал тапқандар аз емес. Қарап отырсақ, солардың көбі жиырма бес пен 

қырықтың арасында, ой мен қырды бірдей шарлап тұрған шағында қыршын кеткен 

арыстар.  

Осы арыстардың ішінде біз сөз еткелі отырған екі алып Т.Жүргенов пен 

І.Қабыловтар – Қайраткерлік пен Қаламгерлікті таразының басындай тең ұстаған 

Алыптар. 

Бұл екі қоғам қайраткері де қазақ мемлекетінің қалыптасуына, тәуелсіздігіміздің 

тұғырлы болуына өлшеусіз үлестерін қосқан. Бір ерекшелігі, екі тұлға да бір жердің 

тумасы. Екеуі де – Сарғасқа руынан. Туған жерлері – Т.Жүргенов - Жалағаштың 

«Жаңаталап» кеңшарынан болса, І.Қабылов «Мәдениет» кеңшарынан. Бір жердің суын 

ішіп, бір ауадан тыныс алған қос алыптың тағдырлары мен өмір жолдары да ұқсас. Екі 

алып арасында басқа қандай ұқсастық бар десеңші... 

Меніңше,ең үлкен ұқсастық екеуінің арасында ағаның ініге деген қамқорлығы, 
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інінің ағаға деген ізеттілігі, силастығы жатқан сияқты.  Сонымен бірге қызмет жасаған 

орталары, рухани жағынан екеуінің тең түсіп жатуы, әдебиет пен өнерге деген 

көзқарастары, Қазақстанда мектеп ашу ісіне де ең алғашқылардың бірі болып атсалысуы,  

қазақ ұлтына деген сүйіспеншілігі, осындай өздерін аямай жан қиярлықпен жұмысқа 

шын берілулері деп атар едім.  

Алдымен жаңа үкімет құрылғанда екеуі де оның белсенді мүшелері болды, қазақ 

мемлекетінің құрылуына бар күш-жігерлерін салды. Соңдарына өшпестей із қалдырды. 

Екі тұлға да өздері құрысқан үкіметтің қиянатын көріп, кеңестік жүйе саясатының 

құрбаны болды. Екі тұлғаға тағылған жала да ұқсайды, екеуі де арасы бірнеше күн ішінде 

1938 жылы ақпан айында Алматы түбіндегі Боралдай маңында атылды [1, 44б.]. 

Боздақтар 1957 жылы 18-сәуірінде КСРО Жоғары сотының Әскери комиссиясының 

шешімімен ақталды.  

Т.Жүргенов 1926 жылы Ташкентте арнайы орта білімді мұғалімдер даярлайтын 

Халық ағарту институтының орнына ашылған Қазақ педагогика институтының ректоры 

болды. Педагогика институты ұзамай Алматыға көшіріледі де, ол Орта Азия мемлекеттік 

университетінің мемлекеттік право бойынша ғылыми қызметкері болып жұмыс 

жасайды. ВКП (б) Орталық Комитетінің Орта Азия бюросы оны мемлекеттік шаруаларға 

жұмсауды қажет деп ұйғарады. 1929 жылы Жүргенов Тәжік АССР-інің Қаржы жөніндегі 

халық комиссары, 1930-1933 жылдары Өзбек ССР Халық ағарту комиссары болды. Ол 

осы қызметінде ҚазақАССР-іне шақырылғанша істеді.  

Темірбек Жүргенов Қазақстанда орта білім беру жүйесінің қалыптасуы мен 

дамуына ерекше үлес қосты. Ол 1933-1937 жылдар аралығында халық ағарту комиссары 

қызметінде жүріп «Темір нарком»  4 мыңнан астам мектеп салдырып, қазақтың 

«Луначарскийі» атанады.  

Сонымен қатар, «Қазақ университетін құру жөнінде» [2,3б.], «Мектептің түрі, тілі 

туралы» деген еңбегінде, Осы күні кейбіреулер (оның ішінде оқу комиссариатының 

кісілері де) аудандағы мектептер жайында әңгіме қозғайды. Олардың ойынша, жалғыз 

кемшілік ауыл мектебінде, ал басқа жер жақсы болып көрінеді. Менің ойымша, оқу 

жұмысының жалғыз ақсап отырған жері ауылда ғана емес, бар мәселені «Оқу жұмысы 

қалай қойылуы керек» деп тексерген жөн. «Мектептің түрі, тілі» деген мәселе 

Қазақстандағы қай оқу орындарының да алдында тұр. Біздің республиканың оқу 

жолындағы бар жұмысы жалғыз бастауыш, орта мектептермен бітпейді. Біздің оқу 

жолында көздеген нысанымыз – қазақ еңбекшілерін жалпы мәдениетке жеткізу. Олай 

болса, бастауыш және орта оқумен қатар жоғары оқу жөнінен де қам қыла отыруымыз 

керек. Мұнан Қазақстанда жалпы оқу жұмысы қалай қойылуы керек? - деген сауал 

туады. Қазақ еңбекшілерін жалпы мәдениетке жеткізу деген не? Ол барлық жер жүзіндегі 

өнер білімді қазақ тілінде оқитын етіп, халыққа жеткізу деген сөз. Олай болса, бізде 

бастауыш та, орта да, жоғарғы да оқу орындары өз тілімізде болуы керек. Оқу 

орындарының барлығында да оқу қазақша болғанда барып, жер жүзінің өнер біліміне 

қазақтың қолы жетеді, - [3,23б.] деп жазды. Қазақтың білім саласындағы болашағына 

алаңдаған Т.Жүргеновтің балабақша, мектеп, жоғарғы оқу орны мәселесіндегі 

зерттеушілік қабілетінің жоғары екенін көрсетеді.  

Сонымен қатар Т.Жүргенов қазақтың тұңғыш музыкалық театрының ашылуына 

мұрындық болды. Т.Жүргеновтің қазақ әдебиеті мен мәдениетіне жасаған еңбегі де 

ұшан-теңіз.  

2014 жылы Елбасының тікелей қолдауымен Темірбек Жүргеновті еске алу 

мақсатында Елордамыз Астанада «Орта Азия мен Қазақстанның білімі мен мәдениетін 

дамытудағы Т.Жүргеновтің рөлі және рухани мұрасы» атты халықарылық ғылыми-

тәжірибелік конференция болып өтті. Тұлға жөнінде деректі фильм түсірілді.  

Қазақтың біртуар азаматы Т.Жүргеновке деген құрмет толассыз. Олай болуы да 

заңды. Оның бірден бір айғағы – Алматы қаласында Т.Жүргенов атындағы қазақ ұлттық 
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өнер академиясының ашылуы.  

Қоғам  және мемлекет қайраткері Т.Жүргенов туралы көп айтылып та, жазылып 

та жүр. Қазақ халқының әдебиеті мен мәдениетіне, білімі мен ғылымына өлшеусіз үлес 

қосқан Т.Жүргеновтің жерлесі, інісі І.Қабылов туралы көп айтыла бермейді, мәліметтер 

де аз.  

Енді қоғам қайраткері І.Қабыловтың өмір сүрген ортасы, өмірдеректеріне, 

сонымен қатар қазақ руханиятына қосқан еңбектеріне тоқталсақ.  

Сыр бойының тумасы І.Қабылов небәрі 33 жыл өмір сүрген. Осы азғантай уақыт 

ішінде артына өлместей өлшеусіз мұра қалдырған. Ол 1904 жылы қазіргі Қызылорда 

облысы, Жалағаш ауданының «Мәдениет» ауылында кедей отбасында дүниеге келген. 

Ілиястың балалық шағы жоқшылықпен, ауыр бейнетпен өтеді. Шешесі Қырмызы 

Ілиястың алты жасында ауыр науқастан қайтыс болады. Шамалы уақыттан кейін әкесі 

Жүсіп те оба ауруынан көз жұмады. Бұл аз дегендей, осы ауыр қазалардың үстіне ауыр 

бейнеттің салдарынан Ілияс аяғын сындырып алады. Ақырында бір аяғын кестіруге тура 

келеді. Осы кезде Ілияс он үш жаста болатын. Ауруынан айыққаннан кейін ағасы Ілиясты 

Ташкенттегі еңбек колониясына жұмысқа орналастырады. Мұнда Ілияс 1922 жылға 

дейін тәрбиеленіп, орталау мектепті бітіреді.  

1922 жылы Ілияс Қабылов Мәскеуде Шығыс еңбекшілерінің коммунистік 

университетінде, Қызыл профессура институтында оқыған. Мәскеудегі оқуын бітіргесін 

Ташкенттегі В.И.Ленин атындағы Ортаазиялық коммунистік университетінде 1925-1928 

жылдары маркстік-лениндік философиядан дәріс оқыған.  

І.Қабылов 1928 жылы Қазақстанға шақырылып өлкелік партия комитетінің 

баспасөз секторының меңгерушісі қызметін атқарған. Біраз уақыттан кейін Қазақ АССР 

халық ағарту комиссариатының ғылыми-методикалық кеңесінің төрағасы болады.  

Осы кезең жөнінде тарихшы П.Тибекин өз кітабында былай дейді: «Глубоко 

вникнув в проблемы народного просвещения, которые он считал условием прогресса, 

Ильяс Юсупович постоянно занимался ими. С еще большим рвением он стал 

разрабатывать эти проблемы, будучи членом Коллеги и председателем методического 

совета Наркомпроса Республики. В феврале 1929 года по поручению райкома партий он 

выступил с большим докладом «О системе народного образования в КАЗССР» на 

специальном совещании. В кратком изложении его опубликовала партийная печать... 

Доклад всесторонне проанализировал состояние школьной сети республики вообще, 

казахской – в особенности. В больших успехах народа в этом деле никто не сомневался. 

Но не было сомнений в том что не все возможности еще использовались» [4, 35б.].  

Қоғам және мемлекет қайраткері І.Қабылов көбіне тіл, діл, дін, әдебиет, кино 

өнері, оқу-ағарту саласы, мектептер мен жоғары және орта арнаулы оқу орындары жайлы 

ғылыми дәйекті мақалалар жазған, сыни мақалаларын 1924-1925 жылдары «Большевик 

Казахстана» газетіне үздіксіз жариялап отырған. Әсіресе Абайдың шығармаларына 

қатты мән берген. Ол «Абайдың әдеби мұрасы», «Абай және оның дәуірі», «Абайдың 

философиясы», «Абайдың әдісі», «Абайдың қоғам туралы ілімі», «Мағжанның кітабы 

туралы», «Қызыл ат», т.б. сыни еңбектері жарық көрген.  

Сол уақыттары республика өмірінде Ілияс Қабылов араласып, атсалыспаған сала 

болмаған деуге болады. Ол мәдениет, халық ағарту, идеология, әдебиет, тіл, баспасөз 

салаларында еңбек етіп өз ой-тұжырымдарын сол кездегі баспасөз беттерінде үздіксіз 

жариялап отырған.  

1930-1931 жылдары І.Қабылов Мәскеудегі коммунистік университет пен 

архитектура институтының философия кафедрасын басқарып, философиядан дәріс 

оқыған. І.Қабылов Мәскеудің екі бірдей жоғары оқу орнында тарихи материализмнен 

дәріс бергені жөнінде Тибекиннің зерттеу еңбегінде: «Во время в Алма-Ате (1965г.) 

известный философ, академик Ф.В.Константинов вспомнил о Кабулове, с которым 

одновременно учился в ИКП. Он назвал его талантливым человеком. Способностям 
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Кабулова отдавали должное его современники. Ему еще, как слушателю Института 

красной профессуры в 1931 году предложили кафедру в Казахстанев 1933 году», - деп 

жазған болатын.  

Талантты, зерек бала Ілияс орыс, қазақ тілдерінде еркін жаза білген. Алғашқы 

мақалаларын жиырма бір жасында жариялай бастаған. Мақалалары: «Мағжанның өлеңі» 

(1925 ж), «Орта мектептерде қай тілде сабақ жүргізу керек» (1927ж.), «Қазақ ақыны 

Абайдың философиясы және оның сыны» (1928 ж.), «Мәдениет кадрлары туралы бірер 

сөз» (1928ж) жариялаған. 

Осындай аз уақыттың ішінде көп нәрсе істеп үлгерген І.Қабылов тек қоғам және 

мемлекет қайраткері емес, сонымен бірге ұстаз, әдебиет сыншысы, публицист, әрі 

қазақтан шыққан алғашқы философ ғалым деп айтуға толық негіз бар.  

І.Қабылов қазақтың зиялылары Б.Майлин, С.Сейфуллиндермен қатарласа жүріп, 

сол кездегі қазақ еліндегі іргелі оқиғалар мен мәдени, әдеби өмірге белсене араласқан, 

Темірбек Жүргеновпен бірлесе жүріп қазақ еліндегі мектеп ашу ісіне барынша 

атсалысқанын барша жұрт біле бермейді.  

1964 жылы орыс тарихшысы П.Тибекин «Сәулетті болашақ үшін күрескендер» 

атты сериямен «Ильяс Кабулов» деген атпен І.Қабыловқа арнап ең алғаш рет кітап 

шығарған.  

І.Ж.Қабыловтың да еткен еңбектері еш кеткен жоқ. Қызылорда қаласындағы №12 

орта мектепке 1983 жылы І.Ж.Қабыловтың есімі берілді.  

№12 І.Қабылов атындағы мектепке 1998 жылы 13 мамырда Сырға сапары кезінде 

Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың келуі де кездейсоқ емес. Бұл біздің, жастардың келешекке 

нық қадам басуымызға, айқын дәл мақсаттарға жетуімізге, базарлы болашаққа 

ұмтылуымызға көп әсерін тигізеді десем артық айтқандық емес. 

Қорыта айтқанда, қос алып Т.Жүргенов пен І.Қабыловтың қазақ руханиятына 

жасаған еңбектері ұшан-теңіз. Олардың әдеби, ғылыми мұраларын болашақ ғалымдар 

әлде де тереңірек зерттеу қажеттігін еске салсақ артық болмас.  
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Базар жырау мен Тұрмағамбет шығармаларындағы ойды көркемдеу, көріктеу 

тәсілі тіл суреткерлігі жазу стилін, ақындардың ойлау жүйесінің тапқырлығын 

байқатады.  

Өлең өрнегінде өзіндік кесте салған Базар мен Тұрмағамбет сөздің әрі мен 
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ажарын, ырғағы мен дыбыс үйлесімі мен адам бейнесін жасап, ұлттық сөз өнеріміздің 

образдық жүйесімен ұғым – түсініктерге тыныс, соны серпін берген.  

Біздің мақсат бейнелі сөз табиғатына және оның сиқырлы сырларын анықтауға 

күш салдық. Бүгінгі күні халқымыздың рухани қазынасына айналып отырған Базар 

жырау Оңдасұлы мен Тұрмағамбет Ізтілеуұлы шығармаларындағы әдеби бейнелілік 

көрінісін терең зерделеу басты назарда болмақ. 

Тірек сөздер: әдебиет, мәдениет, тұлға, рухани, сенім, тіл, мұра, философия, дін, 

дәріс.  

  

В произведениях Бухар жырау и Турманганбета представлено изложение 

мыслей, стиль письма поэтов, быстрота их  мышления. 

В поэзии Бухар жырау и Турманганбета показана красота и значение слова, 

особенности и тембр звучания, воспет образ человека, систематизированы понятия 

искусства национального слова. 

Нашей целью являлось приложить все усилия для раскрытия тайн и волшебства 

поэтического слова великих сказителей. Необходимо обратить особое внимание на 

художественные обороты речи в произведениях Базар жырау Ондасулы и 

Турмагамбета Изтилеуулы, являющихся истинно народным достоянием. 

Ключевые слова: литература, культура, личность, духовность, вера, язык, 

наследие, философия, религия, лекция. 

In works Bykar of poet and Tyrmaganbet is presented exposition of ideas, style of letter 

of poets, quickness of their  thinking. 

In a poetry Bykar of poet and Turmaganbeta beauty and value of word, features and 

sounding timbre are shown, character of man is glorified, the concepts of art of national word 

are systematized. 

Our aim was to attach all efforts for opening of secrets and magic of poetic word of 

great сказителей.  

It is necessary to watch out for artistic turns of speech in works Market poet Ondasyli 

and Tyrmaganbeta Iztileyli, being truly national property. 

Key words: literature, is a  culture, figure, spirituality, faith, language, heritage, 

philosopher, ideology,  lecture. 

 

Әдебиеттану ғылымында бейне, бейнелілік, кейіп, сурет деген ұғымды образ сөзі 

алмастырады. Ойды көркемдеу, көріктеу тәсілі, тіл суреткерлігімен қатар көркем 

шығармадағы образдылық болып жіктеледі.  

Академик З.Қабдолов: «Көркем бейне, яки, әдеби қаһарман дейік, я болмаса 

шығарма геройы не кейіпкері немесе персонажы дейік, бәрібір осылардың бәрі – бір-ақ 

ұғым образ. Бейнелеу образдылық болса, бейне образ», - дейді [1.436].  

Олай болса,  әдеби бейне, бейнелілік туралы сөз қозғағанда адамдардың қоғамдық 

өмірінің жанды, әсерлі, эстетикалық мәнге ие суреті, яғни ақын-жазушылардың өз ойын 

бейнелеу тәсілі. Суреткер өмірді образ арқылы ойлап, танып, бейнелеп беруде адам 

өмірінің бүкіл жағдайын көркем образбен ашады.  

Біз сөз еткелі отырған Сыр сүлейлері шығармашылығына қатысты кейбір әдеби 

теориялық мәселелер күні бүгінге дейін әлі толық зерттеліп, зерделеніп біткен жоқ.  

Әдеби бейне және бейнелілік мәселесін сөз еткенде Сыр сүлейлері 

шығармашылығына тоқтамас бұрын әдебиеттану мен эстетикалық категория 

тұрғысынан қарастырған оорынды.  

А.Байтұрсынов: «Сөз өнерінен жасалып шығатын нәрсенің жалпы аты – сөз. Ол 

аты қысқартылып көбінесе шығарма деп аталады», - дейді [2.137]. Сыр сүлейлері 

поэзиясындағы соны сөз – образдылық, бейнелі сөйлемдер, ақындардың көзқарастарын 

танытатын ақыл, нақыл сөздері мен толғау-терме мәселелері ойлау жүйесінің күрделі 
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тапқырлығын дәлелдейді.  

Әдебиет зерттеуші ғалымдар әдеби туындының көркемдік кестесіне, суреткер 

шеберлігіне, сөзбен сомдаған тұлғаның табиғатына қатысты құнды пікірлер қозғайды.  

З.Қабдолов: «образ» ұғымын екі мағынада алып түсіндіреді. Біріншісі – көркем 

бейне, екіншісі – суретті сөз ретінде талдайды.  

Сыр елінде өмір сүріп, аты мәшһүр болған сүлейлерді тұтас алып қарастыру 

толық нәтиже бермейді. Ол тек шолудан аспаған болар еді. Сол себепті олардың басты-

басты өкілдерін жекелеп саралаған тиімді.  

Аты алты Алашқа әйгілі болған Базар жырау мен Тұрмағамбет Ізтілеуов сынды 

жыр дүлдүлдері шығармашылығында келер ұрпақты адалдық пен имандылыққа, 

парасаттылық пен зиялылыққа тәрбиеледі. Тағылымдық маңызы бар, ұлтымызды өмірге 

көзқарасын қалыптастырып, рухани ойлау дәрежесін биікке көтеруге, ұрпақ тәрбиесін 

көздеген Базар жырау мен Тұрмағамбет шығармашылығындағы әдеби бейне мен 

бейнелілік туралы ой қозғаудың атқаратын қызметі де ерекше.  

Көркем ойды жеткізуде Т.Ізтілеуов пен Базар жыраудың өзіндік поэтикалық 

жүйесі қалыптасқан, өзіне тән сипатын анық байқауға болады. Сұлу сурет жасауға 

бейімділік – өлең тіліне өн беруге тән қасиет.  

З.Ахметов: «Өлең сөз сезімге толы, мейлінше әсерлі, көркем, бейнелі болып 

келеді. Өлең тілінің бейнелі, көркем, кестелі болып келуге поэзиядағы ой-сезімінің 

әсерлі көркемдігін, бейнелілігін, сұлулығын танытады», - деген [2.212]. Осы орайда 

Тұрмағамбет пен Базар жыраудың ақындық құдіретін көрсететін көркемдеу тәсілі, 

суреткерлік шеберлігі, көркемдік бейнелеу құралдары поэтик образға бай. Соған 

қарағанда бұл екі өнер тарланы халықтың тіл байлығын жете меңгерген нағыз шебердің 

өзі екенін халықтың теңеулер, ауыстырулар, салысырулар, балама сөздердің небір 

анықтағыштарынан көрінеді.  

Базар жырау – қазақ поэзиясының тарихындағы ауызша дәстүрлі шайырлық – 

ақындық әдебиетіміздің аралығында екеуіне де ортақ ірі тұлға. Демек, Базар –жыраулық 

поэзияның ірі өкілі, сонымен қатар, ХІХ ғасырдың ІІ жартысында классикалық шығыс 

әдебиеті дәстүріндегі шайырлық жазба ақындық мектептің де басында тұр.  

Тілі бай, образдау тәсілі алуан түрлі «Дүниені қудық екіленіп» атты толғауында 

ол тікелей заман қайшылығын жырлап, өзгеше бір арманға салынады. Заман түлкі, біз 

тазы болдық, соның бәрінен де ешнәрсе шықпады, - дейді. Мәселен,  

  Дүниені қудық екіленіп,  

  Ұстамаққа кектеніп.  

  Алдыңнан қашқан түлкідей,  

  Дүние қызық көрінді,  

  Соқпаққа қудық серменіп,  

  Адастырып із тастап,  

  Түспеді қолға қуғанмен,  

  Неше түрлі түрленіп.  

  Дүние – киік, адам – ит,  

  Қуа – қуа ізденіп, - деп келеді.  

Жырау алдынан дүниеге құмарлықты қашқан түлкі, дүние – киік, адам – ит деп 

пенденің сыр-сипаты, мінез-құлқы мен іс-әрекеттеріне тоқталып суреттеген.  

«Дүние – киік, адам - ит» деген метафора тәсілімен жасалған сурет, екі нәрсені 

дүние мен адамды қатар қойып, балаған. Сол арқылы оқырманға үшінші бір нәрсенің 

суреті белгілі болып тұр. Сөйтіп нақты сурет жасаған. Базар жырау әдеби бейне жасауда 

баяғы бабалар дәуірінен келе жатқан ауыз әдебиетін көркемдеген. Көркем бейне жасауға 

қажет өмірлік дүниелерді жинақтап, әдеби бейнелерді типтендіріп, оның прототипін 

табуға ұмтылады.  

   Мен едім аптықпаған, алқынбаған,  
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   Орынсыз қалың топта талпынбаған,  

   Жиырма бес заулап бастап өтті-ау, қайран, 

   Тоқсанда сары аяздай сартылдаған, -  

деп «Қалың топ, сары аяздай» сияқты тапқыр теңеумен тың эпитеттермен өрнектер 

жасайды.  

«Базар – ойға берік, сөзге жүйрік, талғампаз суреткер. Ол көркем сөз - тілдің күш-

құдіреті мен өмірлік мәнін терең түсініп, оны адам санасын өзгертіп, тәрбиелеу үшін 

таптырмас құрал ретінде пайдаланған», - деп баға берген М.Жармұхамедов [4.352].  

Зерттеуші ғалымның сөзімен айтқанда көркем сөздің асқан шебері әдеби бейне 

жасауда кестелі өрнектер жасай білген. Халық даналығын терең меңгерген. Оның 

толғауларында халықтың мақал-мәтелдерімен қатар қанатты сөздер мол. Күнделікті 

қолданылатын нақылдарды әдеби бейне жасауға түрлендіріп отырады. Мәселен,  

   Өнбейтін даудың ізінен,  

   Өспейтін жігіт қуалар.  

   Әр кемелге, бір зауал.  

   Қырық жыл қырғын болғанмен,  

   Ажалы жетпей ер өлмес. т.б. 

Базар жырауда ғана ұшырайтын айшықты сөз үлгілері де мол.  

Бақ тайса, айналдырар ерді қырсық.  Тағдыр – құйын, адам – қаңбақ.  

Жыраудың шығыс сюжетін пайдалана отырып жазған «Әмина қыз», «Айна-

тарақ», «Ахмет Жүсіп» тәрізді дастандары бар.  

Бұл дастандарында ертегілік сарынды тың мәліметтермен беріп, әдеби бейне 

жасаған. «Әмина қыз» дастанында саудагер мен оның жарының, яғни, кейіпкер образын 

ашады. Базар даралап берген саудагер әйелінің қанышер екенін бетіне басады. Жігітті 

дуалы сумен дуалап итке айналдырып жібереді. Бір мейірімді наубайшыны паналаған ит, 

бір емші қыздың көмегімен адам қалпына келеді. Сол қызға үйленіп бақытты өмір сүреді. 

Әминаны байталға айналдырып жібереді. Жыраудың әдеби кейіпкер жасаудағы 

шеберлігі дастандағы Әмина, күйеуі, наубайшы, емші қыздар арқылы сөз кестесін салып, 

тағылымдылық ой тастайды. Дастан соңында байталға айналған қызды патшаға сыйға 

тартып, жігіт басына азаттық алады.  

Жыраудың ойы ұшқыр, қанатты сөздер түйдек-түйдек төгіліп, бейнелілікпен 

толыға түседі.  

 «Құмарын тарқан алқаның» атты толғауында:  

 Алмас қылыш сыналмас,  

 Айқасқан жерден аршындап, 

 Қиялай тартып шаппаса,  

 Ақ берен мылтық сыналмас,  

 Сағалай көздеп сұрмерген, 

 Асырымын атпаса, -  

немесе мына жолдардағы:  

 Жігіттің басын кемітер,  

     Жаман туса баласы.  

 Әйелі шайпау ер болса, 

 Жабырқап көңілің ашылмас, -  

деп асқақатата шырқап, сыршыл мінезбен арманшыл қиялға берілетін жырау өзінің 

бастау бұлағын Асанқайғы, Досмамбет, Қазтуған, Шалкиіз, Бұхар жыраулардан алғанға 

ұқсатады. 

Өсиет, үлгі-өнегеге құрылған толғауларында түгелдей мақал-мәтелдермен өріліп 

отырады.  

Толғаулары шығарламалары арқылы өлең өміріне әдеби бейне мен бейнелілікті 

молынан еңгізе отырып, Базар жыраудың суреткерлік тұрғыдан қазақ өлеңіне қосқан 



 

158 

Materials of the international scientific-practical conference 

«YOUTH – DRIVING FORCE OF EDUCATION, SCIENCE AND SOCIETY» 

October 25-26, 2019 

үлкен үлесі бар. 

Демек, Базар шығарламалары сазды әуен, сырлы мұңімен бірге эпикалық қарқын, 

бейнелікке бай. Әрине, Базар жырау туындылары өзі кезі үшін де, кейінгі ұрпақ үшін де 

көркем шығарма ретінде танылады. Әдебиет тарихына үлкен үлес болып қосылған Базар 

шығармалары өз дәуірінің перзенті, көркем бейне мен бейнелік әдебиетінің құдретті 

күшін немесе өмірді танытады. Өмір құбылысынан өзінің дүниетанымы мен көз қарас 

тұрғысынан таралап, суреткірлік шеберлігі мен көркем дүние жасаған.  

Суреткердің өмір шындығын жинқтау әрекетін Базар жырау адам мінезін 

даралаумен ұштастырған.  

   Ол жігіт күнде ертең келер базар,  

   Көреді әркімдер де салса назар.  

   Алдырып құзырыңа тексеріп көр,  

   Неліктен малға сонша береді азар. [5.200].  

Дастан басталарда автор жігітті осылай таныстырады да, жары Әминаны  

   Әуелі келген кезде дұрыс болды,  

   Содан соң ас ішпейтін бір іс болды,  

   Өзгеріп күннен күнге қылығы асып,  

Мәнісі бұрынғыдан бұрыс болды, - дейді.  

Бұл үзіндідегі жігіт пен қыз образы нақты бейне, яғни, жанды, әсері дара-дара 

сипатталған образ. Кейіпкерлердің мінез-құлқы, тұрмыс-тіршілігі, мақсаты бейнеленіп, 

көркем образ жасалған. Базар жырау толғауынан өткен адамның даралық және ортақ түр-

тұлғасы, сөзі, жүріс-тұрысы, әдеби жинақталған. Әрқайсысының типтік характері, типтік 

орталары – бұл әдеби бейненің даралық сипатын ашып тұр.  

Дастанның тәрбиелік ролі арқылы көркемдік көзқарасы да аңғарылады.  

Автор адамның тұрыс-тіршілігін суреттеу арқылы кейіпкер характерін көрсеткен.  

Әдеби бейнеде қаламгер ойын жинақтап, соған сай көркем бейне жасаған. 

Авторлық позицияға байланысты жігітті халықтық қаһарманға айналдырған. Кейіпкер 

мінезін, ішкі болмысын әр түрлі тәсілмен жасап, мінездеу жасаған. Жігіттің күйініш 

сезімдерін суреттеп, монолог арқылы баяндайды да, патшамен сөйлесуін диалогқа құрап 

отырып суреттеген.  

Әмина қыз бен жігіттің сырт келбетін «портретін» әдеби бейнені ашу үшін 

қолданған, сол себепті әдеби бейне мен бейнелік адам баласына ортақ құбылыстардан 

бастап өмірдің ерекшеліктеріне сәйкес образ тұлғалауда қажеттілігін пайдаланған. 

Кейіпкер сөз арқылы жасалатын образ және автордың баяндауы дастанда диалог арқылы 

берілген. Патша мен жігіт арасындағы болған оқиғаны суретеу арқылы көркем бейне 

жасаған.  

- Есіттім, - деді патша сіздің жайды, 

Сен, неге, ойламадың бір құдайды? 

Соншама азар беріп айуанға,  

Кім саған істе деді осындайды? 

 

- Бұл сырды айтпа деп ем өлгенімше,  

Амал жоқ, қоймадың айтпасыма,  

Тыңдаңыз мен сөйлейін көргенімше, 

Жасымнан жетім болып қалмады есім,  

Неше жыл таңдап жүріп бір қызды алдым,  

Жолына мал-жанымды пида қылып.  

Түрліше сезімдер мен характерлерді суреттеу арқылы көркем бейне жасаған.  

«Әмина қыз» - дастанында Базар әділдік, адалдық, қарапайымдылық сияқты 

адамзат құндылықтарын дәріптеп, тәрбиелік тағылым қалдырған.  

Базар жырауды өзіне ұстаз санап, оның талантына тәнті болған шәкірттерінің бірі 
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– Т.Ізтілеуов. ХХғасырдағы қазақ әдебиетінде өзіндік орны бар Т.Ізтілеуовтің арнау 

өлеңдерінен бастап, толғау, мысал, дастандары көркем әдеби бейнелікке толы.  

Өсиетттік ғибратқа толы жырларында өзіндік беті, стилі айқын көрінеді.  

Оның ақындық поэзиясы өзіндік поэтик образға бай. Қазақ тілінің небір шұрайлы 

сөздерін әдеби бейне жасауда орынды қолдана білген. Тұрмағамбет поэзиясының түрі, 

стилі, тілінде сөздің көркемдік құнын пайдалана отырып, өзінше жаңа әдеби бейне 

жасап, бейнелілікке негіздеген.  

Базар мен Тұрмағамбет шығармашылығында халық ауыз әдебиеті дәстүрінің 

қалыптасқан бедері бар. Десек те, екі суреткер де сөз қадірін терең түсінетін, талғампаз 

талант, жаңашыл жыр елінің өкілі деп бағалаймыз.  

Ұлттық ойлау жүйесі, ұлттық дәстүрдің тамырын анықтау мәселесіне келгенде 

сол халықтың салт-дәсүрі, әдет-ғұрпына назар аударған жөн.  

Ұлттық сөз өнеріміздің ұлылығы мен көркем мағынасын түсіну үшін әдеби бейне 

мен бейнелілік мәселесіне көңіл бөлеміз. Т.Ізтілеуов поэзиясының көркемдік жүйесін 

құрайтын негізгі желілердің бірі – фольклорлық шығармалардағыдай сұлулық сипаты, 

аттың сыны, батыр тұлғасы, патша отауын суреттеу. Даналыққа толы нақылдар мен бата-

тілектерді орнымен әдемі қолданып, суретті сөз жасайды.  

Табиғаттың көркем сұлулығын сұлу қызға теңеу, табиғатты адам өмірімен 

байланыстыра суреттеп, образды тұрғыда жырлайды. Мәселен,  

    Күмістей сымға тартқан саусақтарың,  

    Сүйріктей суға шашқан бәрі мүсін, - 

деп судың кескінін суретті бейнелі сөздермен пішіндейді. Ақын арудың бетін, көзін, 

қасын, мұрнын, шашын, тісін суреттеп әдеби бейне жасайды.  

1. Күндей ақ шығып келе жатқан түсің.  

2. Сәулесі ақ бетіңнің жерге түскен.  

3. Көзің – гауһар, маржан  - тісің, 

Маржандай тізіліп тұр отыз тісің.   

4. Жарқын жүз, түлкі тамақ, құралай көз.  

Адам образын ашуда ақын бейнелі суреттегіш сөздерді ұтымды қолданған.  

«Күндей, маржандай – теңеу, «ақ бетің, жарқын жүз, түлкі тамақ» - эпитет, «көзің 

– гауһар, маржан тісің» - метафора. Тілдің көркемдегіш құралдары мен адамның өзгеше 

белгілерін аңғартып, сұлулық бейнесін жасаған.  

Тұрмағамбет қазақтың мақал-мәтелдерін қолдана отырып, көркем бейнені 

жасаған. «Тұтқын қыз» дастанында: «Жол табам жалғым өзім дегендердің, Өшпесе 

өсірмейді оның бойын», «Ердің өзіне қарама, ісіне қара», «Өлімнен ұят күшті» сияқты 

мақал-мәтелдерді дастандағы басты кейіпкердің бірі Самұрық құстың жаратылыс заңына 

қарсылық көрсетіп, өзімшілдік бейнесін ашу үшін қолданған. Өзім білем дегендердің ісі 

бірге, баспайтынын,  адамгершілік, гуманистік мұрат жолындағы күресті жыр етуді 

суреттеу мақсаты болғанын айту жөн.  

Дастандағы Сүлеймен патша, Самұрық құс, Патша қызы мен сүйген жігіті 

Шаһзада бейнесін жасауда аңыздық сюжетті  романтикалық әдіспен кейіпкерлерін 

бірден үлкен жолындағы тартыс жолдарына әкеп тірейді.  

Сүлеймен патшаның жүгірген ақ мен құсты жинап жиын өткізуі жаратылыс 

заңына ешкім тұра алмайтынын айтады. Пайғамбардың айтқанын екі етпейтін құстардың 

сұлтаны Самұрық қарсы болады.  

Сол кезде Жәбірейін келіп: «Батыс патшасының әйелі қыз, шығыс патшасының 

әйелі ұл туады. Сол екеуінен кейін некелендей тұрып, халыққа пайдалы ұл туылады, 

қолыңнан келсе екеуін қоспа», - депті.  

Самұрық жаңа туған қызды ұрлап, әкеліп аралдағы ұясында өсіреді. Бірнеше жыл  

өткен соң Шығыс патшасының баласы серуендеп жүріп, кеме суға кетеді де, жалғыз өзі 

аман қалады. Сол жерде қызбен кездесіп, патша қызды алдыруға бұйрық береді. 
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Сандыққа жасырынған жігіт пен қызды патшаға әкелгенде ішінен қыз, жігіт және жаңа 

туылған сәби шулап жатады.  

Дастандағы тұтқын қыз – жан сұлулығы, махаббат мөлдірлігі, достыққа берік, 

арманына жетуге ұмтылған бейне ретінде суреттелген. Ал Самұрық құс – өзімшіл, 

менмен тұлға. Патша алдында әшкереленген Самұрық Қап тауына ұшып кетеді, содан 

кейін көрінбепті.  

Тұрмағамбет патша, қыз, жігіт образын күрделі образ дәрежесіне жеткізбеген. 

Әйтсе де, қоғамды өзіндік орны бар, өмір жолы, адалдықты сезінумен басталған 

нанымды жағдайлардағы харакер айшықтарын аша көрсетуге ұмтылған.  

Автор кейіпкерін бірден үлкен өмір жолындағы тартыс жолдарына әкеп тірейді. 

Бірінші тосқауыл қызды Самұрықтың ұрлап кетуі, жігітпен кездесуі. Қыз үшін ең ауыр 

жүк білдірмей жігітті патшаға жеткізу, сеніміне ие болу.  

Тұрмағамбет мысал өлеңдерінде образдылық, бейнелеу және кейіпкердің іс-

әрекетін бейнелеу тәсілін жиі қолданған. Өмірді образ арқылы ойлауы, танып, бейнелеп 

беруде маңызды ой салады, рухани нәр береді.  

1. Өлеңге ажар беріп тұрған теңеу, эпитеттер заттың өзгеше белгілерін аңғартады.  

Бағасын білімді ердің білмейді ешкім,  

Ажарлы ауан артық ақылы жоқтан.  

 «Білімді ер, ажарлы ауан» - эпитет образ жасап тұр.  

Қоянның көжегіндей ғаріп едім,  

Бұл қатын бүркіт пе деп, бұлдырықтан. 

(Лұқпан хакім мысалынан) 

«көжегіндей» - теңеу көркем бейне жасау құралы:  

 

2. Ақын мысалдарындағы көркем бейне арқылы оқырманға мораль үйретеді, 

өсиет, ғибрат айтып, ой түйеді. Мысалы:  

Болады бақ, ықпалдың – бірлік кілті,  

Болмайды бір болғанның, жаннан мүлті.  

(Төрт дос мысалынан) 

   Жолдасың жарым болса сол сияқты,  

   Он келмей өзіңменен шек келеді.  

(Дарақ пен Сал).  

   Сақтаулы сақтағанның сыбағасы,  

   Асыққан ұшырасар бір тобаға.  

(Жолаушы мен дана). 

Өмірден алынған түйінді, мазмұнды мысалдарында тәлім-тәрбие бере отырып, 

басында немесе аяғында түйін жасайды. Тұрмағамбет мысалдарында екі адамды және 

хайуанаттарды сөйлете отырып, диалог арқылы кейіпкерлердің мінез бітімі, ой-өрісін 

ашып, әдеби бейне жасайды. Өмірлік шындықты ашып көрсетуге, кейіпкер сырларын 

ашу арқылы диалогтарды адамдар әрекетіне мән береді. Мысалы: Сүлеймен:  

   Ат пенен қаршығаға неге ермедің? 

   Білдің бе, - деді, - олардың сөзін жалған.  

Кірпікшешен:  

   Опа жоқ қаршығаға мен қалайда атта,  

   Көрсете көрме қысым бұл халатта.  

   Есігін иесінің күзететін,  

   Ит артық, өз ойыма инабатта  

        (Сүлеймен мен кірпікшешен). 

Ақын мысалдарында суреттеуден гөрі диалог арқылы ойды өрбітіп, болашақты 

болжап отырады. Диалогпен кейіпкердің мінез-құлқын ашады. Кейіпкерді сөйлету 

арқылы көркем бейне жасайды. Кәрпікшешен адалдықтықтың бейнесі ретінде беріліп, 
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ат пен қаршығаны опасыз, ал итті достықтың үлгісінде суреттеген.  

Көркем бейне жасауда ақындық параллелизмді де қолданған.  

«Дарақ пен Сая» мысалында адам басындағы түрлі психологияны, табиғатпен 

қатарласа суреттеп, өлең жолдарын құбылтып отырады.  

   Дараққа сая  бір күн өкпеледі 

   Жаясың жапырағыңды шетке,-деді 

   Жолына жолдастықтың жөн бе осының 

   Екеуміз сынатайық көпке,-деді. 

Сөз соңында «деді» - сөзін қайталап сөйлемнің әсерлілігін күшейткен.  

Кейіпкер бейнесін тұспалдап, аң, құс, жан-жануарлармен суреттеп, астарлап 

айтумен адам образын жасайды.  

Мысал өлеңдерінің қорытындысы тұжырым беріп, ғибраттық ойлар айтады.  

Өлеңнің ретін келтіретін дыбыстардың бірыңғай сөз басында қайталануы, 

сөйлемнің әсерлілігін арттырып, сөз образын бейнелікпен дамыта жырлайды.  

Сөз басында бірыңғай дауысты, дауыссыздардың қайталануы «Лұқпан хакім» 

мысалында дыбыстық үндесу жасап, бейнелік оқырманға әсер етіп, тыңдаушысын 

баурап алады.  

   Жасырын сырыңды айтпа қатыныңа,  

   Жаңа мал біткеннен қарыз алма мықтан,  

   Жаныңа зақым қылар, жүргізбей ықтан.  

Ақын әдеби бейне жасауда өмір шындығынан қорытынды түйін жасаған, ақыл-

нақыл, ғибрат сөздерді сөз образын жасауда орынды қолданған.  

Қазақ әдебиеттану ғылымында стильдік ізденістер туралы мол пікір, тұжырымдар 

баршылық. Мұхтар Әуезов: «Әдебиеттің ұлттық түр мәселесінің бірі іргелі үлкен мәні – 

стильде. Теңеу тілі, әр алуан көркемдік шеберлікпен келетін сөз кестесі түгел құрала 

кетіп, жазу стилін қалыптастырады» [9.238].  

Базар жырау мен Тұрмағамбет шығармаларындағы ойды көркемдеу, көріктеу 

тәсілі тіл суреткерлігі жазу стилін, ақындардың ойлау жүйесінің тапқырлығын 

байқатады. Өлең өрнегінде өзіндік кесте салған Базар мен Тұрмағамбет сөздің әрі мен 

ажарын, ырғағы мен дыбыс үйлесімі мен адам бейнесін жасап, ұлттық сөз өнеріміздің 

образдық жүйесімен ұғым – түсініктерге тыныс, соны серпін берген. Біздің мақсат 

бейнелі сөз табиғатына және оның сиқырлы сырларын анықтауға күш салдық. Бүгінгі 

күні халқымыздың рухани қазынасына айналып отырған Базар жырау Оңдасұлы мен 

Тұрмағамбет Ізтілеуұлы шығармаларындағы әдеби бейнелілік көрінісін терең зерделеу 

басты назарда болмақ. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИДАКТИЧЕСКИХ ИГР  

НА УРОКАХ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
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Игра - один из тех видов детской деятельности, которой используется 

взрослыми в целях воспитания младших школьников. В игре ребёнок развивается как 

личность, у него формируется те стороны психики, от которых впоследствии будут 

зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми.   

Дидактическая игра – это целенаправленная творческая деятельность, в 

процессе которой обучаемые глубже и ярче постигают явления окружающей 

действительности и познают мир. Таким образом, дидактическая игра – это игра 

только для ребенка. Для меня, как учителя – это способ обучения. 

Ключевые слова: дидактическая игра, интеллектуальная, дифференциация, 

эффективность. 

 

Ойын – ересектердің бастауыш мектеп балаларын тәрбиелеу мақсатында 

қолданылатын балалар  іс – әрекетінің бір түрі. Ойын барысында баланың білім алуға 

және еңбектенуге жетістікке жетелейтін психологиялық жақсы жақтары 

қалыптасып, оның ортасымен, адамдармен қарым-қатынасы жақсарып, бала жеке 

тұлға ретінде дами бастайды.  

Дидактикалық ойын – білім алушылар қоршаған шындық құбылыстарын 

тереңірек және ашық әлемді танудағы мақсатқа  бағытталған шығармашылық іс-

әрекет Дидактикалық ойын – бұл тек балаға арналған ойын. Мен, яғни мұғалім үшін 

дидактикалық ойын – оқыту тәсілі.  

Тірек сөздер: дидактикалық ойын, зияткерлік, дифференциация, тиімділік 

 

Game-one of those types of children's activities, which is used by adults in order to 

educate younger students. In the game, the child develops as a person, he formed those sides of 

the psyche, which will later depend on the success of his educational and work activities, his 

relationship with people. A didactic game is construed as some sort of game where set rules 

are observed. It is an educating tool serving the didactic purpose. An important aspect of 

the game is to achieve a strictly defined score.Thus, a didactic game is a game only for a child. 

For me, as a teacher, this is a way of teaching. 

Key words:  didactic game, intellectual, differential, effectiveness  

 

«Без игры нет, и не может быть полноценного умственного развития. Игра – это 

огромное светлое окно, через которое в духовный мир ребенка вливается живительный 

поток представлений, понятий. Игра – это искра, зажигающая огонек пытливости и 

любознательности». 

В.А. Сухомлинский. 

 

Одно из эффективных средств развития интереса к учебному предмету, наряду с 

другими методами и приемами, используемыми на уроках - дидактическая игра. Еще          

К.Д. Ушинский советовал включать элементы занимательности, игровые моменты в 

учебный труд учащихся для того, чтобы процесс познания был более продуктивным. 
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Игра - один из тех видов детской деятельности, которой используется взрослыми 

в целях воспитания дошкольников, младших школьников, обучая их различным 

действиям с предметами, способам и средствам общения. В игре ребёнок развивается как 

личность, у него формируется те стороны психики, от которых впоследствии будут 

зависеть успешность его учебной и трудовой деятельности, его отношения с людьми. В 

отличие от других видов деятельности игра содержит цель в самой себе; посторонних и 

отдаленных задач в игре ребенок не ставит и не решает. Игра часто и определяется как 

деятельность, которая выполняется ради самой себя, посторонних целей и задач не 

преследует. 

Игра занимает значительное место в первые годы обучения детей в школе в 

начале учащихся интересует только сама форма игры, а затем уже и тот материал, без 

которого нельзя участвовать в игре. 

И действительно, игра помогает активизировать учащихся в обучении, 

преодолевать скуку, уходить от шаблонных решений интеллектуальных и 

поведенческих задач, стимулирует инициативу и творчество. 

Все игры, которые используются в дидактических целях, можно разделить на два 

вида в зависимости от основного содержания игровых действий. 

В одном случае основу содержания игры составляет дидактический материал, 

действия с которым облекаются в игровую форму. Например, дети, разделившись на 

команды, соревнуются в скорости счета или нахождения ошибок в словах, вспоминании 

дат исторических событий и т.п. Они выполняют обычные учебные действия, считают, 

исправляют ошибки, вспоминают даты,  но выполняют эти действия  в  игре.  

В другом случае дидактический материал вводится как элемент в игровую 

деятельность, которая является как по форме, так и по содержанию основной. Так, в 

игру-драматизацию со сказочным сюжетом, где каждый играет роль, определенную 

содержанием сказки, может быть внесен дидактический материал: некоторые знания по 

географии, биологии, истории, математике или другим предметам. Дети играют роли 

Буратино, Незнайки, Красной Шапочки, Бабы-яги и упражняются в счете, узнают 

расположение частей света или получают сведения о строении растений. 

В начальных классах уже сама постановка учебной задачи для детей может 

осуществляться с использованием игровых моментов. Так, учитель может обратиться к 

детям от имени Буратино и Незнайки с просьбой вспомнить буквы, и какие звуки 

обозначают эти буквы и т.п. 

При изучении нового материала в дидактические игры в начальных классах 

вносятся моменты творчества. Так, С.И.Волкова рекомендует при изучении в III классе 

геометрических фигур стимулировать составление детьми изображений предметов из 

фигур, с которыми они познакомились. 

Использование творческой игры на уроках русского языка организуется с целью 

расширения знаний детей, а главное - развития способностей самостоятельного их 

приобретения и использования в новых ситуациях. На занятиях русским языком для 

этого используют включение в игру работы со словарями, сочинения на свободную тему. 

На уроках математики - решение нестандартных задач, задач с неполными данными и 

т.д. 

Дидактическая игра - это активная деятельность по имитационному 

моделированию изучаемых систем, явлений, процессов. Главное отличие игры от другой 

деятельности заключается в том, что ее предмет - сама человеческая деятельность. В 

дидактической игре основным типом деятельности является учебная деятельность, 

которая вплетается в игровую форму работы и приобретает черты совместной игровой 

учебной деятельности. 

Дидактические игрыразличаются по обучающему содержанию, познавательной 

деятельности детей, игровым действиям и правилам, организации и взаимоотношениям 
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детей, по роли преподавателя. Перечисленные признаки присущи всем играм, но в одних 

отчетливее выступают одни, в других — иные. 

В различных сборниках указано более 500 дидактических игр, но четкая 

классификация игр по видам отсутствует. Часто игры соотносятся с содержанием 

обучения и воспитания. В этой классификации можно представить следующие типы 

игр: 

- игры по сенсорному воспитанию, 

- словесные игры, 

- игры по ознакомлению с природой, 

- по формированию математических представлений. 

Иногда игры соотносятся с материалом:  

- игры с дидактическими игрушками, 

- настольно-печатные игры, 

- словесные игры, 

- псевдосюжетные игры. 

Такая группировка игр подчеркивает их направленность на обучение, 

познавательную деятельность детей, но не раскрывает в достаточной мере основы 

дидактической игры — особенностей игровой деятельности детей, игровых задач, 

игровых действий и правил, организацию жизни детей, руководство учителя. 

Условно можно выделить несколько типов дидактических игр, 

сгруппированных по виду деятельности учащихся:  

- Игры - упражнения.  

- Игры-путешествия. 

- Игры-поручения. 

- Игры-предположения. 

- Игры-загадки. 

- Игры-беседы  (игры-диалоги). 

- Игры – поиск. 

Существенный признак дидактической игры – устойчивая структура, которая 

отличает её от всякой другой деятельности. Структурные компоненты дидактической 

игры: игровой замысел, игровые действия и правила. 

Игровой замысел выражен, как правило, в названии игры. Игровые действия 

способствуют познавательной активности учащихся, дают им возможности проявить 

свои способности, применить имеющиеся знания, умения и навыки для достижения 

целей игры. Правила помогают направлять игровой процесс. Они регулируют поведение 

детей и их взаимоотношения между собой. Дидактическая игра имеет определённый 

результат, который является финалом игры, придаёт игре законченность. Она выступает, 

прежде всего, в форме решения поставленной учебной задачи и даёт школьникам 

моральное и умственное удовлетворение. Для учителя результат игры всегда является 

показателем уровня достижений учащихся в освоении знаний или в их применении.  

Все структурные элементы дидактической игры взаимосвязаны между собой и 

отсутствие любого из них разрушает игру. 

Дидактическая игра выполняет несколько функций: 

 обучающую, воспитательную (оказывает воздействие на личность обучаемого, 

развивая его мышление, расширяя кругозор); 

 ориентационную (учит ориентироваться в конкретной ситуации применять 

знания для решения нестандартной учебной задачи); 

 мотивационно-побудительную (мотивирует и стимулирует познавательную 

деятельность учащихся, способствует развитию познавательного интереса).  

В дидактических играх ребенок наблюдает, сравнивает, сопоставляет, 

классифицирует предметы по тем или иным признакам, производит доступные ему 
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анализ и синтез, делает обобщения. 

Дидактические игры предоставляют возможность развивать у детей 

произвольность таких психических процессов, как внимание и память. Игровые задания 

развивают у детей смекалку, находчивость, сообразительность. Многие из них требуют 

умения построить высказывание, суждение, умозаключение; требуют не только 

умственных, но и волевых усилий — организованности, выдержки, умения соблюдать 

правила игры, подчинять свои интересы интересам коллектива. 

Активизация познавательной деятельности посредством дидактической игры 

осуществляется через избирательную направленность личности ребёнка на предметы и 

явления окружающие действительность. Эта направленность характеризуется 

постоянным стремлением к познанию, к новым, более полным и глубоким знаниям, т.е. 

возникает познавательный интерес. 

Систематически укрепляясь и развиваясь, познавательный интерес становится 

основой положительного отношения к учению, повышения уровня успеваемости. 

Познавательный интерес носит (поисковый характер). Под его влиянием у младшего 

школьника постоянно возникают вопросы, ответы на которые он сам постоянно и 

активно ищет. При этом поисковая деятельность школьника совершается с увлечением, 

он испытывает эмоциональный подъем, радость от удачи. Познавательный интерес 

положительно влияет не только на процесс и результат деятельности, но и на протекание 

психических процессов - мышления, воображения, памяти, внимания, которые под 

влиянием познавательного интереса приобретают особую активность и направленность. 

Я считаю, что дидактические игры очень хорошо уживаются с “серьезным” 

учением. Включение в урок дидактических игр и игровых моментов делает процесс 

обучения интересным и занимательным, создает у детей бодрое рабочее настроение, 

облегчает преодоление трудностей в усвоении учебного материала. 

Дидактическая игра – это целенаправленная творческая деятельность, в 

процессе которой обучаемые глубже и ярче постигают явления окружающей 

действительности и познают мир. 

Дидактическая игра может быть использована, как и на этапах повторения и 

закрепления, так и на этапах изучения нового материала. Она должна в полной мере 

решать как образовательные задачи урока, так и задачи активизации познавательной 

деятельности, и быть основной ступенью в развитии познавательных интересов 

учащихся. 

Таким образом, дидактическая игра – это игра только для ребенка. Для 

взрослого она – способ обучения. В дидактической игре усвоение знаний выступает как 

побочный эффект. Цель дидактических игр - облегчить переход к учебе. Игра помогает 

учителю донести до учащихся трудный материал в доступной форме.  

Для меня дидактические игры особенно необходимы в обучении и воспитании 

детей младшего школьного возраста. Благодаря играм удаётся сконцентрировать 

внимание и привлечь интерес даже у самых несобранных учеников. Вначале их увлекают 

только игровые действия, а затем и то, чему учит та или иная игра. Постепенно у детей 

пробуждается интерес и к самому предмету обучения.  

Для себя  я разграничила дидактические игры,  и применяю в системе. Она состоит 

в том, что на различных этапах урока, игры проводятся в следующем порядке: 

- организационный момент, сообщение темы и целей урока (кроссворды, загадки, 

ребусы); 

- при проверке домашнего задания  (Игра-лото, графический диктант или 

тестовые задания); 

- изучение нового материала (просмотр слайдов или фильма с обсуждением, 

игры-предположения.); 

- физкультминутка (имитация движения того или иного животного); 
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- закрепление изученного (игры-поручения, игры-поиски). 

Основная форма работа во время игры – фронтальная, с чёткой инструкцией 

учителя.  
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В современной педагогике важны активные методы обучения, одним из которых 

является исследовательский подход или обучение на основе запросов. Применение 

разных уровней исследования (структурированного, управляемого и открытого) 

зависят от темы раздела, типа урока, целей обучения, уровня подготовки класса и 

имеет ряд преимуществ в обучении предмета химия. 

Ключевые слова: исследовательский подход, открытое исследование, обучение 

на основе запросов. 

 

Қазіргі педагогикада оқытудың белсенді әдістері маңызды, олардың бірі зерттеу 

тәсілі немесе сұрау негізінде оқыту болып табылады. Зерттеудің әртүрлі деңгейлерін 

қолдану (құрылымдалған, басқарылатын және ашық) бөлім тақырыбына, сабақ түріне, 

оқыту мақсатына, сыныптың дайындық деңгейіне байланысты және химия пәнін 

оқытуда бірқатар артықшылықтары бар. 

Тірек сөздер: зерттеу тәсілі, ашық зерттеу, сұрау негізінде оқыту. 

 

In modern pedagogy, active teaching methods are important, one of which is a research 

approach or query-based learning. The application of different levels of research (structured, 

managed and open) depends on the topic of the section, type of lesson, learning objectives, level 

of preparation of the class and has several advantages in teaching the subject of chemistry. 

Key words: research approach, open inquiry, inquiry-based learning. 

 



 

167 

«ЖАСТАР – БІЛІМ, ҒЫЛЫМ, ҚОҒАМНЫҢ ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ» 
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

25-26 қазан, 2019 ж. 
 

 
Главным элементом учебного процесса во все времена являлся и является урок. 

Несмотря на его малую длительность, урок – это очень сложный и ответственный этап 

процесса обучения химии, так как от качества отдельных занятий зависит общее 

качество подготовки учащихся по предмету химия.  

Наиболее эффективно и качественно проходят уроки, когда ученики 

мотивированы и увлечены тем, что они изучают, когда ученики заинтересованы самим 

процессом, а не его результатом, когда  учащиеся получают поддержку как учителя, так 

и одноклассников в атмосфере взаимодействия и сотрудничества, когда ученики сами 

ответственны за свое обучение, самостоятельно могут сделать выбор, разрабатывать 

цели, планировать свой подход и работать самостоятельно, когда процесс обучения 

является рефлексивным и позволяет учащимся контролировать и анализировать процесс 

обучения. 

Подходы в обучении химии в традиционной и современной педагогике несколько 

отличаются. Так традиционное преподавание химии всегда строилось на объяснении 

(сonfirmation inquiry) — когда учитель задавал вопрос, ставил задачу, давал ответ, 

объяснял способы её решения. Задачей учеников являлось только ознакомиться 

со стратегиями критического мышления, позволяющими решать подобные задачи и 

ознакомиться с тем или иным методом познания. 

Современное преподавание химии предполагает активизацию деятельности 

самих учащихся, их тесную взаимосвязь с учителем, направленную на «исследование 

путем структурирования опыта» [1].  

Исследование учащихся на уроках химии основано на конструировании их 

собственных знаний через постановку вопросов, планировании исследования, 

проведении их собственных экспериментов, анализе и обсуждении их результатов (рис. 

1).  

 
Рис 1. Стадии открытого исследования или обучения на основе запросов 

 

«С точки зрения ученика, исследовательский подход строится вокруг открытого 

вопроса или задачи. Учащиеся должны решать её через рассуждения. Опираясь на факты, 

используя творческие способности и критическое мышление, они должны прийти 

к выводу, который потом могут представить и защитить. 

С точки зрения учителя, исследовательский подход ставит перед собой цель 

помочь ученику выйти за рамки любопытства в область критического мышления 

и понимания. Учитель побуждает учеников задавать вопросы, находить на них ответы 
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путём исследования, объясняет, с чего начинается процесс познания, как он строится» 

[2]. 

Исследование делится на три вида: организованное или структурированное, 

управляемое и открытое исследование. 

Структурированное исследование (structured inquiry) включает 

предоставление учителем  вопроса или задания, а также алгоритма его решения. 

Ученики, используя предложенный метод, находят решение поставленной задачи 

и обосновывают его.  

Управляемое исследование (guided inquiry) предполагает постановку учителем 

задачи, для решения которой ученики объединяются в группы, решение задачи находят 

самостоятельно. 

Открытое, свободное исследование (open inquiry) основано на 

самостоятельном формулировании учащимися задачи или проблемы, нахождении 

методов ее решения, предоставлении результатов для обсуждения и дальнейшего 

изучения. В данном исследовании учитель только определяет время и 

предоставляет поддержку.  

При этом важно понимать, что эти уровни не противопоставляются на практике 

друг другу, они все используются в процессе обучения, но с разными целями. Важно 

проанализировать разделы программы, определить какие темы и цели соответствуют 

применению разного уровня исследования. Практические и лабораторные работы можно 

провести как структурированное исследование, а также как управляемое исследование, 

в зависимости какие навыки мы хотим развить у учащихся. Чаще всего ученики на 

практических занятиях работают по определенному шаблону, выполняя определенный 

алгоритм действий и делая заранее известные учителю выводы. Но если мы даем 

возможность учащимся спланировать эксперимент, то структурированное исследование 

перейдет в управляемое. Открытое исследование часто требует большого количества 

времени, не ограниченное уроком или его этапом. Часто открытое исследование 

применяется при написании проекта или минипроекта, когда ученик самостоятельно 

выбирает проблему и самостоятельно находит пути ее решения, получая от учителя 

поддержку в виде консультаций. Однако открытое исследование может иметь место и на 

отдельном этапе урока как самостоятельно, так и в сочетании со структурированным или 

управляемым видами исследования.  

Самая большая проблема в реализации открытого исследования или подхода к 

обучению на основе запросов - это время. Поскольку учитель всегда ограничен 

временным промежутком, т. е. прописанные в программе разделы и темы должен пройти 

за определенный промежуток времени, не всегда получается применить открытое 

исследование в учебном процессе в полном объеме, при этом лучше использовать 

элективные часы, позволяющие расширить временные рамки для открытого 

исследования. 

Анализ учебной NIS-программы показал, что для проведения открытого 

исследования или обучения на основе запросов наиболее подходят разделы в 8 классе: 

ряд активности металлов, скорость химических реакций, введение в энергетику 

химических реакций, вода; в 9 классе: растворение и растворы, неорганический анализ, 

скорость химических реакций, химические вещества в организме человека; в 10 классе: 

окисление и восстановление, электрохимия, переходные элементы, углеводороды, 

топливо, спирты и органические кислоты.  

Нами был разработан и проведен урок в 10 классе на тему «Изомерия. 

Номенклатура. Виды номенклатур» с применением исследования различного уровня. 

Целями обучения данного урока были: 1) понимать возможность образования изомеров; 

2) различать  и уметь составлять формулы структурных изомеров простых соединений; 

3) понимать и уметь использовать номенклатуру IUPAC. В начале урока были 
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определены цели урока: уметь составлять формулы изомеров, знать определение 

изомеров, уметь называть углеводороды по номенклатуре IUPAC. Для достижения 

первых двух целей учащимся было предложено задание на основе структурированного 

исследования. 

Задания: 

1. Составьте все возможные структурные формулы углеводорода С5 с 

одинарной связью между атомами углерода, напишите их структурные формулы 

2. Составьте все возможные структурные формулы углеводорода С5 с одной 

двойной связью между атомами углерода напишите структурные формулы 

3. Составьте все возможные структурные формулы углеводорода С5  с одной 

тройной  связью между атомами углерода напишите структурные формулы 

4.  Сформулируйте определение изомеры. 

5.  Определите количество изомеров у углеводорода С5 с одинарной связью и у 

углеводорода С5 с двойной связью. Объясните разное количество изомеров. 

При выполнении данного задания учащиеся не только достигли поставленных 

целей, но и сформулировали следствия, не предусмотренные и не прогнозированные 

учениками и учителем, а именно:  

1. Двойная связь может находиться в соединении, в котором не менее 2-х атомов 

углерода. 

2. У первого и у последнего атома углерода не может быть радикала. 

3. Углеводород с двойной связью имеет большее число изомеров, чем 

углеводород с одинарными связями. 

4. Углеводород с тройной связью имеет меньшее число изомеров, чем 

углеводород с двойной связью. 

5. Атом углерода, образующий тройную связь, не может иметь разветвлений. 

Поэтому структурированное исследование перешло в открытое. После 

«открытых» учениками следствий, учащиеся подошли к проблеме систематизации и 

номенклатуры органических соединений, формулы которых моделировали на уроке. 

Таким образом, учащиеся самостоятельно сформулировали проблему в виде задания: 

предложить классификацию и правила номенклатуры для органических 

(смоделированных) соединений. 

 Учащиеся были заинтересованы этим заданием, так как данная проблема 

возникла в ходе выполняемой ими работы. Работая в парах, ученики предлагали правила 

номенклатуры, пробовали называть смоделированные соединения, проверяя, работают 

ли эти правила на всех соединениях. Затем каждая пара презентовала свои правила 

номенклатуры и обсуждали уже всем классом, в конечном итоге учащимся удалось 

решить поставленную перед ними задачу. Таким образом, исследовательский подход 

сформировал у учеников на данном уроке способность к инициативе 

и самостоятельности. 

В заключении необходимо отметить, что исследовательский подход или обучение 

на основе запросов имеет ряд преимуществ: 

1) Создает дополнительную мотивацию при изучении материала по предмету. 

При этом любопытство, возникшее у ученика, будит его любопытство и в зоне 

гипоталамуса возникает дополнительная активность, отвечающая за долговременную 

память [2]. 

2) Исследовательский подход помогает глубже понять содержание изучаемого 

материала. Учащиеся не просто запоминают информацию, но и начинают ее понимать, 

оценивают, как появилась та или иная идея, как она работает, как её применить 

на практике. Учащиеся работают в парах и группах, задают вопросы, решают 

их самостоятельно, тем самым берут ответственность за своё познание.  

3) Исследовательский подход формирует у учащихся способность к инициативе 
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и самостоятельности. И это очевидно, так как самостоятельное исследование и анализ 

результатов ускоряют развитие исследовательских навыков. 

4) Исследовательский подход или обучение на основе запросов позволяет 

адаптировать содержание изучаемого материала в любом классе, важно тщательно 

продумать какой вид исследования и на каком этапе будет эффективно применить. 

Исследовательский подход позволяет использовать разнообразные задания и стратегии 

работы с информацией, углублять знания учебного материала, с условием, что учащиеся 

в этом заинтересованы. 

5) Исследовательский подход включает дифференцированный подход в обучении, 

так как учитель может использовать разнообразные стратегии, применяя к 

индивидуальным особенностям обучаемого. Ученики могут работать в группе 

самостоятельно, при этом выбирать различные источники информации. 

6) Организованное или управляемое исследование может быть использовано при 

изучении тем, которые традиционно вызывают сложности, так как практика позволяет 

учащимся самостоятельно выбрать способ получения и обработки информации.  
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В статье говорится о проблемах обучения иностранному языку современной 

студенческой молодежи университетов. Статья рассматривает изменения 

современного развития мобильных и коммуникационных технологий и возможности их 

применения в образовательном процессе. Материал статьи предлагает вниманию 

некоторые примеры из опыта применения технологий для обучения студентов 

неродному языку.  

Ключевые слова: ИКТ, смартфон, диктофон, обучение языку как иностранному 

 

Мақалада университеттерде оқып жатқан қазіргі жастарды шетел тіліне 

оқыту жөніндегі бірқатар мәселелер қарастырылады. Осы мәтінде бүгінгі заманауи 

коммуникациялық және  мобилдік технологиялардың дамуы туралы әрі оларды оқыту 

үдерісінде қолдану амалдары туралы айтылады. Мақаланың материалында 

студенттерді өзге тіл ретіндегі шетел тіліне оқыту барысында технологияларды 

қолдану практикалық нәтижесінен бірнеше мысал  келтірілген. 



 

171 

«ЖАСТАР – БІЛІМ, ҒЫЛЫМ, ҚОҒАМНЫҢ ҚОЗҒАУШЫ КҮШІ» 
атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары 

25-26 қазан, 2019 ж. 
 

 
Тірек сөздер: АКТ, смартфон, диктофон, өзге тілді шетел тіл ретінде оқыту 

 

The article talks about the problems of teaching a foreign language to modern student 

of university. The article considers changes in current development mobile and communication 

technologies and the possibilities of their use in their educational process. The article material 

offers some examples from the real experience in using ICT technologies for teaching students 

a non-native language. 

Key words: ICT, smartphone, voice recorder, teaching language as a foreign language 

 

Сегодняшнее казахстанское студенчество, являясь самой активной и продвинутой 

группой потребителей коммуникационно-информационных технологий – ИКТ [1], 

приносит новые подходы работы с информацией и в современную университетскую 

аудиторию. Это в свою очередь ставит новые задачи перед вузовской системой, 

поскольку, только учитывая специфику обучаемой аудитории, вероятно добиться 

эффективности результатов обучения. Компьютерный менталитет современной 

молодежи требует изменений в подходах их обучения, и очевидным фактом реальности 

становится окружающая нас молодежь, не выпускающая гаджеты из рук и проводящая 

все свободное время в своих смартфонах. Таким образом, следует задуматься, каким 

образом обучать таким образом формирующуюся гаджето-ориентированную молодежь. 

Насколько изменилась учащаяся молодежь, каковы их интересы и приоритеты, какими 

путями они ищут и осваивают информацию, каким образом эффективней 

коммуницировать с данной аудиторией – эти и другие вопросы встают перед вузовскими 

преподавателями, работающими с ними. Бесспорно, что молодежь более открыта к 

новшествам, и они быстрее и безболезненнее усваивают ИКТ по сравнению с ППС 

университетов, и часто молодые являются более активными и продвинутыми 

пользователями, чем их наставники. Нет нужды пытаться обогнать молодежь в области 

ИКТ, однако имеет смысл использовать в учебных целях их этот неиссякаемый интерес 

к технологиям. Преподаватели, досконально зная свою область знаний и направляя в 

нужную сторону интерес студентов, могут получить эффективные рычаги 

взаимодействия для своей аудитории. 

Иная сторона внедрения ИКТ в окружающие реалии проявляется в появлении 

многих новых инструментов коммуникационных технологий, которое обнаруживается 

все активнее с каждым днем, становясь повсеместно доступными в жизни современных 

пользователей – мультимедиа функции мессенджеров позволяют пересылку не только 

текстовых, но и голосовых сообщений, видеофайлов, а также разнообразные виды 

видеосвязи, групповые мульти-чаты и многое другое становятся повседневностью. И 

могут быть также использованы и для образовательных целей. Современные 

меняющиеся реалии приводят к изменению путей поиска, получения и использования 

информации, что неизбежно приводит к изменению способов коммуникации и далее – 

методов обучения, в частности – языку.  

Относительно новых методов образовательных технологий для обучения в 

различных областях знаний существует достаточно много информации, в данной статье 

остановимся на сфере обучения языкам, и более узко – методикам обучения второму / 

неродному языку, более конкретно в нашем случае – языку как иностранному (то есть 

обучению второму языку вне культурно-языковой среды, обучению неродному языку в 

ино-культурной и иноязычной среде, то есть так, как изучают корейский язык в 

Казахстане или казахский язык в Корее).  

Методики обучения языку как второму / неродному в РК – равно как казахский 

для русскоязычной аудитории или русский для казахоязычной аудитории – относятся 

несколько к другой методике, так как в данному случае имеется окружающая языковое 

и культурное окружение, что несомненно оказывает свое влияние на освоение 
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изучаемого языка. Освоить русский для казахоязычных учащихся в казахстанских 

реалиях намного легче, чем их сверстникам, изучающим русский в США, где нет 

повседневной русскоязычной среды. Аналогично изучать казахский для русскоязычных 

обучающихся в казахстанской среде намного легче, чем корейским студентам, 

осваивающих казахский язык в Корее.  

В ситуации отсутствия языковой среды и при необходимости имитировать 

виртуальную языковую реальность весьма помогают современные средства ИКТ. 

Начиная с самых малых шагов, как установка языкового меню на смартфоне на 

изучаемом языке, подразумевающих ежедневную практику на нем, так и, например, 

функции переводных словарей в телефоне: онлайн или загружаемых – выбирать всегда 

можно в зависимости от лимитиа Интернет-плана пользователя или объема памяти его 

телефона, остановившись на наиболее выигрышных для него комбинации пользования. 

С каждым днем становятся все доступнее множество обучающих лингвистических 

ресурсов, как онлайн Интернет сайтов, так и загружаемых мобильных приложений для 

обучения языку. Из них всегда можно выбрать и рекомендовать студентам наименее 

затратные или полностью бесплатные ресурсы. Таким образом очевидно, что 

сегодняшние возможности ИКТ значительно расширяют границы работы языкового 

обучения.  

 В данной статье вниманию предлагаются некоторые практические примеры из 

используемого опыта в процессе обучения языку как иностранному, применяемого в 

корейском университете Foreign Studies. Следует оговорить, что подобная система 

обучения не столь сфокусирована на изучении собственно языков и включает в себя 

больший компонент других сопутствующих предметов, в отличие от принятого в 

Казахстане представления об университете иностранных языков: количество часов, 

проводимых собственно на изучаемом языке примерно соответствует объему часов, 

принятым в общеуниверситетских казахстанских нормах – два часа аудиторных занятий 

для негуманитарных специальностей и четыре часа – для гуманитарных. Преподаватель 

в ситуации ограниченных аудиторных часов необходимо изыскивает все вероятные пути 

расширения возможностей обучения, и новые технологии могут быть действенны в силу 

своих коммуникационных характеристик. Тогда как собственно казахстанские вузы 

иностранных языков предоставляют до двадцати-двадцати двух часов практических 

аудиторных занятий самого иностранного языка, и это несомненно влияет на результаты 

освоения языка. Обучаемый в таких объемах язык бесспорно дает возможность глубоко 

изучить его, однако при этом основной проблемой казахстанских вузовских 

специальностей иностранных языков является отсутствие реальной практики в 

аутентичной языковой среде (что обычно решается в рамках программ академической 

мобильности и языковых обменов между казахстанским и партнерским университетами 

в стране изучаемого языка). В процессе обучения становится очевидной важность 

вопроса существования или отсутствия языковой среды при обучении языку, и это 

является одной из основных проблем в реальном освоении языка учащимися. В ситуации 

отсутствия аутентичного языкового окружения и лимитированного количества 

аудиторных часов преподаватели должны изыскивать многообразные варианты его 

воссоздания / имитации, и именно в этом технологические и медийные возможности 

ИКТ могут играть существенную роль. В подобных случаях мультимедийные 

возможности помогают значительно расширить возможности воссоздания среды 

изучаемого языка. 

В свое время использовавшиеся лингафонные классы, аудио и фоно-лаборатории, 

а в последующем мультимедиа компьютерные классы всегда являлось классикой 

методик языкового обучения, и следует признать, что они и сегодня не изжили своего 

учебного потенциала – при обновлении учебного контента и обновленного содержания 

технически они вполне способны выполнять свою ту же учебную функцию. Однако их 
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возможности как user-friendly, комфортного и свободного применения, а также 

повсеместности и не-лимитированного времени использования их стали довольно 

ограничены – они не доступны отовсюду и в любое время, сужены в контенте, и часто 

устарели технологически.  

В наше время, расширяя возможности компьютерных технологий, повсеместно и 

массово внедряются мобильные технологии, и сегодня современный смартфон, имея 

также операционную систему и мультимедиа параметры, способен выполнять функции 

лингафона, компьютерного тренажера, аудио плеера, диктофона и многое другое 

необходимое в зависимости от нужд своего потребителя. 

Поскольку сегодняшняя студенческая аудитория 100% использует смартфоны [2] 

- разных уровней мощности и различных платформ операционных систем, однако все 

они как минимум мультимедийны, и это позволяет применять их для учебных целей 

преподавания языка. Каждый смартфон, имея микрофон и динамик, в потенциале 

способен быть использован в качестве собственного персонального лингафонного 

класса. Так, например, начиная с первого аудиторного класса, при изучении звучания 

алфавита нового языка, весьма полезно научить студентов записывать образцы 

произношения для последующего его повторения и заучивания. Не всегда и не везде 

имеются готовые и нужные аудио образцы необходимых учебных материалов, чтобы 

преподаватель мог непосредственно на уроке обратиться к ним и воспроизводить на 

уроке или отсылать затем студента к ним в качестве домашнего задания (как, например, 

используется в корейском университете при обучении корейскому языку – 

преподаватель может просто на уроке обратиться на университетский сервер, открыть 

нужный раздел и пользоваться готовыми записанными аудио материалами). В ином 

случае каждый преподаватель языка может обратиться к имеющимся под рукой 

возможностям в виде смартфона – собственного и студентов. Молодежь безо всяких 

предубеждений, быстро и активно начинает применять свои любимые гаджеты, но уже 

для учебных целей. Предварительная запись огромного количества необходимых 

аудиофайлов требует отдельной и специальной времене-очень-затратной и очень 

трудоёмкой подготовительной работы от самого преподавателя. Однако, если студенты 

научатся записывать образцы произношения в процессе урока, это значительно снижает 

нагрузку на самого преподавателя. Варианты записи могут быть различными - 

преподаватель сам может регулировать моменты записи, выбор образцов и объем 

записываемого материала (алфавит, новые слова, диалоги и т.д.) в зависимости от его 

собственных задач при обучении. И студенческая аудитория быстро усваивает этот 

способ – в целом, современная молодежь очень быстро находит разумные, 

целесообразные и рациональные способы обращения с разнообразной информацией – 

так, сегодня никто не переписывает с доски – все фотографируют. В силу данных 

тенденций и преподаватель трансформирует свои методы и подходы при работе с данной 

меняющейся аудиторией, приобретая при этом новые и действенные инструменты 

обучения. Имея под рукой смартфон как учебный гаджет, и при условии, что 

преподаватель с самого начала научит свою аудиторию пользоваться некоторыми 

функциями телефона для последующей специализированной работы по развитию 

говорения, метод вполне оправдан и показывает свои результаты. С помощью личного 

лингафонного смартфона-тренажера вполне успешно может быть развиваемы различные 

навыки публичной речи на языке обучения. В силу своего возраста, отсутствия опыта и 

особенностей национального менталитета многие студенты (особенно первый курс 

вновь поступивших учащихся) весьма скованны при необходимости говорить в новой 

аудитории. Данная проблема свойственна многим молодым людям вне зависимости от 

национальности или возраста, однако вследствие конфуцианского наследия, гораздо 

более проявляется в корейской аудитории [3]. Обычно не вызывают проблем 

письменные задания для студентов, однако необходимость говорить на изучаемом языке 
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публично вызывает трудности для корейских учащихся. В таком случае возможность 

предварительно прослушивать и повторять устные образцы, скажем, мини-диалогов на 

собственном тренажере-смартфоне снимает психологические барьеры и не усугубляет 

дополнительным стрессом и прессингом процесс обучения языку. Кроме всего, 

гарнитура микрофона и наушников позволяет слушать, записывать и отрабатывать 

устные упражнения индивидуально и многократно, сколько необходимо каждому 

учащемуся. Смартфон с наушниками доступен постоянно и повсеместно, нет 

ограничений по времени или месту использования – дома, на улице или в транспорте 

(качество записи микрофонов позволяет писать даже очень негромко или даже 

шепотом).  

Современные смартфоны, имея многочисленные и развитые функции 

оперирования со звуком, дают различные возможности для работы с голосом: возможны 

не только записи, но редактирование аудио записей, обрезка и монтирование 

необходимых образцов. Однако это слишком профессиональная и затратная по времени 

работа, что не совсем приемлемо для всегда занятого учителя языка. Для сравнительно 

эффективного использования в учебных целях достаточны базовые функции записи и 

воспроизведения, несложные и не затратные по времени (так, можно записывать прямо 

в процессе урока) и не требующие высоких параметров и дорогостоящих и новейших 

смартфонов – доступные на любой базовой модели телефона, так как любой телефон 

изначально имеет вход и выход звука (микрофон и воспроизведение голоса). Так, 

например, еще не во всех операционных системах, но уже доступна очень удобная для 

обучения функция трансформация голоса в текст Speech-to-Text и наоборот Text-to-

Speech, которую уже сегодня могут использовать преподаватели английского языка. К 

сожалению, еще недоступна эта функция для казахского языка, но следует надеяться, что 

это вопрос времени и в будущем это могло бы содействовать освоению казахского 

произношения и обучению слушания и понимания на слух.  

Однако даже сегодня доступны другие возможности, которые вполне приемлемы 

для обучения и освоения изучаемого языка. Так, ниже приведены примеры 

использования функции диктофона с записью и воспроизведением образцов: 

 

 
Поскольку работа преподавателя сфокусирована на развитии речи на изучаемом 

языке, то изменяется и формат работ и заданий: представленные в устной форме образцы 

говорения требуют своей реализации именно в устной форме домашних заданий, 

которые записываются и присылаются студентами. Устная же форма проверки и 

обратной связи с учителем дополнительно развивает навыки студента слушать и 

понимать на слух (не в текстовом формате, не чтения). Кроме того, увеличиваются 

возможности индивидуальной коррекции речи каждого учащегося, что несомненно 

делает процесс освоения языка студентом менее стрессовой и более эффективной. 
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Вопросы применения мобильных технологий для целей обучения языку и ранее 

становились объектом рассмотрения рядом авторов [4, 5], и вопрос их внедрения каждым 

преподавателем решается в зависимости от специфики его учебной деятельности. 

Продемонстрированный в данной статье опыт практики, применяемый в корейской 

аудитории, показывает, что преподаватель, используя появляющийся потенциал ИКТ,  

учитывая особенности существующей вокруг реальности и специфику современной 

молодежи в своей аудитории, может расширять границы своих учебных ресурсов и 

разнообразить инструментарий своих методик с помощью новых технологических 

возможностей, приемлемых в данной аудитории и для данных поставленных целей. 

Молодежь в свою очередь становится инициатором и движущей силой технологических 

и методических нововведений в текущем положении вопросов обучения языку. 
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Қазіргі таңда Қазақстан оқу орындарында өзекті мәселелерінің бірі – 

студенттердің білім алуға деген құштарлығының төмендігі немесе оқуға деген 

мотивацияның жоқтығы. «Оқу үрдісінде студенттердің оқуға деген мотивациясының 

артуына қалай ықпал етуге болады?» деген сұрақтың шешу жолдары қарастырылған.  

Тірек сөздер: сауаттылық, идеялар, шығармашылық, мотивация, инновациялық 

әдіс-тәсілдер, іс-тәжірибе, зерттеу, модуль, креативті ойлау, ғылыми-зерттеу 

жұмыстары, интербелсенді әдістемелер, бірлескен жұмыстар, рөлдік және іскерлік 

ойындар, пікірталастар, презентациялар, тренингтер, интервью, сауалнама, талдау, 

шешім қабылдау, терең ойлану, пікірін дәлелдеу. 

 

Одной из актуальных проблем в Казахстанских учебных заведениях является 

отсутствие у студентов мотивации к учебе. В работе показаны различные пути и 

методы  решения данной проблемы.  

Ключевые слова: грамотность, идеи, творчество, мотивация, инновационные 

методы, практика, исследование, модуль, креативное мышление, научно-

исследовательские работы, совместная работа, ролевые и деловые игры, обсуждение, 

презентации, тренинги, интервью, анкетирование, анализ, принятие решения, 

доказывать мнения. 

 

One of the topical issues in Kazakhstan educational institutions is the lack of students’ 

motivation to study or lack of motivation to study. The ways of solving the problem “How can 

we influence the learning process on the motivation of students to study?”are considered.  

Key words: the ideas, creation, motivation, innovative methods, practice, study, module, 

creative thinking, scientific-research work, teamwork, role and business games, discussion, 

presentation, trainings, questionnaire, interview, analysis, making a decision, prove opinions.  

 

Қазақстан Республикасының білім беру саласындағы бүгінгі басты міндеттерінің 

бірі – жастарға терең білім беру. Ал оның негізгі мақсаты білім алып, білік пен дағды, 

іскерлікке қол жеткізу ғана емес, солардың негізінде дербес, әлеуметтік және кәсіби 

біліктілікке – ақпаратты өзі іздеп табу, талдау және ұтымды пайдалану, жылдам 

қарқынмен өзгеріп жатқан бүгінгі дүниеде лайықты өмір сүру және жұмыс істеу болып 

табылады.  

Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев 

«Интеллектуалды ұлт 2020» идеясын ұсына отырып: «... заманауи өркениеттің мәнін 

білуіміз керек. Қазіргі шындық мынандай: бүгінгі мемлекет өзінің интеллектуалды 

ресурстарымен бәсекеге түседі. «Интеллектуалды ұлт - 2020» идеясының мақсаты – жаңа 

қазақстандықтарды тәрбиелеу. Елді адам капиталы арқылы бәсекеге қабілетті ету 

бәсекенің бастысы – білімнің бәсекесі. Бұл үшін, біріншіден, білім жүйесінің 

инновациялық дамуына жол ашу керек, екіншіден, электронды қызмет көрсетуді жаңа 

замаңға сәйкестендіру керек», - деп атап көрсетті. 

Осы мақсаттарды білім беру орындарында оқу-тәрбие үдерісінде іске асырушы 
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басты тұлға – мұғалім. Қазіргі кезенде қоғам адам туралы ғылымдардың жетістіктері мен 

оның даму заңдылықтарын, жаңа педагогикалық технология мен қарым-қатынас 

мәдениетін терең меңгерген, жан-жақты шығармашылықпен жұмыс жасайтын мұғалімді 

қажет етеді. [1, 4б.] 

Функционалдық сауаттылық білім берудегі жаңа басымдықтарды айқындайды: 

алынған білімді өмірден практика жүзінде қолдануды, әртүрлі ақпарат көздерімен 

жұмыс істеуді, идеялар тудырып және іске асыруды, өзінің көзқарасын негіздей білуді 

қалыптастырады. Жеке тұлғаның функционалдық сапаларын белсенділік, 

шығармашылықпен ойлай білу, тосын шешім қабылдай білу, кәсіби жолын таңдай білу, 

өмірде өзін-өзі дамытып іске асыра білуді қалыптастырады. [2, 57б.] 

Жеткіншектердің өмірі ортаның күрделі ұйымдастырылған, әртүрлі формасы мен 

бағыттары бойынша ағыммен өтеді. Көмекке  өздерінің әлеуметтік, кәсіптік немесе жеке 

айқындамаларымен балаға әр түрлі қолдау бере алатын ересектер ұсынылады. Ең 

алдымен бұлар – педагог, ата-ана және психолог.  

Сол себептен, психологиялық-педагогикалық қостау түсінігін ашу мақсатында 

өзара қарым-қатынас, әріптестік, жағдайлар құру, көмек, қызмет бағыты, объектімен 

жұмыс сияқты ұғымдар қолданылады. 

Психологиялық-педагогикалық қолдауды бірнеше аспектілермен қарастыруға 

болады: 

- студенттерге жеке білім беруде көмек пен қолдау көрсетуге қабілетті педагог-

психологтің кәсіптік қызметі сияқты; 

- білім беру міндеттерін шешу кезінде балаға рухани дербес таңдау жасауға 

көмектесетін мақсатқа бағытталған педагогикалық әрекеттер кешенін құрайтын үдеріс 

сияқты. 

Қазіргі таңда Қазақстан оқу орындарында өзекті мәселелерінің бірі – 

студенттердің білім алуға деген құштарлығының төмендігі немесе оқуға деген 

мотивацияның жоқтығы. Студенттердің оқуға деген мотивациясының жоқтығы көптеген 

себептермен түсіндіріледі. Соның ішінде: білім алуға деген жалқаулық, іш пыстырарлық 

білім беру орындарындағы өмір, әлеуметтік-тұрмыстық жағдайы, ата-аналарымен және 

құрдастар арасындағы түсінбеушілік т.б. Кейбір студенттер колледжде білім алуды 

өздері үшін емес ата-анасының нұсқауымен немесе өмірінің міндетті бір бөлігі ретінде 

қарайды. Және де қазіргі интернет, әлеуметтік желілер, компьютерлік ойындар тағы 

басқа да жағдайлар студенттердің сабаққа деген ынтасын өздеріне аударып жатқаны 

белгілі. Осындай кезде студенттерге білімнің керек екенін және маңызы зор екенін 

жеткізу өте қиын. Ата-аналар балаларының оқуға деген ынтасының жоқтығына қиналу 

үстінде, әр оқытушының басына «студенттерды білім алуға деген қызығушылығын 

қалай арттыруға, ынталандыруға болады?» - деген сұрақ туады. Бұл мәселенің шешімін 

оңай табады деп айтуға келмес. Студенттердің оқуға деген ынтасын, қызығушылығын 

арттыру үшін бала психологиясын, баланың қоршаған ортасын жақсы білу керек деп 

ойлаймын. 

Бүгінгі таңдағы оқыту үрдісі жаңа әдіс-тәсілдерді, жаңаша идеяларды қолдануды 

талап етеді. Әр мұғалім өз іс-тәжірибесінде көптеген қиындықтармен, кедергілермен 

кездеседі. Бұл заман көшіне ілесу үшін өз білімін жетілдіріп отыруы қажет. 

Мен де оқыту тәжірибемде жетістіктерге жету жолдарын қарастырудамын. 

А.В.Хуторскийдің көзқарасын ұстанамын, онда құзіреттілік деп «студенттердің жеке 

тұлғасының оған және іс-әрекет пәніне деген қарым-қатынасын көрсететін 

құзыреттілікті меңгеруі, игеруі» түсіндіреді. Студенттер өз пікірлерін, көзқарастарын 

еркін және ерікті түрде білдірсе деп ойлаймын. [3, 110б.] 

Сонымен бізді мазалап отырған сұрақтардың бірі «Оқу үрдісінде студенттердің 

оқуға деген мотивациясының артуына  қалай ықпал етуге  болады?» Бұл мәселені 

зерттеп, сырын ашуға адамзат баласының көптеген ғалымдарын толғандырған.  
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Алдымен студентті оқуға талпындыру үшін білім алуына қолайлы жағдай жасау. 

Студенттердің оқуға деген мотивациясының жоғарлауына топтағы көңіл күйдің жақсы 

болуы көп әсер ететіні айтпаса да түсінікті. Біз әр студентке сабақ беру барысында жеке 

тұлға ретінде қарап оның ойын, пікірін ескеріп сабақ өткізсек бала да өзінің білім алуға 

деген көзқарасын өзгертері сөзсіз. 

Оқытушы алдын ала сабақтағы өзінің рөлін нақты белгілеп алу керек. Ол 

дегеніміз студенттерді өз білімінің шекарасын анықтауға үйрету, студенттермен 

сабақтағы өзекті сұрақтар көтеріп сол сұрақтардың шешу жолдарын талқылау, 

студенттерге өзін-өзі бағалауды және бақылауды сеніп тапсыру. Осындай жолмен білім 

беру арқылы студент өзін жеке тұлға ретінде сезініп алдына мақсат қойып білім алуға 

және өзекті сұрақтарды шешуге өзінше талпынады, ұжымдық жұмыс істеуге үйренеді. 

Өзгенің пікірін тыңдап және өзінің пікірінің маңызды екенін түсінеді. Осындай 

жағдайлар студенттің оқуға деген мотивациясының жоғарлауына себеп болады.  

Білім беру үдерісінің психологияландыру: оқытушылар, студенттер, ата-

аналардың психологиялық мәдениетін жоғарылатуды қамтамасыз ету үшін сіздерге 

бірнеше психотерапия әдістерімен таныстырып өтейін: 

1.Мұғалім өзінің инновациялық іс-әрекетін қалыптастырып, оны меңгеріп, сол 

жаңа педагогикалық технологияларды меңгерген, өз практикасында қолданған әрбір 

оқытушы өз сабағын нәтижелі даму жағынан көре алады.  

2.Оқытушы алғаш жаңа педагогикалық технологияларды оқып үйренеді, 

меңгереді, тәжірибеде қолданады, оны дамытып нәтижесін тексереді. 

3.Сабақта қолданған әр жаңа инновациялық әдіс-тәсіл сабақ беру барысында тың 

жаңалық әкеліп студенттер бойына қызығушылық пен құлшыныстың әкелетіні рас.  

4.Студентті білім алуда өз алдына мақсат қойып сол мақсатқа жету үшін не істеу 

керек екенін, қандай жолдары бар екенін түсіндіру керек.      

5.Студенттерге дайын күйдегі білімді бермей керісінше, олар оқу барысында 

бақылаулар, зерттеулер арқылы нәтижеге келулері керек.  

6.Өтіліп жатқан тақырыптағы заңдылықтарды, байланыстарды сезінуге, 

қорытындылауға үйрету.  

7.Оқытушы осы күрделі жұмысқа басшылық жасап қана отырады. Студенттерді 

бірлескен жұмысқа бағыттағанда ғана оларда креативті ойлау дағдысы дамып, 

шығармашылықпен жұмыс істеуге дағдыланады. Шығармашылықпен дамыған жеке 

тұлғаны қалыптастыруға бағытталған жаңа үлгіні жасауда ықпалы зор. Шығармашылық 

тапсырмалар, педагогикалық жағдаяттар, ғылыми зерттеу жұмыстары студентің 

шынайы білімінің тереңдігін көрсетеді. Олар студенттің креативті ой-санасын дамытып 

ойлануды үйретеді. Соңдықтан сабақ барысында «ойлап табыңыз», «құрастырыңыз», 

«зерттеңіз», «саластырыңыз», «түзетіңіз», «дәлелдеңіз», «жинақтаңыз», «мағынасына 

қарай бөліңіз» деген тапсырмаларды ұсынуды қажет етеді. [4, 37б.] 

Сыни тұрғыдан ойлау «ойлау туралы ойлану» деп сипатталған. Ол маңызды 

мәселелерді талқылау және тәжірибені ой елегінен өткізуді қамтиды. Бұл модуль 

студенттердің де, оқытушылардың да сыни тұрғыдан ойлауды дамытуды саналы және 

оймен қабылдауын көздейді. Бірінші кезең – қызығушылықты ояту кезеңі. Бұл кезеңде 

студенттің тақырып туралы не білетіндігі анықталады, белсенділігі артады, студенттерді 

сабаққа психологиялық тұрғыдан дайындай отырып, қызығушылықтарын ояту 

стратегияларының бірін қолданып, студенттерді сабаққа тарту. Екінші кезең – тұсау 

кесер. Бұл кезеңде студенттерді жаңа сабаққа дайындау мақсатында сыни тұрғыдан 

ойлау тапсырмалары көптеп жүреді. Мысалы: «бейнеролик», «қойылым» көрсету 

арқылы жаңа сабаққа көпір салынды. Сабақтың тақырыбы студенттермен бірге ашылды. 

Үшінші кезең – мағынаны ашу. Студент жаңа ақпаратты бұрынғы білімімен ұштастыра 

түседі. Бұл кезеңді іске асыру үшін бірнеше тәсілдер бар. Олар – болжау кестесі, ойлан, 

жұптас, ортаға сал, сұрақ қоя білу, өзара оқыту т.б. Осы тәсілдерді қолдану кезеңінде ең 
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тамаша кезеңге, яғни студенттің өздігінен білім алу, өзін-өзі өзектендіру, танымдық 

қабілеттерінің даму, шығармашылық іс-әрекетінің оянуы, бір сөзбен айтқанда, өзіндік 

еңбек ету кезеңіне айналдырады. Топтарға тапсырма беріліп, жаңа тақырыпты жеке 

жұмыс, топтық жұмыс арқылы талқыланады. Төртінші кезең – «рефлексия» - ой 

толғаныс білім алудың қорытындылау кезеңі, студенттер сабақ бойы алған білімдерін, 

түсініктерін өз сөздерімен баяндап бере алатын, жаңа білімдерін көрсете алатын кезең.  

Менің оқытушы ретінде алдыма қойған мақсатым – студенттерге ұлттық 

педагогикалық тәрбие және білім берумен қатар олардың шығармашылық қабілеттерін 

арттыру. Сол себепті сабақты өмірмен байланысты ұйымдастыру, білім құмарлығын 

таныту, әр сабақта студенттерді ойлануға өздігінен ізденіс жасауға баулып, ойын 

ауызша, жазбаша жинақтап баяндай білуге,  мәдениетті сөйлеуге үйрету арқылы ұлттық 

әдет-ғұрыпты бойына сіңіруге дағдыландыру – әрбір оқытушының абыройлы борышы 

деп санамаймын, ұстаздық білімділікпен қоса іздемпаздықты, дарындылық, 

ұйымдастырушылық, тағы да көптеген құндылықтарды талап ететін маман иесі. 

Әрбір сабақта жоспар құрар алдында алдымен ойланып аламын: «Менің 

студенттерім не істей алады?». Сабақ жоспарын студенттердің өз беттерімен меңгеруіне 

ыңғайлы етіп және олардың жас ерекшеліктерін ескере отырып құрамын нығайтады. Бұл 

студенттердің жауапкершіліктерін арттыруымен қатар, өзін-өзі бағалаулары үшін де 

тиімді болмақ. Студенттеріміз мұгалімнің бағалауына әбден үйреніп қалған. Бағаны не 

үшін алды, келесі де жақсы баға алу үшін не істеу керек деген ой туындайды? 

Сабақта қолданылған стратегиялар студенттеріме өздерінің, бір-бірінің ой 

пікірлеріне сын көзімен қарай отырып, жаңа, тың идеялар туындауына жол ашты. 

Сонымен бірге ерекше белсенділік пен шығармашылық шабыттың шарықтауы 

нәтижесінде олар еркіндік әлемінде еркін шарлағандай болды. Ал, қазіргі қоғамда ақыл-

ойы кемел, шығармашылық жағынан қабілетті, іскер және білімді адам керектігі – әр 

оқытушыдан талап етіледі.  

Оқу әрекетінде студенттерге неғұрлым көбірек бостандық пен бетімен 

әрекеттенуге жол берілсе, соғурлым оған студенттердің қызығушылығы арта түседі. 

Сабақтағы топтық жұмыс кейде назардан сырт қалып қоятын студенттерді ұжымдық 

жұмысқа кірістіріп, өздерінің сол топтың бір белді мүшесі бола алатынын көрсетті. 

Студенттердің сабаққа деген қызығушылығы мен ынтасын арттыратын басты 

факторларының бірі деп мен өз жұмыстары мен студенттердың жұмыстарын өздері 

бағалауы деп айтсам артық болмас еді. 

Өзімнің сабақтарымда интербелсенді әдістемесінің келесі жұмыс түрлері мен 

әрекеттерді қолданамын: бірлескен жұмыстар (жұптық, топтық, ұжымдық), рөлдік және 

іскерлік ойындар, пікірталастар, ақпараттың әр түрлі көздерімен жұмыс жасау (кітап, 

лекция, интернет, құжаттар, мұражай т.б.), презентациялар, тренингтер, интервью, 

сауалнама т.б. 

Нәтижесі таңғаларлық! Студенттер мен күткеннен де артық әсер алды. Өз 

ойларын жарыса айтып, қызу пікірталас тудыра алды. Жаңа сабақты өз беттерімен тез 

меңгере алды. Сабақта «үнсіз» студенттер «сөйлеуге тырысты». 

Интербелсенді әдісте менің студенттерім төмендегідей білім, білік, дағды, 

машықтарға үйренеді: 

- терең ойлану, жеке рефлексиялық қабілеттерді дамыту; 

- өз идеялары мен әрекеттерін талдау және оларға баға беру; 

- ақпаратты өздігімен түсініп, жан-жақты талдап, таңдап алу; 

- өздігімен жаңа түсінік пен білім құрастыру; 

- пікірталастарға қатысып, өз ойын мен пікірін дәлелдеу; 

- шешім қабылдау және қиын мәселелерді шешу 

Оқыту тәжірибесі барысы пікірталасқа негізделген және оқыту үдерісінде 

қолданылатын дидактикалық ойындар сияқты интербелсенді әдістерді пайдалану тиімді 
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екенін көрсетеді. Соның ішінді дидактикалық ойындар студенттердің білім алуға деген 

ынтасын, белсенділігін арттырып, алған білімдерін тәжірибеде дұрыс қолдануына 

көмектеседі. Ойын барысында студенттердің бойында жағдаятты бағдарлау, яғни 

жағдайға талдау жасай білу, жағдаят (ситуация) кезінде өзінің атқаратын рөлін сезіну, 

әңгімеге қатысушы әріптестері арасында байланыс орнату, қарым-қатынас жасауда 

тілдік ұғымдарды дұрыс пайдалана білу сияқты қабілеттері жетілетіндігі байқалады 

Сөзімді қорыта келе қазіргі қоғамда ақыл-ойы кемел, шығармашылық жағынан 

қабілетті, іскер және білімді адам керектігі – әр оқытушыдан талап етіледі. Сондықтан 

шаршамай, талмай жұмыс жасайық! 
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Начальная школа закладывает основы будущих знаний, формируются определенные 

умения и навыки, в том числе и способности к самообразованию, самопознанию и 

самосовершенствованию. В педагогических системах и технологиях обучения, авторских 

моделях образования переплетаются современные методики обучения и традиционные 

формы работы со школьниками. Для создания хорошего урока практикую такие формы 

работы как общеклассная, групповая и индивидуальная. Каждая из данных форм учебной 

деятельности заслуживает нашего внимания, способствуя совершенствованию 

общеучебных умений, эффективности уроков в начальной школе, достижению целевых 

ориентаций. Общеклассная, групповая и индивидуальная формы организации учебной 

деятельности младших школьников эффективны только в комплексе и взаимосвязи. 

Ключевые слова: сомообразование, самопознание, групповая, индивидуальная 

работа, эффективность, интеллектуальное развитие, дифференциация. 

Бастауыш мектеп болашақ білімнің негізін қалайды, белгілі бір дағдылар мен 

біліктілік, соның ішінде өз білімін жетілдіру, өзін-өзі тану және өзін-өзі жетілдіру 

қабілеттері қалыптасады. Педагогикалық жүйелер мен оқыту технологияларында, білім 

берудің авторлық үлгілерінде оқытудың қазіргі заманғы әдістері мен оқушылармен 

жұмыстың дәстүрлі түрлері түптеледі. Жақсы сабақ жасау үшін жалпы сынып, топтық 

және жеке жұмыс түрлерін қолданамын.  Осы оқу іс-әрекетінің әрбір түрі жалпы оқу іс-
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әрекетін жетілдіруге, бастауыш мектептегі сабақтардың тиімділігіне, мақсатты 

бағдарларға қол жеткізуге ықпал ете отырып, біздің назарымызға лайық. Бастауыш 

сынып оқушыларының оқу қызметін ұйымдастырудың жалпы сынып, топтық және жеке 

түрлері тек кешенде және өзара байланыста тиімді. 

Тірек сөздер: өз білімін жетілдіру, өзін-өзі тану, топтық, жеке жұмыс, тиімділік, 

зияткерлік даму, дифференциация. 

 

Primary school create the foundations of future knowledge, certain skills are formed, 

including the ability to self-education, self-study and self-improvement. Modern teaching methods 

and traditional forms of work with students are combined with pedagogical systems and 

technologies of training, author's models of education. To create a good lesson, I practice such 

forms of work as individual work, group work and work with the whole class. Each of these forms 

of educational activity deserves our attention, contributing to the improvement of General 

educational skills, the effectiveness of lessons in primary school, the achievement of target 

orientations.General, group and individual forms of the organization of educational activity of 

younger students are effective only in a complex and interrelation. 

Key words: self-education, self-study, group work, individual work, interrelation, 

differential. 

 

«Все мудрое уже придумано раньше.  

Сложность состоит в том, чтобы лучше это понять» 

И.Гёте. 

 

В настоящее время идет становление новой системы образования ориентированного 

на вхождение в мировое образовательное пространство. 

Государство стремится к созданию непрерывного образовательного процесса. 

Наиболее традиционным и консервативным звеном в системе непрерывного 

образования является начальная школа. Именно здесь закладывается основа будущих 

знаний, формируются определенные умения и навыки, в том числе и способности к 

самообразованию, самопознанию и самосовершенствованию. 

Этому подчинены и способствуют разнообразные педагогические системы и 

технологии обучения, авторские модели образования. В них переплетаются современные 

методики обучения и традиционные формы работы со школьниками. 

Хороший урок-это урок вопросов и сомнений, озарений и открытий. Такой урок 

основан на принципах доступности, сознательности, наглядности, оптимизации, прочности 

усвоения знаний, связи теории с практикой. 

Созданию хорошего урока способствуют такие формы работы как общеклассная, 

групповая и индивидуальная в их взаимосвязи. 

Каждая из данных форм работы имеет свои положительные и отрицательные 

стороны работы. 

В  процесс обучения в основном практикуют  фронтальные формы учебной работы 

учеников с осуществлением индивидуального подхода. Фронтальная форма учебной 

работы рассчитана на учащихся, имеющих равный уровень подготовки, позволяющий всем 

работать в одном темпе. 

При фронтальной форме организации обучения целесообразно организовать 

коллективную работу учащихся, 

Наиболее распространённой формой коллективной работы является фронтальная 

беседа, в ходе которой учитель обращается к классу с вопросами, построенными в 

соответствии с логикой изучаемого материала. В ходе такой работы учащиеся отвечают на 

вопросы, дополняют и уточняют друг друга. Эта совместная деятельность помогает им 

лучше усвоить и познать закономерности рассматриваемых явлений. 
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Рассмотрим фрагмент урока математики. Тема урока: «Перестановка множителей». 

Цель: повторить название компонентов действия умножения и познакомить с 

переместительным свойством умножения. Устный счет к данному уроку можно 

организовать в форме фронтальной беседы. 

-Назовите компоненты при умножении. 

-Первый множитель - 2, второй множитель - 3. Чему равно произведение? 

-Первый множитель - 2, второй множитель - 6. Чему равно произведение? 

-Найдите произведение чисел 2и5,2и4,2и2. 

-Решите устно задачи: 

«Сколько птиц поместили в четырех клетках, если в каждую поместили по две 

птицы?» 

«Один конверт стоит 3 тенге, сколько стоят 5 таких конвертов? » 

При объяснении новой темы также можно воспользоваться фронтальной беседой. 

На доске рисунок: 

Провожу беседу.   

-Сколько рядов клеточек? (3)   

-Сколько клеточек в одном ряду? (6)  

-Сколько клеточек в трех радах? (18) 

-Составьте пример на умножение. (6*3=18) 

-Сколько столбиков клеточек? (6) 

-Сколько клеточек в одном столбике? (3) 

-Сколько клеточек в шестаи столбиках? (18) 

-Составьте пример на умножение. (3*6=18) 

-Сравните выражения: 6*3 и 3*6 Дети отвечают: 6*3=3*6 

Далее дети могут самостоятельно сформулировать правило перестановки 

множителей. 

Такая форма работы позволяет детям активизировать мыслительную деятельность, 

работать коллективно и коллективно формулировать важные выводы. 

Лучшие условия для коллективной деятельности создает поисковый или 

репродуктивно-поисковый путь усвоения. В этой ситуации школьники опираясь на ранее 

полученные знания, конструируют ответы, высказывают свои соображения, вступают в 

спор. 

Целесообразно данную работу организовать следующим образом. Приступая к 

выполнению упражнения, пригласить к доске среднего ученика, предлагая ему сделать 

задание. Все ученики класса работают под его руководством. Так они включаются в 

совместную деятельность. Если работающий ученик испытывает затруднения, к нему 

приходят на помощь одноклассники, предлагая свои варианты. Обнаруживаются разные 

подходы - происходит сопоставление и выбор наиболее целесообразного решения. Так 

включаются ученики в коллективную деятельность. 

Данная форма работы может использоваться как на этапе актуализации прежних 

знаний, так и на этапе формирования новых знаний и при закреплении учебных умений и 

навыков. 

Фронтальная форма учебной деятельности наряду с ее положительными сторонами 

имеет и ряд существенных недостатков. Эта форма обучения рассчитана на равную 

подготовленность учащихся, единый фонд знаний, одинаковый уровень 

работоспособности. Поскольку такого в реальной жизни не существует, нам, учителям, 

приходится вносить всевозможные коррективы в организацию учебной деятельности 

школьников. 

Недостаток фронтальной работы с учащимися состоит также и в том, что она не 

рассчитана на учет реальных учебных возможностей отдельных психологических групп 

учащихся. 
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Все эти обстоятельства, снижающие продуктивность фронтальной формы учебной 

деятельности, диктуют необходимость использования наряду с ней и других форм учебной 

работы. 

Одной из них является групповая форма учебной работы. 

В учебном процессе ученики стараются работать группами, советоваться друг с 

другом. Это объясняется тем, что школьники испытывают потребность в общении. Дети 

моего класса, работая в составе группы, на собственном опыте убеждаются в пользе 

совместного планирования, распределения обязанностей, взаимообщения. Групповая 

форма организации работы, кроме того, делает явными усилия и способности каждого, что 

является естественным стимулом здорового, творческого соревнования. 

Работая рядом за одной партой, дети дают взаимную оценку действиям и поступкам 

друг друга. Эта форма общения за партой в ходе учебной деятельности принимает характер 

взаимного обучения. 

Эффективность парной работы учащихся, включаемой в процесс обучения на 

непродолжительное время (5-7 минут), при проверке выполнения заданий, закреплении, 

совершенствовании знаний, выработке умений и навыков неоспоримо. Взаимодействие 

двух учащихся за партой положительно сказывается на повышении их активности, на 

качестве выполненной работа. Однако следует заметить, что взаимодействие двух учащихся 

за партой не всегда дает положительные результаты в работе. Целесообразно объединять 

учеников, обладающих разными учебными возможностями. В опыте моей работы 

оправдали себя группы из четырех учащихся, работающие на двух друг за другом стоящих 

партах. 

Положительный эффект в обучении учащихся наиболее полно достигается в 

гетерогенных группах. В этих группах ученики, обладая разной обучаемостью, 

потребностями, интересами и учебной работоспособностью дополняют друг друга.  Работая 

в группе важное, значение, имеет то, как дети размещены за учебными партами. 

Можно предложить такую примерную схему рационального размещения учеников 

за партами. 

Обозначения: 1- ученик с высшими учебными возможностями; 2-ученик с высокими 

учебными возможностями; 3- ученик со средними учебными возможностями; 4- ученик с 

низкими учебными возможностями. 

Практика показывает, что групповая форма обучения должна быть включена в 

структуру урока на непродолжительное время. В ходе нее ученики, общаясь между собой, 

создают излишний шум, который значительно усиливается, если не переключить их на 

другой вид деятельности. Шум во время урока может стать серьезной помехой для усвоения 

детьми учебного материала. Поэтому я включаю в структуру урока эту форму работы не 

более чем на 5-7 минут. 

Также на уроках использую дифференцированно-групповую форму учебной работы. 

Она предполагает организацию деятельности по овладению знаниями разных групп 

учеников с учетом их учебных возможностей. Первую группу составляют ученики с 

высшими учебными возможностями. Вторую-с высокими учебными возможностями. В 

третью группу входят учащиеся со средними учебными возможностями. И четвертая 

группа-это ученики с низкими учебными возможностями. При формировании знаний 

использую данную форму работы в комплексе с фронтальной работой. Работа организуется 

следующим образом. Сначала излагаю материал всем. Затем ученикам первой, второй групп 

предлагаю работу с другими источниками знаний, например, учебником, а с учащимися 

третьей, четвертой групп разбираю материал вторично, уточняя отдельные моменты. 

На этом этапе ученики со средними и низкими учебными возможностями, отвечая 

на вопросы, обобщают и систематизируют знания. Ученики с высокими учебными 

возможностями, отличающиеся познавательной самостоятельностью расширяют и 

углубляют знания. Работа над дополнительными источниками обогащает их знания, 
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эффективно способствует формированию умений и навыков. 

Дифференцированно-групповая форма учебной работы может применяться в разных 

звеньях процесса обучения: при формировании знаний, при закреплении и 

совершенствовании знаний, при формировании умений и навыков, при повторении и 

систематизации знаний, при контроле знаний. 

Но следует помнить, что дифференцированно-групповая форма обучения не 

является основной формой, а включается в учебный процесс для повышения его 

эффективности только на отдельных этапах. Опыт показывает, что продуктивные 

возможности этой формы проявляются лишь в сочетании с другими формами. 

Несомненно, что основной является индивидуальная форма организации учебной 

деятельности школьников, ибо усвоение знаний, овладение умениями и навыками есть 

сугубо индивидуальный процесс. И это относится не только к области интеллектуальной, 

но и к духовному миру человека. Ученик должен вырабатывать у себя свои собственные 

взгляды и убеждения, только в этом случае они будут направлять его деятельность, его 

поведение. 

Самостоятельность учащихся является показателем активности личности и ее 

высоких способностей к познавательной деятельности. Она проявляется в их умении 

увидеть новый вопрос, новую проблему, решить ее своими силами, способности осмыслить 

многообразие связей и отношений, выделяя существенное. 

Самостоятельность это качество, которое необходимо воспитывать у учащихся. Для 

этого в процессе обучения нужно ставить их в такое положение, чтобы они без чьей бы то 

ни было помощи, могли решать предложенные познавательные задачи. 

Самостоятельную работу я организую с помощью индивидуальных и 

индивидуализированных форм обучения. Индивидуальная форма учебной работы 

предполагает деятельность ученика по выполнению общих для всего класса заданий без 

контакта с другими школьниками, но в едином для всех темпе. 

Если каждый учащийся выполняет задания определенные в соответствии с его 

учебными возможностями, такую форму учебной работы можно назвать 

индивидуализированной. 

Но наряду с положительной, индивидуальная и индивидуализированная формы 

учебной работы, способствуя воспитанию самостоятельности учеников, таят в себе и 

существенные недостатки. Они разъединяют школьников, создают условия для развития 

эгоизма, эгоцентризма. Ученик может замыкаться в себе, у него не формируется 

потребность в общении, передаче знаний. Чтобы избежать этого, не следует злоупотреблять 

этой формой учебной работы, необходимо включать ее в процесс обучения в качестве 

вспомогательной на непродолжительное время и в основном с целью контроля знаний. 

Итак, каждая из данных форм учебной деятельности заслуживает нашего внимания, 

способствуя совершенствованию общеучебных умений, эффективности уроков в начальной 

школе, достижению целевых ориентаций. 

Общеклассная, групповая и индивидуальная формы организации учебной 

деятельности младших школьников эффективны только в комплексе и взаимосвязи. 
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Мақалада құс шаруашылығын мемлекеттік қолдаудың негізгі түрлері 

қарастырылған және құс шаруашылығымен айналысатын ұйымдарды одан әрі тез 

дамуы үшін қосымша преференциялардың нысандары ұсынылған. 

Тірек сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, құс шаруашылығы, мемлекеттік қолдау, 

субсидиялар. 

 

В статье рассмотрены основные виды государственной поддержки 

птицеводства и предложены дополнительные формы преференции для ускореннего 

развития птицеводческих организаций.  

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, птицеводство, государственная 

поддержка, субсидии. 

 

The article provides for the main types of state support for poultry farming and forms 

of additional preferences for further development of poultry organizations. 

Key words: agro-industrial complex,  poultry farming, state support, subsidies. 

 

Основными инструментами государственной поддержки сельского хозяйства РК 

являются: субсидирования, система дотирования и компенсации издержек, а также 

обеспечение доступности финансово-кредитных инструментов для субъектов АПК. О 

необходимости совершенствования действующей системы государственного 

регулирования и поддержки сельского хозяйста и АПК указала А.И. Дощанова. Она 

отметила, что система нуждается в совершенствовании согласно законам рынка и 

задачам эффективного развития агропромышленного производства, особенно в 

отношении механизма и их форм [1, с. 20].  

Основные направления поддержки государства в животноводстве представлены 

на рисунке 1 [2]. 

На рисунке 1 представлены основные направления субсидирования 

животноводства и птицеводства. Развитие птицеводства в Республике Казахстан 

является одним из приоритетов экономической политики государства. Предпринятые в 

mailto:kuralay.mazbayeva@narxoz.kz
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Казахстане меры по поддержке птицеводческих предприятий способствовали 

динамичному росту основных показателей, таких как, поголовье птицы, яйценоскость и 

производства мяса.  

В сельском хозяйстве птицеводство играет доминирующую роль, так как данная 

отрасль обеспечивает население основными социально значимыми продуктами питания 

по приемлемой цене.  

Государственная поддержка в виде прямого субсидирование продукции 

птицеводства более эффективна, в связи с тем, что она влияет на компоненты цены – 

затрат (материальные, трудовые и прочие). Однако в рамках повышения эффективности 

государственной поддержки планируется с 2020 года поэтапное сокращение прямого 

субсидирования продукции птицеводства [3]. 

Государственная поддержка птицеводческих предприятий обеспечивается не 

только через содействие в удешевлении затрат на приобретения племенного суточного 

молодняка родительской/прародительской формы мясного и яичного направления птиц, 

но и  на повышение продуктивности и качества продукции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Поддержка государства в животноводстве 

 

Для компенсации издержек, дотирования и субсидирования используются 

средства государственного бюджета. В птицеводстве дотируется племенное дело и 

производство мяса птицы и яиц.  Ряд ученых исследующие вопросы государственного 

субсидирования отмечают важность отрасли птицеводства и его поддержку.Так  А.Е. 

Есболова в своей работе указала, что уровень компенсаций и дотаций составляет менее 

1% доходов предприятий [4, с. 36]. Следует отметить, что в республике в основном 

превалируют денежные и финансовые инструменты поддержки сельского хозяйства. 

Направления, подлежащие субсидированию 

На развитие племенного животноводства На повышение продуктивности и 

качества продукции 

Удешевление затрат 

− на ведение селекционной и 

племенной работы КРС, овец, свиней, 

маралов и пчелосемей 

− на приобретение отечественного и 

племенного КРС и зарубежного 

маточного поголовья КРС 

− на приобретения племенного 

суточного молодняка 

родительской/прародительской формы 

мясного направления птиц  

− на приобретения племенного 

суточного молодняка финальной формы 

яичного направления птиц 

− на содержание племенного барана 

производителя, используемых для 

воспроизводства товарной отары 

Возмещение затрат 

−  субсидирование услуг по 

трансплантации эмбрионов  

 

Удешевление стоимости 

−  бычков реализованных или перемещенных 

на откорм в откормочные площадки 

вместимостью не менее 1000 голов 

единовременно  

−  откорма бычков для откормочных 

площадок вместимостью не менее 1000 голов 

единовременно  

−  производства мяса птицы (мясо бройлерной 

птицы, мясо индейки, водоплавающей птицы), 

пищевое яйцо (куриное яйцо) 

−  произвдства молока (коровье, кобылье, 

верблюжье), тонкорунной и полутонкорунной 

шерсти 

−  заготовка говядины 

мясаперерабатывающими предприятиями, 

занимающимися забоем и первичной 

переработкой мяса  

−  реализации ягнят 

−  затрат на корма по маточному поголовью 

молочного направления   
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М.К. Баймбетов в своей работе отмечал, что государственная поддержка должна 

быть направлена, прежде всего, на решение социальных вопросов, затрагивающих 

интересы каждого человека. По его мнению, субсидирование ставки вознаграждения по 

кредитам, выданным банками перерабатывающим сельскохозяйственную продукцию, 

увеличивает их конкурентоспособность путем снижения издержек производства, цен [5, 

с. 65]. 

Президент Союза птицеводов РК Р. Шарипов отметил тот факт, что без 

поддержки государства эта СХ-отрасль существовать не может. По словам                Р.И. 

Шарипова, «птицеводство – это бизнес, но не совсем обычный, связанный с социальным 

самочувствием общества и нормальным функционированием государства» [6]. 

К. Андерсон и другие исследователи изучив опыт поддержки сельского хозяйства 

в различных странах мира пришли к выводу, что субсидии используются в качестве 

основного инструмента поддержки сельскохозяйственного производства во многих 

государствах [7]. 

Анализ структуры себестоимости продукции птицеводства показал, что затраты 

на комбикорма доходит до 70%.  Отсюда с очевидностью вытекает что рост 

эффективности птицеводства в условиях жесткой конкуренции во многом зависит от 

обеспеченности производителей дешевыми высококачественными кормами. По мнению 

казахстанских птицеводов из всей кормовой части, только зерновая составляющая 

отечественного производства, а остальные компоненты в виде кормовых добавок и 

премиксов – они все импортные. Помимо комбикормов в себестоимости птицеводческой 

продукции немалую долю затрат составляют импортные ветеринарные препараты, 

оборудование и племенное стадо. Как правило, все эти импортные составляющие 

покупаются за пределами Казахстана за иностранную валюту, что в свою очередь 

приводит к удорожанию себестоимости мяса птицы и пищевого яйца. 

По мнению производителей продукции птицеводства, именно системная 

государственная поддержка может сыграть главную роль для расширения и развития 

отрасли в стране. Для выполнения поставленных задач согласно «Отраслевой программе 

развития птицеводства в Казахстане на 2018-2027 годы» ключевым фактором будет 

системная государственная поддержка. Данная программа развития предусматривает 

увеличение объемов производства мяса птицы до 740 тыс.тонн в 2027 году. 

Существенной поддержкой развития птицеводческой отрасли стало бы принятие 

мер, которые обозначены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Перечень мер, необходимые для развития птицеводства РК  

Налоговое законодательство: 

- Отмена начисления НДС при импорте 

суточных цыплят и племенных 

инкубационных яиц  

- Включение продукции птицеводства в 

перечень продукции, подлежащей возврату 

НДС при экспорте   

Мероприятия для поддержки и 

развития: 

- Возмещение доли инвестиционных 

затрат  

- Введение косвенного субсидирования 

внешней инфраструктуры 

- Создание фонда фуражного зерна  

Таможенные льготы: 

- Содействие по стимулированию экспорта 

и устранение торговых барьеров со 

странами импортерами  

- Предоставление технической помощи и 

возмещение затрат до 50% при аттестации 

птицеводческой продукции для экспорта 

 

Дополнительные преференции: 

- Субсидирование страхования 

ветеринарных рисков птицеводческих 

организаций 

- Создание экспортного оператора для 

консолидации поставок яйца и мяса птицы 

для активного продвижения экспорта на 

внешних рынках  

Примечание: Составлено автором  по источнику [8]  
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Из предложенных мер можно отметить таможенные льготы. Например, 

предоставление технической помощи и возмещение затрат до 50% при аттестации 

птицеводческой продукции для экспорта может поспособствовать увеличению обьемов 

производства и расширению ассортимента экспортоориентированной продукции. 

Необходимость фонда фуражного зерна обозначили казахстанские птицеводы. По 

словам директора ТОО «Фирма Алекри» Александра Прядко, птицеводы не могут 

закупать корма по низким осенним ценам, так как у них нет ни оборотных средств, ни 

площадей для хранения [9].     

Полезным было бы выдача беспроцентных кредитов птицефабрикам через 

управляющий холдинг «КазАгро», который является крупнейшим институтом 

поддержки АПК страны. Известно, что этот холдинг на протяжении нескольких лет 

осуществляет координацию деятельности дочерних организаций в целях реализации 

государственной политики развития агропромышленного комплекса республики. 

Существующие льготные продукты кредитования дочерних компаний АО «Холдинг 

«КазАгро» в данное время не в полной мере удовлетворяют потребности отечественных 

птицеводческих предприятий. Возмещение ставок вознаграждения по кредитам на 

пополнение основных средств осуществляемые в рамках государственных программ 

поддержки только частично компенсирует расходы на приобретения оборудования и 

строительно-монтажные работы. Следует отметить, что беспроцентные кредиты должны 

выдаваться только на строительство производственных сооружений и покупку 

технологического оборудования для производства продуктов глубокой переработки. ... 

Исследуя проблемы субсидирования мы рассмотрели опыт развитых стран. В 

Узбекистане  предусмотрены дополнительные меры по дальнейшему развитию 

птицеводства, такие как таможенные льготы и дополнительные преференции в виде 

перевозки кормовой пшеницы  ж/д транспортом со скидкой до 35%. Касательно 

таможенных льгот: освобождены от таможенных платежей до 1 ноября 2021 года 

породистые куры-несушки, технологическое оборудование, спецтехника, их запчасти и 

прочие основные средства, необходимые для птицеводческих хозяйств.  [9]. При этом в 

Узбекистане президентским указом за каждой отраслью сельского хозяйства закреплены 

конкретные банки, которые кредитуют своих товаропроизводителей.   

В системе субсидирования, применяемой развитыми странами, можно отметить 

опыт Канады и США. В Канаде используется поддержка доходов через выплаты на 

основе исторического уровня доходов сельхозпроизводителей, в США – через 

поддержку цен. В Бразилии используют преференциальные режимы кредитования и как 

страна-экспортер сельхозпродукции имеет опыт перенаправления поступлений от 

импорта на поддержку животноводческой отрасли. Страны ЕС в основном используют 

выплаты на гектар и поголовье. 

Резюмируя опыт поддержки сельского хозяйства различными странами мира   

отмечаем, что большинство из стран применяют субсидирование в качестве главного 

инструмента поддержки сельскохозяйственного производства.   

По нашему мнению, достижение активного роста и стабильного состояние 

птицеводческой отрасли связано с государственной поддержкой в виде субсидий и 

дотации на стимулирование для дальнейшего развития.  Поэтому отмена или любое 

поэтапное снижение прямого субсидирования продукции птицеводства приведет к 

удорожанию продукции. От таких мер в первую очередь пострадают социально 

уязвимые слои населения.  

Позитивный результат программ государственной поддержки птицеводческого 

производства в РК указывает на увеличение производства мяса птицы и уменьшение 

объема импорта птицеводческой продукции.  

Таким образом, детальный анализ развития птицеводства свидетельствует, что 

этот процесс не однозначен и требует дальнейшей поддержки государства в 
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сложившихся условиях. В связи с этим правительству РК не следует отменять  виды 

прямого субсидирования производства пищевого яйца и мяса птицы до 2027 года. 
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ӘОЖ 370  

 

ҚОЛДАНБАЛЫ БАКАЛАВРИАТТЫҢ ДАМУЫНЫҢ КЕЙБІР МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Мальтекбасов М. Ж. п.ғ.д., профессор, Идрисова Г.Ж. магистрант 
І.Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті, Талдықорған қ. 

 

Мақалада жоғарғы педагогикалық білім берудің  мемлекеттік стандарттарын 

жүзеге асыру үшін қолданбалы бакалаврды  дайындауды оқу-әдістемелік  қамтамасыз 

етудің мазмұны мен құрылымына сипаттама берілген. 

Тірек сөздер: бакалавр, оқу-әдістемелік қамтамасыз ету, негізгі оқу 

бағдарламасы, маман, жоғарғы оқу орны. 

 

В статье представлена характеристика содержания и структуры учебно- 

методического обеспечения подготовки прикладных бакалавров в контексте реализации 

государственных образовательных стандартов высшего педагогического образования. 

Ключевые слова: бакалавр, учебно-методическое обеспечение, основная учебная 

программа, специалист, высшее учебное заведение. 

 

The article presents a description of the content and structure of teaching and 

methodological support for the preparation of applied bachelors in the context of the 
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implementation of state educational standards of higher pedagogical education. 

Key words: bachelor, educational and methodical providing, main training program, 

expert, higher educational institution. 

 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстандықтардың 

әл-ауқатын арттыру: табыстарды жақсарту және өмір сүру сапасын арттыру» Жолдауында 

қойылған міндеттерді іске асыру аясында, жоғары білікті кадрлар, өнімділікті арттыру, 

кәсіпорындардың жоғары оқу орындарымен ынтымақтастық мәселесін шешу маңызды 

болып табылады. 

Жолдауда: "жоғары оқу орнының жетістігін бағалаудың басты өлшемі - бұл 

оқуды аяқтағаннан кейін түлектердің жұмыспен қамтылуы, олардың жоғары ақы 

төленетін жұмысқа орналасуы"-деп атап өтілді. 

Әрине, еңбек ету кәсіби білім беру мекемесіне түсетін әрбір талапкердің басты 

мақсаты болып табылады. Мұндай жағдайда кәсіптік білім беру жүйесінің алдында 

нақты кәсіпорындар мен ұйымдардың нақты талаптарынан еңбек ресурстарының көлемі 

мен сапасы артта қалуын еңсеретін мамандарды даярлаудың жаңа моделін 

қалыптастырудың маңызды міндеті тұр. Модельдің жаңалығы экономика мен жалпы 

қоғам дамуының ағымдағы кезеңіне сәйкес келуі тиіс. Соңғы жылдары кейбір 

мамандықтар айтарлықтай күрделенді. Егер бұрын орта буын мамандарынан тек 

техникалық дағдылар талап етілсе, бүгінде теориялық базаға ие болу қажет. Сондай-ақ, 

ұйымда немесе кәсіпорында терең теориялық білім алған ғана емес, сонымен қатар 

мамандық бойынша қосымша дайындықсыз жұмыс істеуге қажетті қалыптасқан 

практикалық білімі мен дағдысы бар жоғары оқу орнының түлегі құнды. Мысалы, егер 

педагогикалық мамандықтар туралы айтатын болсақ, онда бакалавр – педагог біліктілігі 

бар, білім беру мекемелерінде бағалы практикалық жұмыс дағдылары бар бітірушілер. 

Кәсіби даярлау сапасын арттыру, жоғары білікті мамандардың ағымдағы және 

перспективалық қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін келесі міндеттерді қою қажет: 

- «орта мектепте балалардың кәсіби диагностикасы мен неғұрлым сұранысқа ие 

мамандықтарға бағдарын жүргізу»; 

- студенттерді оқуға, мамандық (мамандық) меңгеруге ынталандыруды; 

- білім алушылардың кәсіби дайындығына уақыт талаптарына сәйкес 

инновациялық әдістер мен технологияларды енгізу; 

- оқу орнының жұмыс берушілермен әріптестігін дамыту.  

Бұл міндеттерді шешу жұмыс берушілер мен білім беру мекемелері арасындағы 

өзара тиімді ынтымақтастыққа әкелуі тиіс. 

Осыған байланысты Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 26 маусымдағы №305 бұйрығына қосымшаға сәйкес техникалық және кәсіптік, 

орта білімнен кейінгі, жоғары білім беру ұйымдарында эксперимент режимінде 

енгізілетін қолданбалы бакалавриат идеясы өзекті болып табылады. Ол жоғары кәсіптік 

білім беру бағдарламалары бойынша білікті мамандарды дайындау болып табылады, 

өйткені бастауыш және орта кәсіптік білім беру траекториясы қазіргі таңда колледж 

түлектеріне жоғары ақы төленетін жұмысқа еңбек етуге кепілдік бермейді. Қолданбалы 

бакалавриат идеясы жұмыс беруші үшін тартымды болуы мүмкін, себебі іс-тәжірибе мен 

дағдыларды толық меңгерген түлекке қосымша оқыту қажет емес. 

Қолданбалы бакалавриат – бұл студенттерге дуальды білім беруді көздейтін 

бағдарлама. Мұнда модульді-кредитті білім беру жүйесі қолданылады. 

Елімізде бүгінде жұмысшы мамандықтарына сұраныс жоғары. Сондықтан, 

қолданбалы бакалавр мамандығы бойынша білімі бар әрбір жас маман еңбек нарығында 

бәсекеге қабілетті жан ретінде өзін көрсете алады. Себебі, мұндай біліктілігі бар 

маманның теориялық білімімен қатар практикасы да мол. 

Қолданбалы бакалавриаттың білім беру бағдарламасын жүзеге асыруда кредиттік 
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- модульдік технологияны еңгізе отырып білім берудің теориялық жүйесін тәжірбиеге 

және өндіріске бағыттау және бағалау критерийі бойынша ерекшеліктерді анықтау 

болып табылады . 

Кәсіптік білім берудегі модуль-құзыреттілік көзқарасы - білім беру процесін 

ұйымдастырудың үлгісі, онда студенттің кәсіби құзыреттіліктерінің жиынтығы оқу 

мақсатына қызмет етеді және кәсіби білім берудің құрылымы мен мазмұны модульдік 

құрылысы оған қол жеткізу құралы ретінде қызмет етеді. Модульдік білім беру 

бағдарламасы - кәсіптік білім беру мазмұнын көрсететін және біліктілікті беру үшін 

қажетті белгілі кәсіптік құзыреттерді меңгеруге бағытталған модульдер жиынтығынан 

тұратын құжаттар жиынтығы. 

Қолданбалы бакалавриатты енгізу және дамыту бойынша материалдарды 

зерделеу экономиканың қажеттіліктеріне сәйкес келетін және бітірушілердің еңбек ету 

мүмкіндігін арттыратын жалпыға танылған модельді қалыптастыру қажеттігін көрсетеді. 

Белгіленген мәселенің негізгі пікірталас сұрақтары қолданбалы бакалавриат 

бағдарламаларын жобалаудың концептульдік тәсілдері мен принциптерін анықтау; 

қолданбалы бакалавриат бағдарламаларында орта кәсіптік білім және жоғары білім беру 

элементтерінің арақатынасын анықтау, сондай-ақ қолданбалы бакалавриаттың білім 

беру жүйесінің қандай секторына жатқызылуы болып табылады. 

Қолданбалы бакалавриаттың дамуына ең бірінші кедергі  ол біздің елдің 

студенттері Отандық өнім шығаратын, отандық кәсіпорындардан тәжірибеден өту 

мүмкіндігінің әлсіздігі, әліде болса серіктес кәсіпорындар мен білім беру ұйымдарының 

бірлесіп жұмыстық оқу бағдарламаларын жасауы, Қазақстанның көптеген аймақтарында 

кәсіпорындар өңдеуші емес, өндіруші сала болып табылатындықтан жұмыспен қамтылу 

мүмкіндігі аз, тәжірибеден өту базасы толық қамтылмаған. 

Білім беру бағдарламасын жоғары оқу орындарымен немесе білім беру 

мекемелерімен, жоғары кәсіби білім беру мекемелерімен бірлесіп, орта кәсіптік білім 

беру мекемелері дербес іске асыра алады. Біздің көзқарасымызша, ЖОО қабырғасында 

қолданбалы бакалавриатты жүзеге асырған жөн. Бұл жағдайда академиялық бакалавриат 

бағдарламаларына тән кәсіби теориялық дайындық және кәсіптік орта кәсіптік білім беру 

бағдарламаларын кәсіптік практикаға бағдарланған дайындау қамтамасыз етіледі. 

Жалпы алғанда, қолданбалы бакалавриат бағдарламаларының басты ерекшелігі білім 

алушыларды практикалық-бағдарлы даярлау және оның жоғары білімнен теориялық 

дайындықпен интеграциясы болып табылады. Осыған байланысты бүгінгі күн тәртібінде 

қолданбалы бакалавриаттың осындай бағдарламаларын әзірлеу мәселесі маңызды болып 

табылады. 

Қолданбалы бакалавриаттың білім беру бағдарламалары бойынша мамандарды 

дайындаудың халыкаралық тәжірибесімен салыстырып, талдау жасайтын болсақ, 

Франция елінде ҚБ бағдарламалары лицейлерде жүзеге асырылады. Орта білім 3 жыл, 

жоғарғы білім 2 жыл көлемінде оқытылады. Окыту түрі үш түрге бөлінеді: жалпы, 

технологиялық және кәсіптік. Білімді бағалау 20 балдық жүйе бойынша бағаланады. 

Австралияда ҚБ бағдарламалары академиялық бағдарламаларымен қатарлас 

университеттерде алынады. Оқыту курсы 3-4 жыл. Ұлыбританияда ҚБ өндірістегі 

мектептерде, колледждерде,оқу орталықтарында,институттарда алуға болады. 

Қолданбалы бакалавриат бағдарламаларын қалыптастырудың әртүрлі жолдарын 

қарастыруға болады. Қолданбалы бакалавриатты дамыту бойынша Ресей тәжірибесі 

осындай жолдардың бірі қолданбалы бакалавриаттың бірлескен бағдарламасын әзірлеу 

болып табылатынын көрсетеді. Қолданбалы бакалавриат бағдарламасын ЖОО 

колледжбен бірге жүзеге асырады, сонымен қатар колледж осы ЖОО-ның құрылымдық 

бөлімшесі бола алады. Алғашқы бес семестр (соның ішінде практика уақыты) студенттер 

колледж базасында орта кәсіптік білім аясында, одан кейін тағы үш семестр – жоғары 

білім аясында(соның ішінде практика) оқиды. Бұл ретте колледжде оқитын студенттерге 
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ЖОО кейбір пәндерді оқыту үшін өз оқытушыларын және зертханаларын ұсынады. 

Мұндай бағдарламаның түлегі жұмыс іздеуде қиындық тудырмайтын кең бейінді 

маман болуы тиіс. Жұмыс берушінің бағдарламасына қатысу студент оқуды аяқтағаннан 

кейін осы кәсіпорынға барады дегенді білдірмейді, өйткені төрт жыл ішінде еңбек 

нарығындағы сұраныс өзгеруі мүмкін. 

Екінші курстан кейін пратика нәтижелері бойынша екі жұмысшы мамандық 

алуды көздеуге болады. Кадрларды даярлаудың осындай жүйесін құру кезінде оқыту 

кәсіби модульдер бойынша жүргізілуі тиіс. Кәсіптік модульдердің вариативтік бөлігіне 

арнайы пәндер енгізіледі, оның шеңберінде қажетті құзыреттер қалыптасады.       

Екі жарым жыл бойы студенттер бірыңғай жоспар бойынша оқиды, содан кейін 

жоспар бейіндері бойынша оқыту үшін кіші топтарға бөлінеді. 

Студенттерде заманауи талаптарға сай білім, білік пен дағды қалыптасады, 

сондықтан олар өндірістік міндеттерді орындай алады. Мұндай қызметкерлер ел 

экономикасының қозғаушы күші болады. Бұл жерде Үкіметтің кәсіпкерлерді оқу 

орындарымен серіктестікке қызықтыруы маңызды. 

Жалпы алғанда, мұндай болжам халықаралық. Бірақ әлемдегі ең маңыздысы 

мұндай бағдарламалар еңбек нарығындағы қажеттіліктермен түсіндіріледі және әдетте 

жұмыс берушілердің бастамасы бойынша құрылады. Олардың өзіндік ұқсастығы мен 

академиялық бакалавриат бағдарламаларымен нақты шекаралары бар. Бірақ сағат саны, 

пәндер және оқу жылы бойынша емес, еңбек саласы үшін актульдық құзыреттіліктер 

бойынша білім алушылар қол жеткізуге тиіс. Барлық елдерде мұндай бағдарламалар 

бойынша оқыту заңнамамен реттеледі. 

Сондықтан ҚР-да оқыту мазмұны мен сапасын қамтамасыз етуге, әлеуметтік 

әріптестік бағдарламалары мен тетіктерін ұйымдастыруға қатысты тиісті нормативтік 

құқықтық құжаттар мен заңнамалық актілерді қабылдау қажет. 

Жалпы алғанда қолданбалы бакалавриаттың білім беру бағдарламалары жоғары 

білікті қызметкерлер мен мамандарды даярлауға бағытталған. : 

 білім беру процесінің тиісті сатысының сертификатын немесе дипломын бере 

отырып, үздіксіз білім берудің барлық принциптерін іске асырады; 

  жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейінде оқуды жалғастыруға 

мүмкіндік береді;  

 жоғары оқу орындарында да, колледждермен бірлесіп іске асырылуы мүмкін;  

 кредиттік білім беру моделі арқылы білім беру процесінің барлық сатыларында 

білім алушылардың жеке білім траекториясын іске асырады;  

  оқу орындары мен кәсіпорындар/ұйымдар арасындағы ынтымақтастыққа, 

сондай-ақ оқу нәтижелеріне негізделген;  

 кәсіпорында/ұйымда міндетті жұмыс кезеңін қамтиды;  

 кәсіпорын/ұйым қызметкерлерін оқытуға қатысуды болжайды; 

Сондай-ақ, қолданбалы бакалаврларды даярлау бағдарламалары бірнеше 

мамандық алуға мүмкіндік береді және өмір бойы оқыту жүйесінің маңызды элементтері 

болып табылады. 
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Бұл мақалада математикалық цирлық технологиялардың құрамдас бөлігі 

ретінде қарастырылады. Қазіргі кезде білім беруде математикалық статистика 

бөліміне назар аударылып, мектеп бағдарламасына жаңа тақырыптар енгізілуде.  Білім 

беру процесіндегі кейбір цифрлық технологиялардың түрлері және  маңыздылығы, 

алатын орны жайлы айтылады.  

Тірек сөздер: математикалық статистика, ықтималдықтар теориясы, 

статистикалық деректер, оқиға, цифрлық технологиялар.  

 

В этой статье математическая статистика рассматриваеся как 

неотлемлимая  часть цифровой технологий. В сегодняшние дни большое внимание 

уделяется разделу математики – математическая статистика. В школьную 

программу внедрили новые темы по математической статистике. А также в статье 

рассмотрены виды цифровых технологии, их особенности и место в образовании.  

Ключевые слова: математическая статистика, теория вероятности, 

статистически данные, случаи, цифровые технологии. 

 

In this article, mathematical statistics are considered as an integral part of digital 

technology. Today, much attention is paid to the section of mathematics - mathematical 

statistics. New topics on mathematical statistics have been introduced into the school 

curriculum. Also, the article discusses the types of digital technology, their features and place 

in education. Also, the article discusses the types of digital technology, their features and place 

in education. 

Key words: mathematical statistic, probability theory, statistically data, cases, digital 

technology. 

 

Қазақстан Республикасының білім беру реформаларының негізгі мақсаты – білім 

беру жүйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу. Білім беру жүйесін жетілдіру осы 

мақсатқа қол жеткізуде маңызды рөл атқарады. Болашақта өркениетті, дамыған елдер 

қатарына ену үшін заман талабына сай білім қажет. Ал, дамудың негізі білім мен 

ғылымға келіп тіреледі.  
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Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты – білім 

алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады.  

Қазіргі ұстаздар алдындағы міндет ғылым мен техниканың даму деңгейіне сәйкес 

оқушының білімі терең, іскер және ойлауға қабілетті, әлемдік стандарттар негізінде 

жұмыс жасай алатын құзырлы тұлғаны қалыптастыру. Осыған орай, математика пәні 

бағдарламасында біраз өзгерістер енгізілуде.  

Әсіресе, математикалық статистика бөліміне назар аударылып, жаңа тақырыптар 

енгізілуде. Математика пәні бойынша оқушылардың функционалды сауаттылығын 

қалыптастыруға бұл бөлім маңызды рөл атқарады.  

Оқушылардың функционалдық сауаттылығына: 

 Оқушылардың әртүрлі мән-мәтіндегі үдерістерді сипаттау үшін 

математикалық модельдерді құру біліктерін дамыту арқылы логикалық, абсрактылы, 

кеңістіктік, сыни тұрғыдан және шығармашылық ойлауын дамытуға, зерттеу 

дағдыларын дамытуға; 

 Оқушылардың қолданбалы есептерді шығару арқылы математиканың 

практикалық маңыздылығының ұғынуына; 

 Адамның жалпы мәдениетін қалыптастыруға бағытталған. 

Математикалық статистика - бақылау немесе өлшеу арқылы анықталып, сандар 

түрінде тізілген деректерді жүйеге келтіру, өңдеу және солар бойынша тиісті ғылыми 

және практикалық қорытындылар шығару жайындағы ғылым, математиканың бір 

саласы. 

Байқалған құбылыстар, өлшеу жұмыстары немесе арнайы жүргізілген 

тәжірибелердің нәтижелері ретінде табылған сандар жиындарының белгілі бір 

шарттарды қанағаттандыратын элементтерінің сандары статистикалық деректер деп 

аталады.[1, 5-7б] 

Математикалық статистика статистикалық деректер жиынындағы әрбір 

элементтің жеке қасиеттерін сипаттамайды, олар бір топқа жататын бірнеше элементті 

бірге қамтиды. Математикалық статистиканың тарихына көңіл аударатын болсақ, 

математикалық статистика ғылым ретінде атақты неміс математигі Карл Фридрих 

Гаусстың (1777-1855 жж.) еңбектерінен бастау алады, бұл еңбегі 1795 жылы  

астрономиялық мәліметтерді (Кіші Церрер планетасының орбитасын есептеу 

мақсатында) өңдеуге қолданған ықтималдық теориялар негізінде жасалған ең аз 

квадраттар әдісі жайлы болды.  Қазір оның есімімен кездейсоқ оқиғалар теориясының 

негізгі зерттеу объектісі болып табылатын Гаусс процестері аталған.  

XIX ғасырдың аяғында және ХХ ғасырдың басында ағылшын зерттеушілері 

математикалық статистикаға үлкен үлес қосты, ең алдымен К.Пирсон (1857-1936 жж.)  

және Р. А. Фишерді (1890-1962 жж.) айтуға болады.  Атап айтқанда, Пирсон 

статистикалық гипотезаларды тестілеу үшін «хи-квадрат» критерийін жасады, ал Фишер 

дисперсияны талдауды, эксперименттік дизайн теориясын және параметрлерді 

бағалаудың максималды ықтималдығын жасады. 

ХХ  ғасырдың 30 жылдарында поляк ғалымы, статистик, математик  Ежи Нейман 

(1894-1977 жж.) және ағылшын ғалымы, математик, философ Карл Пирсон  

статистикалық гипотезаларды тестілеудің жалпы теориясын жасады, ал  кеңестік 

математиктер академик А.Н. Колмогоров (1903-1987 жж.) және АН СССР –дің 

корреспондент-мүшесі Н.В.Смирнов (1900-1966 жж.) параметрлік емес статистиканың 

негізін қалады. Ал 40 жылдары венгр статистик-математигі Абрахам Вальд (1902-1950 

жж.) дәлелді статистикалық талдау теориясын құрды [2]. 

Математикалық статистика ықтималдықтар теориясымен тығыз байланысты. Екі 

математикалық пән де жаппай кездейсоқ құбылыстарды зерттейді. Олардың арасындағы 

байланыстырушы байланыс ықтималдық теориясының шекті теоремалары. Бұл 

жағдайда ықтималдық теориясы нақты процестің қасиеттерін математикалық модельден 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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алады, ал математикалық статистика математикалық модельдің қасиеттерін байқау 

мәліметтеріне негіздейді [3, 23-24б]. 

Математикалық статистиканың алғашқы ұғымдары ретінде  ықтималдықтар 

теориясы қарастырылады. Осы ықтималдықтар теориясының негізін салған 

математиктер швейцария математигі Я.Бернулли, француз математигі, механик, физик 

және астрономы П.Лаплас пен  математик-физик С.Пуассон. Осы ғалымдар қатарына 

кеңес және қазақ ғалымы, математик, лингвист Қабытай Бектаевты да айтуға болады. Ол 

ықтималдықтар теориясы мен Математикалық статистика әдістерін ақпараттық жолмен 

ұтымды қолдана білді. 

Ықтималдықтар теориясында, ең бастапқы ұғымдар - оқиға мен ықтималдық. 

Оқиға деп жасалған тәжiрибеде, бақылауда шығатын нәтиженi айтады. Оқиғалар үш 

түрге бөлiнедi: ақиқат, мүмкiн емес және кездейсоқ болады. Егер оқиға сөзсiз пайда 

болатын болса, онда ақиқат деп атайды. Егер оқиға мүлде пайда болмайтын болса, онда 

оны мүмкiн емес деп атайды. Егер оқиғаның пайда болатындығын, не пайда 

болмайтындығын алдын ала айтуға болмайтын болса, онда оны кездейсоқ деп атайды.  

Математикалық статистика көптеген дербес тарауларға бөлініп, онда сан алуан 

әдістер қолданылады: таңдап алу, параметрлерді бағалау, статистикалық болжамды 

тексеру, жүйелі талдау, өнімнің сапасын тексеру әдістері және т.б.. Математикалық 

статистика өмірлік дағдылармен тығыз байланысқан. Атап айтатын болсақ,  қазіргі 

уақытта экономикалық және социологиялық зерттеулерде, сонымен қатар биология, 

медицина, физика, геология, психология ғылымдарында, банктерде, ауа райын 

бақылауда және т.б. салаларда зерттеу жүргізу үшін кеңінен қолданылады  [4, 25-27б]. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасы – озық технологиялардың барлық қыр-

сырларын білуге жетелейді.  

Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2018 ж. 10 

қаңтардағы жолдауында әлем. Төртінші өнеркәсіптік революция дәуіріне, 

технологиялық, экономикалық және әлеуметтік салалардағы терең және қарқынды 

өзгерістер кезеңіне қадам басып келеді. Осы орайда «Цифрлық Қазақстан» кешенді 

бағдарламасы қабылданған болатын [5]. 

Сандық технологияларды өмірдің барлық саласында қолдану - Төртінші 

өнеркәсіптік революция шеңберіндегі әлемдік өзгерістердің болуына сәйкес келетін 

уақыттың негізгі талаптарының бірі. Әлем өзгеруде, адамдардың жұмыс жасау тәсілдері 

өзгеруде, білім алудың мақсаттары мен тәжірибелері өзгеруде. Автоматтандыру, 

цифрландыру, қоғамның күрделене түсуі, желілік орталықтандырылған 

қауымдастықтардың қалыптасуы - қазіргі қоғамның даму тенденцияларының толық 

тізімі деп айтуға болады. 

Қазіргі кезде білім беру процесіндегі цифрлық технологиялардың алатын орны 

үлкен. Білім беру процесіне цифрлық технологияларды енгізудің 10 қадамы бар:  

 Қажеттіліктерді анықтау; 

 Құрал-жабдықтарды іздеу; 

 Техникалық қажеттіліктерді талдау; 

 Жаңа бағдарламалармен танысу; 

 Инновациялық тестілеу; 

 Әдістемелік қамсыздандыруды ұйымдастыру; 

 Нәтижелілікті талдау; 

 Мастер-класстар жүргізу [6]. 

Білім беру процесіне цифрлық технологиялардың қатарына: Learningapps.org 

онлайн-платформасы, Google құжаттары мен презентациясы, Google формасы, Plickers 

мобильді технологиясы, Stepik технологиясы, MindMeister және тағы да басқа көптеген 

технологияларды жатқызуға болады. Толығырақ тоқтала кетсек, мысалы, 

Google формасы - тесттер құру, сұрақтар, дауыс берулер және онлайн-квесттер 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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дайындаудағы өте қарапайым және универсалды құрал болып табылады.  

Google құжаттары мен презентациясы — бізге әйгілі Word және PowerPoint 

бағдарламаларына аналог ретінде ғана емес, сонымен қатар оқушылардың бірігіп жұмыс 

жасауына қажетті керемет құрал ретінде де қолданылады.  

Plickers мобильді технологиясы бағдарламасының негізі -веб-сайт және QR 

кодтары бар баспа карталары бар мобильді қосымша. Жұмыс принципіне тоқталсақ, әр 

балаға бір-бірден  төртбұрышты карта беріледі, оның әр жағында жеке жауап беру 

мүмкіндігі бар (A, B, C, D).  Мұғалім сұрақ қояды, бала дұрыс жауапты таңдап, 

карточканы тиісті жағын жоғары көтереді. Мұғалім мобильді қосымшаның көмегімен 

балалардың жауаптарын тез уақыт аралығында қарап шығады. Нәтижелер 

http://plickers.com/ ресми сайтының мәліметтер базасында сақталады және тікелей 

мобильді қосымшада қол жетімді. 

 Stepik — ресейлік білім беру платформасы және ашық онлайн курстар мен 

сабақтардың құрастырушысы болып табылады.  

MindMeister — интеллект-карталар құруға арналған бағдарлама. Бұл 

майндмэппинг үшін арналған онлайн-құрал. Бағдарлама идеяларды визуалды түрде 

түсіруге, дамытуға және бөлісуге мүмкіндік береді. Қазірдің өзінде 10 миллионнан астам 

адам MindMeister ақыл-кеңес редакторларын ми шабуылы, жазбалар жасау, жобаны 

жоспарлау және басқа да шығармашылық тапсырмалар үшін пайдаланады. Windows, 

Mac OS немесе Linux операциялық жүйелерінде жұмыс жасай береді.  

Learningapps.org — электрондық тренажерлер, тесттер және сауалнамалар 

құрудың ресурсы болып табылады. Осы бағдарламаға тоқтала кететін болсақ, 

Learningapps.org жобасы  - интерактивті модульдерді қолдана отырып, оқу процесін 

немесе өздігінен оқуды қолдау мақсатында жасалған қызмет түрі [7]. 

Сурет 1.  Learningapps.org  технологиясының интерфейсі 

 

Пайдаланушылар қолданыстағы модульдерді қолдана алады, оларды өзгертеді 

және ұсынылған конструктор мен шаблондарды қолдана отырып жаңа модульдер жасай 

алады. Сурет 1., интерактивті тапсырмалар тақырып категорияларына сәйкес жеке-жеке 

ұйымдастырылған. 
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 Сурет 2.  Математика саласының статистика бөліміне арналған тапсырмалар 

 
Сурет 3.  3 оқиға бойынша қолданушымен жасалған тапсырма 

 

Жоғарыда айтылған  ықтималдықтар теориясының оқиғаларына мысал 

келтірейік. 

Сурет 3-те корсетілген ықтималдықтар теориясындағы кездейсоқ оқиғалар: 

 Сіз лотореядан ақшалай сый ұтып аласыз; 

 Сіздің туған күніңіз 19 қазан; 

 Сіз ойын кубигін лақтарғанда 6 саны шығады; 

 Келесі аптада күн бұзылады. 

 Ақиқат оқиғаларға: 
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 Жұмадан кейін сенбі болады; 

 Суға лақтырылған тас батып кетеді; 

 Жұлынып тасталған гүл солады; 

 Шырша жасыл түсті. 

 Мүмкін емес оқиғаларға: 

 Қызыл қар жауады; 

 Тасбақа сөйлеп үйренеді; 

 Торғайлар жылы жаққа ұшады; 

 Мысық сөйлеп үйренеді. 

Бұл тапсырма пазл түрінде жасалған, және оқушы әр оқиғаны дұрыс тапқан сайын 

пазл құрастырылады. Кез келген қолданушы осы шаблонды қолдана отырып өз пазлын 

құра алады және шаблондар бұнымен шектелмейді, көптеген шаблондар түрлері бар, 

сонымен қатар, қолданушылар өз шаблондарын құрастыра алады. Learningapps.org - 

дайын платформасы білім беру процесінде өте керекті құрал, себебі, бұл тек бір ғана 

саланы емес барлық саланы қамтыған. Сабақ барысында миға шабуыл ретінде орны 

толмас құрал болып есептелінеді.  

Қорыта келгенде, Елбасы Н.Ә.Назарбаевтің Жолдауында айтқан «Цифрлық 

Қазақстан» кешенді бағдарламасының іске асуының  бірден –бір қадамы - білім беру 

процесінде цифрлық технологияларды енгізу.  

Заманауи технологиялар, яғни цифрлық технологиялар балалардың білім беру 

процесінде белсенді болуларына, ал мұғалімдерге білім берудің жаңа әдіс-тәсілдерін, 

моделін құруға мүмкіндік береді. Мысалы, мұғалім дәріс барысында оқушылардың жаңа 

материалды игеру деңгейін тексеру мақсатында онлайн-сауалнама жүргізе алады.  

Сонымен қатар, онлайн-сауалнамалар және де басқа цифрлық технологиялар оқу 

процесіне барлық оқушылардың қатысуын талап етеді. Ал бұл өз кезегінде ұялшақ  және 

өзіне сенімсіз оқушылардың да белсене қатысуын ұйымдастырады.  

Жаңартылған білім беру бағдарламасы – озық технологиялардың, солардың 

ішінде цифрлық технологиялардың  барлық қыр-сырларын білуге жетелейді. Ал 

цифрлық  технологиялар осы білім беру процесінің құрамдас бөлігі.  
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В статье рассматриваются проблема обобщения и условности в изобразительном 

искусстве, имеющих важнейшее значение для творческого развития художников. 

Выявляются возможности обобщения и виды условности для развития творческой 

деятельности студентов.  

Ключевые слова: обобщение, условность, творческая деятельность, познание,  

образность, содержательность, ассоциации, замысел. 

 

The article discusses the problem of generalization and conventions in the visual arts, which 

are crucial for the creative development of artists. The possibilities of generalization and types of 

conventions for the development of creative activities of students are revealed. 

Key words: generalization, conventionality, creative activity, cognition, imagery, content, 

associations, design. 

 

В целостном процессе художественного творчества, познание осуществляется через 

многообразные формы целенаправленного восприятия, представления, воображения, где 

способность к обобщению воспринимаемых объектов, пригодных для изображения, а также 

преобразование их в условные изобразительные формы имеют важнейшее значение для 

художника. 

Обобщение -  умение выделять общие, типические черты, представляющие 

квинтэссенцию характерных свойств многих подобных предметов, людей, или жизненных 

явлений. Художественное обобщение выражается в стремлении раскрыть закономерные 

связи не только между явлениями жизни, но и между личностью и воспринимаемой ею 

действительностью[1]. В основе художественного обобщения лежит способность 

художника выделять главное, существенное в предметах, объектах, явлениях и в процессе 

анализа, сравнения, сопоставления извлекать из них невидимые нити, связывающие 

изображаемые объекты между собой и окружающим пространством. Очевидно, что в этом 

процессе важнейшее значение имеет первоначальная эмоциональная оценка художника, 

которая нередко дает импульс для дальнейшего творческого процесса. В зависимости от 

профессиональной подготовки художника, глубина  обобщений, их направленность и 

образность проявляются на различных уровнях. «В одних случаях, – подчеркивает С.Х. 

Раппопорт, – это обобщение множества восприятий определенного объекта или ситуаций в 

одном чувственно-наглядном образе-представлении, в других случаях – совмещение в 

образе существенных признаков многих сходных объектов, в третьих – совмещение в образе 

множества восприятий даже несходных объектов и ситуаций, сгущение массы впечатлений 

от разнообразных событий в нечто цельное, и на такой основе строятся художественные 

образы» [2]. В процессе изображения обобщение формируется  в контексте образного 

замысла художника, где анализ совершенно конкретных предметов, людей, явлений 

осмысливается для композиционного решения творческой задачи. И чем выше уровень 

обобщения, тем лаконичнее и выразительнее формируется образ, тем больше возможности 

для создания  художественного произведения оно открывает. 
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В изобразительном процессе четко проявляются три вида обобщения: 1) обобщение 

при восприятии модели для изображения, 2) обобщение двигательных направлений руки с 

изобразительным материалом, 3) обобщение несущественных контрастов (тоновых, 

цветовых, пропорциональных и др.) на изобразительной плоскости, что позволяет 

акцентировать главные стороны изображаемого сюжета.  Выявлено, что чем лучше 

художник владеет умениями движения руки с художественным материалом, тем легче он 

воспринимают форму объемных предметов, тем убедительнее формируется образ 

изображаемого объекта.  

Психологические исследования, посвященные выявлению особенностей 

художественного восприятия, проведенные О. И. Никифоровой, позволили выявить 

несколько особенностей образного обобщения. В первую очередь, отмечается особо тесная 

связь его с личностью человека. Образное обобщение сильнее воздействует на человека и 

его чувства, чем понятийное обобщение. В нем ярче проявляется индивидуальность 

художника, его эстетическое отношение к действительности; в образном обобщении, как и 

в восприятии, действительность отражается более богато и конкретно, чем в логическом 

понятии. [3]. Умозрительные графические или живописные образы могут создаваться 

художниками как на основе одного образного обобщения, так и на основе сопоставления 

многих образных обобщений, несущих в себе определенные зрительные образы.  

Следует подчеркнуть, что художественное обобщение охватывает как содержание, 

так и форму. Содержание включает замысел, основанный на эмоционально-эстетической 

оценке изображаемого объекта. Процесс развития замысла зависит от мировоззрения самого 

художника, его духовного развития, особенностей художественного мышления, а также от 

практических умений владения художественными материалами, что во многом 

обуславливает возможность адекватного воплощения его в конкретное композиционное 

решение. 

Под формой понимается композиционная организация изображения, адекватно 

передающая содержание посредством изобразительных и выразительных возможностей 

конкретного художественного материала. Содержание замысла становится 

воспринимаемым, приобретает эстетическую ценность только благодаря его 

художественной форме. Поэтому гармоническое взаимодействие содержания и формы 

определяет эстетическую ценность любого художественного изображения .  

Следует подчеркнуть, что убедительность художественного обобщения выражается 

через условность языка изобразительного искусства, позволяющего переводить реальные 

трехмерные образы в графическое или живописное изображение посредством конкретных 

изобразительных материалов и умений работать с ними. Изображая предметный мир, 

передавая свои чувства и мысли, художник отбирает и переосмысливает реальный объект 

для изображения в конкретном художественном материале на двухмерной изобразительной 

плоскости листа, где  условность выступает необходимым фактором перевода 

воспринимаемого пространственного образа в двухмерную плоскость с ограниченными 

возможностями конкретного художественного материала. Психологические исследования 

подтверждают эту мысль. Так, на первом этапе восприятия для изображения предмет играет 

активную роль в становлении наглядного образа на изобразительной плоскости. На втором 

этапе (непосредственно в процессе изображения) предмет участвует в восприятии косвенно 

– через художника, а также условности выразительных и изобразительных возможностей 

конкретных художественных материалов[4].  Условность в процессе познания выступает 

элементом образно-содержательной формы, проявляющейся в процессе трансформации 

предметов для изображения. Условность основывается на знании изобразительных и 

выразительных возможностей конкретного художественного материала, а также способах и 

техник работы с ним, что позволяет отображать предметный мир в соответствующих 

условных художественных формах. 

В изобразительном искусстве обычно выделяют три типа условности: 
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акцентирование, целенаправленное пробуждение ассоциации, комбинирование. 

Акцентирование нацелено на то, чтобы внимание зрителей последовательно 

направлялось на композиционный центр, или наиболее значимый предмет в композиции, 

раскрывающий суть изображаемого сюжета.  

Целенаправленное пробуждение ассоциации связано с развитием у зрителя 

первоначального эмоционального восприятия, переходящего  в представление о наиболее 

значимой характеристике изображаемого персонажа, что способствует пониманию 

образного смысла композиции. 

Комбинирование – это смысловое сопоставление невидимых компонентов образной 

структуры, выражающихся в наличии конфликтов: графических, или живописных 

направлений, линий; планов, объемов, масс, пространств, контрастов и т. д. Всё это 

держится на диалектическом единстве содержания и формы в конкретном композиционном 

решении. «Художественный образ, как и образная система в целом, – отмечал М. В. 

Храпченко, – раскрывается через противоречия, обусловливающие их внутреннее 

движение, где особая роль принадлежит конфликту. Художественный конфликт в 

специфической, нередко опосредованной форме отражает коалиции реальной 

действительности, а художественный образ связан с жизнью не только через конфликт, а 

непосредственно» [5]. Художник через противопоставление противоположных цветовых и 

тоновых контрастов, светлого и темного, холодного или теплого цвета, характеров, 

состояний, величин, далекого и близкого, высокое и низкое, квадратное и округлое, света и 

тени, объема и плоскости передает свое эмоциональное отношение к изображаемому. а 

также образную суть композиционного замысла. Таким образом, условность рисунка 

вызывает у зрителя конкретные ассоциации, направленные на полное раскрытие 

изображаемого образа. С другой стороны, условность позволяет выразить личностное 

отношение художника к модели посредством конкретных умений, а также знаний 

выразительных и изобразительных возможностей различных художественных материалов. 

Следует подчеркнуть, что материализация умозрительного образа в условные 

изобразительные формы (материал) представляет собой сложный процесс взаимодействия 

чувства, мысли и специальных двигательных умений руки, направленных на воплощение 

содержательного замысла в конкретном  художественном материале. Для воплощения 

мысленного образа в условную материальную форму художнику недостаточно творческого 

воображения и яркости представлений, необходимы, прежде всего, знания, умения, навыки 

владения различными художественными материалами. Поэтому одну часть процесса 

художественного обучения составляет развитие образного мышления, другую – обучение 

самому процессу изображения, обусловленного условными возможностями конкретных 

художественных материалов. Непосредственная работа по воплощению первоначального 

замысла в конкретном художественном материале, поиски условных средств выражения 

вносят весьма существенные коррективы в  первоначальный умозрительный образ. На этой 

стадии художник непосредственно сталкивается с трудностями, теряет какие-то связи, 

конструирует новые, совершает для себя открытия, значительно обогащающие 

первоначальный замысел. Это подтверждается творческой практикой многих известных 

художников. 

Самый лучший замысел не может реализоваться, если художник не владеет всем 

разнообразием условных возможностей художественных материалов. С другой стороны, 

любая техника сама по себе не поможет созданию художественного образа, если художник 

не способен образно осмыслить, обобщить изображаемое явление, а также и его 

пространственное окружение. 

Для убедительного художественного обобщения важен не только факт сам по себе, 

но и понимание художником его социальной, или исторической значимости для зрителя. 

Например, в картине В. И. Сурикова «Боярыня Морозова», сам по себе факт изгнания 

староверов не смог бы восприниматься ярко драматическим социальным явлением, если бы 
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художник не вложил в него собственное, глубоко осмысленное понимание этого события 

для судеб русского народа. Известно, что убедительность главного персонажа картины 

основывается на сопоставлении ее с черной вороной на снегу, что позволило художнику 

дать образную характеристику боярыне Морозовой, а также определить необходимую 

степень (достаточно реалистической) условности в колористическом и пластическом 

решении картины. 

Убедительность изображения достигается посредством передачи обобщенных, но 

совершенно конкретных событий, людей, предметов, где единичная характеристика 

передается во всей сложности, многогранности и подчиненности условности решению. 

Например, при изображении портрета необязательно подчеркивать конкретный факт 

строения головы: в рисунке это может быть недосказано и потребует домысливания зрителя. 

Вместе с тем в отдельных случаях некоторая композиционная детализация значительно 

обогащает замысел и помогает зрителю раскрыть его отдельные смысловые 

характеристики. Важно отметить, что художник, раскрывая образную суть того или иного 

события, сознательно вводит необходимые детали, заставляет работать их в контексте 

образа, подчеркивать его выразительность, обострять образную трактовку композиции 

зачастую в ущерб протокольной документальности  

Психологи утверждают, что творчески мыслящий человек моделирует образец 

будущего изображения и мысленно предвосхищает результаты конечного труда. Поэтому в 

процессе обучения необходимо, прежде всего, формировать представление о законченном 

художественном изображении, а также о принципах обобщения, в контексте понимания 

возможностей применения конкретной условности для решения поставленной задачи. 

Таким образом, вполне очевидно, что индивидуальный изобразительный опыт 

художника формирует особую избирательность в процессе восприятия и наблюдения для 

выявления типических и индивидуальных качеств изображаемого объекта. Вместе с тем, 

успешность образного осмысления конкретного сюжета во многом обусловливается 

способностью художника к творческому обобщению первоначальных живых впечатлений 

и наблюдений. Кроме выявления наиболее выразительных качеств объекта, сознательного 

их акцентирования условными приемами, а также обобщения несущественных деталей, 

необходимо еще выявить индивидуальные черты каждого изображаемого предмета, придав 

ему образно – смысловую функцию. Например, в композиции важно, чтобы каждый 

предмет занимал свое место в иерархическом построении сюжетного действа и 

последовательно направлял восприятие зрителя к главному персонажу. Это требует  

обобщения несущественных характеристик, прежде всего, воспринимаемого объекта, 

технических приемов, а также обобщения самих изобразительных движений руки, 

способствующих достижению необходимой выразительности образа.  
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МЕМЛЕКЕТТІК-ЖЕКЕ МЕНШІК СЕРІКТЕСТІГІ ЖОБАЛАРЫНЫҢ 

ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ ТӘСІЛДЕРІ 

 

Мұхтарова А.М. 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті, Қызылорда қаласы 

 

Мақалада мемлекеттік-жеке меншік серіктестік жобаларының тиімділігін 

бағалаудың негізгі тәсілдері мен принциптері қарастырылған. Жобалардың тиімділігін 

айқындау критерийлерін жүйелеу және мемлекеттік-жеке меншік серіктестік 

жобаларының тиімділігін бағалаудың интегралдық көрсеткішін әзірлеу негізінде аталмыш  

жобалардың тиімділігін бағалаудың жаңа тәсіл ұсынылды. 

Тірек сөздер: мемлекет, бизнес, серіктестік, жоба, тиімділік, бағалау, тәсілдер 

 

В статье рассмотрены основные подходы и принципы оценки эффективности 

проектов государственно-частного партнерства. Предложен новый подход к оценке 

эффективности проектов государственно-частного партнерства на основе 

систематизации критериев определения эффективности проектов, позволяющих 

определить их целесообразность и разработки интегрального показателя оценки 

эффективности проектов государственно-частного партнерства.  

Ключевые слова: государство, бизнес, партнерство, проект, эффективность, 

оценка, способы 

 

The article discusses the main approaches and principles of evaluating the effectiveness of 

public-private partnership projects. A new approach to assessing the effectiveness of public-private 

partnership projects is proposed on the basis of systematization of criteria for determining the 

effectiveness of projects, allowing to determine their feasibility and the development of an integral 

indicator for assessing the effectiveness of public-private partnership projects. 

Key words: state, business, partnership, private, project, efficiency, evaluation, methods 

 

Әлемдік нарықтағы өзгермелі жағдай мен бюджеттік ресурстардың шектеулілігі ел 

экономикасына инвестиция тартудың жаңа механизмдерін әзірлеудің қажет етеді. Осыған 

байланысты, мемлекет пен жеке сектордың өзара үйлесімділігін қамтамасыз ету, тиімділігі 

әріптестік қатынастарды дамыту және ipi инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру 

кезінде мемлекет пен бизнестің өзара әрекеттесттігін  дамыту мен жетілдіру қазіргі кезден 

өзекті мәселелердің бipi болып отыр. 

Елбасы Н.Назарбаев «Қазакстан - 2050» Стратегиясы - қалыптаскан мемлекеттің 

жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында Қазақстанның жаңа саяси бағыттарының 6ipi 

«ұлттың экономикамыздың жетекші күші – кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау» екендігін айта 

отырып, «мемлекеттік-жеке серіктестік принциптеріне негізделген сенімді диалог құру үшін 

бизнесті топтастыруды жалғастыру керек, ол бұл жаңа стратегияны icкe асыруда кең 

ауқымды және барлық кәсіпкерлердің тартылуы міндетін шешіп береді» - деп көрсеткен 

болатын [1].  

Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік жобаларын жүзеге асырудың маңызды 

шарттарының бірі оның мемлекет тұрғысынан да, жеке сектордың көзқарасынан да оның 

тиімділігін бағалау болып табылады. Осыған байланысты мемлекеттік-жекеменшік 

әріптестік жобаларын бағалаудың тәсілдері дәстүрлі тәсілдерден айтарлықтай 

ерекшеленеді, бір жағынан, жеке сектордың қаржылық тиімділігін талдау негізінде 

инвестицияларды бағалау қажет, екінші жағынан, мемлекеттік сектордағы шығындар мен 

пайданы талдау негізінде мемлекеттің мүдделерін ескеру қажет. Мемлекеттік-жеке 
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серіктестіктің  басты принциптері 1-суретте көрсетілген. 

Серіктестік қатынастар екі жаққа да тиімді болғандықтан, олар нақты сипаттамада 

болу керек, екі жаққа түсінікті және өлшенетін өзара тиімділікке негізделгендіктен 

мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің маңызды аспектісі мемлекеттік-жеке меншік 

әріптестік жобаларының тиімділігін бағалау болып табылады. Сонымен бірге күтілетін 

нәтиже әр түрлі мүдделі тараптар үшін әртүрлі жазықтықта орналасуы мүмкін, қаржылық 

көрсеткіштер саласына қатысы жоқ әртүрлі әртүрлі критерийлерге ие болуы мүмкін. 

Дәстүр бойынша, мемлекеттік-жеке меншік серіктестік жобасының тиімділігін 

бағалау мынадай бағыттар бойынша жүзеге асырылады: 

 жеке серіктесті тарту  және тартпау арқылы жобаны іске асырудың рентабелдігін 

салыстыру; 

 мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобасын іске асыру үшін тәуекелдер түрлерін 

анықтау, оларды бағалау және тәуекелдерді басқару нысанын анықтау; 

 мемлекеттік-жеке меншік әріптестік толық экономикалық негіздемесі. 

 

 
Сурет 1 - Мемлекеттік-жеке серіктестіктің  басты принциптері 

 

2-суретте ұсынылған мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобаларының тиімділігін 

бағалау алгоритмі үш кезеңнен тұрады. 

Бірінші кезеңде ұсынылған мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобасын сапалы 

бағалауды, жобалық ақпараттық базаны қалыптастыруды камтиды және  келесі 

элементтерден тұрады: 

1. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті жүзеге асыру нәтижесінде шешілетін 

мәселелердің сипаттамасы. 

2. Серіктестік объектісі туралы оның негізгі сипаттамалары көрсетілген ақпарат. 

3. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің мақсаттары мен жоспарланған 

нәтижелері, сондай-ақ оларға қол жеткізу жолдары. 

4. Мемлекеттік-жеке меншік әріптестікке қатысушылар туралы ақпарат, олардың 

негізгі құқықтары мен міндеттері, өзара іс-қимыл тәртібі. 

5. Осы серіктестікті жүзеге асыру нысандары. 

Алынған мәліметтерге сүйене отырып, жобаның техникалық-экономикалық 

негіздемесі әзірленуде, ол дәстүрлі мемлекеттік сектордағы жобадан гөрі тиімді екенін 

дәлелдеу керек. Сонымен қатар келесі факторларды ескеру қажет: 

 мүдделі тараптармен келістірілетін нақты жоспарлы, өлшенетін нәтижелер; 

 қоршаған ортаның жай-күйінің өзгеру жағдайында минималды өзгерістер енгізу 

мақсатында келісімшарттың технологиялық және басқа аспектілерінің тұрақтылығы; 

 мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобаларын орындауға өтініш беру кезінде 

бәсекелестіктің жоғары деңгейі; 

 жеке сектордың қолда бар ресурстар негізінде жобаны неғұрлым тиімді іске 

Мемлекеттік-жеке серіктестіктің  басты принциптері 

Теңдік және бостандық. 

Келісім-шарттың тұрақтылығы (оның 

өзгеру және бейімделу мүмкіндігі). 

Қызмет көрсетудің үздіксіздігі. 

Конкурстық. 

 

Айқындылық және кері байланыс. 

Қол сұқпаушылық. 

Кепілдіктер. Өтемділік. 

Теңқұқылық (дискриминациясыз) 

болып табылады. 
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асыруға қабілеттілігі. 

 
 Сурет 2  -  Аймақтық жобалардың тиімділігін бағалау алгоритмі 

Мемлекеттік 

құрылымдар 

Кәсіпкерлік 

құрылымдар 

Қызығушылықты 

талдау 

Тәуекелдер 

Жобаның ақпараттық 

базасы 

Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік формасындағы жобаның 

пайдасы мен жетістік факторлары 

 

Мемлекеттік-жеке меншік 

серіктестік жобасы 

Қызығушылықты 

талдау 

Мемлекеттік-жеке меншік 

серіктестік 

формаларын талдау және 

таңдау 

Техника-экономикалық 

негіздеу 

Мемлекеттік-жеке 

меншік серіктестікті 

жүргізудің сипаттамасы 

Мемлекеттік-

жеке меншік 

серіктестіктің 

қағидаларының 

жүйесі 

Тәуекелдер 

Серіктестіктің күтілген нәтижені 

қамтамасыз ету мүмкіндігі 

Серіктестіктің тиімді келісімді 

қамтамасыз ету мүмкіндігі 

 

Мемлекеттік-жеке меншік 

серіктестік формасында 
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Сонымен сапалық критерийлер құрамына кіретін келесілер: жобаның 

стратегиялық маңыздылығы, оң әлеуметтік әсердің болуы, мемлекеттік қолдаусыз 

жобаны іске асыру мүмкін еместігі, оң сараптамалық пікір, жеке инвестордың болуы. 

Екінші кезеңде тиімділік санаттарының әр түрлі түрлеріне негізделген серіктестік 

қажеттілігі туралы тұжырымдар жасалады. Сонымен бірге, қоғамдық тиімділік, бюджет 

тиімділігі және коммерциялық тиімділік ерекшеленеді.  

Қоғамдық тиімділік - жалпы ұлттық өнім, жұмыспен қамту және халық 

табысының деңгейі, еңбек бөлінісінің халықаралық деңгейіне қатысу сияқты 

көрсеткіштерді есептеуді көздейді. Бюджеттік тиімділік көрсеткіштеріне әртүрлі 

деңгейдегі бюджеттерге салықтар, акциздер, міндеттер түріндегі кірістер кіреді. 

Коммерциялық тиімділік таза дисконтталған пайда; ішкі пайда нормасы; өтелу мерзімі; 

қосымша қаржыландыруға қажеттілік; капиталдың орташа өлшенген құны; негізгі 

құралдардың құны сияқты көрсеткіштерді есептеу негізінде анықталады. 

Нақты нәтижелерді жоспарлы көрсеткіштермен салыстыру негізінде мемлекеттік-

жеке меншік серіктестік қатысушылары тиімділігін айқындау барысында, 

сәйкессіздіктер тіркеледі және олардың себептері анықталады, әлеуметтік-

экономикалық ортадағы өзгерістер бақыланады және жобаларды одан әрі іске асыру 

болашақтары болжамдалады [3]. Сонымен қатар, мұндай бақылау кері байланысты 

қамтуы керек, оның негізінде мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобалары түзетілетін 

болады, бұл негізделген басқару шешімдерін қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

 Үшінші сатыда сандық талдау кезеңі мемлекеттік-жеке меншік серіктестік 

жобасының оның әртүрлі жақтарының (қаржы, экономика) тұрғысынан орындылығын 

бағалауды қамтиды және мемлекеттік-жеке меншік әріптестігінің эталондық үлгісінде 

анықталған қаржыландырудың барлық көздерін ескере отырып, қаржылық құрылымды 

қамтуы тиіс. Анықтамалық үлгі мемлекеттік органдар тарапынан әзірленген және 

ақшалай қаражаттардың қозғалысын сипаттайтын мемлекеттік-жеке меншік серіктестік 

жобасының қаржылық үлгісі болып табылады. 

Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік жобасының қаржылық мақсаттылығын 

анықтаудың негізгі критерийлері: оң таза ағымдағы құн; жыл сайынғы теріс емес ақша 

ағымдары; стандарттарға сәйкес келетін борышқа қызмет көрсету стандарттары; ең 

нашар сценарийдің дамуымен қатар бірінші кезеңдегі борышқа қызмет көрсету үшін 

қаржы базасының болуы. 

Экономикалық бағалау ұсынылған мемлекеттік-жеке меншік серіктестік 

жобасының тұтастай алғанда экономикаға сандық әсерін талдауға және мемлекеттік-

жеке меншік әріптестік үлгісіне негізделген. Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік 

жобасының тиімділігінің критерийі оң экономикалық таза ағымдағы (дисконтталған) құн 

болып табылады. 

Мемлекеттік-жеке меншік серіктестік жобаларының тиімділігін бағалаудың бұл 

алгоритмі жобаның орындылығы мен негізділігін, сондай-ақ оны жүзеге асырудың ең 

жақсы формасын анықтауға мүмкіндік береді. 

Жоба тиімділігін есептеу үшін негізгі көрсеткіштер ретінде пайдаланылатын: таза 

дисконтталған табыс; табыстың ішкі мөлшерлемесі; шығындар мен инвестициялардың 

табыстылығының индексі [4]. 

Сонымен, мемлекеттік-жеке меншік әріптестік жобалардың экономикалық 

тиімділігін есептеу үшін дәстүрлі көрсеткіштерді пайдаланамыз. Олар: ақшалай 

қаражаттардың ағындарының (NPV) ағымдағы өтелу құны, өтелімділік кезеңі (ҰСБ) 

және ішкі кіріс нормасы (IRR). Кейде бұл тізім шағын өзгерістерге ұшырайды, бірақ ол 

жиі кездеседі. Барлық көрсеткіштер жобаның демеушісі мен несие беруші ұстанымынан 

есептеледі, ол, әрине, ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы болжамды болжаудың 

әрбір қатысушы үшін таза ақшалай қаражат ағынын бөлуді көздейтінін білдіреді. 

Негізінде, бұл тізімді қажет болғанда әртүрлі аналитикалық құралдар мен 
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индикаторлармен толықтыруға болады, бірақ бұл әдетте пайда болмайды, өйткені 

жобаны қаржыландыру елеулі дәрежеде белгісіздікпен және қаржы математикасын 

қолданудағы үлкен шектеулермен сипатталады. Негізгі кішкентай индикаторлар тізімін 

есептеуде қолданылатын үлгінің сапасын жақсарту болып табылады. 
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Бұл мақалада болашақ педагогтардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудағы 

мотивацияның ролі туралы жазылған. 

Тірек сөздер: мотивация, құзыреттілік, педагогикалық кәсіп. 

 

В данной статье говорится о роли мотивации в процесе продготовки будущих 

педагогов. 

Ключевые слова: мотивация, компетентность, педагогическая деятельность. 

 

This article talks about the role of motivation in the process of training future teachers. 

Key words: motivation, competence, pedagogical activity. 

 

Елбaсы Haзaрбаeв Қaзaқстaн хaлқынa Жолдaуындa «Біздің болaшaқтың  жoғaры 

тeхнолoгиялық жәнe ғылыми қaмтымды өндірістері үшін кадрлар қорын жасақтауымыз 

қажет. Осы заманғы білім беру жүйесінсіз әрі алысты барлап, кең ауқымды жаңаша 

ойлай білетін осы заманғы басқарушыларсыз біз инновациялық экономика құрa 

aлмаймыз» деп атaп көрсеткендeй, жоғaры білімді, кәcіби мaңызды тұлғaлық қaсиеттері 

қaлыптасқан пeдагогтар дaярлау aрқылы, инновациялық білімді жaңа сaпа мен қоғамдық 

мәртeбе дeңгейіне көтеру кeзек күттірмeс өзeкті мәсeле. 

Қaй зaманда бoлмасын ұcтаздың aдамзат дaму тaрихында қaшан да бoлса aлар 

oрны бөлек. Қайсымыздың бoлса дa жүрeгінeн шыққaн ұстазғa  дeгeн құрмeттің орны 

ерекше. Oсы oрайда ғaлымдардың пaйымдауынша  ұстaз – пaрасатты, білімді, жылы 

жүзді, жауапкершілігі мол, кәcіби шебeрлігі шыңдaлған мaман. Себебі, ғылымның, 
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білімінің, мәдениеттіліктің, ұстамдылықтың бейнесі. Осыған орай жоғары мeктептердің 

aлдына қoйылған міндеттердің бірі бoлашақ пeдагогтарды өз бетіншe дұрыс шешімдeр 

қабылдaй білугe дaғылaндыру, oларды өз іс – әрекeтінің субъeктісі  бoлуына мүмкіндік 

туғызу, eңбектің қaй сaласында да, білім aлудa да тек мәлімeт жиынтығын меңгeрумен 

шектелмeй, терeң  білімді, іздeнімпаз, бaрлық іс – әрекеттерінде шығармашылық бағыт 

ұстaнатын, кәcіби мaңызды тұлғaлық қaсиеттері қaлыптасқан мaман дaярлау.  Бүгінгі 

таңда білім беруді мoдернизациялау үрдісін жүзеге асыру, педагогтың тұлғaлық жәнe 

кәсіби әлеуeтін бeлсендіруді тaлап ететіндігі бaрған сaйын анық бола түсуде. Осыған 

орай педагогикалық  білім беруде нақты өзгерістерді құру қaжет жәнe ең алдымeн, 

бoлашақ педaгогтың білім беру мaқсаттары мeн мaзмұнын қaбылдауы, oны кәcіби 

қaлыптасудың дeрбес, тұлғaлық мәні бaр үрдіcіне eнгізуі үшін педагoгикалық – 

пcихологиялық шaрттарды анықтау қажет. 

Жaңашыл пeдагог - шeбер, терең білімді және мәдениетті адам, гумaнист және 

зиялық қoршаған oртаның кeз – кeлген жағдайына тeз бeйімделе aлатын, oлашақ ұрпaқты 

oқытудың, дамытудың және тәрбиелеудің инновациялық бағыттарын іске асыра алатын  

маман. Oл өзін – өзі дaмытуға қaбілетті, объективті өзін – өзі қaбылдауға және жағымды 

«Meн» кoнцепциясын не тұлға. Тeoриялық – әдіснамалық, филocoфиялық және  

психoлогиялық – педагогикалық әдебиеттерде, адам – өз іс – әрекетінің субъектісі 

екеніне бaca назар аударылады. Бұл бүкіл білім беру жүйесі алдында адамның жекелей 

шығармашылық әлеуетін ашу және субъектілік тұлғалық қасиеттерін дамыту  міндетін 

қояды. Мұндай  көзқарас, педагогты кәсіби –педагогикалық даярлау жүйесін, сапалы 

өзгерту мәселесін көкейкесті қылады. Ceбебі білім алушылардың тұлғалық есеюі, оларда 

құндылықтар жүйесінің қалыптасуы мен интеллектуалды дамуы тікелей педагог 

тұлғасының тұтастығы, оның тұлғалық және шығармашылық әлеуетіне тәуелді 

Еліміздегі әлуметтік - эконимикалық өзгерістер мен бүкіл өркениетті әлемдегі 

ақпараттық даму білім берудің дәстүрлі қалыптасқан жүйесін, әдістерімен 

технологиясын қайта қарауды талап етуде. Бұл үдеріс білімнің жаңа аймақтарына енудің 

қажеттілігі мен оны жеке тұлғаның толық көлемде меңгерумен қиыншылықтары 

арасындағы қарама-қайшылықтары ретінде билең алып отыр. Осыған орай,бүгінгі 

ғаламдық білім беру кеңістігіне сай білім беру, танымды, ойлауды дамыту, өзінше 

ғылыми тұжырым жасауға,олардың қажетіне қарай ғылым жетістігін сұрыптауға, 

болашақ мұғалімнің өзінің іс әрекетінің субъектісі болуына мүмкіндік туғызу-көкейкесті 

мәселе болып табылады. Өйткені, тек кәсіби-тұлғалық қалыптасқан маман ғана 

қоғамның экономикалық, әлеуметтік жіне мәдени өркендеуінің көшбасшысы бола 

алады. 

Қазақстан Республикасы «Білім беру» Заңында ұлттық және жалпы адамзаттық 

құндылықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға, 

дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу, жеке тұлғаның шығармашылық, 

рухани, жеке басының дамуы үшін жағдай жасау арқылы интеллектін дамыту міндеті 

көзделген. Демек жастарды еңбектің қай саласында да, білім алуда да тек мәлімет 

жиынтығын меңгерумен шектелмей, терең білімді ізденімпаз барлық іс - әрекеттерінде 

шығармашылық бағыт ұстанатын, сол тұрғыда өз болмысын таныта алатын маман етіп 

тәрбиелеу қажет болып отыр. Болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігінің қалыптасу 

мәселесін негіздей отырып, ең алдымен, ғалымдардың пайымдауынша сан қырлы, 

полифониялық тұрақталмаған «тұлға» деген ұғымға көзқарастарды зерделеу қажет деп 

санаймыз. Тұлғаның психалогиялық теорияларының және адаммен жұмыс істеу 

тәжірибесін ұйымдастырудың әртүрлі жағдайында бұл құбылыстың мәнін зерттеу қажет. 

Жалпы «тұлға» мәселесі күні бүгін ғана туып отырған мәселе емес, бұл-адамзат 

баласының ертеден қалыптастырып, дамытып, жетілдіріп келе жатқан мәселесі. Тұлға - 

әлеуметтік тіршілік ету әдісі жағынан дара болады, оның мәні индивидтің өзіндік 

ерекшелігінде, оның өзіндік дүниесін, ерекше өмір жолын белгілейді. Тұлғаның негізгі 
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қызметтерінің бірі - үздіксіз ізденіс өз өмірлік ірекетінің мәнін негіздеу, оған өзіндік 

тексеріс жасап тұру. Түрлі ғылым саласында тұлға мен оны дамытуды зерттеу бойынша 

белгілі бағыттар қалыптасқан. Жеке тұлғаны зерттеудегі мәдени - тарихи бағыттың 

негізін қалаушы ғалым Л.С.Выготский бірінші болып мінез-құлықты зерделеу кезінде 

мәдени белгілер жүйесіне бет бұрды. Басқа психологтардың төңіректеп жүрген «сана - 

мінез - құлық» диадасының орнына ол «сана – мәдениет – мінез - құлықты» триадасы 

бойынша ізденіске зейін қояды. Ғалым күрделі психикалық үдерістерді түсіну үшін 

олардың тарихын зерттеу керек деп есептеді. Оның пайымдауынша, жеке бастық ақыл-

ой ретінде, ал әлеуметтік әрекет ретінде көрініс береді. С.Л.Рубинштейн адамның мінезі 

оны әрекет субъекті ретінде анықтайтындығын, соның негізінде көптеген шарттарға, 

тіпті адам өмір сүретін қоғамдық ортаның әдет - ғұрпымен сол ортада адамның алып 

отырған қоғамдық орнына да тәуелді темперамент жатқандығына тоқталады да тұлға - 

жай ғана адам емес, даралық сапалары, нышандары, қабілеттері дамыған, ізденіп, ойлап 

табу үшін белсенді ізденуші адам тек ұзақ уақытқа созылған өзін-өзі дамыту арқылы 

қалыптасқан жеке адам ғана осылайша аталуға құқық алатындығын атап көрсетеді. 

Ағылшын психологтары  Matthew J.W. McLarnona,Julie J.Carswell бойынша, тұлға - бұл 

адамды биоәлеуметтік қарым-қатынастағы субъект және объект ретінде 

сипаттайтын,оның жалпы адамзаттық, әлеуметтік және жекелей қайталанбастығын 

біріктіретін түсінік. Тұлға - әлеуметтік қатынастар мен саналы іс - әрекетті жүзеге 

асырушы, нақты қоғам мүшесі, өзін басқалардан ажырата білетін, өзінің кім екенін 

түсінетін, есі кірген ересек кісі сипаттамаға лайық деп есептейді академик Т.Т.Тәжібаев.  

Белгілі психолог Қ.Б.Жарықбаевтің пікірінше тұлға - өзіне де айналасындағыларға да 

өзгеріс жасай алатын адамдар.  С.И.Ожегов сөздігінде: «жеке тұлға-адам қандай да бір 

қасиет, қабілет тасушы ретінде қарастырылады.  Қазақ тілі терминдерінің салалы 

ғылыми түсіндірме сөздігінде: «тұлға-дербес әрекет ететін субъект ретіндегі нақты жеке 

адам болмысының қайталанбас,ерекше әдісі,адамның қоғамдық өмірінің дара нысаны» 

деп берілген. Жеке тұлға атауы екі негізгі бағытта қолданылады) кез-келген саналы адам; 

2)өзінің психикалық даму үдерісін және мінез - құлық жүріс-тұрысын басқара алатын 

қабілетіне сай деңгейдегі психикасы бар адам. Ал М.Н.Дьяченко, Л.А.Кандыбовтың 

еңбектерінде: «Жеке тұлға-саналы,сөйлеу,шығармашылық қабілеттері бар қоғамдағы 

табиғи тірі организм-адам» ретінде сипаталады.  Сонымен «тұлға болу» феномині - 

адамның әлеуметтік тұрмысының ерекше түрі, оның әлеметке бағыттылығы, адамның 

тіршіліктің ерекше жағдайларына бейіделе алушылығы. Тұлға болуға деген қажеттілік 

индивиттің әлеуметтік байланыстар жүйесіне белсене араласуын, сонымен қатар оның 

детерминат болуын туындатады. Тұлға болу феномині адамның әлеуметтік тұрмысының 

айрықша түрін, оның әлеуметегі бағдарлануының, адамның өмірлік әрекетінің ерекше 

жағдайларына өзіндік «бейімделу» реакциясын көрстеді. Жеке тұлғаның әлеуметпен 

қарым - қатынасы тарихи өзгермелі және драмалы. Алайда әлеует жеке тұлғаны 

қаншалықты «басқанымен» ақыр соңында ол жеке генезисіне мүдделі. Шетелдік 

тұжырымдамаларда көрсетілген тұлға қалыптасуының қозғаушы күштері мен 

шарттарын талдау, түсіндірмелердің көп жоспарлығын көрсетеді. 

Жүргізілген ғылыми – теориялық және тәжірбиелік зерттеу жұмысының 

нәтижелерінен төмендегідей қорытынды жасауға мүмкіндік береді: зерттеу 

жұмысымызда еліміздің бүгінгі күнгі әлеуметтік экономикалық жағдайы мен болашаққа 

қарай ұстанған бағыты  білім беру мекемелерінің жаңа мақсат – міндеттерін айқындап, 

педагогтардың тұлғалық және кәсіби әлеуетін бесендіруді талап етіп отырғандарына 

байланысты болашақ педагогтардың кәсіби құзіреттілігінің қалыптасуының өзектілігі 

айқындалды. Зерттеу мәселесіне орай теориялық – әдіснамалық еңбектерді, ойлар мен 

тұжырымдарды қорытындылай келе, педагогтардың кәсіби құзіреттілігінің қалыптасуы 

– оның арнайы білімдері, кәсіби, тұлғалық, рухани сапаларының, акмеологиялық 

бағыттылығының жиынтығынан тұратын, педагогикалық әрекетті жаңашылдықпен 
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жүзеге асыруға негіз болатын сапасы деген анықтама берілді.  Педагогикалық 

әдебиеттердің талдауы көрсеткендей, болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігінің 

қалыптасуы студент тұлғасының ішкі және сыртқы мотивациямен байланысты.  Кәсіби 

құзіреттіліктің дамуына негізгі тұлғалық алғышарттары, педагогикалық бағыттылықты, 

өзіндік сананы сонымен қатар қажеттіліктердің туындауы. Болашақ педагогтардың 

кәсіби құзіреттілігінің қалыптасуы үш кезең арқылы жүзеге асырылады.  

- бірініші кезең – бейімделуші мотивациялық кезең, студенттің оқу орнының 

талаптарымен танысуы, оқытушылармен дұрыс қарым – қатынасқа түсуі.  Оқу үрдісінде 

жаңа іскерліктерді өз бойына сіңіруі, болашақ педагог ретінде өзін психологиялық 

тұрғыдан дайындау, мүмкіндіктері мен қабілеттерін айқындау және ғылыми, кәсіби 

педагогикалық әдебиеттермен жұмыс істеу  арқылы өз бетімен ізденушілікке ұмытлу 

үрдісі жүреді; 

- екінші кезең – құрылымды мазмұндық кезеңінде болашақ педагог таңдап алған 

мамандығы бойынша керекті білім, іскерлік дағыдыларды жүзеге асырады. Кәсіби 

шеберлігі , ғылыми – зерттеушілік жұмыстарға қызығушылығы арта түседі. Тұлғалық, 

интеллектуалдық, шығармашылық мүмкіндіктері айқындалып, белсенді іс – әрекет иесі 

ретінде дамып,  кәсіби құзіреттілік қалыптасу жолын таңдайды.  

 - үшінші кезең – жүйелі – тұлғалық кезең. Мұнда кәсіби құзіреттіліктің 

қалыптасуы барлық қомпоненттерінің жүйелі біртұтастыққа бірігуі жүзеге асады. 

Болашақ педагогтың ұстаздық қызметке деген өзіндіка педагогикалық көзқарасы, 

азаматтық ұстанымы қалыптасады. Қызығушылығы артып, кәсіби құзіретті болуына 

ықпал етеді.  

Зерттеудің барысында болашақ педагогтардың кәсіби құзіреттіліктің 

қалыптасуының негізгі бағыттары анықталды: 

-танымдық бағыт (пайымы парасатты, озық ойлы, өткір, жасампаз, өзіндік 

ерекшелігі бар. Өзін – өзі үнемі жетілдіруге ұмтылады) 

- адамгершілік бағыт (мәдинеттілік, моральдық тұрақтылық, ұстамдылық, 

жауапкершілік); 

-ұлттық бағыт (салт – дәстүрімізді, тілімізді, дінімізді, әдет ғұрпымызды 

құрметтеу, ұлтжандылық пен ұлтты сана); 

-дүниетаным бағыты (ғылыми, білімдік дүниетаным, әлем жайлы ойлау); 

-әлемдік бағыт (толеранттылық, белсенді өмірлік көзқарас, тұтастық пен 

үйлесімділікке ұмтылу, өзін қоршаған дүниеге оңды ықпал жасай білуі); 

-салауатты өмір салты бағыты (өмірлік энергия, жан дүниесінің тепе – теңдігі, 

физиологиялық, психологиялық денсаулығы мықты); 

Болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігінің қалыптасуының мынадай 

педагогикалық шарттар анықталды:  

-педагогикалық қолдауға бағдарлану, оған диагностика, кеңес беру, әлеуметтік  - 

психологиялық көмек беру, оқыту үрдісін кешенді беру үрдісінің студенттерге қолайлы 

орта құру, болашақ педагогтрадың кәсіби құзіреттілігін ақпараттандыру. : білім беру 

үрдісінде  қалыптастыруда тәжірбиеге бағыттау. (пеадгогикалық іс – тәжірбие, болашақ 

педагогтардың кәсіби субъект – субектікттік қарым – қатынаста болу; 

- ұйымдастырушылық – әдістемелік білім құзіреттілігі мен кәсібилігін арттыру).  

-технологиялық – оқытудың инновациялық формалары мен әдістерін, жаңашыл 

педагогикалық технологияларды ұтымды үйлестіру, студенттердің өзін – өзі дамытып 

қолдауға мүмкіндік беретін тұлғалық қалыптсауын ынталандыратын жаңашыл 

педагогикалық технологияларды іске асыру. Гуманизация мен демократизация, 

тұлғалық ауысу, адамдардың нарықтық экономикаға көшуі, білімнің әр саласында 

ақпарат көлемнің артуымен байланысты өзгерістер кәсіби құзіреттіліктің қалыптасуы 

болып табылады. Ол бәсекеге қабілетті, кәсіби ұтқыо, шешімдерді аз уақыт ішінде 

қабылдай алатын, өмір мен еңбектің үнемі өзгермелі жағдайларына бейімделе алатын 
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педагогикалық кадрларды даярлау қажеттілігімен байланысты.  

Болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігінің қалыптасуы құрылымдық және 

мазұндық моделінің мотивациялық, процессуалдық, копоненттері анықталып, 

өлшемдері мен көрестікшеті  сипатталады.  

Зерттеу нәтижесінде болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігінің 

қалыптасуының кезендік әдістемелік әдістемелік ұсынылды. 3 кезеңнен тұратын 

әдістемесі арқылы болашақ педагогтардың кәсіби құзіреттілігін жүзеге асыру жолдары 

нақты белгіленді.  

Тәжірбиелік - эксперимент жұмыс барысында жоғары оқу орнындағы 

мамандарды кәсіби даярлау, болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігін  

қалыптасуына ықпал ететін педагогикалық – психологиялық, әдістемелік – 

ұймдастырушылық, технологиялық шарттардың мақсаттылығы мен тиімділігі расталды. 

Солай, тәжірбиелік – эксперимент жұмысының нәтижелері зерттеу болжамының 

дұрыстығын, сараланған мінедеттердің шешімділігін дәлелдейді.  

Зерттеу жұмысы бойынша мынадай ұсыныстар жасауға болады:  

-жоғары оқу орындарындағы оқу – тәрбие үрдісінде болашақ мамандардың кәсіби 

құзіреттілігінің қалыптасуына мотивацияның рөлін өзекті мәселе ретінде  көңіл бөлініп, 

сол мақсатта аранйы дайындықтар жүргізу; 

-болашақ педагогтардың кәсіби  құзыреттілігін қалыптасуына арнайы жасалған 

элективті курсты бағдарламасын жоғары оқу орнында мамандарды даярлау кезінде 

пайдалану;  

-жоғары оқу орнынынң білім беру үрдісінде психология мен  педагогика бойынша 

оқытылатын курстардың бағдарламасына болашақ педагогтардың кәсіби 

құзыреттілігінің  қалыптасуының мәні мен мазмұнын айқын түрде ашатын тақырыптар 

еңгізу.  

Анықтаушы эксперименттің нәтижесінде болашақ педагогтрадың кәсіби 

құзыреттілігінің бағыттылығының төмен деңгейі, тұлғалық және кәсіби ерекшеліктері 

туралы түсінігінің жеткіліксіздігі, болашақ педагогтардың өзін – өзі тануға, өзін – өзі 

бағалаудың төмендігі және құзіреттілігінің төмен деңгейі анықталды.  

Анықтаушы эксперименттің нәтижелері болашақ педагогтардың кәсіби 

құзыреттіліктерінің қалыптасуының құрылымды моделін әзірленуді ынталандырды.  

Тәжірбиелік - эксперименттік жұмыс болашақ педагогтардың кәсіби 

құзыреттілігін қалыптасуына мотивацияның рөліннің тиімділігін тексеруде болды.  

Жүргізілген зерттеу болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігінің қалыптасуын 

белсендіруге, жекелендіруге, студенттредің шығармашылығын іске асыруға 

ынталандыруға, олардың өзін – өзі дамытуға, тәрбиелеуге, жетілдіруге, қабілеттерін 

дамытуға, ішкі қажеттіліктерді қанағаттандыруына мүмкіндік беретін шарттар 

орындалған жағдайда тиімді өтеді деген тұжырым дәлелденді.  

Сонымен тәжірбиелік – эксперименттік жұмыстың нәтижелерін талдау 

барысында болашақ педагогтардың кәсіби құзыреттілігінің  қалыптасуына мотивация 

рөлінің ерекшелігі анықталды.  
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Статья посвящена анализу вопросов связанного с влиянием цифровизации на 

конституционные нормы о правах и свободах человека и гражданина. По мнению 

авторов в ближайшей перспективе в структурном выражении Конституции 

государств сохранят те нормы, которые им свойственны в настоящее время. В 

условиях нового технологического уклада под воздействием «цифровизации» 

подвергнутся изменению отдельные нормы в сфере прав и свобод человека и 

гражданина. Анализ действия шестидесяти конституций стран мира приводит 

авторов к выводу, что на повестке дня ученых-конституционалистов стоит вопрос 

выработки универсальных международных регуляторов прав устройств с 

искусственным интеллектом, их места в системе конституционных отношений.  

Авторы считают, что в перспективе определение конституционно – правовой основы 

прав роботов и ботов с искусственным интеллектом  приведет к трансформации 

многих видов уже существующих конституционных прав и свобод. Это повлечет 

внесения изменений в нормы глав Конституций РФ. Развитие искусственного 

интеллекта приведет к необходимости не только  закрепления в нормах конституций 

новых видов прав, но их систематизации по видам в зависимости от типа робота, его 

функций, сферы применения, уровня развития искусственного интеллекта, что 

потребует закрепления в нормах Конституции конституционных гарантий защиты 

прав роботов и их разработчиков. 

Ключевые слова: цифровизация, конституционные нормы, права и свободы 

человека и гражданина, Конституция, государство,  технологический уклад, 

искусственный интеллект, конституционные отношения,  права роботов. 

 

Адамның және азаматтың құқықтары мен бостандықтары туралы 

конституциялық нормалар цифрландыру ықпалымен байланысты мәселелерді талдауға 

арналған бап. Олардың айтуынша, оларға тән құрылымдық бөлігінде көрсетуде жақын 

болашақта сол мемлекеттердің қазіргі уақытта Конституцияның нормаларын 

сақтайды. Жаңа технологиялық құрылысты "цифрландыру" адамның және азаматтың 

құқықтары мен бостандықтарын саласындағы құқықтары әсерінен өзгерту 

жағдайында жекелеген нормалары. Әлем елдерінің авторлардың келтіреді деген 

қорытындыға ғалымдар конституционалистов әмбебап халықаралық күн тәртібіндегі 

мәселе тұр алпыс конституцияларды қолданылу талдау әзірлеу, олардың орнын 

жасанды интеллект конституциялық құқықтарын реттеуші қондырғыларды 

жүйесінде болатын. Жасанды интеллект көптеген түрлерін айқындау және 

конституциялық құқықтарын құқықтық негіз бар деп есептейді, бұл перспективада 

авторлары - Роботтар боттарды конституциялық құқықтары мен бостандықтарын, 

оны қазір жұмыс істеп жатқан әкеледі. Бұл өзгерістер енгізілген РФ 

конституцияларды басшылары нормалары әкеп соқтырады. Жасанды зияткерлік 

дамуына ғана емес, бірақ олардың түріне байланысты түрлері бойынша жаңа құқық 

түрлерін жүйелеу конституцияларды нормаларында бекіту қажет болған әкеледі 
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құрылғы жасанды зияткерлік даму деңгейін талап етеді және олардың құқықтарын 

қорғау, бұл Конституция нормаларында Конституциялық кепілдіктерді қолдану 

саласын функцияларын, баянды ету роботтар тобы. 

Тірек сөздер: конституциялық нормалар цифровизация, адамның және 

азаматтың құқықтары мен бостандықтарын, мемлекет, технологиялық құрылысқа 

көшуіне, жасанды интеллект, Конституция, конституциялық құқық қатынастарды 

роботтар. 

 

Article is devoted to the analysis of questions of the person connected with the impact 

of digitalization on the constitutional norms on the rights and freedoms and the citizen. 

According to authors in the short term in structural expression of the Constitution of the states 

will keep thos «digitalization» separate norms in the sphere of the rights and freedoms of the 

person and citizen will be modified. The analysis of operation of sixty constitutions of the 

countries of the world leads authors to a conclusion that scientists-constitutionalists the 

question of development of universal international regulators of the rights of devices with 

artificial intelligence, their places in the system of the constitutional relations is on the agenda. 

Authors consider that in the long term definition constitutionally – a legal basis of the rights of 

robots and bots with artificial intelligence will lead to transformation of many types of already 

existing constitutional rights and freedoms. It will entail modification of standards of chapters 

of Constitutions of the Russian Federation. Development of artificial intelligence will result in 

need not only fixing in standards of constitutions of new types of the rights, but their 

systematization by types depending on type of the robot, his functions, scope of application, the 

level of development of artificial intelligence that will demand fixing in standards of the 

Constitution of the constitutional guarantees of protection of the rights of robots and their 

developers. 

Key words: digitalization, constitutional norms, rights and freedoms of the person and 

citizen, Constitution, state, technological way, artificial intelligence, constitutional relations, 

rights of robots. 

 

В настоящее время, в период происходящих в странах мира глобальных 

изменениях экономических, политических, социальных устоев обществ, связанных с 

активным развитием цифровых информационных систем и технологий взаимодействия 

платформ и граждан, в государствах идет процесс формирования новой технологической 

цифровой среды конституционно-правового регулирования, содержание правил которой 

описал еще в 1995 году Н. Негропонте [1].   

По данным отчета экспертов Всемирного экономического форума Дерека О 

Халлорана и Уинстона Гриффина «Наше цифровое будущее: ответственное цифровое 

преобразование», опубликованного в 2019 году, «к 2022 году 60 процентов мирового 

внутреннего валового продукта будут оцифрованы»[2]. По мнению авторов, если 

сегодня только 45 процентов людей, проживающих в мире, доверяют цифровым 

технологиям, то к 2022 году эта цифра существенно изменится» [2].  

Описанная мировыми экспертами перспектива цифровизации разнообразных 

сфер деятельности в государствах повлияет на существующий процесс воздействия норм 

Конституций, на поведение субъектов независимо от принадлежности к правовым 

семьям современности. Уже сегодня можно наблюдать разрыв между реальной правовой 

действительностью и цифровым миром, проявляющийся в не урегулированности многих 

видов общественных отношений, появившихся как результат влияния технологий на 

экономическую деятельность, взаимоотношения между поставщиками и потребителями 

товаров и услуг.  В сложившихся условиях важным представляется прогнозирование 

влияния цифровизации  на конституционные нормы направленные на регулирование 

отношений в сфере прав и свобод человека и гражданина.  
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В ближайшей перспективе в структурном выражении Конституции государств 

сохранят те нормы, которые им свойственны в настоящее время. В условиях нового 

технологического уклада под воздействием «цифровизации» подвергнутся изменению 

отдельные нормы в сфере прав и свобод человека и гражданина. 

В конституциях будущего будет существенно расширен блок прав и свобод 

человека и гражданина. Государства стоят на пороге признания нового четвертого 

поколения прав человека и гражданина. Эти права появились как результат 

взаимоотношений человека с информационно-технологическими продуктами и 

используемых в них технологиями.  Под цифровыми правами В.Д. Зорькин понимает 

права людей на доступ, использование, создание и публикацию цифровых произведений, 

на доступ и использование компьютеров и иных электронных устройств, а также 

коммуникационных сетей, в частности, сети интернет [6].  

Соглашаясь с мнением авторитетного ученого отметим, что сегодня не менее 

важной проблемой является определение видов прав четвертого поколения. Анализ 

юридической литературы показывает, что содержанию прав четвертого поколения их 

видам посвящено ряд работ в юридической литературе. Так, по мнению В.В. Стахова к 

видам прав можно отнести права на информацию и информационные технологии [12, 3]. 

Ученые разных стран исследуют вопросы цифровых прав их видов. «В 2000 году рабочая 

группа под руководством Андре Сантини представила «Декларацию прав цифрового 

человека» - отмечает в своей статье С.М. Шахрай[15,3]. Цифровые права уже частично 

закреплены в законодательствах Эстонии, Греции, Финляндии, Испании, Мексики, 

Коста - Рики. Речь идет о гарантировании права на доступ к Интернету как 

неотъемлемого права человека.  По этому пути пошли такие государства, как Китай, 

Франция, Федеративная Республика Германия, Великобритания и мн.др.  

Политико-правовой анализ 60 новых современных Конституций мира, 

показывает, что к четвертому поколению прав можно отнести целый перечень прав – 

право на цифровое образование, право программных роботов и ботов, обладающих 

исскуственным интеллектом, право на публикацию цифровых произведений, цифрового 

государственного управления и т.д. Сегодня, во многих государствах, часть из них 

регулируется нормами гражданского законодательства.  

Одними из прав и обязанностей четвертого поколения являются права и 

обязаности  роботов, ботов обладающих исскуственным интеллектом. В структурах 

Конституций появится и новый вид конституционных прав – права роботов.  Как 

отмечает В.Д. Зорькин, «явно выраженное в последние годы стремление разных 

государств к осмыслению и отстаиванию своей конституционно-правовой 

идентичности, в конечном счете, обусловлено глобализацией, приведшей к 

тектоническим сбоям всей системы мироустройства. Эти сдвиги несут в себе не только 

блага, но и риски» [7]. Одним из таких рисков является отсутствие конституционно-

правовой основы в сфере искусственного интеллекта. На существующие риски в своих 

работах указывают и ряд российских ученых отмечающих отсутствие необходимой 

нормативной базы отношениям в сфере искусственного интеллекта. Так, уже компания 

«Vicarius» работает над созданием искусственной цифровой коры головного мозга со 

всеми функциями присущими человеческому мозгу – восприятия, мышления и речи.  

Профессор Московского государственного университета, доктор экономических наук А. 

Потемкин отмечает, что «вопросы искусственного интеллекта - одна из наиболее 

динамично развивающихся отраслей междисциплинарного знания. Государства не 

вкладывают инвестиции в программы, направленные на развитие биоинтеллекта» [10]. 

По мнению автора «генная инженерия вообще не приступала к работе над подобными 

проектами. В конце концов, искусственный интеллект вытеснит человека. Чтобы этого 

не произошло, следует воспользоваться методами генной инженерии и органическими 

средствами (приборы нанопинцет и сборщик атомов могут эффективно служить данной 
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цели). Кроме того, в самое ближайшее время требуется законодательно ограничить 

развитие искусственного интеллекта» [10]. 

Поэтому на повестке дня ученых-конституционалистов стоит вопрос выработки 

универсальных международных регуляторов прав устройств с искусственным 

интеллектом, их места в системе конституционных отношений. Видится, что в 

перспективе определение конституционно – правовой основы прав роботов и ботов с 

искусственным интеллектом приведет к трансформации многих видов уже 

существующих конституционных прав и свобод. Это повлечет внесения изменений в 

нормы глав Конституций. К примеру, право на образование имеет уже сегодня 

совершенно новые формы организации. Как отмечают в своей статье А.Р. Хуснуллова, 

С.Г. Абсалямова «интернет-технологии открыли новые возможности и для развития 

образовательных программ и повышения качества интеллектуального капитала 

современного общества. Повышение роли знаний и информации выдвинуло на первый 

план систему образования. Сегодня образование характеризуется нарастанием потоков 

межстрановых перемещений студентов вследствие глобализации образования, 

созданием международной системы лицензирования, сертификации и аккредитации, 

призванной обеспечить высокое качество профессиональной подготовки специалистов. 

Все большее развитие получает сетевое образование» [14, 161]. 

Появление новых способов сбора и анализа данных, такие как Big Data, Data 

Science, Machine Learning, Deep Learning приведут к необходимости создания 

конституционно-правовой основы данным формам обучения, в которых будут 

участвовать роботы обладающие искусственным интеллектом.  Они в ближайшей 

перспективе заменят классические устоявшиеся методы и формы познания знаний, 

станут незаменимыми помощниками обучающимся.  

Конституционное определение правосубъектности роботов, наделенных 

искусственным интеллектом, признание их субъектами конституционных отношений, 

статуса электронного лица, определение видов юридической ответственности будет 

способствовать появлению отдельных статей в структуре Конституций стран мира. Тем  

более, что уже такие факты имеются. В 2017 году роботу Софии было предоставлено 

подданство Саудовской Аравии, а бельгийского робота с искусственным интеллектом 

Френ Пеппера включили в состав населения государства[3,16]. 

И технологии не стоят на месте. «Kuka, европейский производитель 

роботизированного оборудования, предлагает автономные роботы с искусственным 

интеллектом, которые взаимодействуют друг с другом. Эти роботы взаимосвязаны, так 

что они могут работать вместе и автоматически корректировать свои действия и тесно 

сотрудничать с людьми. Аналогичным образом, промышленный робот-поставщик ABB 

запускает двухрукий робот под названием YuMi, специально предназначенный для 

сборки продуктов (таких как бытовая электроника) вместе с людьми. Два мягких рычага 

и цифровое зрение обеспечивают безопасное взаимодействие и распознавание деталей» 

- отмечают в своей работе «Цифровизация как точка роста промышленного 

предприятия» О.В. Демьянова, А.Р. Димиева[5,36].  

Естественный процесс массового распространения роботов с искусственным 

интеллектом, их доступность, объективно приведет к созданию отдельного 

международного документа «Конвенции о правах роботов», направленного на создание 

универсальной правовой природы и обозначения прав робота как субъектов правовых 

отношений. Так, по мнению Г.А. Гаджиева «в случае возникновения реальных 

предпосылок наличия интеллекта у роботов, т.е. сознания и воли в их юридической, а не 

психологической интерпретации, роботов можно признать квазисубъектами права[4,24].  

Вышеперечисленные примеры показывают, что развитие искусственного 

интеллекта приведет к необходимости не только  закрепления в нормах конституций 

новых видов прав, но их систематизации по видам в зависимости от типа робота, его 



 

216 

Materials of the international scientific-practical conference 

«YOUTH – DRIVING FORCE OF EDUCATION, SCIENCE AND SOCIETY» 

October 25-26, 2019 

функций, сферы применения, уровня развития искусственного интеллекта, что 

потребует закрепления в нормах Конституции конституционных гарантий защиты прав 

роботов и их разработчиков. 

Правотворческая работа в определении политико-правовой природы 

регулирования отношений в цифровом пространстве ведется и на территории 

Российской Федерации.   

12 марта 2019 года в Государственной думе Российской Федерации были приняты 

поправки в Гражданский Кодекс РФ, направленные на регулирование отношений в 

сфере товарооборота и цифровых объектов, формах цифровых сделок, порядок их 

защиты и т.д. [13]. Проекты федеральных законов «О цифровых финансовых активах» 

[11], «О краудфантинге», направлены на определение юридического содержания 

понятий криптовалюта, токен как имуществ, смарт-контракт, цифровые финансовые 

активы как законных платежных средств. Данные нормы определяют политико-

правовую основу понятия цифровые права как совокупности электронных данных, 

которая удостоверяет права на различные объекты гражданских прав.  

Нормы этого документа призваны урегулировать отношения, возникающие при 

создании, выпуске, хранении и обращении цифровых финансовых активов, а также 

осуществлении прав и исполнении обязательств по смарт-контрактам, которые, к 

сожалению, существуют отдельно от норм Конституций и не имеют конституционно-

правовой основы.  

24 декабря 2018 года на заседании Президиума Совета при Президенте РФ по 

стратегическому развитию и национальным проектам  (протокол №6) был утвержден 

паспорт национальной программы  «Цифровая экономика Российской Федерации» 

сроком реализации до 2024 года[8]. В соответствии с этим документом планируется 

продолжить работу по нормативному обеспечению процесса цифровизации.   

В 2019 - 2020 годах будет законодательно закреплен правовой статус российского 

сегмента сети Интернет, его инфраструктуры, порядка ее функционирования, 

нормативного регулирования в части удаленной биометрической идентификации и 

облачной подписи, легализации смарт-контрактов, защиты прав потребителей для 

бизнес-ангелов, подходов к управлению общедоступными данными и государственными 

реестрами.  Планируется до 2024 года внедрить интегрированную информационную 

систему ЕАЭС, создать платформу для обмена информацией между государством, 

гражданами, коммерческими и некоммерческими организациями («Цифровой 

профиль»).  

12 июня 2019 года Президент РФ В.В. Путин  утвердил перечень поручений 

по итогам совещания о развитии технологий в области искусственного интеллекта, 

состоявшегося 30 мая 2019 года [9]. В своих поручениях он акцентировал внимание на 

необходимости утверждения в рамках национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» федерального проекта, направленного на реализацию 

национальной стратегии развития технологий в области искусственного интеллекта 

Российской Федерации и  3-летнего плана мероприятий по реализации проекта. 

Все вышеперечисленные законодательные новеллы, принятые до 2024 года будут 

способствовать устранению пробелов в регулировании цифровых  отношений в области 

прав и свобод человека и гражданина,  позволит сформировать перечень прав 

«виртуального цифрового двойника человека», создать конституционную основу их 

реализации в виртуальном пространстве.   
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Мақалада білімгерлердің танымдық белсенділігі, компьютерлік сауаттылығы, 

ақпараттық мәдениеттілігі туралы қарастырылған. Мақаланы жаза отырып, 

зерттеудің мақсаты сабақ барысында білімгерлердің танымдық белсенділігін, 

ақпараттық технологияларды қолдану барысында компьютерлік сауаттылық пен 

ақпараттық мәдениеттілікті арттырудың маңыздылығы анықтау. Сонымен қатар, 

мақалада танымдық белсенділікке анықтама бере отырып, информатика сабағында 

танымдық белсенділікті арттыру мақсатында қолданылатын әдіс-тәсілдерге мысал 

келтірілген. Қәзіргі ақпараттық технологиялардың қарқынды даму барысында әрбір 

қолданушы компьютерлік сауаттылықты ұстануды дәріптейді.  

Тірек сөздер: танымдық белсенділік, компьютерлік технология, компьютерлік 

сауаттылық, ақпараттық технология 

 

В статье представлена познавательная активность студентов, компьютерная 

грамотность, информационная культура. Целью исследования является определение 

познавательной активности учащихся во время урока, важность повышения 

компьютерной грамотности и информационной культуры в использовании 

информационных технологий. Кроме того, в статье приводится пример методов, 

используемых для повышения познавательной активности на уроке информатики, 

определяющих познавательную деятельность. В динамичном развитии современных 

информационных технологий каждый пользователь должен владеть компьютерной 

грамотностью. 

Ключевые слова: познавательная деятельность, компьютерные технологии, 

компьютерная грамотность, информационные технологии 

 

The article presents the cognitive activity of students, computer literacy, information 

culture. The purpose of the study is to determine the cognitive activity of students during the lesson, 

the importance of improving computer literacy and information culture in the use of information 

technology. In addition, the article provides an example of the methods used to increase cognitive 

activity in an informatics lesson that determine cognitive activity. In the dynamic development of 

modern information technologies, each user must have computer literacy. 

Key words: cognitive activity, computer technology, computer literacy, information 

technology 

 

Қазіргі заманғы  ғылыми — техникалық үрдістің қарқыны білім беру жүйесінің 

алдына үлкен мақсаттар мен жаңа міндеттер жүктейді. Жас ұрпақты жан — жақты жетілген, 

ақыл — парасатты, ой — өрісі биік, бәсекеге қабілетті азамат етіп тәрбиелеу – 

қоғамымыздың ең өзекті мәселесі. Бұл әр оқытушының шығармашылық ізденіспен жаңаша 

істеуін қажет етеді.  

Олай болса, қызықты сабақтар оқытушының ашқан жаңалығы, әдістемелік ізденісі, 

көтерілген белесі, абырой атағы, мақсат-мұраты. Дидактикалық тұрғыдан дұрыс 
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ұйымдастырылған өзіндік жұмыс білімді тереңдетуге, толықтыруға, дағды мен іскерлікті 

қалыптастыруға, танымдық әрекетке қызығуды туғызуға, таным үрдісінің әдіс- тәсілдерін 

игеруге, танымдық қабілетінің дамуына, адамның дербес жұмыс істеу мәдениетін көтеру 

шығармашылық пен жұмыс істеуге және  ғылыми жұмыстармен айналысуға мүмкіндік 

жасайды. 

Танымдық белсенділік дегеніміз – білімгердің оқуға, білімге деген ынта — 

ықыласының, құштарлығының ерекше көрінісі. Мысалы: оқытушының баяндап тұрған 

материалын түсіну үшін, білімгердің оны зейін қойып тыңдауы, алған білімін кеңейтіп 

толықтыру үшін, өздігінен кітап оқуы, бақылау, тәжірибе жасау, жазу, сызу сияқты 

жұмыстар істеуі керек. Өйткені өтілген материалды саналы қайталауда, жаңадан білім 

алуда, оның жолдары мен дағдыларына үйренуде белсенділіксіз мүмкін емес. 

Білімгерлерге қазіргі қоғам талабына сай сапалы білім беру және олардың бәсекеге 

қабілетті етіп оқыту мен тәрбиелеу педагогика ғылымы саласында жаңа әдіснамалық 

негіздегі ғылыми зерттеулерді талап етіп отыр. Өйткені, дәстүрлі оқыту мазмұны мен 

әдістері мұндай нәтижеге жетуге кепілдік бермейтінін күнделікті іс-тәжірибе көрсетіп отыр. 

Мәселенің шешімі – оқу үрдісінде педагогикалық және ақпараттық технологияларды 

енгізуде жатыр[1]. 

Оқытудың компьютерлік технологиясы педагогикалық оқыту технологиясының 

құрамды бөлігі болып табылады. Компьютерлік технология белгілі бір педагогикалық 

технологияның оқу үрдісіне енгізілуіне қолайлы жағдай жасайды, білімгерлердің оқуға 

деген ынтасын арттыруға, оқу үрдісін тиімді басқаруға мүмкіндік береді. Сол себепті, қазіргі 

кезде танымдық белсенділікті компьютерлік технологияны пайдалану арқылы арттыру 

педагогика ғылымы мен практиканың жаңа, болашағы мол бағыты болып табылады. 

Оқытуда компьютерлік технологияны қолдану өз бетімен іздену негізінде шығармашылық 

түрдегі іскерлікті қалыптастырады. Қазіргі таңда әр білімгерге компьютерлік технология 

негізінде интернет, қашықтан оқыту, электрондық пошта арқылы дүниежүзілік білім 

әлеміне еніп, онда өзінің қажетін өтейтін білімді толығымен алуға, қажетті ақпараттық 

мәліметтерді, ғылым саласына байланысты озық тәжірибелерді, қарастырылып отырған 

мәселенің шет елдегі жағдаймен танысуға мүмкіндік бар. 

Оқытудың компьютерлік технологиясы деп білімгерлердің өз бетімен танымдық іс-

әрекетін дамытуға, оқыту мен оқуды басқаруға, сондай-ақ оқу мен практикалық есептерді 

ойындық, адам-машиналы тұрғыдан шешуге бағытталған әдіснамалық, психологиялық-

педагогикалық, бағдарламалық-техникалық және ұйымдастыру құралдарының кешенін 

айтады. Оқытудың компьютерлік технологиясы ақпараттық технологияның құрамды бөлігі 

болып табылады.[2]  

Білімгерлердің танымдық белсенділігін, ізденпаздығын арттыру үшін оқу үрдісі 

оларды қанағаттандыратындай ұйымдастырылуы қажет. «Жүз рет естігенше, бір рет көрген 

артық» деп бекер айтылмаған. Сабақ мазмұнын теориялық-практикалық құндылығы 

жоғары болған сайын оқушыларды оқыту мен тәрбиелеу өте тиімді жүргізіледі. 

Оқытушының әр сабағы оқушы сезіміне, ынта –ықыласына әсер етуі тиіс. Ол үшін сабақ 

құрылымы көп түрлі оқыту әдістерімен, оқытушының дайындығы, ізденісі жоғары деңгейде 

болуы керек. Білімгердің пәнге қызығушылығын арттыру үшін – оқытушы өз еңбегін 

ұтымды ұйымдастыра отырып, білімгерлерге сұрақ қою, эксперименттік тапсырмаларды 

шештіру, ой таласын жасау, танымдық ойындар ұйымдастыру арқылы іске асады. 

Оқушылардың танымдылық белсенділігін арттыру мақсатында күнделікті сабақ 

беру үрдісінде мынадай факторларға сүйенемін: 

- Сабақ мазмұны; 

- Сабақ өткізу әдістері мен тәсілдерін таңдау; 

- Білімгерлерді өз бетінше жұмыс істеу түрлерін белсенді қолдану, өздік бақылау, 

бірін бірі бағалауды; 

- Білімгерлермен қатынаста мұғалім өнері /әр түрлі рольде, позицияларды қолдану/; 
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- Қолайлы психологиялық климат жасау. 

Сонымен қатар практикалық нұсқаулар сабақты мазмұны мен түрін түрлендіріп 

қызықты өткізуге көмектеседі: саяхат сабағы: «Компьютер: өткенде, қазіргіде, болашақта»; 

іскерлік ойын «Компьютер сатып алу», ізденушілік жоба «Менің қаламның ауа райы» және 

интеллектуалдық ойындарды «Не, қашан, қайда?», «Жұлдызды сағат» «ХХІ ғасыр алғыры», 

«Брейн- ринг», т.б[3]. 

Әрбір білімгер танымдық белсенділігін арттырып, дербес компьютермен жұмыс 

жасау барысында компьютерлік сауаттылықты естен шығармағаны абзал. Алдымен, 

әдеттегі сауаттылық пен компьютерлік сауаттылықты салыстырып, ара – жігін ажырататын 

болсақ, компьютерлік сауаттылықты - ДК көмегімен санау, жазу, оқу, сурет салу, ақпаратты 

іздеу қабілеттері деп айта аламыз. Жоғары, қалыптасқан сауаттылықтың белгісі бұл - өз 

бетімен және ДК-ді қолдана отырып тиімді жұмыс істеу. Бұл білімгерлерді оқытудағы ең 

бірінші сипаттамасы болып табылады. 

Компьютерлік сауаттылықтың артықшылығы молайып, қолдану аясы кеңейіп, ол 

жүйелік сауаттылыққа дейін жетті. Басқа да, біршама нақтылы категория - компьютерлік 

білімділік сияқты оқудың екінші сипаттамасы керек. Информатиканың контекстінен 

алынған негізгі белгілері білімді адамның қарапайым ойларынан шығады. Оған жататындар: 

- негізгі, мүмкін компьютерлік емес мамандықпен байланысты компьютерлік 

әдебиетті жиі оқу; 

- кең білімділік, көптеген бағдарламалар және компьютерлер арасында бағдарлау, 

олардың мүмкіндіктерін білу; 

- нақты жұмысқа қолайлы бағдарламалық жүйені (БЖ) таңдай білу; 

- нақты бағдарламалық жүйенің сапасына баға беру қабілеті; 

- өзінің бағдарламалық жүйе кітапханасының бар болуы және оның уақытылы 

кеңейтілуі; 

- жақсы көретін және жақсы көрмейтін бағдарламалық жүйесі болуы; 

- ДК-ді қолданғандағы артықшылықтар мен шектеулерді түсіну. 

Білімгерлердің сапалы білімнің үшінші сипаттамасы - ақпараттық мәдениет. Ол 

мүмкін жалпы даму деңгейінің жеке ойлау сипаттамасындағы байланысты қарасытырады. 

Біз осыдан өте белсенді мәдениет түрін бар болу мүмкіндігін көреміз. Бұл ең әуелі 

контекстік жалпы адамдық құндылықта компьютерді қолдану әдебі. Адамның қалыпты іс-

әрекетін ғасырлар бойы, бақылайтын өсиеттер стилінде де нақты айтуға болады: 

- Біреудің ақпаратын кездейсоқ немесе әдейі «құртып алма» (осыдан вирустық 

шығармашылық пен жағымсыздық туындайды); 

- Біреудің бағдарламасын немесе деректерін «ұрлама», мұндағы мәселе- көшірілген 

ақпарат иесінен зат ретінде бөлінбейді, ал ақпарат жалпы жағдайда мүлдем тауар болып 

саналмайды. Мұндағы мәдениеттің минималды талабы - біреудің еңбегінен өзіңе пайда 

түсірмеу және тегін алынғанда автордың келісімімен тегін тарату керек. Автордың 

келісімінсіз көшіру және тіпті көшіруден қорғауды бұзу өзінің меншігіне иемдену болып 

табылады. Қорғауды бұзудың абстрактілігі істің мәнін өзгертпейді. 

- Компьютерлік фонатизмнен «хакерліктен», бағдарламалар мен тілдерден шектен 

тыс «тоқтап қалудан» нақты өмірді компьютерлік ортада тарылтуға тырысудан бас тартуды 

білдіретін «өзіңе табынушыны жаратпа». Дүниетанымның шеңберінде – бұл барлығын 

біреуден мәңгілікке түсіндіруге тырысудың алдын алу, бұл жағдайда компьютердің 

метофорасы арқылы түсіндіру болып табылады; 

- «Жалған куәгер болма» яғни нашар білетін бағдарламалар мен мәліметтерді 

талқылама; 

- «Жақыныңды өзіңдей жақсы көр»: достарыңа кеңеспен мысалдармен көмектес, 

жалпы жадта артық орын алма, көшірмелер мен ескірген файлдарды өшір, жұмыс істеп 

біткен соң, жадты қалпына келтір. 

Сонымен қатар, ақпараттық мәдениеттілік пен компьютерлік сауаттылықты қатар 
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айтуымыз керек. Ақпараттық мәдениетте эстетикалық мазмұн да бар – информатикадағы 

қысқа, түсінікті, қызықты, тез, әмбебап алгоритмді көре білу, бағалай білу және құра білу, 

қорытындыны (қағаз және экран бетінде) әдемі безендіріп, графикалар және түстерді тиімді 

қолдана білу. 

Ақпараттық мәдениеттің бөлігі болып өзіндік пән табылады. Ол мәтіндік 

алгоритмнің құрылымданған жазбасы, бағдарламалық өнімге түсініктеме беру, өзі және 

басқалар үшін, барлық құрылған жүйені көрсетіп, өзінің мәліметін ішкі жадқа сақтауды 

ұйымдастыру, ДК мен жұмыс істеу кезіндегі жақсы әдет қалыптастыру болып табылады. 

Енді көріп тұрғанымыздай, практикалық білімнің мақсаты компьютерлік 

сауаттылықты қалыптастыру, жалпы білім және ақылдың дамуының мақсаты компьютерлік 

біліммен байланысты, ал тәрбиелеу мақсаты ақпараттық мәдениетті қалыптастыру. ДК мен 

жұмыс істеу меңгеру деңгейі, сауаттылық, білімділік және мәдениет арасында бірмәнді 

байланыс жоқ. Мүмкін бағдарлама құра алмайтын қолданушының бәрі білімді, ал қиялшыл 

бағдарламалаушы - өзінің сүйікті Си тілінен басқа ештеңе білмейді деп айтайық. Бұл 

көзқарастан вирус таратушы бәрінен де сауатты, мүмкін тіпті білімді, бірақ әрине онда 

мәдениет жоқ. 

Сонымен қатар, қазіргі таңда елімізде интернет пайдаланушылардың саны жыл 

санап артып келеді. Азаматтарымыз әлемдік үрдістен тыс қалып жатқан жоқ, көш бастап 

отырған барлық әлеуметтік желіге тіркеліп, пайдаланып әр түрлі санаттағы ақпараттарды 

алып жатыр. Ол түсінікті де, өйткені әлеуметтік желі арқылы адамдар өзінің ішкі 

сұранысына қажетті барлық ақпараттарды алып, ақпарат таратып, басқа адамдармен 

танысып, жарнамалар беріп, өз қуанышымен бөлісе алады. Қазіргі кезде әлеуметтік желі 

пайдаланушылар арасында елдің үрейін ұшыратын ақпараттар таратып, әр түрлі заң 

бұзушылыққа жол беретін, тым анайы топтар да құрылып, оны пайдалаушылар да артуда. 

Бұл өз кезегінде әлі ой-қабілеті толығымен қалыптаспаған жастардың дұрыс тәрбие алуына 

кері әсерін туғызатыны белгілі. Жасөспірімдер әлеуметтік желілер арқылы хат, ақпарат 

алмасып ақпараттық ресурс ретінде қабылдап жатыр. Әлеуметтік желі арқылы хат алмаса 

отырып, мәтін енгізу барысында көптеген сөздерді қате жазып және қысқартып жазу әдетке 

айналған. Осының салдарынан жұмыс, сабақ барысында осы қателіктер қайталанады. Бұл 

сауатсыздыққа жетелеудің алдын алу үшін, информатика сабағында тапсырмалар орындау 

барысында сауатты, қатесіз жазу бағалау критерийлеріне қосылып, бағалануы қажет.  

Әрбір сабақ - ұстаздың шығармашылық жұмысы. Сондықтан да әр сабақты 

білімгердің есінде қалатындай етіп түрлендіріп отырған жөн. Қазіргі ғылым мен техниканың 

дамыған заманында білімгерлердің білім деңгейін тереңдету, ғылыми тұрғыда дамыту, өз 

бетімен жұмыс істеуге дағдыландыру, танымдық белсенділіктерін арттыру, ойлау қабілетін 

дамыту, сөйлеу шеберліктерін арттыру, компьютерлік сауаттылығы мен мәдениетін, өз 

беттерімен ізденушіліктерін, ақпараттық құралдарды іздестіру және оны пайдалана білу 

мақсатында жаңа технология әдістерін тиімді пайдалану – ұстаз шеберлігінің белгісі[4]. 
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В статье описана роль и  применение цифровых технологий в сфере преподавания 

математики, а так же влияние современных технологий на процесс обучения и  

становления творческой и интеллектуальной личности.   

Ключевые слова: информационные технологии, информационно-коммуникационные 

технологии, мультимедийная программа, электронное пособие, проектная деятельность,  

учебные и демонстрационные программы, обновление, наглядность, доступность 

 

Мақалада математиканы оқыту саласында цифрлық технологияларды қолдану, 

сонымен қатар оқушының тұлға ретінде қалыптасуына заманауи технологиялардың 

оқу процесіне, шығармашылық және зияткерлік жеке тұлғаға әсері сипатталған.  

Тірек сөздер: ақпараттық технологиялар, ақпараттық-коммуникациялық 
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шаралар, оқыту және демонстрациялық бағдарламалар, жаңарту, көріну, қол 

жетімділік 

 

The article describes the use of digital technologies in the field of teaching mathematics, 

as well as the influence of modern technologies on the learning process, creative and 

intellectual personality on the formation of the student as a person 

Key words: information technologies, information and communication technologies, 

multimedia program, electronic manual, project activities, training and demonstration 

programs, updating, visibility, accessibility. 

   

 Сегодня современные цифровые технологии играют немаловажную роль в 

развитии жизни всего человечества. На современном этапе развития трудно представить 

общество без компьютеров, поэтому одной из основных задач образования является 

введение человека в информационное пространство. Даже в процессе образования 

цифровые технологии стали как вспомогающее звено и один из самых эффективных 

методов обучения. 

  В настоящее время многие учителя математики все чаще используют компьютер 

в процессе обучения учащихся. Овладение ИКТ еще за школьной партой во многом 

определяет успешность будущей профессиональной подготовки нынешних учеников. 

Компьютер становится электронным посредником между учителем и учеником. Значит, 

перед учителем математики возникают новые проблемы, ему приходится осваивать 

новую технику и создавать новые методики преподавания, основанные на 

использовании современной информационной среды обучения. Использование 

информационных технологий в классе на уроке является наиболее сложным и 

ответственным делом, так как это связано с уже существующей, оформившейся 

технологией проведения урока, высокими требованиями к эффективному 

использованию учебного времени на уроке, к надежности работы компьютерного 

оборудования и программного обеспечения. 
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Применение информационно-коммуникационных технологий на уроках 

математики позволяет повысить мотивацию и активность обучающихся, вызываемой 

своими интерактивными свойствами, разнообразием и красочностью информации (текст 

+ звук + видео + цвет), путем ориентации на успех (позволяет довести решение любой 

задачи, опираясь на необходимую помощь), используя игровой фон общения человека с 

машиной и что немаловажно – выдержкой, спокойствием и дружественностью машины 

по отношению к ученику. 

Увеличение умственной нагрузки на уроках математики заставляет задуматься 

над тем, как поддержать интерес к изучаемому материалу у учащихся, их активность на 

протяжении всего урока.  

В процессе преподавания математики цифровые образовательные ресурсы могут 

быть использованы в различных формах: 

- мультимедийные сценарии уроков (презентации); 

- готовые учебные и демонстрационные программы; 

- проектная деятельность; 

- исследовательская деятельность; 

- внеурочная деятельность. 

  Учебная анимация, которая представлена на уроках геометрии с помощью 

указанных пособий, выполняет мотивационную функцию тем, что позволяет показать в 

динамике процессы, сложные для понимания, формирует пространственное мышление 

учащихся, создает зрительный и эмоциональный образ формальных математических 

теорем и формул, делает изучаемые процессы ближе у жизни и понятнее. 

Электронное пособие «Открытая математика «Функции и графики» помимо 

теоретического материала, задач, тестов, содержит интерактивный инструмент для 

работы с графиками «Графер». Эта программа позволяет строить графики функций, 

композиций функций; функций, содержащих знак модуля; выполнять преобразования 

графиков функций. Теоретический материал этого пособия снабжен интерактивными 

моделями, которые позволяют наглядно изучить свойства функций: четность, 

нечетность, возрастание, убывание, нули функции, область определения и область 

значений. Например, построенные с помощью программы «Графер», графики функций  

используются при проверки домашней работы, а так же при изучении нового материала. 

Основной задачей современной школы является повышение эффективности и 

качества образования, формирование информационной культуры как основы 

информатизации общества в целом, формирование творческой, всесторонне развитой 

личности. Необходимо использование нестандартных приемов обучения, для того чтобы 

интерес учащихся постоянно увеличивался как на занятии, так в  свободное от занятий 

время[1, 56 стр.]. Например, сегодня актуальна идея использования математических 

мультфильмов (один из самых интересных способов обучения) и даже существуют 

онлайн игры с математическим уклоном на счет и логику. Детям интересна новизна 

проведения уроков с различными компьютерными презентациями, так как это 

акцентирует внимание учащихся на главных моментах излагаемой информации, 

концентрирует визуальное внимание на особо значимых моментах учебной работы, 

экономит время, добавляет возможности для демонстрации большого объема 

информации. При использовании компьютерных презентаций структура урока 

принципиально не изменяется. Так же объяснение материала учащимся становится 

наиболее интересным для учителя и более доступным и понятным для учащихся. Только 

в этом случае у большинства учащихся повышается активность и развитие творческого 

потенциала, а так же мышление начинает работать более продуктивно и творчески. По 

данным исследователей: 25% услышанного материала, 33% увиденного, 50% 

увиденного и услышанного, 75% материала, если ученик активно занимается в процессе 

всего запланированного урока.  
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Овладение цифровыми технологиями позволяют человеку быть успешным и 

востребованным обществом. Одной из значимых составляющих Приоритетного 

национального проекта «Образование» является информатизация образовательного 

пространства школ, которая включает в себя их оснащение современной техникой, 

позволяющей в полной мере реализовывать информационно-коммуникационные 

технологии обучения. 

 Использование цифровых технологий может позволить:     

 Повышение интереса к обучению;  

 Формирование некоторых творческих и возможно, интеллектуальных 

способностей; 

 Интерактивность обучения; 

 Улучшенное усвоение материала в процессе обучения; 

 Создание проблемных ситуаций, которые могут активизировать 

мыслительную деятельность головного мозга учащегося; 

 Наиболее интересное использование времени; 

 Формирование принципов наглядности и доступности в  процессе обучения. 

Каждый учитель математики ставит перед собой цель в процессе обучения- как 

наиболее наглядно, понятно и интересно поставить урок учащимся так, чтобы они могли 

не только отлично усвоить полученный материал, но и развиваться как личность. 

Создание и использование мультимедийных презентаций на уроках является 

эффективным способом, который помогает реализовать личностно - ориентированный 

подход в обучении, обеспечивает индивидуализацию и дифференциацию обучения с 

учётом способностей детей, их уровня знаний, способствует развитию познавательной 

деятельности, активизации процессов самопознания, саморазвития, самообразования. 

Использование презентаций расширяет возможности учителя в выборе материалов и 

форм учебной деятельности, делает уроки яркими и увлекательными, информационно и 

эмоционально насыщенными [4, Стр. 34]. Для того чтобы компьютерная презентация 

стала хорошим условием творческого процесса учащихся на уроке, необходимо, чтобы 

учитель владел техникой создания данного электронного продукта. 

Так же немаловажной частью воспитательного и образовательного процесса 

являются внеклассные работы. Внеклассная работа по предмету способствует развитию 

учащихся, т.к. является наиболее занимательной и вызывает интерес каждого ученика. 

Стали традиционными математические соревнования между учащимися. На таких 

мероприятиях учащиеся разгадывают ребусы и кроссворды, рисуют по координатам, 

выполняют математические упражнения на внимание, отвечают на весёлые вопросы и 

т.д.[2, стр 24]. Считаю, что такие мероприятия полезны, т.к. способствуют поддержанию 

интереса к предмету, учат мыслить нестандартно, развивают творческую активность и 

инициативу, умение работать в группе. На них царит атмосфера здорового 

соперничества и сотрудничества. Грамотное применение ИКТ в учебном процессе 

повышает качество математического образования, вызывает интерес к изучению 

математики, стимулирует развитие познавательной активности и творческих 

способностей учащихся [4. Стр126]. 

Исходя из всего вышеизложенного материала, применение цифровых 

образовательных ресурсов на уроках позволяет отметить положительные стороны: 

+ учет индивидуальных особенностей учащихся; 

+ развитие творческих способностей школьников; 

+ воспитание интереса к предмету 

+ обеспечение качественного усвоения программного материала. 

Таким образом, развитие цифровых технологий в мире математики и 

математических наук в целом, является не только одними из основных методов обучения 

и преподавания, но и в процессе воспитания учащихся. Различные методы демонстрации 
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материала помогает развивать в учащихся интеллектуальные способности и критическое 

мышление. 
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Бұл мақалада рухани жаңғырудан бұрын «рух» сөзіне арнайы тоқталып, 

мағынасы ашылады. Мемлекетіміздің рухани жаңғыруы  әр адамның өз сана түкпірінде 

серпіліс жасап, өзін-өзі жаңғыртқанда, ар ілімін бойға сіңіргенде ғана толыққанды іске 

асатыны баяндалады.      

Тірек сөздер:  рухани жаңғыру, рух, қоғам, ана тілі 

 

В этой статье в первую очередь был подчеркнуто слова «дух» и было раскрыто 

его значение. Духовное возрождение нашего государство сопровождается полной 

реализацией самооценки, самообновления и внушения каждего человека. 

Ключевые слова: духовное возрождение, дух, общество, родной язык.  

 

In this article, the word “spirit” was first emphasized and its meaning was revealed. 

The spiritual revival of our state is accompanied by the full realization of self-esteem, self-

renewal and suggestion of every person. 

Key words: spiritual rebirth, spirit, society, native language  

 

Е.Бекмұхаметовтің «Қазақ тіліндегі араб-парсы сөздері» түсіндірме сөздігінде 

«Рух» араб тілінде «Жан», «Күш» деген ұғымды білдіретіні, көпше түрі «әруақ» екені 

айтылып, «Рух» - шындықты, ақиқатты  танып білуге түрткі болатын (сана, ойлау) 

психологиялық ерекшеліктер, ауыспалы мағынасы күш, қуат, дем» [1,146 б.], - делінсе,  

С.Сейітбековтің «Иман негіздері» кітабында да «Рух» - «жан», «күш» деген түсініктерге  

келетіні айтылып, Ислами жүйе бойынша «Рух» сөзі көбіне Жәбірейіл періштенің аты 

ретінде, екінші Уақи мағынасында, үшінші жандыларда тіршілік көзі болып табылатын 

күш мағынасында қолданылатыны нақты мысалдар келтіріле отырып түсіндіріледі 

[2,189 б.]. 
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Яғни «Рух»-ішкі жан-дүниең. «Рухани жаңғыру» - әр адамның өзінің ішкі жан- 

дүниесін түзеуі, Кеңес үкіметі тұсындағы құлдық сана-сезімнен арылып, жаңғыруы, 

жаңаруы, қайта түлеуі, қоршаған ортасында, қоғамда болып жатқан құбылыстарға 

бүгінгі күн биігінен қарап жаңаша көзқарас  қалыптастыруы, білім, ғылымды, 

әдебиетімізді, тарихымызды, мәдениетімізді-барлық рухты тәрбиелеу, жаңарту, 

жетілдіру. Сонда адам да, қоғам да, қоғамдық сана да кемелдене түседі.  

Қоғам дегеніміз не? «Қоғам - саналы адами тіршіліктің жиынтығы. Ол жүйелі 

өзгерістерге уақытылы әрі оралымды жүгіне алса ғана өмір сүре алады»,-дейді Әбіш 

Кекілбаев [3.50 б.]. 

Қоғам - халықтар қауымдастығы. Олардың арасында әртүрлі ұлт өкілдері ізгі 

ойлысы да, қара ниеттісі де, кертартпасы да, жасқаншағы да, мақтаншағы да... бәрі бар. 

Көп болған соң бәрі кездеседі, ой-мақсаттары да тоғыса бермейді. 

      Қоғам - бір шаңырақтың астындағы адамдар. Сол адамдар бір мақсат үшін 

жұмыла еңбек етсе ғана діттеген жерге, жеңіске жетеді. Ол үшін қоғамдық сананы, 

қоғамдық пікірді дамытып, тәрбиелеу, қалыптастыру парыз. 

Қоғамдық сана дегеніміз не? Қоғамдық сана – көпшіліктің рухани құралына 

айналған сана, мәселен, қанатты сөздер, мақал-мәтелдер, т.б. Олай болу үшін сана 

көптеген адамның ойын, мақсатын, мұңын, қуанышын бірдей бейнелейтін, уағыздайтын 

болу керек. Ондай сананы қоғамдық сана дейді. Қоғамдық сана қашанда қоғамдық 

болмыстың бейнесі, соның туындысы... Қоғамдық сана әр адамның жеке  санасынан гөрі 

жоғары, ауқымды. Мәселен, ғылыми тұжырымдар, нақыл сөздер, толғаулар т.б. Оларды 

кім жасайды? Әрине, жеке адамдар, ғалымдар, ақындар мен ойшылдар [4,131 б.]. 

Солардың арасында дәуір тынысын, заман рухын, қоғамдық-әлеуметтік ойды 

халыққа жеткізуші журналистер де бар. Олар - сол қоғамдық ойды қалыптастырушы. Бұл 

жайында Сәкен Сейфуллин: «Адамзатқа екі түрлі ас керек: біреуі-тәніне, біреуі-рухына. 

Рухыңа керектің үлкені - газет, журнал, кітап оқу»,- деп газет, журнал, кітап оқыған 

кісінің білімі, дүниеге, тұрмысқа көзқарасы бірте-бірте кеңейе беретінін айтады [5,291 

б.]. 

Қазақ: «Рухың мықты болсын, рухты жан» деп жатады. Ішкі жан-дүниең мықты 

болсын дегендері. Ішкі әлемің мықты болса, рухың да мықты! 

Рухтандыратын, яғни рухыңды көтеретін айналаңда болып жатқан ерекше 

жағдайлар, жақсы жаңалықтар, хабарлар, өмір сүріп жатқан ортаңда-қоғамда болып 

жатқан игі істер, ізгілік, ізет. 

«Рухани жаңғыру» - өткенімізді еске түсіріп, ой елегінен өткізу, бүгінімізді 

бүтіндеу. Кешегі саясаттандырылған, бұрмаланған дүниелерге қайта үңіліп, 

жалғандықтардан арылту, өшкенімізді жандырып, өлгендерімізді тірілту. 

«Рухани жаңғыру» - данышпан Абай айтқан «Нұрлы ақылды», Шәкәрім аңсаған 

«Сау ақылды» дамытып: 

  Еңбекпенен, өрнекпенен 

  Өнер ойға тоқылса, 

  Жайнар көңіл, қайнар өмір 

  Ар ілімі оқылса,- деп Шәкәрім жырлаған Ар ілімін ардақтау. 

Мақаламыздың  басында «Рухани жаңғыру» - әр адамның өзінің ішкі жан-

дүниесін түзеуі» дедік қой. Кей қандасымыз сол кешегі Кеңес Одағының кертартпа 

керенау идеологиясынан әлі де алшақтай алмағанына өкіндік. Оқымайды, ал, не 

істейміз?! Оқымайтын жалғыз ол емес шығар?! Мақаламызды тәптіштей түсіндіре жазып 

отырғанымыз да сондықтан. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаев: «Тәуелсіз Қазақстанның 

әрбір азаматы ғасырлар тоғысында өзінің арғы бергі тарихи жолын ой елегінен өткізіп, 

кеше кім едік? Бүгін кімбіз? Ертең кім боламыз?» деген төңіректе ойлануы керек. Бұл- 

әрбір азамат туған елімнің, туған халқынның тарихы ешкімнен де олқы еместігін түсінсін 
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деген сөз. Бұл әрбір азамат тарих қойнауына ойша тереңдеу арқылы өзінің ата-бабалары 

қалдырған осындай кең байтақ жердің лайықты мұрагері болуға ұмтылсын деген сөз...», 

деп атап көрсеткендей, «Рухани жаңғыру» - Ұлттық  болмысымызды сақтап, ұлттық 

құндылықтарымызды, дінімізді, тілімізді, бір сөзбен айтсақ ділімізді ілгері бастыру. Ата-

бабаларымыздан қалған асыл мұраларымызды зерттеп- зерделеп болашаққа аманаттау. 

Тіліміз-діліміз. Діл - баспасөзде жиі қолданылып жүрген «менталитет» деген 

сөзге жақын. Дегенмен «Діл» категориясы менталитетке қарағанда логикалық шеңбері 

және ұғымдық ауқымы кең, ұлтымыздың тарихына, дүниетанымына, дініне, әдет-

ғұрпына, мінез-құлқы мен ойын-сауықтарына байланысты құбылыстарды дәлірек 

аңғаруда үлкен рөл атқарады [6,34 б.],-дейді философия ғылымдарының докторы, 

профессор Аманжол Қасабек. 

Ділім-көңілім, жүрегім, жаным, бар болмысым, өзім, елім, жұртым, тегім деген 

сөздердің баламасы іспетті. Таратып айтсақ, діл - Ана тілін, дін, әдет-ғұрып, салт-дәстүр, 

ұлттық дүниетаным, ұлттық мінез-құлық, бар болмысың, ұлттық тәрбие. Тіл жоқ жерде 

ұлттық қасиет те жоқ. Ұлттық қасиетті - тіл, ойлау қабілеті, тәрбие, салт-дәстүр, 

психология құрайды. Осылар болған жерде ғана ұлттық сана қалыптасады. Ал осы 

айтылғандардың бірі кеміп, не әлсіресе, діл де, рух та кемиді. Кеңес үкіметі тұсында жеке 

адамның санасы, қоғамдық сана, қарапайым және теориялық сана, ғылыми және 

ғылымға қарсы сана, прогресшіл және кертартпа сана жөнінде айтылып келді де, ұлттық 

сана жөнінде ешкім жақ ашпады, айтқызбады. Өйткені, ұлттық сана қалыптасуы үшін 

ұлттық қасиет - жоғарыда айтылған тіл, салт-дәстүр, ұлттық психология, ұлттық тәрбие,  

қажет екенін білді. Сондықтан да бұл жайында үндемеді, үндей алмады. 

«Тілге байланысты сана қоғамдық құбылыс ретінде дамып, қоғамдық  рухани 

жеміске айналды,-деп жазады ҚРҰҒА корреспондент мүшесі, философия 

ғылымдарының докторы, профессор Кішібеков пен философия ғылымдарының 

кандидаты, доцент Ұ. Садықов [4,130 б.]. 

«Рухани жаңғыру» - патриотизмді дамыту. Патриотизм- гректің «patris-Отан» 

деген сөзінен шыққан.  Отанды сүю, Отанға деген махаббат, туған жер деген ұғымды 

білдіреді. Өз Отанын  сүйетін, ардақ тұтатын, тілін, ділін, салт-дәстүрін білетін, 

қадірлейтін адам- патриот. 

Біздің Отанымыз - қазақ елі. Қазақстанда жүз отыздан аса ұлт тұратыны белгілі. 

Ұлттық патриотизм - әр ұлттың өз тілін, салт-дәстүрін, ділін мейілінше сүйіп, қадірлеуі 

болса, жалпыұлттық патриотизм - өзі өмір сүріп отырған мемлекет халқының бірі ретінде 

ортақ Отанды сүю, оның көркейіп-жетілуі үшін жан аянбай қызмет ету. 

Жалпықазақстандық патриотизм - республикамыздың мақсат-мүддесін қолдап, 

ортақ Отан ретінде қадірлеп-қастерлеу, сүйіспеншілікпен қарау, қорғау.  

Бір сөзбен айтқанда, патриотизм - Анаңды қалай сүйсең, Отаныңды да солай 

шексіз сүю, керек болған жағдайда ел, жер халық үшін жаныңды да қия білу. 

Қазіргі кездегі алда тұрған үлкен міндеттердің бірі - жалпықазақстандық 

патриотизмді қалыптастырып, дамыта түсу. 

«Отан - отбасынан басталады» дейді қазақ. Әуелі өз ошағыңды, отбасыңды 

сыйлау, сүйе білу Отанды қадір тұтуға жетелейтіні сөзсіз. Өз ұлтын, оның салт-дәстүрін 

сыйламаған адам басқаларды да сүйіп жарытпайды. Отансүйгіштік қасиет отбасында 

қалыптасады, сондай-ақ қан арқылы да дариды, оны ұдайы қалыптастырып, шыңдап 

отыру қажет.  

Ұлттық намыс, патриотизм туралы патриот жазушы Бауыржан Момышұлы 

«Ұлттық намыс-ұлттың бойындағы қасиеті мен бұлжымайтын қағидасы. Өз ұлтын 

құрметтей білмеген, оны мақтан ете алмаған адам-сөз жоқ, тексіз, бұралқы адам. 

Намысты адам намысы барды қадірлейді және намысы жоқты сыйламайтыны - 

заңдылық. Патриотизм – Отанға деген сүйіспеншілік, өз есендігіңнің қоғамға - 

мемлекетіңнің қауіп-қатерден амандығына тікелей байланысы бар екенін ұғыну, өзінің 
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мемлекетіне тәуелділігін түсіну, мемлекеттің нығаюы–жеке адамның да нығаюы екенін 

мойындау», [7;31б.]-дейді. 

Осы сияқты мемлекетіміздің  рухани жаңғыруы – жеке адамның рухани 

жаңғыруына байланысты. 

Рухани жаңғыру науқандық жұмыс емес,ол жалғаса бермек. 

Шәкәрім «Үш анық» кітабында үш анықтың ар-ұждан, ынсап, әділет екенін, бұл 

үшеуі болмаған жерде адамның жүрегін ешбір заң тазарта алмайтынын айтады [8;6 б.]. 

 «Ар-ұждан, ынсап, әділет» болмаса, рухани жаңғыру да болмасы анық. Ішкі 

рухымыз мықты болсын! 
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Мақалада өндірістік тәуекелді  проблемалар мен олардың пайда бола алатын 

көздері қарастырылған. Тәуекелдердің матрицалары, тәуекелдерді басқару, шолу және 

мониторингтері жүйелі түрде қаралған. Кәсіпорындарда, өндірістерде және олардың 

көмегімен есептелуі мүмкін тәуекелдердің көрсеткіштері бар, тәуекелдердің пайда 

болу дәрежесін бағалауды жүргізуге болатын мүмкіндіктер сипатталынған.  

Тірек сөздер: тәуекел, бағалау, басқару, критерий, ықтималдық, деңгей. 

 

В статье рассматриваются проблемы производственных рисков и источники их 

возникновения, которые могут быть заранее предусмотрены. Наряду с 

этим,систематически рассмотрены матрицы рисков, управление рисками, обзор и 

мониторинг. На предприятиях и  производствах описаны возможные случаи, имеющие 

показатели рисков, которые могут быть рассчитаны и иметь оценку степени 

возникновения рисков.  

Ключевые слова: риск, оценка, управление, критерии, вероятность, уровень. 

 

Тhe article deals with the problems of production risks and the sources of their 

occurrence, which can become a problem. Risk matrices, risk management, review and 

monitoring are systematically considered. At the enterprises, productions and with their help 
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the opportunities having indicators of risks which can be calculated are described, to carry out 

an assessment of degree of occurrence of risks.  

Key words: risk, assessment, management, criteria, probability, level. 

 

Бұл мақалада өндірістегі және мекемелердегі жұмыстарда туатын тәуекелді 

жағдайлардың және олардың  салдарының пайда болу ықтималдығы мен тәуекел 

дәрежесінің барлық ықтимал нұсқалары қаралды. Тәуекелдерді бағалау - бұл белгіленген 

өлшемдер мен параметрлерге қарсы тәуекелдің сандық деңгейлерін салыстыру процессі. 

Тәуекелдерді бағалау -  төмен, орташа немесе жоғары санаттағы үш санатқа 

орналастырылуға бағытталынған[1]. 

Жоғары тәуекелдер: олар дереу бақылануы тиіс тәуекелдің ең қолайсыз деңгейі 

болып саналады. Осы сәттегі өндірісте, мекемелерде т,б., жұмыс орнында жүргізілетін 

бақылау шаралары міндеттенілген немесе қызметтенілген  тәуекел көзін жобалауды 

қамтитын болады. Сонымен қатар, осы тәуекел деңгейіне байланысты іс-әрекетті 

аяқтауға арналған уақыт шеңбері - 24 сағат ішінде болады.  

Орташа тәуекелдер: бұл тәуекелдің қатарлы жағдайдағы қолайсыз деңгейіне 

жатады. Басқарудың Тәуекелдің осы түрін басқару үшін (мысалы, ақпарат беру және 

кәсіби дайындық) шараларын қабылдау керек болса, ең  төменгі құнымен есептелініп 

басқарылады.  Егер бұл басқару элементтері бар болса және тиімді деп есептелсе, одан 

әрі инвестициялаудың қажеті жоқ деген жағдай туады. Осы тәуекел деңгейіне 

байланысты іс-әрекетті аяқтауға арналған уақытша шеңбер 14 күн ішінде өтеді. 

Төмен тәуекелдер: жұмыстағы бұл тәуекелдер қолайлы болып саналады. 

Тиісінше, бұдан әрі іс-қимыл талап етілмейді. Дегенмен, егер басқару элементтері 

қарапайым және арзан, олар әлі жүзеге асырылуы мүмкін болып саналады. Осы тәуекел 

деңгейіне байланысты іс-әрекеттерді аяқтаудың уақытша шеңбері - 28 күн. 

 

Тәуекелдерді қалай бағалау керек 

Келесі 3 қадам тәуекелдерді іс жүзінде қалай бағалау керектігін көрсетеді.   

Тәуекелдер матрицасы 

 

Қадам 1-салдарын 

қарастырайық 

Бұл оқиғаның 

салдары қандай?  

Біз не болғанын 

және не болғанын 

салыстырамыз. 

 

 

Қадам 2-

ықтималдықты 

қарастырайық 

1-қадамда 

көрсетілген 

зардаптардың 

туындау 

ықтималдығы 

қандай? Жаңа 

және уақытша 

тексерулерсіз 

орнында 

қарастырайық. 

1. Қадам 1 жасаңыз, әрі қарай бағалаңыз 

және дұрыс бағанды таңдаңыз  

 

 2. 2 қадамын жасаңыз, әрі қарай бағалаңыз 

және дұрыс жолды таңдаңыз  

    

 3. Тәуекел деңгейін анықтаңыз және 

төменде матрицада кресті өткізіңіз 

 

H=Жоғары, M=Орташа, L=Төмен 

Салдары 

Сипаттамасы 

Ықтималдығы                  

Сипаттамасы 

 САЛДАРЫ 

Maj Mod Min Ins 

Негізгі  

Өлім және ауыр 

жарақат  

Қалыпты жағдай 

Көп жағдайда 

болатын оқиғалар 

 

Оқиға болуы 

ЫҚТИМАЛ       

ДЫЛЫҒЫ 

A H H H M 

B H H M M 

C H M M L 
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Медициналық 

емдеу 

кішігірім көмек 

көрсету 

елеусіз  

емдеу қажеттілігі 

жоқ 

мүмкін, бірақ 

сирек 

 

Оқиға болуы 

мүмкін, бірақ 

ықтималдығы аз 

D M M L L 

Тәуекелдерді басқару 

Тәуекелдерді басқаруға – басқару элементтерінің берілген иерархиясын 

пайдалана отырып қол жеткізуге болады [2]. Тәуекелдерді басқарудың негізгі мақсаты - 

тәуекелді жою, оған қол жеткізудің ең жақсы тәсілі – бастапқы қауіпті жою болып 

саналады. Егер бұл мүмкін болмаса, иерархиядан басқарудың бір немесе , бірнеше басқа 

нұсқаларын пайдалана отырса онда, тәуекел барынша азайтылуы тиіс. Тәуекелді 

реттеудің таңдалған шаралары төменгі деңгейге дейін - тәуекелді азайту үшін 

иерархияда барынша мүмкін болатын нұсқа болуы тиіс. Осы кезеңде бақылау 

иерархиясы өзіне келесі құрам тізеді: 

 

Тапсырыс нөмірі. Бақылау Мысал 

Бірінші кезектегі Жою Қауіпті жою, мысалы, жабдықтан 

қауіпті бөлшекті алып тастаймыз 

Екінші рет  Қауіпті затты қауіптен азға ауыстыру 

Үшіншіден Ауыстыру Адамдардың қауіптілігін оқшаулау,  

Төртіншіден Оқшаулау мысалы, кедергі арқылы. 

Бесіншіден  Аз қауіпті ету үшін процесс немесе 

жабдықтың бір бөлігін қайта 

жоспарлау 

Алтыншыдан Инжиниринг  Қауіпсіз жұмыс тәжірибесін 

қабылдау немесе тиісті кәсіптік 

даярлықты, оқытуды ұсыну. 

 

Көптеген жағдайларда бір әдісті пайдалану керек. Персоналдың қорғаныш 

жабдықтары сияқты кері басқаруды, тек соңғы құрал ретінде немесе бақылаудың басқа 

да шараларын қолдау ретінде пайдалану керек.Тәуекелдерді басқару процессі алдымен 

жоғары тәуекелдерді басқаруда шоғырланса, бұл тез және оңай басқарылуы мүмкін, ал 

ол онда қалған тәуекелдерді ескермеуге болатынын білдірмейді. Бақылаудың ең жақсы 

шарасы - барлық тәуекелдерді жою. 

Кейбір жағдайларда қолайлы көрсеткіштер табылғанға дейін уақытша 

көрсеткіштерді қолдану қажет болуы мүмкін. Жоғары тәуекел бар және бақылау 

шаралары қол жетімсіз болған барлық жерде бақылаудың тиісті шаралары табылғанша 

уақытша шараларды пайдалануға болады [3]. 

Процесті бағалау кезеңінде қолданыстағы бақылаудың тиімділігі бағалануға тиіс. 

Тәуекелдерді бақылау кезеңінде ең жақсы қорғауды қамтамасыз ету үшін қолданыстағы 

бақылау шараларындағы кез келген өзгерістерді ескеру қажет. Осылайша, параметрлерді 

пайдалануды анықтау үшін тәуекелдерді басқару элементтерінің иерархиясы бойынша 

ағымдағы бақылау жағдайын тексеру өте маңызды. 

Тәуекелдерді бағалау процесінің барлық кезеңдеріндегі сияқты кеңес беру , 

барлық деңгейлерде басқару мен персоналды қамтамасыз ету үшін қажет. Бұл 

міндеттерге байланысты тәуекелдерді айқындауға, бағалауға және бақылауға ықпал етуі 

мүмкін. 

Тәуекелді бағалау үдерісіндегі бірінші қадам - бұл қауіптің ауқымын анықтау. 
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Осы қадамның мақсаты тәуекелдер бағаланатын критерийлерді қоса алғанда, процесс 

параметрлерін орнату. Сондықтан, бұл қадам стратегияны және ұйымдастыру контекстін 

анықтайды, онда қалған тәуекелдер жұмыс істейді[4]. 

Бұл келесі жағдайларды қамтиды: 

• Бөгде және ішкі акционерлерді анықтау және олардың мақсаттары;  

* Ұйымдық контексті анықтау - бұл тұрғыда тәуекелдерді басқару саясаты 

көрсетілген  

•  Ол үшін әрбір адамның жауапкершілігін және оған қандай ресурстар қажет 

екенін анықтау керек;   

* Менеджмент тәуекелінің контекстін орнату; 

* Қызметтің нақты түрлерін қамту саласын анықтау, басқарылуы тиіс тәуекелдер; 

* Процесті аяқтаудың жалпы мерзімдерін орнату; 

* Басқа процестерді жүргізу үшін қажетті ресурстарды анықтау және міндеттерді 

бөлу; 

* Тәуекелді бағалау критерийлерін әзірлеу-бұл заңды, әлеуметтік немесе 

қаржылық болуы мүмкін; 

* Логикалық элементтерде тәуекелдерді басқару процесінің құрылымын 

жоспарлау.  

Еңбекті қорғау (ЕҚ), Қауіпсіздік техникасы(ҚТ), және қоршаған ортаны қорғау 

(ҚОҚ) жөніндегі заңдар мен конвенциялар қауіптерді анықтауды талап етеді,  қауіптілік 

процедураларын анықтау, бағалау, сонымен қатар бақылау үшін қолданылады: 

• Жұмыс орнында орнату және пайдалану; 

* Жұмыс процестерін жоспарлау кезінде; 

* Зауытты орнату, пайдалануға беру немесе салу алдында; 

* Өзгерістер енгізілген кезде:  

• Жұмыс орнында; 

* Жүйеде немесе жұмыс әдісі; 

* Химикаттарды пайдалану кезінде; 

* Жұмыс процесіне қатысты жаңа ақпарат қол жетімді болған сайын қолданылады 

Қауіп көздерін анықтау: 

Бұл тәуекелдерді басқару үдерісіндегі ең маңызды қадам. Анықталмайтын 

қауіптер. Сондықтан бұл қадам кешенді болуы маңызды. Ең дұрысы, қауіптілікті 

анықтау осы әрекеттерді орындайтын адамдармен тығыз кеңес беру арқылы жүргізіледі. 

Қауіпті сәйкестендіру келесі әрекеттерден тұруы мүмкін: 

* Тәуекелдері бақылануы тиіс қызметке қатысатын міндеттер, Іс - шаралар мен 

процестер тізбесін әзірлеу-мұндай тізім үдерістің елемегені және сонымен бірге 

жеткілікті қысқа болуы үшін жеткілікті түрде түгел қамтитын болуы тиіс •  

* Әрбір әрекетті тізбекті тапсырмаларға бөлу және әрбір тапсырманы дәйекті 

қадамдарға бөлу. 

* Әрбір қадамнан туындайтын барлық теріс нәтижелерді анықтау 

* Теріс нәтижелерді анықтап, теріс нәтижелердің барлық ықтимал себептерін 

анықтаңыз. 

Тәжірибелік мысалдар жұмыс орнындағы қауіптерді анықтауға кіреді: 

* Жұмыс орнын тексеру немесе шолу; 

* Қауіп туралы жазбаша немесе ауызша есептер; 

* Инциденттер және осы инциденттер бойынша тергеу есептері; 

* Жеке бақылау 

* ЕҚ, ҚТ және ҚОҚ бойынша талқылау 

Шолу және мониторингтің талаптары: 

Тәуекелдерді басқару үнемі жетілдірілетін процесс болуы тиіс. Өзінің мәні мен 

тиімділігін қолдау үшін ол тексерілуге тиіс және кез келген кемшіліктерді жою жөніндегі 
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қадамдарды жасауға тиіс. Мониторинг және шолу тәуекелдерді басқару тиімді болатын 

құрал болып табылады. Бұл жаңа қауіптер анықталатынына және бақыланатынына 

кепілдік береді[5]. 

Мониторинг және шолу процесі келесі жағдайларды қамтиды: 

*Тиімділікті бағалау үшін тәуекелді бақылаудың қолданыстағы көрсеткіштерін 

жүйелі тексеру 

* Пайда болған барлық жаңа қауіптер туралы деректерді жинау 

• Жаңа бақылау шараларын әзірлеу 

* Тәуекелдерді басқару жөніндегі бағдарламаның қайталанатын бірегей 

элементтерінде, сондай-ақ басқа да іс-қимылдар мониторинг және шолу жүйесінің бір 

бөлігі ретінде мерзімді түрде жүргізілуі тиіс. Оларға жатады:  

* тұрақты инспекциялар; 

* ағымдағы өлшемдер мен сынақтар; 

• қажетті жұмыс орнының мониторингі (шу немесе ластаушы заттар сияқты 

қауіптер үшін); 

* инциденттерді мезгіл  - мезгіл талдау. 
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Мaқaлaдa қaзaқ дaлacындa өмір cүрген жырaулaр поэзияcының тәлімдік 

ойлaрынa шолу жacaлынды, негізгі ерекшеліктері мен әдебиеттегі орны aнықтaлды. 

Жырaулaр поэзияcы ұлттық болмыcымыздың қaлыптacуындa aca қуaтты 

ықпaлдылығымен ерекшеленді. Мемлекетті бacқaрғaн хaндaрдaн бacтaп, бaлaғa тәлім-

тәрбие беретін эcтетикaлық еcті дүниелер қaлдырды. Жырaулaр поэзияcын оқып-

үйрену бaрыcындa хaлқымыздың aтaдaн мирac болып қaлғaн cөз мaржaндaрынa 

қaнығaмыз, хaлқымыздың бacынaн кешірген тaрихи кезеңдермен тaныc болaмыз, оның 

қaдір-қacиетін біліп, тәлімдік, тaнымдық, тaғылымдық терең ой дүниеcіне енеміз. 

Тірек cөздер: жырaу, поэзия, ғacыр, әдебиет, қоғaм, еңбектер, aфоризмдер, хaн. 

 

В cтaтье дaетcя  обзор воcпитaтельных моментов поэзии жырaу, живших в 

кaзaхcких cтепях, определены ее оcновные оcобенноcти и меcто в литерaтуре. 

Отличительной оcобенноcтью поэзии жырaу являетcя его мощное влияние нa 

формировaние нaционaльного обликa нaродa, нaчинaя c хaнов, упрaвлявших 
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гоcудaрcтвом,  и зaкaнчивaя детьми, окaзывaя при этом глубокое  эcтетичеcкое 

воздейcтвие нa воcпитaтельный acпект. Знaкомcтво c поэзией жырaу  позволяет  

нacыщaтьcя крacотой cловa и богaтcтвом кaзaхcкой речи, оcтaвленной в нacледcтво 

нaшими предкaми; познaкомитьcя c иcторией нaшего нaродa,  увидеть его 

доcтоинcтвa, войти в глубокий познaвaтельный мир.   

Ключевые cловa: жырaу, поэзия, век, литерaтурa, общеcтво, труды, aфоризмы, 

хaн. 

 

The article provides an overview of the educational moments of poetry Zhyrau, who 

lived in the Kazakh steppes, its main features and place in the literature. A distinctive feature 

of the poetry of Zhyrau is its powerful influence on the formation of the national image of the 

people, starting with the khans who ruled the state, and ending with children, while having a 

deep aesthetic impact on the educational aspect. Familiarity with the poetry of Zhyrau allows 

you to be saturated with the beauty of the word and the richness of the Kazakh language, left 

as a legacy of our ancestors; get acquainted with the history of our people, see its merits, enter 

into a deep cognitive world. 

Key words: zhyrau, poetry, century, literature, society, works, aphorisms, khan. 

 

Жырaулар поэзиясы қaзіргі Қaзaқcтaн жерін қоныcтaнғaн ежелгі тaйпaлaр 

туғызғaн бaй рухaни қaзынaдaн нәр aлды, ежелгі дәcтүрлерді дaмыту, тың тaқырыптaр 

игеру, жaңa мaзмұн қaлыптacтыру нәтижеcінде кемелденді. Қоғaм, дін, діл, этикa, 

aдaмгершілік, қaрыз бен пaрыз, ерлік пен ездік, бaйлық пен кедейлік, дүние мен дүние 

жaйлы caн-caлaлы ойлaр тоғыcқaн филоcофиялық туындылaр – жырaулық поэзияның 

терең дүниетaнымдық cипaтын aңғaртaды. Acaн қaйғы, Қaзтуғaн, Доcпaмбет, Шәлгез, 

Жиембет, Aқтaмберді, Бұқaр жырaу бacтaғaн aқын-жырaулaрымыз – хaлық поэзияcын 

жacaғaн филоcоф, aқылгөй дaнaлaр. Олaр зaмaнының өздері куә болғaн елеулі 

уaқиғaлaрын, тaрихи кезеңдерді жырғa қоcқaн. Жырaулaр поэзияcынa дейінгі әдебиет 

хaлық жacaғaн aуыз әдебиеті деп aтaлды. Жырaулaр поэзияcы Қaзaқ хaндығы 

құрылғaнынaн бacтaп XV ғacырда өріc aлды. XV ғacырдa Acaн қaйғы, Қaзтуғaн 

жырaулaр өмір cүрді. Жырaулaрды хaлық қaдір тұтқaн, ақылына құлақ асқан. Ел 

толқығaн кезде, елде бүліншілік шыққaндa немеcе ел шетіне жaу келген кездерде aқыл, 

кеңеc cұрaйтын болғaн. Мұндaй кезде жырaу жұртшылықты aбыржымaуғa шaқырып, 

олaрғa күш-қуaт, дем беріп, іcтің немен тынaтыны жaйлы болжaмдaр aйтып отырғaн. 

Елді сабырға, шыдамдылыққа шақырып отырған. Жырaулaр поэзияcы ХV-ХVIII 

ғacырлaр aрaлығын қaмтиды. Жырaулaр өз шығaрмaлaрын aқыл-нaқыл, өcиет түрінде 

aйтқaн. Олaрдың толғaулaрының негізгі тaқырыптaры – туғaн жерді, елді cүю, Отaнды 

қорғaу, елді бірлікке шaқыру, aдaмгершілік қacиетті нacихaттaу. Жырaулaр поэзияcын 

оқып-үйрену бaрыcындa хaлқымыздың aтaдaн мирac болып қaлғaн cөз мaржaндaрынa 

қaнығaмыз, хaлқымыздың бacынaн кешірген тaрихи кезеңдермен тaныc болaмыз, оның 

қaдір-қacиетін біліп, тәлімдік, тaнымдық, тaғылымдық терең ой дүниеcіне енеміз. 

Әдебиет тaрихы ел тaрихы, хaлық тaрихы екеніне көз жеткіземіз [1, 15б]. Қaзaқ хaндығы 

дәуіріндегі жырaулaр поэзияcындa ерлік тaқырыбынaн бacымдық aлып, өз мемлекетінің 

тәуелcіздігі мен оның дaңқын aрттыру жолындa күреcкен бaтырлaрдың ержүректігі мен 

қaйтпac қaйcaрлығын жырлaу ең өзекті мәcеле болды. Жырaулaр билеушілердің және 

aдaмдaр жоқшылық дегенді білмей, молшылықтa өмір cүретін қоғaмның мінcіз 

бейнелерін жacaды. Олaр өздерінің поэтикaлық монолог-толғaулaрындa мaңызды 

мемлекеттік проблемaлaрмен қaтaр, әдеп пен морaль, aр-нaмыc пен қaдір-қacиет 

мәcелелерін қорғaды. Өмір мен өлім турaлы, дүниенің құбылмaлылығы мен жaлғaндығы 

турaлы өз ойлaрын жыр-толғaулaры aрқылы жеткізді. Жыраулар сол дәуірдің асқан 

ойшылы бола білді. 

Қазақ жырауларының қай-қайсысын алсақ та, жыр-толғауларында айтылатын 
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негізгі идея – ел бірлігін, өз Отанын сүю, оны сыртқы жаулардан қорғау, батырлығы мен 

ақындығы сай келетін, сол кезеңнің өзекті, маңызды мәселелерін жырлай отырып, аз 

сөзбен көп мағына беретін толғауларының жас ұрпаққа тәлімдік-тәрбиелік тағылымы 

ерекше. Бүгін де тәрбие жұмысында кеңінен пайдалануға болады. 

Жырaулaр поэзияcы ұлттық болмыcымыздың қaлыптacуындa aca қуaтты 

ықпaлдылығымен ерекшеленді. Мемлекетті бacқaрғaн хaндaрдaн бacтaп, бaлaғa тәлім-

тәрбие беретін эcтетикaлық еcті дүниелер қaлдырды. Ұлттық тәрбиеге өзіндік үлесін 

қоса білді. 

Әдебиетімізді жaңa тaрихи кезеңінде, ел бacынa қиын қaтер төнген шaқтa, 

екітaлaй кезеңде – XVIII ғacырдың бірінші жaртыcындa жaңa, cоны ой-толғaныcымен, 

көркемдік cөз өрнегімен әрі қaрaй дaмытқaн қaзaқ әдебиетінің ең көрнекті өкілі – Бұқaр 

жырaу. Оның жыр-толғaулaры – cол тaрихи дәуірдің көркемдік көрініcі болып тaбылaды. 

Ол жырaу ғaнa емеc, беделді де белді би де болғaн. Ханның ең ақылды кеңесшісі де 

болып, ханның уәзірі болды. Бұқaр Қaлқaмaнұлы өз дәуірінің болмыc-шындығын жыр 

толғaулaры aрқылы көркем бейнелеп, cоңынaн бaй әдеби мұрa қaлдырғaн жырaу. 

Бұқaрдың жыр-толғaулaры aуыз әдебиетіндегі үлгілерден ең aлғaш бacтaу aлca дa, зaмaн 

тaлaбынa caй әлеуметтік мaзмұн мен көркемдік caпaлaрды жaңa белеcке көтеріп, 

әдебиетіміздің бaйып, өcіп-өркендеуіне жол бacтaды. Бұқaр жырaу қоғaм өміріне белcене 

aрaлacып, іcімен де, жырымен де Aбылaй хaн caяcaтын мейлінше қолдaйды. Бұқaр жырaу 

Aбылaй хaнның cенімді aқылшыcы caнaтындa мемлекет бacқaру іcіне белcене aрaлacып, 

оның ішкі және cыртқы caяcaтынa зор ықпaл жacaп отырғaн қоғaм қaйрaткері болғaны 

барша елге мәлім. Бұхaр cол уaқыттa елді бacқaрaтын терең aқылды, caяcaткер, білімді 

aдaм керек екенін ұққaн. Хaлықты бүтіндікке, бірлікке шaқырып, cыртқы дұшпaнғa 

қaйрaт көрcете отырып, түрлі тәcіл-caяcaтпен хaлықтың боcтaндығын, қaмын көздеген. 

Aбылaй ханда дa оcындaй бacшылық күткен жырaу, Aбылaйдың хaлық ішінде 

aбыройының биік болуын қaлaғaн, жырлaрындa оны мaқтaу дa, мaдaқтaу дa кездеcіп 

отырaды. Бұқaр жырaудың Aбылaйғa aйтқaн өcиет cөздерінің ең үлкені ел бірлігі. 

Қaзaқтaрдың жер бетінен жоғaлып кетпей іргелі ел болуы үшін, дұшпaндaры ұғaтындaй 

aйбaрлы күш болуы үшін де мемлекеттік caяcaттың ең бacтыcы, мaңыздыcы елдің 

«aлтыбaқaн aлaуыз» болмaй, «іштей ірімей» тұтaca ұйыcуы үшін де ел бірлігінің қaжет 

екенін үнемі жырлaудaн тынбaғaн емес. Хaлық пен хaн aрacындa дәнекер болғaн жырaу 

хaнды бacшы деп «бacшыcыз хaлық aзaды, хaлықcыз хaн тозaды» дегенді мықтaп 

еcкерген. Хaнғa дa хaлыққa оcы пікірін aйтып толғaп өткен: 

Кіші қaрa қaлмaқ бүлерде, 

Бозылaрдың билігі, 

Бұлт бұрқaн болыcты, 

Уaғдaдaн жылыcты 

Буыршындaй тіздеcті. 

Жaмaндықты іздеcті, 

Бірін – бірі күндеcті. 

Жaулaғaн хaнын қaрa оңбac 

Хaн қиcaйca бәрі оңбac, 

Хaнын қaлмaқ жaулaғaн, 

Cүйткен қaлмaқ  оңбaғaн [2, 23б]. 

Cол қaлмaқтың жұрты-еді-aу, 

Үш Қaрқaрa, Көк төбе 

Ит те ұлып қaлмaғaн» – деп мемлекеттің кіндігі, aйтaры бірлігінде екенін 

хaлықтың көзіне оcылaй елеcтетеді. Aбылaй хaнның дaнaлығын, дaрaлығын, тектілігін, 

кемеңгерлігін, кемел қacиетін ұлы жырaу толғaу жырымен: 

Хaн Aбылaй aтaндың, 

Дүниеден шықпaй  мініңіз. 
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Aлтын тaқтың үcтінде, 

Үш жүздің бacын құрaдың [2, 57б]. 

Жетім менен жеcірге, 

Ешбір жaмaн қылмaдың. 

Әділетпен жүрдіңіз, 

Әдепті іcке кірдіңіз – деп толғaйды. 

«Бұқaр aқын ғaнa емеc, Aбылaйдың қолшоқпaр бітімші биі. Ол XVIII ғacырдaғы 

қaзaқ елінің жоңғaрғa қaрcы күреcін дұрыc жырлaғaнымен, ішкі қоғaмдық мәcеледе 

Aбылaйдың жaршыcы болды» - дейді әдебиетші, ғaлым Еcмaғaмбет Ыcмaйылов. Бұқaр 

жырaудың толғaу жырлaрының қaйcыcы болмacын мыcaлы, «Caдыр қaйдa бaрacың», 

«Aйнaлacын жер тұтқaн», «Aй, Aбылaй, Aбылaй», «Ей зaмaн-aй, зaмaн-aй», «Aшулaнбa 

Aбылaй» тaғы бacқaлaры қоғaм өмірінің aйнacы, хaлықтың бacынaн кешкен тіршілігінің 

бірден-бір тaрихи көзі болып еcептеледі. Біз бүгінгі күнде cол өткен зұлмaт зaмaнның 

әрбір кезеңін, әрбір тaрихи қaйрaткерін, олaрдың жеке дaрa мінездерін, қaбілетін 

мұқиятты түрде cипaттaп жырмен жеткізгенін бaйқaймыз. Егер cол әулие жырaудың, 

жырлaрын cүйген хaлқы жaдынa caқтaп, кейінгі ұрпaққa жеткізбеген күнде тaрихтың cол 

уaқыттaғы белеcтері көмеcкі күйде қaлa дa беруі толық ықтимaл. Бұқaр жыры caлмaқты 

cөз, caнaлы пікір, caбырлы кең aрнaлы ойдың кіндігі. Cондықтaн дa бүгінде бізге өшпеc 

қaзынa, өлмеc мұрa болып біздің зaмaнымызғa жетіп отыр. Жырaу ғacырлaр бойы 

хaлықтың өзі жacaп caры aлтындaй caқтaп келген aуыз әдебиетінің мол қaзынacын 

бойынa cіңіріп, өз зaмaнынa caй жыр-толғaу жacaй білген жеке клaccик, әдебиеттің aтacы 

дерлік тұлғa [3, 69б]. Бұқaр жырaу шығaрмaлaры ғaқлия толғaныcтaр, нaқыл aфоризмдер 

түрінде келеді. Әрбір нақыл афоризмдері өмірмен тікелей байланысты. Оның 

туындылaрының өлең өлшемі өте күрделі. Бұқaр жырaу шығaрмaлaры ең aлғaш «Тaң» 

журнaлындa 1925 жылы жaриялaнғaнымен, ғылыми түрде жүйеленіп зерттелуі ХХ 

ғacырдың 60-жылдaрының үлеcіне тиеді. Бұқaрдың өлеңдері, өзі тұcтac aқындaрмен 

caлыcтырғaндa кейінге молырaқ жеткен. Оның Aбылaй турaлы өлеңін жaзып aлып, 

aлғaш пікір aйтқaн  – Шоқaн Уәлихaнов. Одaн кейін жырaу өлеңдерін жинaп, ол турaлы 

мәлімет берген – белгілі фольклориcт Мәшһүр Жүcіп Көпеев (1857-1931). Кейін жырaу 

өлеңдерін жaриялaу іcімен C.Cейфуллин көбірек aйнaлыcты. ХХ ғacырдың 70-80 

жылдaры жырaулaр поэзияcын Мұхтaр Мaғaуин терең зерттеді. М.Мaғaуиннің 

жырaулaр поэзияcынa бaйлaныcты «Беc ғacыр жырлaйды», «Ғacырлaр бедері» aтты 

еңбектері бaр. Жырaулaр поэзияcындa aдaмгершілік этикa, морaль мәcелелері кең орын 

aлғaн. Олaрдa бүгінгі жacтaр ғибрaт, тaғлым aлaр дүниелер молшылық. Жырaулaр 

поэзияcы өзінің әлеуметтік, aдaмгершілік caрынымен ғaнa емеc, көркемдік caпacымен де 

құнды. Жырaулaр поэзияcындa cинтaкcиcтік пaрaллелизмге, дыбыc үндеcулеріне, ішкі 

ұйқacқa құрылғaн өрнектер де aз емеc. Этикa, морaль, aдaмгершілік мәcелелері Бұқaр 

жырaу жыр-толғaулaрындa дa көптеп кездеcеді. Мыcaлы, Бұқaр жырaудың «Күпшек 

caнды күреңді» деп бacтaлaтын толғaуынaн жaлпы әдемілік, әcемдік турaлы ой түcінігі 

мен эcтетикaлық тaлaп-тaлғaмы дa aйқын aңғaрылaды. Жыр бacтaн aяқ aйтылaр ойғa 

орaй келіcті өрнек, aйшықты cуреттемелермен көмкеріліп отырaды [3, 39б]. Бұдaн тек 

жырaудың ғaнa емеc, cол кездегі жұрттың көркемдік, әдемілік турaлы түйген ұғымы мен 

ой дәрежеcін де бaйқaймыз: 

Еңcеcі биік боз ордa, 

Caлтaнaтқa орнaтқaн. 

Болaттaн шеге cоқтырып, 

Шaңырaғын торлaтқaн. 

Қaзығын қaлaйыдaн қaқтырып, 

Тоқпaғaн cом aлтыннaн cоқтырып, 

Нықырa күміc шaптырып, 

Былғaры caбa піcтіріп, 
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Шыныaяқпен іштірген. 

Орындығын оймыштaп, 

Ою-нaқыш caлдырғaн, 

Caндығын caры aлтынғa мaлдырғaн. 

Бұқaр өзіне дейінгі қaлыпты жырдың cыртқы құрылыcынa aйтaрлықтaй жaңaлық 

енгізе қоймaca дa, [3, 39б] оның дәуір тaлaбынa caй мaзмұндық, көркемдік жaғынaн 

жетіліп, кемелденуіне үлкен үлеc қоcты. 

Жырaулaр – қaзaқ хaндығы мемлекетіндегі қaзaқ хaлқының әрбір aзaмaтының 

acыл caпaны иеленуін, cол жaқcылықты ұрпaқтaрғa жaлғacтыруын мұрaт тұтқaн 

қaйрaткерлер. Жеке aдaмдaрдың қacиеттері aрқылы хaлықтың, оның ұрпaқтaрының 

өнегелі тұлғa, үлгілі әулет құрaйтындығын жыр жолдaрындa aйғaқтaйды. Бұқaр 

Қaлқaмaнұлының жыр-толғaулaрындa көркемдік ізденіcтер, шеберлік cөз caптaу, әрқилы 

әрі caн aлуaн болып кездеcеді. Бұқaр жырaу өмірлік құбылыcтaрды бейнелеуде 

тұжырымды ойлaрғa мән беріп келгендіктен, aз cөзге көп мaғынa cыйдырaтын aйшықты 

cуреттемемелерді ұтымды қолдaнып отырғaн. Жыраулар хан қасында болып, оның 

мәртебесі мен мерейін асыруға қаншама қызет еткенімен, өмір шындығын жырлаудан 

ауытқи алмаған. Реті келгенде хан мен бектің ұнамсыз қылық, ыңғайсыз істерін де ашық 

айтып, батыл әшкерелеп отырған. Замана шындығын, дәуір сырын бейнелеген жолдар 

жыраулар мұрасында аз емес. Жыраулардың әрбір толғауы тәрбиелік мәні зор таптырмас 

асыл қазына. Бұдан шығатын қорытынды жыраулық поэзияның  қызығы мен құпиясы  

әлі де болса зерттеудің қойнауында жатыр дей аламыз. Кеңестік кезеңде келте қиылған 

шындықтың орнын толтырып, шынайы көзқараспен зерделеу, олардың 

шығармашылығынмен танысу арқылы жас ұрпақ жыраулар поэзиясынан тәлім-тәрбие 

алу керек. 
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БАСТАУЫШ   СЫНЫП  ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ОЙЛАУ   ІС-ӘРЕКЕТІН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Сейтқазы А.1 психолог,  Даникеева А.2 докторант 

«Ж. Сыдықов атындағы орта мектебі, мектепке дейінгі шағын орталығымен» 

коммуналдық мемлекеттік мекемесі1, 

І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті2, Талдықорған қ. 

 

Бастауыш   сынып  оқушыларының ойлау іс-әрекетін қалыптастыру мәселелері 

атты мақалада бастауыш сынып оқушыларының ойлау ерекшеліктерін, ойлаудың 

түрлері мен формаларын, қасиеттерін, мақсат-міндеттерін, ғылыми болжамын, 

практикалық мәнділігін толық көрсеткен. Мақалада бастауыш сынып оқушыларының 

ойлау іс-әрекетінің психологиялық ерекшеліктері, сонымен қатар, ғылыми 

әдістемелермен әдістерді жүргізу арқылы нақты дәлелдер беріледі.  

Тірек сөздер: ойлау іс-әрекеті, танымдық іс-әрекеттер, ассоциация принципi, 

көрнекi-әрекеттiк ойлау, сөздiк - логикалық ойлау.  

 

В статье на тему проблемы формирования мыслительной деятельности 
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учащихся начальных классов подробно отражена особенности мышления учащихся 

начальных классов, формы и формы мышления, свойства, цели и задачи, научный 

прогноз, практическую значимость. В статье дается четкое представление о 

психологических особенностях мыслительной деятельности младших школьников, а 

также о проведении научных методик и методов. 

Ключевые слова:  мыслительная деятельность, познавательная деятельность, 

принцип ассоциации, наглядно-деятельностное мышление, словарно-логическое 

мышление 

 

The article on the problem of formation of mental activity of primary school students 

reflects in detail the features of thinking of primary school students, forms and forms of 

thinking, properties, goals and objectives, scientific forecast, practical significance. The article 

gives a clear idea of the psychological features of the mental activity of younger students, as 

well as the conduct of scientific methods and methods. 

Key words: thinking activity, cognitive activity, the principle of Association, visual-

activity thinking, vocabulary-logical thinking 

 

Бастауыш сынып оқушыларының ойлау іс-әрекетінің психологиялық 

ерекшеліктерін  ұғыну  әрекеті жалпы  заңдылық  бойынша  жүреді. Бала  ақылында  

бейне,  қиял  түрде  әрекет ете отырып,  осы  затты  нақты  іске асыратын  әрекетпен 

байланыстырып,  оны  көз  алдына  елестетеді  және  ол  осындай  жолмен  тапсырманы  

шеше  бастайды. Ол бізге  өте  таныс болып  табылады. Баланың  қиялында ойлау  

әрекетін  ұғынуы оның қолданылуына байланысты.  

Қазақстандық психология ғылымында осы мәселемен, яғни танымдық іс-

әрекеттер психологиясымен, соның ішінде бастауыш сынып оқушыларының ойлауының 

іс-әрекетін зерттеген бірқатар отандық ғалымдар М.М. Мұқанов[1], С.М. Жақыпов[2], 

Х.Т. Шерьязданова[3], Н.Қ. Тоқсанбаева[4], Қ.Б. Жарықбаев[5] және т.б. ғылыми 

еңбектері зор.  

Бастауыш сынып оқушыларының ойлау іс-әрекетінің психологиялық 

ерекшеліктері оқыту  үрдісіндегі қарым-қатынас негізінде Н.Қ. Тоқсанбаева өте айқын 

әрі қарқынды байқалады, сондықтан да мұны психологтар әуел бастан берілген қабілет 

деп атаған[4]. Ойлаудың психологиялық ерекшеліктерін қарым-қатынас негізінде 

зерттеу мәселесі қазіргі таңда психологияда кеңінен қарастыруды қажет ететін мәселе 

болып отыр. 

Осы аталған мәселелердің барлығы біздің зерттеу жұмысымыздың мәселесіне  

әкеліп отыр. Біздер, өз зерттеу жұмысымызда бастауыш сынып оқушыларының ойлау іс-

әрекетінің психологиялық ерекшеліктерін зерттеуді мақсат тұтып отырмыз. Бұл мәселе, 

кеңінен талданып  педагогика және психология  ғылымынан тиесілі орын алуы керек деп 

санаймыз. Зерттеу барысында айқындағанымыздай, бұл өзекті тың тақырыптардың бірі. 

Әсіресе, бастауыш сынып ойлау іс-әрекетінің психологиялық ерекшеліктерін зерттеудің 

әдістемелерін қазақ тілінде бейімдеп жүргізуді бастауыш сыныпта психолог 

қызыметінде өз дәрежесінде іске асырылмауы аталмыш мәселенің бүгінгі сұранысқа 

қажеттілігі туындап отырғанын көреміз.  

Ж. Пиаженің пікірінше, ойлау процесі - тек ішкі әрекеттердің қосындысы емес, 

өзара үйлескен операциялардың бүтіндей жүйесі. Осы үйлесу процестері адамның ойлау 

әрекетінде логикалық құрылымдарды туғызады.  Ғалым түсінігінше, баланың логикасы 

туа берілмейді, ол жеке дамуда қалыптасады. Бұл қалыптасу процесі баланың қоршаған 

әлеуметтік жағдайлармен өзара әрекет процесінде жүзеге асады. Баланың ақыл-ой 

әрекетінің дамуы, оның ойлау әрекетінің сапалы құрылымдарының бірізді ауысып 

отыруына байланысты болды [6]. 

 Ойлау үйрену ретiнде. Бұл жерде талдаудың негiзгi әлементтерi болып, 
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қозғалыстық реакция және оларды үйлесiмге келтiру заңдылықтары бөлiнiп шығады. 

Жаңа стимул-реакциялық байланыстар, яғни шартталу механизмдерi интеллектуалдық 

мiнез-құлыққа тән емес. Сондықтан, ойлау бұл жерде үйрену, интеллектуалдық 

практикалық мiндеттi шешу дағдысын қалыптастыру болып табылады. Адамның 

психикалық өмiрiнің әмбебап заңдылықтары ассоциация принципiмен байланысты. 

Ассоциацияның негiзгi заңы: ассоциация жиi қайталанған сайын, дұрыс әрi берiк болады.  

Ассоциациялардың төрт негiзгi түрi бар: ұқсастық бойынша, контраст бойынша, 

уақыттық немесе кеңiстiктiк iргелестiк бойынша, қатынас бойынша. Ассоцианистер 

ойлау белсендiлiгiн түсiндiре алмай, оларды априорлы, яғни ассоциацияларға тәуелсiз 

ақыл-ойдың туа бiткен қабiлетi деп бiлген. Бұларда рационалдық сезiмдiкке баланып, 

субъекттiң iс-әрекет белсендiлiгi талдаудан тыс қалды. Бейне-елестердiң ырықсыз iлесуi  

кез-келген ақыл-ой процесiнiң жүзеге асу типi ретiнде ұғынылды. Адамның ойы әрқашан 

да сөз арқылы бiлдiрiледi. Бiреу екiншi бiреуге пiкiрiн бiлдiргенде, өзiн естiсiн деп 

дауыстап сөйлейдi. Ой толық сөз күйiнде бiлдiрiлгенде ғана айқындалып, дәйектелiп, 

дәлелдене түседi. Ойлау мен сөйлеудi бiрдей деп, бұлардың арасына теңдiк белгiсiн қою 

дұрыс емес. Ой сыртқы дүниенi бейнелеудiң ең жоғарғы формасы болса, ал сөз ойды 

басқа адамдарға жеткiзетiн құрал болып табылады. Бала тiлi шықпай тұрған кезде де 

ойлай алады. Нәресте айналасындағы дүниенi бiрiншi сигнал жүйесiнiң қызметi арқылы 

танып, бiледi. Ойлаудың бұл түрi оның танымын онша кеңiте алмайды. Баланың тiлi 

шығып, сөз арқылы үлкендермен қарым-қатынасқа түскенде ғана, оның ойлау шеңберi 

кеңейетiн болады. 

Ойлау адамның сыртқы дүниемен қарым-қатынас жасау процесiнде туындап 

отырады. Адам ойлауының мазмұнын билейтiн – объективтiк шындық. Адамға мақсат 

қойып, оған жетуге ұмтылдыратын – оның қажеттiлiктерi. Ойлау - өзiндiк iшкi қарама-

қайшылықтарға толы процесс. Бұл қайшылықтар ойлау дамуының және iске асуының 

қозғаушы күштерi болып табылады, яғни ойлау осы қарама-қайшылықтарды, басқаша 

айтқанда, проблемалық жағдаяттарды шешу барысында өрбидi. Ойлау танымдық 

теориялық iс-әрекет ретiнде әрекетпен тығыз байланысты. Адам әсер ету арқылы 

ақиқатты таниды, дүниенi өзгерту арқылы оны түсiнедi. Әрекет ойлау жүзеге асуының 

бiрiншi реттi формасы болып табылады. Ойлау операцияларының барлығы (анализ, 

синтез және т.б.) ең алғашында практикалық операциялар түрiнде пайда болып, содан 

соң барып, теориялық ойлаудың операцияларына айналды. Яғни ойлау еңбек iс-әрекетi 

барысында практикалық операция ретiнде немесе практикалық iс-әрекеттiң бiр 

компонентi ретiнде туындап, содан кейiн барып, дербес теориялық iс-әрекетке айналады. 

Бiрақ тәжiрибе әрқашан да ойлау ақиқаттығының негiзi, мәндi критериi болып табылады. 

Бiрақ егер де бiз бiр есептi тек практикалық түрде ғана шешетiн болсақ, онда оның тек 

көрнекi жеке мазмұнымен әрекет жасап, оны тек берiлген жеке жағдаятты ескере отырып 

шешемiз. Ал әрбiр келесi жағдайларда қайтадан есептi шешуге тура келедi, және тағы да 

бұл жеке мiндеттi ғана шешу болып табылады. Ал егер берiлген есептiң жалпыланған 

мазмұнын құрастырып, оны шешудiң жалпыланған тәсiлiн табатын болсақ, бұл есеп 

өзiнiң тек белгiлi бiр жағдайға сәйкес болатын, практикалық - шешiмiн ғана емес, 

сонымен қатар, теориялық та, яғни принциптiк бiртектi жағдайлардың барлығына ортақ 

шешiмiн таба алады. 

Iс-әрекетпен байланыса отырып, теориялық ойлаудың өзi жекеден жалпыға, 

жалпыдан жекеге, құбылыстан мәнге, мәннен құбылысқа өту процесi болып табылады. 

Шынайы ойлау – ол ойдың ағымы. Ол тек iс-әрекет пен оның өнiмiнiң бiрлiгi негiзiнде 

түсiнiледi. 

Сонымен, ойлау - аса күрделi психикалық процесс. Оны зерттеумен бiрнеше 

ғылымдар айналысады. Солардың iшiнде логика мен психологияның орны ерекше. Бiрақ 

осы екi ғылымның ойды зерттеудегi әдiс-тәсiлдерiнде өзiндiк айырмашылықтары бар. 

Мысалы, егер психология әр түрлi жас шамасындағы адам ойлауының пайда болуы, 
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дамуы мен қалыптасу жолын, яғни тұлға ойлауының даму ерекшелiктерi мен 

заңдылықтарын қарастыратын болса, ал логика бүкiл адамзатқа ортақ ойлау iс-әрекетiнiң 

заңдары мен формаларын айқындайды, адам ойлауының нақты нәтижесi болып 

табылатын ұғым, пiкiр, ой қорытындылары сияқты ойлау формаларының табиғатын 

зерттейдi. 

Адамның ойлауы әр түрлi деңгейдегi ойлау операцияларынан тұрады. Ал олардың 

әрқайсысы әр түрлi танымдық мәнге ие. Мысалы, баланың өз алдында кездестiретiн 

қиындықтарын жеңуде жүзеге асыратын қарапайым ойлау әрекетi мен ғалымның қандай 

да бiр ғылыми мәселенi шешуде қолданатын ойлау операцияларының жүйесiн 

салыстыруға келмейдi. Сондықтан, жалпылау деңгейiне, құбылыстардың терең мәнiн 

түсiнiп, бiлуге байланысты ойлаудың жоғарғы немесе төменгi дейгейлерiн ажыратуға 

болады. Осындай әр түрлi деңгейдегi ойлаудың түрлерi ретiнде қарапайым көрiнiстегi 

көрнекi ойлау мен берiлген көрiнiс шегiнен шығатын теориялық ойлауды бөлiп 

көрсетуге болады. 

Осылайша, шығу тегi мен пайда болуы бойынша ойлау келесi түрлерге жiктеледi: 

- Көрнекi-әрекеттiк ойлау - мәселенi шешу жағдаятын шынайы түрлендiретiн 

бақыланатын қозғалыстық әрекет арқылы iске асатын ойлау түрi. 

- Көрнекi - бейнелiк (бейнелiк) ойлау – жағдаят тек бейне жоспарында ғана 

түрленетiн ойлау түрi.  

- Сөздiк - логикалық (пайымдаушы) ойлау – тiлдiң және тiлдiк құралдардың 

көмегiмен шығарылатын ұғымдарды, логикалық құрылымдарды пайдаланумен 

сипатталатын ойлаудың негiзгi түрлерiнiң бiрi. 

- Сонымен қатар, психологияда ойлаудың қос классификациясы да танымал. 

Мәселенiң түрiне байланысты: 

- Теориялық ойлау - ғылыми ұғымдарды пайдалану негiзiнде заңдар мен 

ережелердi танып-бiлуден тұратын ойлаудың жоғары дамыған түрi. 

- Практикалық ойлау - ақиқатты физикалық түрде өзгертуге дайындық күйiн 

(мақсат қою, жоспар, жоба, схема құру) бiлдiретiн ойлау түрi. Ойлаудың ең күрделi және 

жоғарғы формаларының бiрi – ой қорытындылары. Ой қорытындылары дегенiмiз - 

бiрнеше пiкiрлерден жаңа пiкiрлер шығару тәсiлi. Қорытынды шығару үшiн оны белгiлi 

тәртiпке бiр-бiрiмен байланыстыруымыз қажет.  

Ой қорытындысының негiзгi үш түрi бар: 

1) дедукциялық, 2) индукциялық, 3) аналогиялық ой қорытындысы.  

Ойлау әрқашан анализ бен синтез процестерiнен басталады. Ойлау - түйсiк пен 

қабылдаудағы анализ бен синтездiң жаңа мазмұнға ие болған түрi. Анализ дегенiмiз ой 

арқылы түрлi заттар мен құбылыстардың мәндi жақтарын жеке бөлiктерге бөлу. 

Синтезде ой арқылы заттың, құбылыстың барлық элементтерi бiрiктiрiледi. Анализ бен 

синтез – бiрiмен-бiрi тығыз байланысты, бiрiнсiз бiрi болмайтын құбылыс. Бұл екеуi–

бiрiнен бiрi ешқашан ажырамайтын ойлау процесiнiң негiзгi компоненттерiнiң бiрi. 

Анализ бен синтездiң негiзiнде салыстыру деп аталатын ойлау операциясы пайда 

болады. Салыстыруда заттардың ұқсастық, айырмашылық қасиеттерi айқындалады. 

Ойлау операциясының күрделi түрi–абстракция және жалпылау. Шындықтағы заттар 

мен құбылыстарды жалпылау арқылы елеулi қасиеттерiн басқа қасиеттерiнен ойша бөлiп 

алуды абстракция деп атайды.  

  Білім беру жүйесінде психолог маманның психодигностикалық қызметінің 

мәселесін қарастырудағы нақты жүйелі бағыттардың негізінде мектеп психологының  

психодиогностикалық қызметіне байланысты бастауыш сынып оқушыларының ойлау іс-

әрекетінің психологиялық ерекшеліктерін эксперименттік тұрғыда зерттеу байланысты 

әдістерін таңдадық. 

 Осы  мәселеге байланысты және жұмыстың негізгі мақсаты мен міндеттерін 

жүзеге асыру үшін жұмыстың бұл бөлімінде бастауыш сынып оқушыларының ойлау іс-
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әрекетінің психологиялық ерекшеліктерін анықтауға байланысты және 

психокоррекциялау ерекшеліктерін зерттеу әдістерінің сипаттамасы және 

эксперименталдық зерттеу жұмысының негізгі кезеңдері берілген. 

 Зерттеу жұмысының мақсатына жету үшін, оның болжамдары мен міндеттерін 

жүзеге асыру үшін зерттеу жүмысының үш кезеңнен тұратын бағдарламасы 

құрастырылды: 

дайындық; негізгі; қорытынды. 

Психолог қызметінің кәсіби іс-әрекетіндегі  алғашқы (дайындық) кезеңінде 

психодиогностика мәселесіне байланысты психология-педагогика саласындағы ғылыми 

әдебиеттерді зерттеу мақсаты көзделді.  Әсіресе, білім беру жүйесіндегі бастауыш сынып 

оқушыларының психодиогностикалық іс-әрекет бағытындағы психологиялық 

ерекшеліктерін зерттеуге байланысты жұмыстарға көп көңіл бөлінді.  

Зерттеу жұмысының эксперименталдық бөлімінде келесі жұмыстар жүзете 

асырылды: 

- зерттеу жұмысына сәйкес әдістемелер таңдалды; 

- таңдалған   әдістемелер  эксперименталды зерттеу  арқылы жүзете асырылды; 

- әдістемелер арқылы алынған нәтижелерте талдау жасалды; 

- сыналушылар экспериментке іріктелінді; 

- бастауыш сынып оқушыларының  ойлауының деңгейлерін анықтау; 

- анықталған ойлау іс-әрекетінің статистикалық шамаларын есептеу. 

Негізгі   қорытындылар шығарылды. 

Сонымен ойлау, бастауыш сынып оқушыларының ойлау іс-әрекетінің 

психологиялық ерекшеліктерін анықтаушы экспериментте экспериментке дейінгі және 

кейін өзара байланыс бар екені анықталды, бірақ  толық  сенімділікпен  осы  

байланыстың статистикалық  мәнді  екенін  қазірше  айта  алмаймыз,  яғни  мұндай  

жағдайда  зерттеу  жалғасы  түседі деп тұжырымдай аламыз. Осыған орай, бастауыш 

сынып оқушылары балалардың ойлауы басқа да таңымдық үрдістеріне әсер ететіні де 

анықталды. Әр жас ерекшеліктерінің психикалық даму ерекшеліктерін ескере отырып, 

«Бастауыш сынып оқушылары оқу процесін үйымдастыруға арналған психологиялық-

әдістемелік ұсыныстар» енгіздік. Мұнын өзі қазіргі кезде бастауыш сынып 

оқушыларының ойлау іс-әрекетіне дамытушы эксперимент түрлерін жүргізсе, онда 

олардың танымдық процестеріне елеулі әсер етеді.  

 Жалпы алғанда, бастауыш сынып оқушыларның ойлау іс-әрекеті оның бүкіл 

психикалық дамуын қамтамасыз ететін негізгі психологиялық процестер болып 

табылады. Сондықтан осы жас кезеңінде  танымдық психикалық үрдістердің дамуын 

дұрыс ұйымдастырылған болса және оқыту-тәрбие үрдісінде, психотүзету ойын түрінде 

де дамытуға үлкен алғышарт болады. 
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Мақалада  детектив жанрының тууы 1841 жылғы Эдгар Поның «Морг 

көшесіндегі өлім» новелласынан басталмайтындығы, одан да бұрын шығыс әдебиетінде, 

оның ішінде қазақ ауыз әдебиетінде де детектив жанрының элементтері көптеп  

кездесетіндігі жазылған. 

Тірек сөздер: детектив, жанр, құпия, қылмыс. 

 

В статье сообщается о появлении  жанра детектива ранее, чем появлении 

новеллы Эдгара По «Убийство на улице Морг» в 1841 году. Элементы детективного 

жанра встречаются в ранней восточной литературе и в частности, в устной казахской 

литературе. 

Ключевые слова: детектив, жанр, тайна, преступность.  

 

The article reports on the appearance of the detective genre earlier than the appearance 

of the novel by Edgar Allan Poe “Murder on Morgue Street” in 1841. Elements of the detective 

genre are found in early Eastern literature and, in particular, in oral Kazakh literature. 

Key words: detective, genre, mystery, crime. 

 

Қазіргі таңда еуропалық Агата Кристи, Жорж Сименон, Джон Ле Карре,  Себастьян 

Жапризо сынды детектив жанрының майталмандарының туындылары алғаш Англия мен 

Францияда кеңінен тараған.  Алайда детектив жанрының Отаны Еуропада емес, Америка.  

1841 жылы америкалық журналдардың бірінде Эдгар Поның «Морг көшесіндегі өлім» 

атты детектив жанрындағы алғашқы новелла басылып шықты. Бір жылдан кейін «Мари 

Роженің құпиясы», 1844 жылы «Ұрланған хат» атты үшінші новелласы жарыққа шығады. 

Эдгар Поның әдебиетке әкелген басты жаңалығы шытырман оқиғалы қылмыстың 

құпиясын шешетін логикаға негізделген прозалық туынды болды. [1,3] 

Алайда детективтi 1841 Эдгар Поның «Морг көшесіндегі өлім» новелласымен 

байланыстырып америкалық, еуропалық әдебиеттiң еншiсiндегi дүние көру қате 

тұжырым. Егер, тамыры терең шығыс әдебиетiне үңiлсек, детективтiң бастау элементтерi 

сонау ерте кезден бұл әдебиетте де жетерлiк екендiгiн аңғарар едiк.  

Қытай және жапон әдебиеттерiнде бұл бағыт орта ғасырларда-ақ жеке жанр ретiнде 

қалыптасып қойғандығы да нақты факты. Бiр мысал келтiре кетелiк, орта ғасырлық Әбу-

л-Фарадж есiмдi қаламгердiң «Ғажайып әңгiмелер» атты жинағында шағын әңгiме бар. 

Мазмұны төмендегiдей. Энциклопедист ғұлама Әбу әли ибн Сина жергiлiктi әмiршiнiң 

қуғындауынан бас сауғалап Сирия асады. Дамаск (Дамашық) шаһарының көшелерiн 

аралап келе жатып, ем-дом жасап отырған бiр дәрiгердi ұшыратып қалады. Әлдебiр 

келiншектiң тамырын ұстап, дертiн анықтап отырған дәрiгер ара-тұра келiншектi әңгiмеге 

тартып жатса керек. 

« – Қожайыныңыз жебірей ме? 

Келіншек: 

– Иә, – деп жауап қатады. 

– Шаһардың түстiк жағындағы маһаллада тұрасыз ғой? 

– Оныңыз да рас. 
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– Кеше таңертең қожайыныңыз айран ішіп пе еді? 

– Бұл жолы да дәл айттыңыз» 

Емшi келiншекке дәрiсiн берiп қайтарып жiбередi. Мұндай сұңғылалықты 

көрмеген Әбу Әли ибн Сина аң-таң. Дәрігерден: 

– Сіз келiншектiң жебiрей екендiгiн, қаланың түстiк жағында тұратындығын, кеше 

таңертең қожайынының айран iшкендiгiн қалай дәл бiлдiңiз? – деп сұрайды, – оп-оңай. 

Келіншек жебірей екен. Ал жебiрейлер өз ұлтының адамы болмаса, өзге ұлттың 

адамдарына қызмет етпейдi. Демек, қожайыны да жебiрей. Ал жебірейлер тұратын квартал 

қаланың түстiк жағында. Қожайынның кеше айран iшкенiн бiлгенiм, келiншектiң 

көйлегiнде айранның дағы бар екен. Бiр күндей болғаны сезiлiп тұр. Кеше таңертеңгiлiк 

жұққан болса керек деп жорамалдадым. Байқайсыз ғой, таң қалатындай түк те жоқ. Ал 

сiздiң Әбу Әли ибн Синаның дәл өзi екендiгiңiздi айтсам және таңқалмаңыз. Өйткенi 

мұндай жайтқа қызығушылық бiлдiру тек Әбу Әли ибн Синаға ғана тән нәрсе болса керек 

[2,4]. 

Әдетте, ұлттық менталитет, ұлттық дүниетаным деп жатамыз. Қазақтың қанында 

анау бар, мынау жоқ дегендi қосып қоямыз. Жоқтың қатарында кейде осы детектив те 

кетiп қалып жатады. Өкінішті-ақ. Біздіңше, ұлттық менталитеттiң жарқын көрiне алар бiр 

тұсы – осы детектив жанры. Мысалы, қылмыс адам таңдамайды. Бiрақ ұлтты таңдайтын 

қылмыстар бар. Яғни сирек те болса жекелеген ұлттарға ғана тән қылмыс түрлерi бар деген 

сөз. Ғылым осылай дейдi. Мұнысы негiзсiз де емес. Қылмыспен күрес саласында ұзақ жыл 

қызмет еткен мамандардың айтатыны да осы. Оған қылмыскерлер өмірімен қанық 

милиция қызметкерлерінің басынан өткенін сипаттайтын мына әңгіме дәлел бола алады. 

Қарақшылар түн құшағында әлдебiр қойманың құлпын бұзып тонап кетедi. Қылмыс 

орнына келген оперативтiк топ жетекшiсiнiң бiрден көңiлiне түйгенi бұл ұрлықты цыган 

ұлтының өкiлдерi жасаған болса керек деген ой болады. Қылмыскерлердi iздестiру 

жұмыстары да осы бағытта жүргiзiледi. Және сәттi аяқталады. Сонда жаңағы iзкесушi 

қандай дәйекке сүйендi дейсiз ғой. Бар болғаны, құлыптың қандай тәсiлмен 

бұзылғандығына назар аударады. Ал құлыпты бұл жолғыдай көбiнесе цыган ұлтының 

өкiлдерi бұзады екен. Жорамал дұрыс болып шығады. Мiне, қылмыс және ұлттық 

менталитет дегенiмiздiң өзара тоғысып жататын осындай тұстары бар. Қазақ халқында 

қылмыстың көбі жер дау, жесір дауы мал дауына келіп тіреледі. Осыған сәйкес мал ұрлығы 

мен төрт түліктің құпиясын ашу жөніндегі қазақ ауыз әдебиетіндегі аңыз – әңгімелері мен 

ертегілерде детектив жанрының элементтері  көптеп кездесіп жатады. Демек, қазақ 

әдебиетінде детектив жанры кенжелеп қалып жатқан жоқ, тек зерттеуді қажет етуде. Оған 

дәлел - «Түйе іздеген біреу» әңгімесі мен «Аяз би» ертегісі.  

«Түйе іздеген» біреу әңгімесінде жоғалған түйесін іздеген адамға жол-жөнекей 

кездескен адам түйесінің соқыр, бір аяғының ақсақ және құйрығы қысқа екенін айтамын 

деп күдікке ілінеді. Шын мәнінде түйені көрмесе қайдан біледі деген орынды сұрақ туады. 

Ал кейіпкердің бұл жерде байқампаз әрі логикалық ойлау жүйсі жоғары екенін байқауға 

болады. Күдікке ілінген күдікті бидің алдында жоғалған түйенің бір көзінің соқыр екенін 

жолдың бір жақ жиегіндегі шопті жегенінен, ақсақ екенін түйе ізіндегі бір аяғындағы іздің 

анық, екінші аяғының ізінің нашар түскенінен, ал құйрығының шолақ екенін тастаған 

құмалақтарының шашыраңқы түскенінен білгенін айыптан құтылады. «Аяз би» 

ертегісінде де басты кейіпкер Жаман (Аяз би) Мадан ханның тұлпарының сиырмен 

шатысы барын, асыл тасының екі жылдан кейін қасиеті бітетінін және Мадан ханның  тегі 

хан тұқымынан емес наубайханашының баласы екенін айтып, ешкім білмейтін құпияны 

ашады. Бұл ертегіде де басты кейіпкердің байқампаздығы мен әр детальға мән бере 

отырып, логикалық оймен қорытынды шығарғандығы байқалады. Тұлпардың сиырмен 

қатысын судан өткенде артқы аяғын сілкіп, аузын суға салып өтетіндігінен, асыл тастың  

екі жылдық қасиеті қалғанын салмағынан біледі. Ішіне құрт түсіп жеп жатқанын, екі 

жылдан соң тесіп шығатындығын айтады. Ал Мадан ханның өзі де білмейтін құпиясын 
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қонақ қылған күні сыйлы қонағына өзі сүйіп ішетін ұн көжені бергенінен 

наубайханашының баласы екенін аңғарады. Егер хан тұқымы болса, сыйлы қонағына 

хандардың сүйіп  жейтін асы қазы-қарта тартатындығын айтады. Дәл осыған ұқсас әңгіме 

Абылай хан Сабалақ деген жасырын атпен Төле бидің түйесін бағып жүрген кезінде Төле 

бидің бәйбішесі Сабалақтың хан тұқымынан екенін өкпе-бауырды жемей қойғандығынан 

және  үйге кіріп келгенде Сабалақтың мысы басып, Төле бидің тізесіндегі тостақандағы 

қымыздың төгіліп кеткендігінен біліп қойады. Әңгiме кейiпкерiнiң жекелеген 

детальдардан жасаған тұжырымдарынан Конан Дойлдың атақты Шерлок Холмсының 

ойлау жүйесi, қисынға құрылған байқампаздығы мен мұндалап тұрған жоқ па. Яғни 

детектив кейiпкерi байқампаз болуы шарт. Логиканың индукция және дедукция iспеттi 

басты ойлау тәсiлдерi iзкесушiнiң негiзгi қаруына айналуы керек. Оқырманның алар 

ләззаты – детектив қаһарманының қиыннан жол табар осындай ойлау машықтарынан 

құмар қандыру болатындығын ұмытпаған жөн. Дәлiрек айтқанда, детектив жанрына қалам 

тербегiсi келетiн талапкер логика ғылымының бiлгiрi болуға тиiс. Осы ретте Аллан Поның 

мына сөзi ойландыратындай-ақ: «Қарғаны» жазу барысында мен ешқандай кездейсоқ 

оралымдар мен әсершiл шалықтауларға ұрынған жоқпын. О баста ойластырылғандай, 

ақырына дейiн логикаға сүйене отырып математикалық есептi шешкен секiлдi 

салқынқанды болдым»[2,4]. 

Ойымызды қорыта келгенде, Қазақ әдебиетінде детектив жанры жоқ деу - жаңсақ 

пікір! Жоғарыда мысалға келтірген аңыз-әңгімелер мен ертегілерден детектив жанрының 

элементтерінің көруге болады. Қазақ халқы ежелден баланы логикалық ойлауға 

тәрбиелеп, жұмбақ шеуге машықтандырған, тылсым дүниенің құпиясын ашуға қызыққан. 

Содан математикалық логикалық есепке құрылған сияқты аңыз-әңгімелерді шығарып, ел 

арасына таратқан. Ал жазба әдебиетіне келетін болсақ, жиырмасыншы ғасырда да қазіргі 

дәуірде де детектив жанрында қалар тербеп жүрген жаушылар жетерлі. Атап айтсақ, 

Кемел Тоқаевтың «Көмескі із», «Түнде атылған оқ», «Қастандық», «Сарғабанда болған 

оқиға» т.б туындылары, Сәуірбек Бақбергеновтің «Қан тозаң» романы, Кәрім Баялиевтің 

«Ар жазасы», «Бөтен бала» повестері сынды т.б. авторлардың еңбектері бүгінгі таңда 

зерттеуді, жүйелеп оқушылар мен білімгерлерге оқытуды қажет етеді.   
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Мақалада  ономастика - «ұлттық идеяны» қалыптастырудағы құнды фактор 

екендігі теориялық  негізде дәлелденіп сипатталады. Ономастиканы оқу орындарында 

оқыту - осы күннің талабы,ономасиологиядан  білім берумен қатар, әлеуметтік, 

тарихи-мәдени және эстетикалық тұрғыда білім беру қажеттілігін өтеуге 
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болатындығы қарастырылады. 

Тірек сөздер: ономастика, ономосология, ғылым, топоним, гидроним. 

 

В статье на теоретической основе доказано, что ономастика является ценным 

фактором формирования «национальных идей». Преподавание ономастики в учебных 

заведениях предполагает, что требование этого дня, помимо образования по 

ономасиологии, может покрыть потребности в социальном, историко-культурном и 

эстетическом образовании. 

Ключевые слова: ономастика, ономосология, наука, топоним, гидроним. 

 

In the article on the theoretical basis it is proved that onomastics is a valuable factor in 

the formation of the "national idea". Teaching onomastics in educational institutions suggests 

that the requirement of this day, in addition to education in onomasiology, can cover the needs 

for social, historical, cultural and aesthetic education. 

Key words: onomastics, onomasiology, science, toponym, hydronym. 

 

Тіл білімінде жалқы есімдерді зерттейтін ғылым  саласы ономосиология деп 

аталады. Жалқы есімдерді ономастика терминімен атау қалыптасқан. Ономастика грек 

сөзі, «ономия» (грек тілінде «onoma» есім, ат) onomastika –ат қою өнері, яғни атауларды 

зерттейтін ғылыми сала. Жалқы есімдердің бойынан халықтың танымы мен 

тарихын,тұрмыс-тіршілік,әдет-ғұрып,салт-дәстүрін көреміз, болмысын байқаймыз. 

Ақпараттық, эмоционалдық, әлеуметтік қызметтерге ие жалқы есімдерде  ұлт тілінің 

ерекшеліктері сақталған,  өркениет пен мәдени деректер   сақталған. Жалқы есімдер жеке 

сөз, сөз тіркесі бола тұра, ол - дерек көзі, ақпарат көзі. Осындай «қоғам тарихының 

айнасы» (Т.Жанұзақов), тілдің сөздік құрамының ажырамас бір бөлігі  әрі оны 

толықтырушы  тіл бірліктері кеңес дәуірінің елуінші жылдарынан бері зерттеу нысаны 

болып келеді..Ғалым  Т.Жанұзақтың пікірінше оны мынандай кезеңдерге бөлуге болады: 

«1 кезең - 1950-1970ж.;  2 кезең - 1970-1990ж.; 3 кезең - 1990-2000ж.; 4 кезең - XXI ғ. 

басы, жаңа кезең» [1, 32]. Десек те, қазак тіл білімінің қай саласы турасында сөз 

қозғағанда да тілге тиек етер қазак тіл білімінің көшбасшысы А.Байтұрсыновтың 

еңбектері болары анық.  Ғалым зат есімдерді жалпы есім және жалкы есім деп екі топка 

бөлген екен: «зат есім екі түрлі болады: біреулері-нәрсенің дербес өз басына гана 

койылған: жалқы есім. Екіншілері-нәрсенің біріне емес, барлык табына қойылған: жалпы 

есім» [2 ]. Сөз дәлелі ретінде жалқы есімге жер-су атауларын, адамға берілген есімдерді 

келтіреді. Қазақ ономастикасы мәселелерінің зерттелуі жайлы сөз еткенде, қазақ 

ономастикасы мәселелері Ш.Уәлихановтың еңбектерінен бастау алатындығын 

ескергеніміз жөн. Қазак тіл білімінің кеңес дәуірінің елуінші жылдарына дейін Қ.Қ. 

Жұбанов, С.А. Аманжолов, С. Алиев, Н. Баяндиндердің еңбектерінде ономастика 

мәселелеріне қатысты пікір білдірілсе, ономастикасының ғылыми бағыт ретінде 

қалыптасуына Ғ. Қоңқашбаевтың диссертациялық зерттеу еңбегінің қосқан үлесі зор. 

Елуінші жылдардан кейін  І.К.Кеңесбаев, Ә.Қайдар, Т.Жанұзақов, Ә.Абдрахманов, 

Е.Жанпейсов, О.Сұлтаньяев, Е.Қойшыбаев, М.Мұсабаева, У.Мусабекова, Е.Керімбаев 

К.Жаппар, Қ.Рысбергенова, Г.Мадиева, С.Иманбердиева, А.Жартыбаев, Б.Көшімова, 

Б.Досжанов, Г.Аубакирова, Г.Сағидолда, Ұ.Ержанова, Б.Бияров, Ә.Жақып, т.б. ғалымдар 

өздерінің еңбектерінде, зерттеулерінде жалқы есімдердің түрлі салаларын ажыратып,  

грамматикалық құрылымы, сөзжсамы анықтап, тақырыптық, лексико-семантикалық 

топтарға жіктеді, этимологиясы анықталып, қазақ ономастикасының фактологиялық-

деректік базасын байытып, әдістемелік және ғылыми-теориялық негіздерін толықтырды. 

Аймақтық гидронимдер жүйесі, топонимдер жүйесі, олардың этнолингвистикалық 

сипаты ашылды. Жер-су атуларын жасауға қатысатын тіл бірліктерінің көркем 

шығармадағы қызыметі, этимологиясы, аймақтық топонимдерінің ерекшеліктері, 
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топонимика, антропонимика, этнонимика, зоонимика, гидронимия, теонимика, 

фитонимика, космоним, идеоним, мифонимдер зерттеу нысанына айналды. Сонымен 

қатар, ономастиканы зерттеу амал-тәсілдері жетілдірілді, оны лингвистикалық, 

этнолингвистикалық, тарихи-этнологиялық тұрғыдан зерттеудің рөлі анықталды. 

«Ономастиканы пән-объектілік салада зерттеу приоритеттері: Қазақстан топонимдері 

(зерттеу жұмыстарының 60%), антропонимдер (8,9%), әдеби онимдер (8,9%), деонимдер 

(5,2%), антропонимдер мен топонимдер (4,5%), эргонимдер (4,5%), зоонимдер (2,2%), 

космонимдер (2,2%), идеонимдер (2,2%), мифонимдер (2,2%). Зерттеушілердің негізгі 

назары қазақстандық ғалымдардың қазақ лингвомәдени қоғамдастығында 

қолданылатын онимдік лексикаға аударылған» [3 ].  Қазақ онимдерінің зерттеу нысаны 

болуының пайыздық көрсеткіштері  әрқилы болғанымен, қалай болғанмен де 

зерттелгендігі байқалады. « Ономастика – түркітануда жаңадан қолға алына бастаған, 

келешегі мол, жас ғылым» десек те [1,13],  соған қарамастан, біздің қазақ 

ономасиологиясы жеке ғылым саласы ретінде қалыптасты, ғылым ретінде даму жолы 

бар, негізі қаланған ғылым саласы деуге негіз бар. 

Ономасиология ғылым саласы ретінде кешеуілдеп қолға алынса да, оның 

топонимика, антропонимика, этнонимика, фитонимика, зоонимика, т.б. салалары 

бойынша кандидаттық, докторлық  зерттеулер жасалып, жеке кітаптар, монографиялар, 

сөздіктер жарық көргендігін жоғарыда атап өттік. «Солай бола тұрса да, қазақ 

ономастикасының көптеген зәру мәселелері әлі шет қалып, зерттеу нысаны болмай отыр. 

Әсіресе, қазақ ономастикасының зерттелу тарихына ғылыми-аналитикалық талдау 

жасалмағаны былай тұрсын, оларды қорытындылап,жалпы болашақ бағым-бағдар 

ұсынған еңбектер саны жоқтың қасы »-деп, ғалым  Т.Жанұзақ зерттеу нысаны болуға 

тиіс мәселені атап көрсетеді.  [1,11 ].    

Халықтың рухани байлығымен суарылған, бойында тарих іздері сайрап жатқан, 

тарихи-мәдени жағдаяттардың куәсі, сан қилы тарихи деректерге бай, фактологиялық-

деректік базаға айналған осынау  бай мұрамызды, елдігімізді танытар бір нышанымыз 

ретінде бағалағанымыз дұрыс.Ал оны  жас ұрпақ біліп, танып, қадіріне жете алды ма? 

Ол үшін не істелді, не істелмек?.. Осы сауалдың жауабын табуға тырысайық. Сол 

маңыздырақ болмақ. Біздің ойымызша, зерттеуге зәру мәселелердің бірі - қазақ 

ономастикасын оқу орындарында оқыту. Ономасиология оқу орындарына 

(мектеп,арнаулы және жоғары оқу орындарында) арналған оқулықтарда 

лексикологияның бір саласы ретінде беріліп, шолу түрінде (одан артық емес) ғана 

мәлімет беріліп жүр. Бұл  қазақ ономастикасының табиғатын, маңызын түсініп, ғылым 

саласы ретінде меңгеруіне ықпал ете алмасы анық.  Қазақ лексиколгиясының орта 

мектепке, арнаулы және жоғары оқу орындарына арналған ғылыми және әдістемелік 

еңбектер мен оқу құралдарына шолу жасағанымызда, қазақ ономастикасының соңғы 

зерттеулерінің нәтижелері қамтылмағандығы байқалды. Ал педагогикалық жоғары оқу 

орындарының  студенттеріне қазақ ономастикасын оқыту мәселесі осы уақытқа дейін 

зерттеудің басты объектісі болып саналмағаны анықталды. Ономастика - «ұлттық 

идеяны» қалыптастырудағы құнды фактор. Оны оқу орындарында оқыту- осы 

күннің талабы деп білеміз. Тілді оқытуда тіл білімі салаларыннан  білім берумен қатар, 

әлеуметтік, тарихи-мәдени және эстетикалық тұрғыда білім беру қажеттілігі туындайды. 

Мұндай қажеттілікті ономастика іске асыра алады. 

Қазақ ономастикасын  қазақ тілінде қазақ  жеке пән ретінде оқытылу жайын 

талдай келе,  Оқу бағдарламасының  жасалмағандығын, оқулық, оқу құралдары арнайы 

жазылмағаны белгілі болды. Т.Жанұзақовтың 1965 жылы жарық көрген  «Собственные 

имена в казахском языке» атты кітабы педагогикалық институттардың сырттай бөліміне 

арналған оқу құралы болып есептелді. Еңбекте қазақ топонимдері мен 

антропонимдерінің лексика-семантикалық және құрылымдық типтері туралы мәліметтер 

беріледі. 1982 жылы ғалымның «Қазақ ономастикасының очерктері» монографиясы 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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жарық көрді. Монографияда қазақ ономастикасының даму тарихы, ономастиканың 

антропонимдер, топонимдер, этнонимдер, космонимдер мен зоонимдер сияқты 

бөлімдерінің сипаты берілген еді. Жалқы есімдердің құрылымдық-сөзжасамдық 

модельдері, жалқы есімдер мен жалпы есімдердің өзара байланысы көрсетіліп, олардың 

байланысын тарихи диалектология, әлеуметтік лингвистика тұрғысынан қарастырады. 

Монография материалдарын ономастиканы оқыту барысында пайдалануға болғанымен, 

оқу құралы емес еді. Ғылыми – зерттеу нәтижелері алынды, бірақ оқу үдерісіне енбеді.  

Арада жиырма жыл салып, қазақстандық  және ресейлік ономаст  ғалымдар Г.Мәдиева 

мен В. Супрунның  кредиттік оқу технологиясына негізделе жазылған «Теория и 

практика ономастики» (2003) атты еңбектері - жоғары оқу орындары студенттеріне 

арналған бірден бір оқу құралы. Қазақстан - ресей ономастарының бірлесе жазған оқу 

құралы үш модульге: «Ономастика ғылым ретінде, Ономастарының разрядтары, 

Ономастиканың теориялық және қолданбалық мәселелері» атты үш модульге бөлінген. 

Әр модульде екі-үш тақырып, ол тақырыптар өз ішінен бірнеше тақырыпшаларға 

бөлінген.  Ғылым және оқу пәні ретіндегі қазіргі жайы (қазіргі жайы дегенде, оқу құралы 

шыққанға дейінгі), оның басқа ғылым салаларымен ара қатынасы, ономастиканың 

ғылым саласы ретіндегі өзекті мәселелері, ономастикалық лексиканың ерекшеліктері, 

жалқы есімдердің семантикасы, жалқы есімдердің қызметі, ономастикалық кеңістік, т.б. 

теориялық материалдар қамтыды. Оқу құралында он үш практикалық сабақтың 

тапсырмалары мен өзіндік жұмыс тапсырмасы беріледі. Г.Мәдиева., С.Иманбердиева., 

Д.Мәдиева авторлығымен 2016 жылы шыққан «Ономастика: зерттеу мәселелері» оқу 

құралының кіріспесінде : «Аталмыш оқу құралы Г.Б.Мәдиеваның «Теория и практика 

ономастики» атты кітабы негізінде нақтыланып, толықтырылып жасалды» делінген [ 

4,6]. Жоғарыда атап өтілген оқу құралы мазмұны «Ғылыми зерттеу тақырыптары, 

Ономастиканың қысқаша сөздігі, жалқы есімдер кестесі, Жалқы есімдер туралы 

айтылымдар, Сөзжұмбақ, Жалқы есімдер туралы жұмбақтар, Жалқы есімдердегі 

жұмбақтар, Мақал-мәтелдердегі жалқы есімдер, Жалқы есімдердегі мақал-мәтелдер» 

атты қосымшалармен толықтырылған. Аталған оқу құралдарынан өзге жоғары оқу 

орындары студенттеріне арнайы  жазылған оқулықтар мен оқу құралдары жоқ десек, 

қателеспейміз. Өкінішке орай, оқу құралы болғанымен, ономастика жоғары оқу 

орындарында оқытылмады. Ономастика жеке пән ретінде оқытылмағандықтан, оқулық, 

оқу құралдарының қажеттілігі болмады. Оқу бағдарламасы, оқу-әдістемелік кешен, 

дидактикалық материалдары жоқ, сәйкесінше, оқыту әдістемесі дұрыс жолға 

қойылмаған.     

«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасында туған жер, туған ел, ұлы 

даланың табиғаты, салт-дәстүрі негізінде жас ұрпақты патриотизмге тәрбиелеу 

керектігіне баса назар аударылған. Ал қазақ ономастикасы - осы ретте таптырмайтын  

тәрбие, тәлім көзі. Ономастика - «ұлттық идеяны» қалыптастырудағы құнды фактор. 

«Жалқы есім қоғамда болып жатқан барлық өзгерістерден көрініс береді, тарихи 

реалийлерді өзіне жинақтап сақтайды. Олар, негізінен, тілдің көне қалпынан бастап 

көрініс береді.Жалпы есімдерде жасырын сақталған көптеген фактілер жалқы есімді 

талдау барысында ашылуы мүмкін, себебі соңғысы өте көне болып есептеледі.» [5,9]. 

«Атау белгілі бір қауым ішінде практикалық қатынасты тізуі үшін индивидтік атау 

қызыметіне ғана ие болмайды, сонымен бірге, олпрдың мәдени жағдайынан күрделі 

түрде көрініс береді және сақтайды» [6,3].  Атау- өркениет,  мәдениет, тарих  нышаны. 

Сондықтан атау – ел тарихы, «халықтың өткендегі ата – бабаларынан бермен қарай 

бастан кешкен не бір сапырылысқан болмыс, танымның ең бір талмау тұсы сол халық 

авторлығымен қойылған елді мекен, жер атаулары деп қаралады» [7,368]. Бойында бүкіл 

бір елдің тарихы мен болмысын сақтаған ана тілі бірліктерінің сыр – сипатын, тарих 

қыртысында, жаңа қолданыстар көлеңкесінде  қалып келген жалқы есімдерді ономастика 

ғылымы негізінде болашақ қазақ тілі мен әдебиетінің мамандарына оқыту арқылы, 
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таныту арқылы мектеп оқушыларына білім беру мүкіндігі туары анық.   Сондықтан 

ономастиканы  оқу орындарында оқыту- осы күннің талабы. Екіншіден, Елбасының 

«Рухани жаңғыру (Туған жер) Ұлы даланың жеті қыры» мақаласында айқындалған 

міндеттерге  қол жеткізуді жүзеге асыратын - мектепке баратын болашақ  маман. ҚР 

білім және ғылым министрлігінің нұсқауы бойынша республиканың орта мектептерінде 

2018-2019 оқу жылынан бастап, «Өлкетану» курсының оқытылуы міндеттелді әрі бұл 

пәнді жүргізу тарих және қазақ тілі мен әдебиетінің мұғаліміне жүктелген. Ал қазақ 

ономастикасын  пән ретінде оқып, ономастика ғылымының әлеуметтік лингвистикалық 

мәнін түсінген; ономастикалық бірліктердің лексика-грамматикалық, семантикалық, 

этимологиялық  сипатын  танып, ажырата білетін; ономастиканың халық тілін, ділін, 

тарихын танытудағы рөлін түсіндіре алатын; ономастикалық  бірліктердің ел танудағы 

қызметін анықтай және оқушы тәрбиесінде пайдаланатын құзіреттіліктер 

қалыптастырмаған маман аталған курсты толыққанды жүргізуі мүмкін емес. 

Жоғарыда аталғандарды ескере отырып, кезек күттірмейтін міндеттер 

айқындалды. Біріншіден, ономасиологияны оқытудың әдіснамасын (философиялық, 

педагогикалық, психологиялық негіздерін) жасау; Екіншіден, білім мазмұнын анықтау: 

оқу бағдарламасын жасау; Үшіншіден, жоғары оқу орындарында  таңдау курсын енгізу; 

Төртіншіден; оһытудың тиімді әдіс-тәсілдерін, педагогикалық шарттарын анықтау; 

қалыптастыратын құзіреттілік жүйесін жасау; Алтыншыдан, пәннің оқу құралын, 

оқу-әдістемелік кешенін жасау. 

Қорыта келгенде, тарихи реалийлерді бойына сақтап кеген ономастикалық 

бірліктер мектептен бастап оқытылса, білім мен тәрбие  ұштасып, ұтарымыз мол болмақ. 
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Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа адамгершілік рухани 

тәрбие беру. Мемлекет басшысы жаһандану үрдісінде жастар саясатына ерекше көңіл 

бөліп, жастар – білім, ғылым, қоғамның қозғаушы күші деп айтқан болатын. Себебі 

жастар – кез келген  мемлекеттің келешегі. Адамзат алдында тұратын ұлы мұрат-

міндеттердің ең бастысы – өзінің ісін, өмірін жалғастыратын салауатты, саналы 

ұрапқ тәрбиелеу. Сондықтан да қазіргі заман сұранысына сай студенттерді рухани-
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адамгершілікке тәрбиелеуде, тәрбиенің мақсатына, мазмұнына, формалары мен 

әдістеріне өзгерістер енгізу қажет екендігі анықталды. Бұл мақсатты жүзеге асыру 

үшін білім берудің мазмұны студенттерге тек белгілі бір білім, іскерлік, дағдылар 

жиынтығын меңгертіп қана қоймай, студент тұлғасын дамытып, өмірлік мәселелерді 

өз бетімен және оңтайлы шешуге, тұлғаның өзін-өзі анықтауына, өзін-өзі тәрбиелеуіне 

мүмкіндік беріп, тәрбие мен ғылымды біртұтас байланыстыра алуы тиіс.  Қазіргі жас 

буын – болашақтың азаматтары. 

Тірек сөздер: рухани жаңғыру, адамгершілік, жастар, мемлекет, тәрбие, 

отбасы, келешек, қоғам, ұстаз, бағдар, құндылықтар;  

 

Проблема современного образования – нравственное воспитание 

подрастающего поколения. Глава государства подчеркнул политику в процессе 

глобализации, отметив, что молодежь является движущей силой образования, науки и 

общества. Потому что молодежь – это будущее любого государства. Основная миссия 

человечества – построить здоровое, сознательное поколение, которое продолжит его 

дело и жизнь. Поэтому необходимо внести изменения в духовное и человеческое 

воспитание учащихся, цель, формы и методы воспитания. С этой целью содержание 

образования должно позволять студентам не только приобретать определённый набор 

знаний, навыков, умений, но и развивать личность и самореализацию в жизни и уметь 

интегрировать образование и науку. Современное поколение – граждане будущего.   

Ключевые слова: взгляд в будущее, нравственное воспитание, молодежь, страна, 

воспитание, семья, будущее, общество, учитель, направление, ценности;  

 

The problem of modern education is the moral education of the younger generation. The 

head of state emphasized the youth policy in the process of globalization, saying that youth is 

driving force of education, science and society. The maim mission of mankind is to build a 

healthy conscious generation that will continue its work and life. Therefore it is necessary to 

make changes in the spiritual and human education of students, the purposes, forms and 

methods of education. To this end, the content of education should allow the students not only 

to acquire a certain set of knowledge, skills but also to develop a personality and self-

actualization of life and should be able to integrate knowledge with science.  The modern 

generation – citizens of the future.  

Key words: a look into the future, humanity, a youth, a country, an upbringing, a family, 

a society, the future, a teacher, a direction, values.  

 

Қай заманда болмасын адамзат баласы  рухани-адамгершілік қасиеттерді жоғары 

бағалаған. Ұрпақ тәрбиесі  – келешек қоғам тәрбиесі. Сол келешек қоғам иелерін жан-

жақты жетілген, ақыл-парасаты мол, мәдени-ғылыми өрісі озық етіп тәрбиелеу біздің 

қоғам алдындағы борышымыз. Қазақстан Республикасының білім беруді дамыту 

тұжырымдамасында «Білім берудің мақсаты – жылдам өзгеріп отыратын дүние 

жағдайларында алған терең білімнің, кәсіби дағдыларының негізінде еркін бағдарлай 

білуге өзін-өзі дамытуға, адамгершілік қасиеттерін бойға сіңірген жеке тұлғаны 

қалыптастыру» делінген. [4].  Жаңа кезеңдегі білім берудің өзекті мәселесі жас ұрпаққа 

адамгершілік рухани тәрбие беру. Мемлекет басшысы жаһандану үрдісінде жастар 

саясатына ерекше көңіл бөліп, жастар – білім, ғылым, қоғамның қозғаушы күші деп 

айтқан болатын. Себебі жастар – кез келген  мемлекеттің келешегі. Адамзат алдында 

тұратын ұлы мұрат-міндеттердің ең бастысы – өзінің ісін, өмірін жалғастыратын 

салауатты, саналы ұрапқ тәрбиелеу. «Ғылымда ілгері ұмтылғанмен, адамгершілігі ақсап 

жатса, ондай адамның алға басуынан гөрі, кері кетуі тезірек»,- деп грек елінің ұлы 

ғалымы Аристотель айтқан екен. Алайда, рухани-адамгершілік тәрбие адам бойында туа 

біткен қасиет емес. Адамның ішкі дүниесінде қалыптасатын қасиет. Ол ең алдымен 
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отбасында, сосын сыртқы ортада қалыптасу барысында пайда болатын мінез, қарым-

қатынас. Рухани құндылықтар тұлғаның даму өзегі болып табылады. Қазақ халқының 

әлеуметтік өмірінде үлкенді сыйлау ұлттық дәстүрге айналған. Халқымыздың тәлім-

тәрбиелік мұрасына үңілсек, ол адамгершілікті, қайырымдылықты, мейірбандықты 

дәріптейді.  Сонымен қатар, рухани құндылықтар адамның өмірдегі өз орнын табуға 

және рухани әлемінің дамуына себепші болатын, тұлғаның жетіле түсуін қамтамасыз 

ететін, дүниенің күрделі құрылымын түсіндіретін рухани даму өзектері, идеялары.  

Елбасы «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында «Егер жаңғыру елдің 

ұлттық-рухани тамырынан нәр ала алмаса, ол адасуға бастайды» деп ұлттық 

жаңғырудың негізгі алғышарттарын айқындап берген болатын. [3]. Олай болса  

жастардың бойына рухани-адамгершілік қасиеттерді сіңіру – жоғары мектеп 

педагогтарының басты міндеті. Білім алушыларды тәрбиелеуге педагог тұлғасының 

рөлін бағалау қиын. Алайда, студенттің бойына рухани-адамгершілік құнды қасиеттерді 

сіңіріп, өз-өзіне сенімділікті тәрбиелеуде толық мәнді педагогтар шешуші рөл атқарады. 

«Бүгінгі білімді студент – ертеңгі білікті ұстаз» деген ұстаным мен еңбек етіп келе 

жатқан оқу орнында өте өзекті, берік бағыты. Осы бағытта колледж қабырғасында 

тұрақты жұмыстар жүргізіліп келеді және келешекте де жалғасын таба бермек.  

Еліміздегі қазіргі жастардың ұстанымына байланысты келешектегі идеясы өзекті 

қағидалары – рухани-адамгершілік құндылықтар қажеттілігі. Мұндағы алға қойылған 

басты мақсат – бүгінгі таңдағы жастардың білімі мен тәрбиесінде кездесіп жатқан 

кемшіліктерді жойып, тәуелсіз мемлекет құруда еліміздің әрбір азаматын, әсіресе 

студент жастарды өзінің қоғамдағы орнын саналы түсінетін және ел экономикасының 

бүгінгі сұранысына жауап беретін, жан-жақты дамыған, білімді, сауатты, рухани-

адамгершілік қасиеттерге бай, өнегелі тұлға ретінде қалыптастыру. «Рухани жаңғыру» 

мемлекеттік бағдарламасының да негізгі тәрбие бағыты – рухани-адамгершілік тәрбиесі 

болып табылады. [3] 

Әлемдік өркениет үлгісінде қарқынды түрде дамыған Қазақстан 

Республикасының саяси, экономикалық дағдарыс жағдайының тұрақсыздығы, 

тұрмыстағы күйзеліс, адамгершілік құндылықтарының құлдырауы, зорлық-зомбылық 

пен қатыгездіктің белең алуы, ақпарат желісінің ұлғаюы және тағы басқа ұлт санасын 

бұлдырататын келеңсіздіктер  студент жастардың адамгершілік тәрбиесіне кері ықпалын 

тигізуде. Сондықтан да қазіргі заман сұранысына сай студенттерді рухани-

адамгершілікке тәрбиелеуде, тәрбиенің мақсатына, мазмұнына, формалары мен 

әдістеріне өзгерістер енгізу қажет екендігі анықталды. Бұл мақсатты жүзеге асыру үшін 

білім берудің мазмұны студенттерге тек белгілі бір білім, іскерлік, дағдылар жиынтығын 

меңгертіп қана қоймай, студент тұлғасын дамытып, өмірлік мәселелерді өз бетімен және 

оңтайлы шешуге, тұлғаның өзін-өзі анықтауына, өзін-өзі тәрбиелеуіне мүмкіндік беріп, 

тәрбие мен ғылымды біртұтас байланыстыра алуы тиіс. Сондықтан да білім беру 

ошақтарының да көздеп отырған мәселесі осы.  

Жастар өміріндегі құндылықтарды сөз еткен кезде отбасы институтының рөлі 

ерекше екені анық. Отбасы –  адам баласын адамгершілік тұрғыдан дамытушы күрделі 

әрі тұтас жүйе. Жастар үшін отбасы әке мен анаға, олардың түсінігі мен қолдауына, өз 

«мен» дегенін жүзеге асыруға және тағы басқа әлеуметтік  және психологиялық 

қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін таптырмас орын. Сондай-ақ, қоғамда болып 

жатқан әлеуметтік, экономикалық, саяси өзгерістер ең алдымен отбасыға ықпал етеді. 

Шын мәнінде, отбасы саласында соңғы онжылдықта дәстүрлі рөлдің, көзқарастардың 

және стереотиптердің әлсіреуі байқалады.  Жас ұрпақтың бойына адамгершілік 

қасиеттерді сіңіру – ата-ана мен ұстаздардың басты міндеті. Адамгершілік әр адамға тән 

қасиет. Осы орайда қызығы мен қиындығы қатар жүретін ұстаздық мамандығының 

студент жастарға рухани-отбасылық тәрбие алуына, кәсіби кемелденуіне ықпал 

ететіндігін атап айтқым келеді. Сонау Ескендір Зұлқар Найынның ұстазы болған 
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Аристотель де, әлемнің екінші ұстазы атанған Әл-Фараби де, ұлы Қожа Ахмет Яссауи де 

ұстаз алдын көрген, ұстаздықтың алдында бас иген.  

Адам өмірі үшін жауапкершілік пен мойынға артылған ауыр жүкті сезіне отырып, 

еңбек етіп келе жатқан өзімнің ұстаздар династиясы саналатын отбасымның кішкене де 

болса жеткен жетістігін сөз еткім келіп отыр.  Отбасылар әулиетіміздегі  бес жанның 

өздері жұмыс атқарып келе жатқан білім ордасының жастар бойына адамгершілік 

қасиетін сіңірумен қатар, өз отбасымыздағы қанаттары қатаймаған, ізімізді 

жалғастырушы балаларымызға да тиісінше тәлім-тәрбие берудеміз. Себебі 

адамгершіліктің қайнар бұлағы – халқында, отбасында, олардың өнерлерінде, әдет-

ғұрпында екенін айқын түсінеміз. Жас ұрпақты имандылыққа, адамгершілікке тәрбиелеу 

үшін олардың ар-ұятын, намысын оятып, мейірімділік, кішіпейілділік, қамқорлық 

көрсету, адалдық, ізеттілік қасиеттерін бойына сіңіре білсек, осы қасиеттің берік ірге 

тасын қалағанымыз.  

Облыстық «Ұстаздар әулеті» байқауы, «Берекелі шаңырақ» номинациясы, 2019ж 

 

 
Адамгершілік тақырыбы – мәңгілік. Ол ешқашан  да ескірмейді. Адамның мәндік 

күші: әлемді танып білуде, өзін өзгерте білуінде. «Кісінің имандылығы кісі сыйлауынан 

көрінеді.  Әр адам адамгершілікті күнделікті тұрмыс-тіршілігінен, өзін қоршаған 

табиғаттан бойына сіңіреді. [2, 120 б]. Адамның ақыл-парасаты, мәдениеті мен тектілігі 

мінез-құлқынан байқалмақ», деп Мұхаммед Пайғамбар айтқандай адамгершілік негізі – 

мінез-құлық нормалары мен ережелерінен тұрады.  Өмірлік құндылықтар жүйесі 

тұлғаның мазмұндық тұсын анықтайды. Бұл жүйе жас адамның қоршаған ортаға, өзге 
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адамдарға, өз-өзіне қатысты көзқарасының негізін қалайды. Әрбір жас өзінің өмірлік 

қалыптасуын жеке әрі жауапты түрде таңдауы тиіс.  

Өскелең ұрпақты патриоттық тәрбиелеуге, азаматтық бірегейлікті дамытуға 

байланысты мәселелер көбіне елдің дамуы мен оның жастар саясатын жүргізуіне 

байланысты. Қазіргі кезде жас ұрпақты патриоттық сезімде тәрбиелеу, оларды 

отансүйгіш-азамат ретінде қалыптастыру проблемасы ерекше өзекті мәселеге айналды. 

Дәстүр мен инновация арасында, соның ішінде әлеуметтік-мәдени ортада тепе-теңдікті 

сақтау  ауадай қажет болып тұрған бүгінгі заманда осы мәселе аса маңызды. Қазіргі жас 

буын – болашақтың азаматтары. Адамгершілік құндылықтарын сақтау, халқымыздың 

мәдени дәстүрлерін қадірлеу, барлығы да жастардың қолында.  
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Мультимедиялық презентация сабақтың дидактикалық мақсатына барынша 

қолайлы әрі тиімді болып  келеді. Білімділік аспект: оқу материалын оқушының саналы 

игеруі. Дамытушылық аспект: оқушының танымдық, қорыта білу, талдау, салыстыру, 

шығармашылық қабілетін белсендіру, дамыту. Тәрбиелік аспект: ғылыми көзқарасын, 

өзіндік және топтық жұмысты ұйымдастыра білуге, өзара көмек көрсетуге 

тәрбиелеу. 

Тірек сөздер: ақпараттық-коммуникативтік технология, мультимедиялық 

презентация, инновациялық үрдіс, жаңа әдіс, өзгеріс, әдістеме, жаңашылдық, жаңа 

әдістеме құралы 

 

Мультимедийная презентация является наиболее удобной и эффективной для 

дидактической цели урока. Образовательный аспект: осознанное освоение учащимися 

учебного материала. Развивающий аспект: познавательный, обобщающий, анализ, 

сравнение, активизация, развитие творческих способностей учащихся. 

Воспитательный аспект: воспитание научного мировоззрения, умения организовать 

самостоятельную и групповую работу, взаимопомощи. 

Ключевые слова: информационно-коммуникативная технология, 

мультимедийная презентация, инновационный процесс, новый метод, изменение, 

методика, новизна, новый методический инструмент  

 

Multimedia presentation is the most convenient and effective for the didactic purpose of 
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the lesson. Educational aspect: conscious mastering of educational material by students. 

Developing aspect: cognitive, generalizing, analysis, comparison, activation, development of 

creative abilities of students. Educational aspect: education of scientific Outlook, ability to 

organize independent and group work, mutual assistance. 

Key words: information and communication technology, multimedia presentation, 

innovation process, new method, change, methodology, novelty, new methodological tool 

 

Бүгінгі ұлттық білім беру жүйесінде қазақ тілін оқытуда жаңа технологияларды 

сабақта қолдану- жаңа оқытудың заман талабы.  Осындай іргелі технологиялардың бірі 

– ақпараттық-коммуникативті технология болып табылады. Қазақ тілі сабақтарында жиі 

қолданылатын мультимедиалық технология. Оны сабақта қолдану сабақтың құрылымын 

өзгертпейді, негізгі кезеңдер сақталады, тек уақыт сипаттамасы өзгереді. Ынталандыру 

кезеңінің ұзаратындығын атау қажет. Бұл - оқушыны оқытуда білімін толықтыруға деген 

қызығушылығын, шығармашылық қабілетін арттырудың алғышарты. Мультимедиалық 

презентация аналитикалық ойлауды дамытады, сонымен қатар, презентацияның 

көмегімен оқушының танымдық қызметін ұйымдастырудың әр түрлі формаларын 

қолдануға болады: фронтальды, топпен, жеке. Сонымен, мультимедиалық презентация 

сабақтың үш мақсатына сәйкес келеді. 

Мультимедиялық презентация сабақтың дидактикалық мақсатына барынша 

қолайлы әрі тиімді болып  келеді: 

Білімділік аспект: оқу материалын оқушының саналы игеруі. 

Дамытушылық аспект: оқушының танымдық, қорыта білу, талдау, салыстыру, 

шығармашылық қабілетін белсендіру, дамыту. 

Тәрбиелік аспект: ғылыми көзқарасын, өзіндік және топтық жұмысты 

ұйымдастыра білуге, өзара көмек көрсетуге тәрбиелеу.[3] 

Инновациялық үрдістің негізі – жаңалықтарды қолдану, жүзеге асырудың 

қызметі.  

Инновация мәселелерін өз еңбектерінің арқауы етіп жүрген бірқатар 

ғалымдардың еңбектерін, жазған анықтамаларын қарастыра отырып, талдай келе, бұл 

ұғымды белгілі уақыт арасында жаңашыл идеяны қайта қарау, жаңалау деп айтқан жөн. 

Осыларды негізге ала отырып, инновацияны «жаңалық», «жаңа әдіс», «өзгеріс», 

«әдістеме», «жаңашылдық», ал инновацияылық үрдісті «жаңа әдістеме құралы» ретінде 

ұғынатын боламыз.  

Сонымен қатар, инновация білім деңгейінің көтерілуіне жағдай туғызады. Кейінгі 

кезеңде ғалымдар өз зерттеулерінде оқу-тәрбие ісіне жаңалықтарды енгізіп тарату 

мәселесін қарастырады. Мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқыту үрдісін 

ұйымдастыру педагогикалық технологияны ендіруді талап етеді. Ал жаңа педагогикалық 

технологияның түрі, қолдану ерекшелігі, одан туындайтын мәселелер әлі де зерттеуді  

қажет етеді.[2]    

Инновация құрамы әдіс, процесс ретінде әлдебір жаңалық енгізу болып табылады 

дегенді айттық. Жаңашылдық адамдардың кәсіптік қызметінің бәріне тән болғандықтан 

ол зерттеу мен талдаудың  және тәжірибеге енгізудің нысанына айналған. Сонымен қатар  

жаңашылдық  өздігінен пайда болмайды, сондықтан ол ғылыми ізденістің, тұтас 

ұжымның атқарған белсенді іс - әрекетінің нәтижесі ретінде көрінеді.   

Инновация мәселелерімен айналысып жүрген бірқатар ғалымдардың еңбектерін, 

жазған анықтамаларын қарастырып, талдай келе бұл ұғымның түп – төркінін белгілі 

уақыт аралығындағы жаңашыл идеяны қайта қарау, жаңалау деген тұжырымдама 

жасауға болады.  Жаңа ұғым, яғни бұрынан келе жатқан белгілі сөздердің байланысы 

арқылы дамып, байырғы сөзге ұқсас жаңа сөздер жасалып отыратыны белгілі.[4]  

Инновация ұғымы көпшілік жағдайда техникалық өндіріске қатысты қолданылып 

келгенмен кейінгі жылдары педагогикалық әдебиеттермен білім беру тәжірибесінде 
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кеңінен көрініс тауып отыр.  

Педагогикалық процесте инновация оқыту мен тәрбиенің тәсілдері, түрлері 

мақсаты мен мазмұнына, мұғалім мен оқушының бірлескен қызметін ұйымдастыруға 

жаңалық енгізу деген ұғымды танытады.[3]  

Мультимедиа - бұл қарқынды дамып келе жатқан, өзіне теледидарлық 

кескіндеудің және стереодыбыстық бейнелілігі мен нақтылығын дербес компьютердің 

интерактивтік (үздіксіз әрекеттесу) мүмкіндіктерімен біріктірген ақпараттық 

технология. Мультимедиа құралдары  деп бірыңғай басқару элементі - компьютермен 

жалпы негізде өңделетін өзара байланысты мәтіндік, графикалық, көру (визуалдық) және 

дыбыстық деректердің комбинациясын (үйлесуін) атайды. Мультимедиа құралдары 

белгілі бір жолмен ғана жүруге мәжбүр етпейді. Керісінше, дербес жолды таңдауға 

мүмкіндік береді Қазіргі заманғы құралдар деректерді өңдеу, телекоммуникация мен 

тұрмыстық электроника сияқты бір кездерде бір-бірінен алшақ болған салаларды 

біріктіруге мүмкіндік береді. Интерактивті  іс-әрекеттің жаңа деңгейі сұхбаттасу 

процесінде адамға компьютерлік техника дамуының бұдан бұрынғы кезеңдерімен 

салыстырғанда неғұрлым кең көлемді және жан-жақты ақпарат алуға мүмкіндік береді. 

Бұл өз кезегінде бүкіл адамзаттың тұрмыс және еңбек жағдайларын  шын мәніндегі 

революциялық қайта өзгерістерге жеткізіп отыр.[1,3] 

Оқытуда негізгі акцент оқушының жаңа білімді қабылдауына, саналы игеруіне, 

ізденуіне жұмсалған. Мұндай әдістемені оқушы ауырып сабақ босатқанда немесе 

тапсырманы орындап үлгермеген жағдайда қолдану ыңғайлы. Бұл жағдайда оқушылар 

информатика кабинетіне сабақтан кейін келіп, аяқталмаған тапсырманы толық 

орындауға болады. Және керісінше, сабақ уақытында өз тапсырмаларын орындап 

болғандар басқа оқушыларды тоспай, келесі бөлімге ауыса беруіне болады. Осылайша, 

оқушының жеке жұмыс істеу тәртібіне байланысты барлығы жақсы нәтижеге қол 

жеткізеді. Мультимедиалық қосымшалар осындай жұмыстарды ұйымдастыруға 

көмектеседі және бірнеше көмекші тақырыптарды өзіне кірістіре береді. Бұл жағдайда 

өз бетімен білім алуға, оқушының басқалардан ілгері озуына да болады. Презентация 

күрделі, салалы түрде болады. Тапсырмаларды дұрыс орындай отырып, келесі кезеңге 

өту қажет.[2] 

Сонымен, сабақта ақпараттық-коммуникатвитік технологияны қолданудың 

тиімді жақтары айтарлықтай көп. Атап айтсақ, АКТ қолдану қазақ тілі сабағының 

мазмұнын байытып, жаңа сабақты түсіндіру барысында, сабақты қорыту кезінде тиімді. 

Осылайша оқу процесінің тиімділігі артпақ. 
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В данной статье приведены  результаты проведенных исследований, где авторами 

разработаны элементы проектирования учетной политики для целей управленческого 

учета. Целью разработки учетной политики является создание комплекса 

взаимосвязанных между собой документов, обеспечивающих единство методики при 

организации и ведении бухгалтерского, налогового и управленческого учета на 

предприятиях, повышение достоверности и качества всех видов отчетности, 

предоставление оперативной и полезной информации руководству компании для 

принятия правильных управленческих решений. 

Ключевые слова: учетная политика, управленческий учет, организационный 

аспект, технический аспект, методический аспект, счета, принятие управленческих 

решений 

 

Бұл мақалада жүргізілген зерттеулердің нәтижелері келтірілген, онда авторлар 

басқару есебінің мақсаттары үшін есеп саясатын жобалау элементтерін әзірледі. Есеп 

саясатын әзірлеудің мақсаты кәсіпорындарда бухгалтерлік, салықтық және басқару 

есебін ұйымдастыру және жүргізу кезінде Әдістеменің бірлігін қамтамасыз ететін 

өзара байланысты құжаттар кешенін құру, есептіліктің барлық түрлерінің дұрыстығы 

мен сапасын арттыру, дұрыс басқару шешімдерін қабылдау үшін компания басшылығына 

жедел және пайдалы ақпарат беру болып табылады. 

Тірек сөздер: Есеп саясаты, басқару есебі, ұйымдастыру аспект, техникалық 

аспект, әдістемелік аспект, шоттар, басқару шешімдерін қабылдау. 

 

This article presents the results of studies where the authors developed elements of the 

design of accounting policies for management accounting. The goal of developing an accounting 

policy is to create a set of interrelated documents that ensure the uniformity of methods in 

organizing and maintaining accounting, tax and management accounting at enterprises, increase 

the reliability and quality of all types of reporting, provide operational and useful information to 

company management to make correct management decisions. 

Key words: accounting policy, management accounting, organizational aspect, technical 

aspect, methodological aspect, accounts, management decision making 

 

Правильно составленная учетная политика для целей управленческого учета 

помогает организации разработать стратегию развития бизнеса и способствует принятию 

адекватных и качественных управленческих решений. 

На выбор и обоснование учетной политики по управленческому учету решающее 

влияние оказывают те же факторы, что и на учетную политику для целей бухгалтерского 

финансового учета (организационно-правовая форма организации, отраслевая 

принадлежность, вид деятельности, масштабы деятельности, управленческая структура 
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организации и структура бухгалтерии финансового и управленческого учета, финансовая 

стратегия организации, материальная база, степень развития информационной системы в 

организации, в том числе управленческого учета, уровень квалификации работников, 

занимающихся управленческим учетом). Кроме того, принимают во внимание задачи, 

которые определены для бухгалтерского управленческого учета, уровень его развития в 

организации, наличие обоснованных норм и нормативов использования ресурсов, 

действующие и планируемые к внедрению системы контроля использования ресурсов, 

системы материального стимулирования работников за конечные результаты их 

деятельности и другие особенности деятельности организации. 

Следует отметить, что в настоящее время отсутствует единая методика 

формирования управленческой учетной политики. Поэтому при ее разработке считаем 

рациональным применять правила предоставления информации, удобные для внутренних 

пользователей экономического субъекта, а также исходя из требований действующих 

законодательных актов.  

Для сельскохозяйственных организаций разработаны и утверждены Методические 

рекомендации по разработке учетной политики в сельскохозяйственных организациях, где 

учетная политика - это документ, ежегодно составляемый главным бухгалтером 

(бухгалтером) и утверждаемый руководителем организации. Он должен содержать 

основные правила ведения организацией бухгалтерского и налогового учета [4].  

Рекомендации состоят из 3 разделов: 1) общие положения; 2) учетная политика для 

целей бухгалтерского учета; 3) учетная политика для целей налогового учета. Содержат 

подробное описание процесса формирования учетной политики для целей бухгалтерского 

и налогового учета на сельхозорганизациях. Следует отметить, что в данных 

рекомендациях присутствует понятие управленческого учета, включены предложения по 

применению методов «Директ-костинг» и «Стандарт-кост», внутренней управленческой 

отчетности и порядок организации внутреннего контроля, однако представлены не все 

возможности управленческого учета. Данный факт, а также изучение различных мнений 

авторов дают основание для уточнения понятия учетной политики для целей 

управленческого учета и разработки её структуры в качестве отдельного локального 

документа организации.  

Придерживаясь мнения таких ученых экономистов как Вахрушиной М.А., [1] 

Кондракова Н.П., [5] Ляльковой Е.Е. [2,3] и других, рекомендуем при формировании 

управленческой учетной политики использовать за основу формат учетной политики для 

целей финансового учета.  

Ключевым этапом организации управленческого учета на предприятии является 

разработка элементов учетной политики для целей управленческого учета. Вместе с тем, 

к его элементам относятся: определение организационно-финансовой структуры 

предприятия и выделение центров ответственности; классификация затрат по 

направлениям; постановка системы бюджетирования на предприятии; формирование 

системы внутренней управленческой отчетности; автоматизация учетно-аналитических 

процедур, управленческий контроль и анализ. Практическая реализация перечисленных 

элементов возможна при соответствующем организационно-техническом обеспечении. В 

результате этого нам кажется целесообразным выделение следующих аспектов: 

организационный, технический и методический.  

Организационный аспект учетной политики должен включать в себя вопросы, 

связанные с построением службы управленческого учета, ее взаимодействия с другими 

подразделениями и иные организационные вопросы формирования среды для подготовки 

информации в целях принятия внутрифирменных управленческих решений и контроля за 

их выполнением. 

В рамках технического аспекта учетной политики предложено рассматривать 

совокупность средств и приемов, используемых организацией при ведении 
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управленческого учета. В частности, следует предусмотреть порядок управленческого 

документооборота (и взаимодействия подразделений бизнеса), прописать рабочий план 

счетов, а также определить основные элементы управленческой отчетности (состав 

отчетов, формат представления, сроки формирования и т. д.). 

Методический аспект раскрывает природу отдельных объектов учета, а именно: 

определение даты получения дохода, способы начисления амортизации по основным 

средствам и нематериальным активам, способы оценки израсходованных материалов и др.  

Считаем, что методический раздел учетной политики для целей управленческого 

учета не должен повторять положений учетной политики для целей финансового и 

налогового видов учета. Большее внимание стоит уделить, во-первых, вопросам, в 

которых методы подготовки информации могут различаться, во-вторых, способам 

калькулирования себестоимости реализуемой продукции, планированию затрат и 

контролю за использованием средств, в-третьих, разработке и учет нефинансовых 

показателей. 

 

Таблица 1 - Положения учетной политики для целей управленческого учета 

 

Элементы учетной 

политики 

Внутренний документ Содержание документа 

Организационный аспект 

Управленческая структура 

Положение об 

управленческой 

структуре организации 

закрепляет схему 

организационной 

структуры основных 

организационно-

производственных и 

управленческих 

подразделений, их 

функции и направления 

деятельности. Содержит 

регламент механизма 

обеспечения 

взаимодействия, 

координации и контроля 

деятельности служб и 

подразделений 

Финансовая структура 

Положение о финансовой 

структуре 

разработка номенклатуры 

мествозникновения 

затрат и центров 

ответственности по 

затратам, продажам, 

прибыли и инвестициям 

Бюджетная структура 

Положение о 

бюджетировании 

состоит из положений, 

фиксирующих общие 

правила и принципы 

бюджетирования, 

разработки структуры 

главного бюджета 

организации и 

регламентов 

бюджетирования 

Структура службы Положение о службе закрепляет структуру 
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управленческого учета управленческого учета аппарата 

управленческого учета, 

должностные инструкции 

сотрудников, 

мероприятия по 

повышению 

квалификации, графики 

выполнения учетно-

аналитических работ; 

Технический аспект 

Рабочий план 

счетов 

Рабочий план счетов 

управленческого учета 

формируется на базе 

плана счетов 

бухгалтерского учета – 

это обобщение данных о 

процессах формирования 

издержек производства и 

обращения, стоимости 

готовой продукции, а 

также процессах ее 

реализации 

Взаимосвязь 

управленческого учета с 

финансовым 

  

Технология обработки 

учетной информации 

  

Структура и формы 

управленческой 

отчетности, порядок 

представления 

  

График документооборота 

График 

документооборота 

разработка перечня 

документов для учета 

совершившихся и 

будущих фактов 

хозяйственной 

деятельности 

Обеспечение сохранности 

и конфиденциальности 

информации 

  

Методический аспект 

Методы оценки активов и 

обязательств 

  

Способы начисления 

амортизации основных 

средств и нематериальных 

активов 

  

Выбор способов 

группировки, списания 

затрат и метода учета 

затрат на производство и 

калькулирование 

себестоимости продукции 
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Классификация затрат для 

целей управленческого 

учета 

Положение о составе 

затрат в разрезе статей 

калькуляции 

содержит разработку 

классификатора по 

объектам учета затрат, 

носителям затрат, 

объектам 

калькулирования, 

порядка их применения. 

В нем закрепляется 

порядок формирования 

информации о базах 

распределения косвенных 

расходов, разработки 

структуры и состава 

статей смет и 

калькуляций, обобщения 

информации о 

возможностях 

применения тех или иных 

методов ценообразования 

Структура и состав 

косвенных расходов, 

способ и база 

распределения между 

объектами учета и 

калькулирования 

  

Выбор варианта сводного 

учета затрат на 

производство 

  

Оценка незавершенного 

производства 

  

Бюджетирование и 

внутренняя отчетность 

Положение о внутренней 

управленческой 

отчетности и об 

управленческом анализе 

фиксирует состав и 

структуры бюджетов, 

формирование реестра 

управленческих отчетов, 

порядка их 

формирования. 

 

Далее рассмотрим более подробно основные элементы учетной политики для целей 

управленческого учета: 

‒ номенклатура счетов управленческого учета: счета управленческого учета в 

рамках единой, созданной на определенной методологической основе номенклатуры, 

представляют собой основу управленческого учета на предприятии; 

‒ порядок признания доходов предприятия: данный порядок устанавливает общие 

принципы признания доходов при реализации, начисление выручки при внутренней 

передаче продукции, определения выручки при долгосрочных работах; 

‒ порядок оценки обязательств: раздел по оценке пассивов включает в себя правила 

учета обязательств, принципы перераспределения активов, пассивов и капитала, создания 

фондов и резервов на предприятии, кредиторской задолженности; 

‒ порядок определения расходов предприятия: устанавливает принципы учета всех 

видов расходов предприятия; 

‒ порядок оценки активов: данный раздел включает описание методов признания и 
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оценки имущества, запасов, капитала и т.д., способ переоценки, начисление амортизации 

экономически целесообразными методами, учѐт дебиторской задолженности; 

‒ ответственность: регламентируются порядок и распределение ответственности за 

формирование, изменение и контроль применения управленческой учѐтной политики; 

‒ порядок выделения прямых и косвенных затрат подразделений: устанавливаются 

принципы распределения накладных расходов. 

Связующим компонентом основных блоков системы управленческого учета 

должна выступить организация управленческого документооборота. 

Управленческий документооборот предпочтительно организовывать по уровням 

управления и сегментам бизнеса. 

Каждый элемент учетной политики в целях управленческого учета должен 

подкрепляться внутренним локальным актом. Примеры внутренних документов, 

регулирующих управленческий учет, приведены в таблице. 

По мнению современных авторов, целесообразно формировать единую учетную 

политику, состоящую из следующих частей: 

- учетная политика для целей бюджетного (бухгалтерского) учета; 

- учетная политика для целей налогового учета; 

- учетная политика для управленческого учета. 

Каждый из разделов опирается на общепризнанные аспекты учетной политики: 

методический, организационный, технический. 

Существование трех видов бухгалтерского учета (финансового, управленческого, 

налогового) призвано в максимальной степени удовлетворять интересы различных групп 

пользователей учетной информации. Принципы их ведения существенно отличаются друг 

от друга, что определяет необходимость формирования самостоятельной учетной 

политики применительно к каждому виду учета. 

Учетная политика для целей управленческого учета допускает максимальное 

количество альтернатив, так как применение управленческого подхода предполагает, что 

бухгалтер может выбирать неограниченное количество элементов. Экономическому 

субъекту при формировании элементов методического аспекта целесообразен системный 

подход и взаимоувязка вариантов бухгалтерского и налогового учета, бухгалтерского и 

управленческого учета. Для максимальной унификации разных систем учета необходимо 

в методическом аспекте принять порядок, находящий компромиссный вариант между 

этими видами учета.  

Таким образом, в современной экономической ситуации грамотно составленная 

учетная политика позволяет снизить различные затраты, способствует принятию 

эффективных управленческих решений, и является по своей сути элементом системы 

внутреннего контроля хозяйствующего субъекта. 
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Мақалада заманмен бірге өсіп-өркендеп, тамырын тереңге жайған барша 

қоғамның қауіпті дерті – сыбайлас жемқорлықтың мемлекетке тигізер қатері мен оны 

алдын алу шаралары қарастырылған. 

Тірек сөздер: сыбайлас жемқорлық, мемлекеттік саясат, парақорлық, 

экономикалық жағдай, мемлекеттік органдар, құқық бұзушылық, мемлекеттік 

қызметшілер. 

 

В статье приводятся пути решения коррупции, острой проблемы всего общества, 

которая растет с каждым днём и наносит большой вред государству. 

Ключевые слова: коррупция, государственная политика, взяточничество, 

экономическое положение, государственные органы, правонарушение, государственные 

служащие. 

 

The most dangerous thing in our society is a corruption, this article is about danger of 

corruption. 

Key words: partner corruption, government politics, corruption, economy, government 

authority, sivil servants. 

 

Қазақстан алғаш тәуелсіздік алғаннан бастап сыбайлас жемқорлықпен күрес 

саясатын қолға алып, қазіргі таңда бүкіл әлемдік қауымдастықтың белсенді мүшелерінің 

бірі болып отыр. Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев 2014 

жылы 2015-2025 жылға бекіткен сыбайлас жемқорлыққа қарсы Стратегия бүгінгі күні 

маңызы зор құжат болып есептелінеді. Мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

саясатының теңділігін арттыру, сыбайлас жемқорлықтың кез-келген жағдайына 

төзбеушілік ахуалын жасау,сол арқылы қоғамды жемқорлыққа қарсы қозғалысқа тарту 

осы құжаттың негізгі  мақсаты болып табылады[1].  

Мемлекеттік саясаттың маңызды, әрі басым бағыттарының бірі - сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрес екендігі бәрімізге мәлім.  Мемлекеттік саясаттың қатаң талабы 

– сыбайлас жемқорлықты болдырмай, онымен барынша күресу. Қазақстан 

Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңының 6-бабына сай 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті жүзеге асырушы органдар мен лауазымды адамдар 

өз құзыреті шегінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жүргізуге міндетті делінген. Қай 

мемлекет болмасын құқықтық жүйесінің негізгі принциптеріне сәйкес адалдықты және 

параға сатылмаушылықты, жауапкершілік пен ашықтықты көрсететін сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы күрестің тиімді де, үйлесімді саясатын жасауға тырысады[2]. 
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Қазақстан әлемнің өзге де көптеген елдері сияқты сыбайлас жемқорлықты жою 

және алдын алу бойынша мақсатты жұмыс жүргізіп келеді. Қазақстан Республикасы – 

жемқорлыққа қарсы заңнаманы қабылдап, осы мәселе бойынша халықаралық 

конвенцияларға қосылған ТМД бойынша алғашқы мемлекеттердің бірі[3].   

Елдегі сыбайлас жемқорлықтың деңгейі экономикалық дамуға кедергі келтіреді, 

инвестициялық климатқа теріс әсер етеді, елдің беделін түсіріп, Қазақстан 

Республикасымен ынтымақтастыққа халықаралық қызығушылықты төмендетеді. Осыған 

байланысты сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес - Қазақстанның мемлекеттік саясатының 

басты басымдығы болып табылады. Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік-экономикалық 

даму, нарықтық экономика құру, инвестициялар тарту процестерін баяулатады және 

демократиялық мемлекеттің саяси және әлеуметтік институттарына теріс әсер етеді, бұл 

елдің болашағына айтарлықтай қауіп төндіреді[4]. 

 «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заң талабының аясында 

жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер әр салада жүзеге асырылуда. Бүгінде халық парақорлық 

дертімен жиі бетпе-бет келеді. Сондықтан, кез келген ортада пара беру мен пара алудың 

жолын кесуде қоғам болып белсенділік танытуымыз керек. 

Парақорлық мемлекеттік органдардың тиісті қызмет атқаруына кері әсерін тигізіп, 

беделіне нұқсан келтіреді, заңды қағидаларды теріске шығарып, азаматтардың 

конституциялық құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына түрткі болады. Қазақстан 

Республикасының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңына сәйкес, 

сыбайлас жемқорлықпен күресті барлық мемлекеттік органдар мен онда қызмет атқаратын 

лауазымды тұлғалар жүргізуі тиіс. Мемлекеттік органдардардың, ұжымдардың, жергілікті 

өзін-өзі  басқару органдарының басшылары өз өкілеттігі шегінде кадр, бақылау, заңгерлік 

және өзге де қызметтерін тарта отырып, заң талаптарының орындалуын қамтамасыз етуге 

міндетті[5]. 

Бүгінгі таңда жeмқорлық cаяcатта ғана eмec, срнымен қатар экономика жәнe 

баcкару элиталарында да кeңінeн таралып отыр. Бұдан аңғаратынымыз, құқық қорғау 

органдары инcтитуционалды жeмқорлықпeн күрecудe әлcіздік танытуда. Жeмқорлық пeн 

оны тудыратын жағдайлар eкі жақты болып табылады. Біріншідeн, жeмқорлықты 

тeрeңдeтeтін жағдайлар туындаcа, eкінші жағынан маcштабты жeмқорлық баcым түcіп 

оларды шeшудің өтпeлі кeзeңін туғызады. Бұл жағдайлар мынадай міндeттeрді 

туындатады: біріншідeн, жeмқорлықтың пайда болуына әceр eтeтін жағдайлармeн күрec 

жүргізу арқылы жeмқорлықты азайту жәнe дамуына кeдeргі жаcау; eкіншідeн, бұл 

проблeмаларды шeшудe құқық қорғау органдарымeн бірлece әрeкeт eту[6]. 

Мемлекеттік қызметшілердің сыбайлас жемқорлыққа және осы тұрғыдағы құқық 

бұзушылықтарға бой алдыруының себебі сан алуан. Оған ең алдымен қызметшілердің 

білім деңгейінің, әдептілік ұстанымының төмен болуы әсер ететін болса керек. Кей 

мемлекеттік қызметшілердің құқық бұзушылыққа немқұрайлылық танытуы, кәсіби 

әдептілігінің жетіспеуі де, жеке басының қамын ойлауы да парақорлықтың  кеңеюіне 

септігін тигізуде. Сондай-ақ, кейбір мемлекеттік орган басшыларының сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы заң талаптарын атқаруда ынта танытпай, жұмыс жүргізбеуі де 

жемқорлықтың тамырын тереңдете түседі. 

Сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу үшін халықтың құқықтық 

сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру жұмысының деңгейі мен сапасын арттыру 

керектігінің маңызы зор. Халық өздерінің құқықтарын, өздеріне қарсы қандай да бір 

құқыққа қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда қандай іс-қимыл қолдану керектігінің нақты 

жолдарын толық білулері қажет. Конституциялық тәртіпті қорғау, сыбайлас 

жемқорлықпен күрес аясында тиімді, бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, 

мемлекет пен азаматтардың өмір сүруінің барлық салаларында сыбайлас жемқорлық пен 

оның көріністері деңгейін төмендету, қоғамның мемлекетке және оның институттарына 

сенімін нығайту бүгінгі күндегі басты мақсат болып табылады[7]. 
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Экономикалық және қоғамдық негіздерін жаңғырту, түбегейлі өзгертулер тұсында 

сыбайлас жемқорлық қашан да қоғамға қауіп төндіретіндей дәрежеге көтеріледі. Мұндай 

кезеңдерде жемқорлықтың шабуылын жеңілдететін мәселелер – экономиканың 

құлдырауы, азаматтық қоғамның билікке тәуелділігі, мемлекет институтының 

тиімсіздігі, заңнамалардың пәрменсіздігі тереңдей түседі. Сөйтіп, сыбайлас 

жемқорлықтың тамырына балта шабуға кірісу алдында оны туғызатын әлеуметтік – 

экономикалық жағдайларды барынша азайту қажет. Жемқорлыққа қарсы әрекет етудің 

оның көріністерімен курес жүргізумен аяқталмайтынын ұғыну аса маңызды. Мұндай 

күрес қашан да қоғам мен мемлекет өмірінің барлық жақтарын реттеп отырумен тығыз 

байланысты. Алайда, жемқорлардың өз күштері арқылы жемқорлықпен күрес жүргізуі  

мағынасыздық деген қорытынды туындайды. 

Айналасындағы салауатты, таза және сау ортаны шарпып, тыныс-тіршілігін 

тарылтатын, заңсыз әрекеттермен қоғамдық ортаның және мемлекеттік органдардың, 

ұйымдардың, дара кәсіпкерлердің, азаматтардың қызмет етуіне қатер төндіретін қауіпті 

дертті болдырмаудың тетігі халықтың өзінде. Әрине, сыбайлас жемқорлық сылып 

тастайтын сыртқы жара емес, бұл тамырын тереңге жайған, өзге сау органдарына да 

түсетін, тыныс-тіршілігін тарылтып, олардың толыққанды қызмет етуіне қатер төндіретін 

қауіпті кесел. Оны емдемес бұрын аурудың пайда болу, даму, таралу жолдарын біліп, 

дерттің қозуына қолайлы жағдай тууына жол бермеу керек. Ол үшін бұл ауруға қоғам 

болып қарсы тұруымыз қажет. 
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Тірек сөздер: жоо білім үдерісі,  модульдік оқыту технологиясы, пәнаралық 

сабақтастық,  жеке білім траекториясы, танымдық дербестік.  

 

В статье авторы определили показатели достаточной степени формирования 

познавательной самостоятельности студентов используя модульную технологию 

обучения профессиональной подготовки учителя начальной школы на основе 

осуществления межпредметной преемственности в вузе. 

Ключевые слова: образовательный процесс вуза, технология модульного обучения, 

межпредметный преемственность, индивидуальная образовательная траектория, 

познавательная самостоятельность. 

 

In the article, the authors determined the indicators of sufficient degree of formation of 

cognitive independence of students using modular technology of training, professional training 

of primary school teachers on the basis of inter-subject continuity in the University. 

Key words: the educational process of the University, the technology of modular 

learning, interdisciplinary continuity, individual educational trajectory, cognitive 

independence 

 

Қазақстан Республикасында өзінің ұлттық білім беру моделінің қалыптасу үдерісі 

білім беру парадигмасының өзгеруімен сүйемелденеді. «Білім туралы» Заңды, 2020 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру, 2030 жылға дейінгі кезеңге 

арналған ұзақ мерзімді әлеуметтік-экономикалық даму Стратегиясы, жоғары оқу 

орындарынан және кәсіби білім беру ұйымдарынан еңбек нарығының қажеттіліктеріне 

ұтқыр түрде реттелетін тәжірибелік-бағдарланған білім беру бағдарламаларын жасауды 

талап етті. 

Нарықтың осы қажеттілігі, сондай-ақ тез өзгеретін қоғамның жағдайы жоғары оқу 

орнының түлегінің дайындық сапасына өсіп келе жатқан барлық талаптарды қояды. 

Осындай талаптардың бірі Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесі үшін жаңа 

формациядағы педагогикалық бейіндегі мамандарды даярлау болып табылады.  

Мамандарды даярлау сапасына, оның ішінде білім беру саласына қойылатын 

талаптар Елбасының Қазақстан халқына "Қазақстан - 2050" Жолдауында белгіленген [1]. 

Белгіленген міндеттерді шешуде табыс көбінесе педагогикалық мамандық 

студенттерін оқытуды ұйымдастырудың инновациялық технологияларына байланысты, 

олардың бірі модульдік оқыту технологиясы болып табылады.  

Білім беру бағдарламаларын әзірлеудің модульдік технологиясының әдістемелік 

ресурсы белгіленген мәселені шешуге мүмкіндік береді, сондай-ақ екі диплом 

бағдарламасын, білім беру бағдарламаларын іске асырудың желілік түрін енгізу және 

студенттердің жеке білім траекторияларын қалыптастыру үшін айтарлықтай үлкен 

мүмкіндіктер береді. 

Сонымен қатар, білім беру қоғамдастығында бүгінгі күні ЖОО-да оқу үдерісін 

модулдік ұйымдастырудың мәнін түсінуде бірлік жоқ екенін атап өткен жөн. Ғылыми-

педагогикалық әдебиетте оқу, оқыту, пәндік, іс-әрекет, функционалдық және 

құзыреттілік - бағытталған модульдер, макро және микромодульдер және т.б. 

ажыратылады. 

Білім беру жүйесінде модулдік оқытуды жүзеге асырудың қолданыстағы 

практикаларын талдау - модулдің: 

- пәннің бір бөлігі (дидактикалық бірлік, бөлім, тарау, тақырып және т.б.), оны 

зерттеу белгілі бір бақылау түрімен аяқталады; 

- оқу пәні (бірнеше семестрге есептелген пән); 

- пәнаралық байланыстар негізінде біріктірілген ұқсас пәндер тобы; 

- білім берудің белгіленген мақсаттарына қатысты белгілі бір логикалық аяқтауы 
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бар білім беру бағдарламасының бөлігі; 

- дербес, формальды құрылымдық оқу бірлігі, оның құрамына өзара байланысты 

және толық сипатталған оқыту нәтижелерінің кешені, сондай-ақ бағалаудың барабар 

өлшемдерінің жиынтығы (курстық бірлік) кіреді. Әрбір курстық бірлікке кредиттердің 

тең саны немесе оған еселік саны сәйкес келеді. 

Философиялық әдебиеттерде сабақтастық көп жағдайда терісті терістеу заңының 

диалектикалық тұрғыдағы көрінісі ретінде түсіндіріледі. Сондықтан сабақтастық 

оқытудың әрбір сатысында білімгерлердің жаңа оқу материалын түсіндіру түрлеріне, 

білімдері мен біліктеріне, әдістері мен тәсілдеріне және оны бекітуге бағытталған барлық 

жұмыстарға қойылатын талаптарды сипаттайды.. Сондай-ақ жоғары оқу орнында 

пәнаралық сабақтастықтың негізгі сипаттарының бірі – өзара байланысты құбылыстарды 

қайта жаңғырту, жүйелеу. 

Қазақстандық ғалымдар  К.Устемиров [2], Г.З.Сауытбекова [3], Ұ.Б.Төлешева [4], 

және тағы басқалар білім беру жүйесіндегі сабақтастық мәселесіне арналған еңбектерінде 

өзіндік бағыттары ұсынылған. К.Устемиров жалпы білім беретін мектеп оқушыларына 

технологиялық білім беру мазмұнының тұжырымдамасын әзірлеп,  орта білім беру 

жүйесінде технологиялық және бастауыш кәсіптік оқыту мақсаттарының, міндеттерінің, 

әдістерінің, нысандары мен құралдарының өзара байланысы мен технологиялық білім 

беру мазмұнының сабақтастығын қамтамасыз етудің дидактикалық шарттарын 

анықтаған. Г.З. Сауытбекова бастауыш сынып оқушыларының экологиялық білімдерінің 

сабақтастығын қалыптастыруға болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін дайындау 

әдістемесін әзірлеп, мектеп оқушыларының жас ерекшеліктерін ескере отырып, үздіксіз 

экологиялық білім берудің мазмұны, әдістері мен ұйымдастырушылық нысандарын 

бөліп көрсетті.  Ұ.Б.Төлешева оқушылардың танымдық қызығушылығын сабақтан тыс 

тәрбие жұмыстары арқылы қалыптастырудағы мектеп пен университет арасындағы  

сабақтастықты ғылыми-педагогикалық тұрғыдан негіздеп, әдістемелерін берген.  

Ресейлік ғалымдар Ш.И. Ганелин, С.М. Годник, Ю.А. Кустов және т.б. 

жұмыстарында педагогикалық ғылымдағы сабақтастықтың педагогикалық мәні, оның 

әлеуметтік-психологиялық мазмұны мен теориялық негіздері ашылады.  

Ғалымдар әр түрлі позицияларда оны бірыңғай тану жолы ретінде: дамыған оқу 

сипаттамасы, оқыту принципі, жалпыпедагогикалық принцип, әдіснамалық принцип, 

жалпыпедагогикалық заңдылық, дидактикалық шарт, білім беру әдістерінің жолын 

оңтайландыру, оқыту және тәрбиелеу тиімділігін арттыру құралдары, оқу-тәрбие 

процесінің сапасын арттыру факторы, пәнаралық байланыс және т.б. ретінде 

қарастырды. Жоғарыдағы зерттеулер бойынша оқытудың сабақтастық мәселесі ішкі 

пәндік және пәнаралық байланыстарды іске асыру міндеттерімен байланысты деп 

қарастыра отырып, пәнаралық сабақтастықтың мынадай түрлері берілген. 

1. Бір циклдегі пәндердің арасындағы байланыстар. 

2.Түрлі циклдерге жататын пәндердің арасындағы байланыстар.  

3. Пәнішіндегі тақырыптық байланыстар. 

Педагогикалық цикл пәндерінің мазмұнындағы пәнаралық байланыстардың 

негізін интегративтік-тақырыптық тәсіл құрайды, онда процестің мазмұндық, 

әдістемелік және ұйымдастырушылық бірлігіне дәріс немесе практикалық сабақ емес, 

оқу пәнінің тақырыбы, бөлімі алынады. Олар, жалпы педагогика, арнайы әдістемелер 

сияқты пәндер мазмұнының пәнаралық байланысы студенттердің танымдық пәндік 

саласын кеңейтуді негіздейді, екі немесе одан да көп оқу пәндерінің құрамына кіретін 

мазмұн элементтерінің арақатынасын қамтамасыз етеді, оқытылатын мәселелердің 

білімін бірыңғай жүйеге біріктіреді.  

Болашақ педагогты педагогикалық цикл пәндерінің мазмұнын оқу кезінде 

пәнаралық сабақтастықты жүзеге асыруға дайындаудағы пәнаралық байланыстар 

пәндердің пәндік мазмұнына және нақты факторларға, негізгі ірі ұғымдарға, оқу 
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курстарының идеялары мен теорияларына негізделеді. Сабақтастық мәселесін 

пәнаралық байланыстар және жалпы кәсіптік пәндік дайындық пәндерінің мазмұны 

арқылы студенттердің біртұтас көзқарасын қалыптастыруы арнайы әдістемелер 

мазмұнының призмасы арқылы осы құбылысты зерттеу процесінде оның әртүрлі 

аспектілерін оқшауланған және кешенді түрде қарастырылуына мүмкіндік береді. 

Модульде интеграцияланған тексерілген нәтиже, еңбек сыйымдылығы, 

белгіленген кредиттер санына еселік (сынақ бірліктері) және білім беру процесінің 

тұтастығын сақтайтын жеке әдістемелік қамтамасыз ету болуы тиіс.  

Модульдік білім беру бағдарламаларын әзірлеу кезінде кез келген құзыреттілік 

құрылымдық үш компоненттің синтезі ретінде ұсынылады: 

- когнитивті, пәнаралық байланысты және болашақ кәсіби саламен байланысты 

ескеретін нақты саладағы пәндік ("не білемін?"), процедуралық ("қалай білемін?") және 

әдіснамалық ("қалай білуге болатынын білемін?") білім жүйесін қамтитын; 

- оқу-кәсіптік жағдайларда білімнің немесе технологиялардың осы саласын 

пайдалану бойынша іс-әрекет тәжірибесін алуға ықпал ететін жалпы ғылыми және кәсіби 

бағдарлы біліктердің жиынтығынан тұратын іс-әрекет (іс-әрекет тәжірибесін меңгеру); 

- студенттердің көзқарастарымен, нанымдарымен, идеалдарымен меңгерілетін 

пәндік сала (модуль) аспектісінде кәсіби шындықты сәйкестендіруге мүмкіндік беретін 

мотивациялық-құндылықтық (қарым-қатынас, ұмтылу). Бұл компонентті дамыту 

болашақ маманның тұрақты кәсіби және тұлғалық өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі іске асыру 

үшін негіз қалайды. 

Еліміздің барлық жоғары оқу орындарында оқытудың кредиттік технологиясы 

жаппай енгізілгендіктен, ол үшін студенттерді оқытудың модульдік технологиясы 

барынша қолайлы.  

Негізі «Кредиттік оқыту технологиясы бойынша оқу үдерісін ұйымдастыру 

ережелері» нормативтік құжатында білім беру бағдарламасын модулдік құру оқу 

процесін ұйымдастыру тұжырымдамасы негізінде білім беру бағдарламасының мазмұны 

мен құрылымын анықтау арқылы кәсіптік оқыту мақсатына қол жеткізу құралы ретінде 

қарастырылады [5]. 

Қазақстандық ғалым-педагогтары модульдік оқыту идеялары М.М. 

Жанпейсованың (модульдік интерактивті оқыту), Ж.Ж. Қараевтың (түрлі деңгейлі 

дифференциация технологиясы) еңбектеріне негізделген, Н.А. Аделбаева, Т.Т. Галиев, 

А.А. Жүнісбек және басқа да көптеген отандық ғалымдардың ғылыми мақалаларында 

көрсетілген.  

Модульдік технология кезінде оқыту мазмұны автономды ұйымдастыру-

әдістемелік блоктар мен модульдерге құрылады, олардың мазмұны мен көлемі 

дидактикалық мақсаттарға, студенттердің бейінді және деңгейлеп саралануына 

байланысты өзгеруі мүмкін.   

Бұл  бағытта,  әрбір студент өзіне ұсынылған жеке оқу бағдарламасымен жұмыс 

істей алады, онда қойылған дидактикалық мақсаттарға жету бойынша мақсатты іс-қимыл 

бағдарламасы, ақпарат банкі және әдістемелік нұсқау бар. Оқытушының функциялары 

ақпараттық-бақылаушыдан консультативті-үйлестірушіге дейін өзгеруі мүмкін [6]. 

Модульдік оқытудың ерекше сипаттамасы жоғары оқу орнында оқытудың 

кредиттік жүйесімен табысты араласуы болып табылады, бұл ретте оқытушы мен 

студенттің қарым-қатынасының стилі мен формалары өзгереді, олар өзара қарым-

қатынастың сапалы жаңа деңгейіне ауысады [7].  

Оқытудың модульдік технологиясын табысты қолданудың негізі ретінде біз 

студенттің танымдық дербестігін қалыптастыру деп санаймыз. Біздің ойымызша, бұл 

модульдік оқытудың басты өнімі.  

Л. Г. Вяткиннің анықтамасы бойынша «Танымдық дербестік психиканың қасиеті 

ретінде адамның білімге деген ішкі қажеттілігімен, оларды әртүрлі көздерден алу және 
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практикада шығармашылық пайдалана білуімен сипатталады».  

Танымдық дербестік өз бетінше ойлауға ұмтылу мен іскерлікте, бөгде адамның 

көмегінсіз ақпаратты түрлі көздерден алуға қабілеттілігінде көрінеді. Танымдық 

дербестік жалпы және арнайы білімді, іскерліктер мен дағдыларды, сондай-ақ білім алу 

тәсілдерін меңгеруге мүмкіндік беретін тұлғаның интеллектуалдық және ерік 

сипаттамаларының бірлігін көздейді [8]. 

Осы технологияның ғылыми-әдіснамалық талаптары мен принциптеріне сәйкес 

ЖОО-да пәнаралық сабақтастықты жүзеге асыру арқылы педагогикалық пәндерді 

оқытуда модульдік оқытуды қолдану студенттердің танымдық дербестік деңгейін 

қалыптастыруға және арттыруға ықпал етеді деп болжаймыз.  

Жоғары оқу орнында пәнаралық сабақтастықты жүзеге асыру арқылы бастауыш 

мектеп мұғалімін кәсіби даярлауда модульдік оқыту технологиясын пайдалану 

мақсатында, біз студенттердің танымдық дербестігінің жеткілікті дәрежеде қалыптасуын 

сипаттау үшін келесі көрсеткіштерді  анықтадық:  

1. Сыртқы әсерден тәуелсіз өзіндік танымдық қызметін ойдағыдай ұйымдастыра 

білу, бұл өзін-өзі дамытуды жоғары деңгейде көрсетеді.  

2. Еркін әрекеттенуі және танымдық іс-әрекет мақсаттарына жетудегі жоғары оқу 

мотивациясы.  

3. Студенттің шығармашылық әлеуетін арттыруға мүмкіндік беретін өзіндік 

танымдық іс-әрекетті ұйымдастыра білу (өзінің танымдық іс-әрекетін тиімді жоспарлау, 

орындау және бақылау).  

4. Тапсырмаларды шешуге немесе креативтілікке өз көзқарасын табу қабілеті. 
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Мақалада болашақ ұстаздарды олардың кәсіби және жеке тұлғалық дамуының 

бірлігі негізінде  дайындау мәселелері баяндалған, болашақ педагогтің  жеке тұлғасын 

тәрбиелеу және дамыту процесіне қойылатын талаптар мазмұндалған, студенттің 

бойында болашақтағы кәсіби қызметі үшін өз білімін жетілдіруі және өзін-өзі 

тәрбиелеуге дайындығын қалыптастырудың маңыздылығы ашылған. 

Сонымен қатар мақалада отандық және шетелдік ғалымдар, педагогтар, 

психологтар еңбектерінде көрініс тапқан мұғалім тұлғасытуралы пікірлері айтылады. 

Тірек сөздер: мұғалім тұлғасы, тәрбиелеу мен дамыту, педагогикалық қарым-

қатынас. 

 

В статье освещены проблемы подготовки будущих учителей на основе единства 

их профессионального и личностного развития, изложены требования к процессу 

воспитания и развития личности будущего педагога, раскрыто значение формирования 

у студентов готовности к самообразованию и самовоспитанию для будущей 

профессиональной деятельности.  

В статье также приводятся мнения о профессиональной деятельности 

личности учителя, отраженные в трудах отечественных и зарубежных ученых, 

педагогов, психологов. 

Ключевые слова: личность учителя, воспитание и развитие, педагогическое 

общение. 

 

Annotation The article deals with problems of training future teachers in the Republic 

based on the unity of their professional and personal development, the requirements to the 

process of education and development of personality of future teacher, reveals the importance 

of formation of students' readiness for self-education and self-education for future professional 

activities.  

The article also provides opinions about the personality of the teacher, reflected in the 

works of domestic and foreign scientists, teachers, psychologists. 

Key words: teacher's personality, education and development, pedagogical 

communication. 

 

Мұғалім тұлғасы –  әрі тәрбиеші, әрі оқытушы, әрі кеңесші.  Әр халықтың 

ойшылдары, қай ғасырда болмасын тәрбиемен оқыту процестерін ажыратпас біртұтас 

процесс ретінде қарастыруды талап еткен. Себебі тәрбие адамның бүкіл тағдырына 

әсерін тигізеді, оның өмірінін рухани негіздерін қалайды. «Адамға ең бірінші керегі білім 

емес, тәрбие.  Тәрбиесіз берілген білім - адамзаттың қос жауы, ол келешекте оның 

өміріне опат әкеледі» - деген әл- Фарабидің сөздері қазіргі дамуы жылдам қоғамызда да 

өзекті болып отыр. 

Тәрбиенің негізгі мақсаты-жана-жакты үйлесімді дамыған жеке тұлғаны 

қалыптастыру болып табылады. Психологиялық-педагогиялық әдебиеттерде 

К.К.Платонов, Л.С.Выготский, А.Н.Лентев, М.И. Бобнева т.б ғалымдар еңбектерінде 
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жеке тұлға ұғымына түрлі зерттеулер жүргізіліп, анықтамалары берілген.  

Жеке тұлға-қоғамдық өмірдегі күрделі, көп жақты құбылыс, қоғамдық қатынастар 

жүйесінің бір бөлігі. Психология ғылымында жеке тұлға деп белгілі бір іс-әрекет түрімен 

айналысатын, қоршаған ортамен өзіндік қатынасын түсінетін, психологиялық 

ерекшеліктері бар нақты бір қоғамның, ұлттың, ұжымның өкілін атайды. Жеке тұлға- 

қоғамдық мәні бар адам. Кезкелген адам қоғамдық және еңбек іс-әрекеттері арқылы ғана 

жеке тұлғаға айналады [1, 67 б.]. 

Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде жеке тұлға туралы тұрақты пікірлер 

қалыптасқан:  

 әр адам жеке тұлға бола алады. 

 жеке тұлға адамды жануарлардан ажыратып тұрады, жануарларға қатысты 

жеке тұлға ұғымы қолданылмайды. 

 жеке тұлға- тарихи дамудың нәтижесі. 

 тұлғалық қасиеттер бір адамды екінші адамнан ерекшелендіріп тұрады. 

Жеке тұлғаның өзіндік сипаттамалары бар: 

 белсенділік (өзінің іс-әрекет саласын кеңейтуге құлшынысы); 

 бағыттылық (ынта, қызығушылықтар, қажеттіліктер, сенімдер жүйесі); 

 әлеуметтік топтардың, ұжымдардың өзара әрекеттестігі. 

Тәрбиенің бір-бірімен тығыз байланысты екі жағы бар:жеке тұлғалық және  

кәсіби. Жоғары оқу орындарындағы тәрбиенің  жеке тұлғалық құрамына келетін болсақ, 

соңғы кездері жаңа қоғамдық-саяси және экономикалық жағдайларда тәрбиенің ұлттық 

тұжырымдамасының қалыптаса бастағанын айта кетуіміз керек. Бұл өз халқының және 

басқа  халықтардың мәдени мұра байлығын бойына сіңіріп, олармен өзара түсіністік 

орнатуға тырысқан,  тұлғаралық  және ұлтаралық қатынасты жүзеге асыруға қабілетті 

және оған дайын, басқа мәдениеттердің  рухани құндылықтарына құрметпен қарайтын 

мәдениет адамын тәрбиелеу болып табылады.  Тұлғалық-бағдарлы тәрбие дегенде біз 

адами мүмкіндіктерді, адами болмыстық күшті дамытудың ұйымдастырылған үрдісін 

түсінеміз. Ол келесі құрамдарды қамтиды: дене, психикалық, әлеуметтік және мәдени 

әлеуеттер. Соған орай, осы әлеуеттер негізінде жоғары оқу орнындағы тәрбие 

жұмысының негізгі бағыттарын белгілеуге болады. 

Жоғары оқу орындарындағы тәрбие жұмыстарының екінші жағы – кәсіби тәрбие.  

Қазіргі заман талаптарындағы жоғары білімнің мақсаты – кәсіби қызметінде жаңаша 

ойлауды, зерттеушілік тәсілдерді бойына сіңірген, еңбектің жаңа технологияларын 

меңгерген, өз қызметіндегі мәселелерді дүниетанымдық, гуманитарлық және әдістемелік 

білімнің кең мән-мәтінінде көре алатын,  педагогикалық қызметтің  сапалы жаңа 

субьектісін қалыптастыру болып табылады. 

Жоғары оқу орнындағы  кәсіби білім - бұл осы қызметтің субьектісі ретінде  

кәсіби дайындық барысында жеке тұлғаны кәсіби қызметке тартудың арнайы 

ұйымдастырылған процесі. Оған   студенттің бойында  кәсіби бағыттылықты,  кәсіби 

біліктілікті және кәсіби шеберлікті қалыптастыру кіреді. Болашақ маманның жеке 

тұлғасының кәсіби бағыттылығына таңдаған мамандығына деген қызығушылығы,  

педагогикалық қызметтің қоғамдық және тұлғалық маңыздылығын түсінуі, таңдаған 

мамандыққа деген саналы және шығармашылық қарым-қатынасы жатады. Кәсіби 

біліктілікті  кәсібилік және тұлғалық сапасы мен шығарылатын  кәсіби мәселелердің 

күрделілігінің сәйкестігі ретінде анықтауға болады. Оған кәсіби бейімділігімен 

жинақтылығы, өздігінен шығармашылық өсу қабілеті жатады және қажетті кәсіби 

біліміне, ептілігі мен дағдысының болуына байланысты, ең соңындаол жетілген  ой-

өрістен, айрықша, кәсіптік мінез-қылықтан, кәсіби этикадан көрініс табады [2, 45 б.].  

Болашақ ұстаздың тұлғасын тәрбиелеу мен дамыту мәселелерін зерттеу  оның 

психологиялық қырларын  талдаудың қажеттілігімен байланысты.  Кешенді зерттеуді 

қажет ететін негізгі  мәселелерге жататындар: 
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 Болашақ ұстаздардың жеке және жас ерекшеліктерінің сипаттамалары және  

олардың тәрбиелеу процесінде  ескерілуі; 

 Мұғалім мамандығының әлеуметтік мәнін ашу және оның психологиялық-

педагогикалық негізделуі; 

 Болашақ ұстазды тәрбиелеу мен дамыту процесінің құрылымы мен 

бағыттылығын анықтау; 

 Болашақ ұстаздардың жеке қабілеттері мен тұлғалық сапаларын дамыту,  

оларда өзін-өзі бағалау дағдыларын қалыптастыру; 

 Тәрбиенің мұғалім мамандығына икемділікті дамытуға бағытталуы; 

 Педагогтің  болашақ қызметінде  кәсіби мәселелерді қабылдау мен ұғыну 

мүмкіндіктерін ұлғайту; 

 Болашақ ұстаздың жеке тұлғасының жеке-типологиялық ерекшеліктерін 

ескеру; 

 Болашақ ұстазды  тәрбиелеу мен дамытудағы іс-әрекеттік тәсілдің тірегі; 

 Нақты тәжірибе негізінде  болашақ ұстаздың әлеуметтік  бағдарлылығы [3, 34 

б.]. 

Біз педагогикалық тәжірибе кезінде студенттердің жас ерекшеліктерін 

психологиялық тәсілдер тұрғысынан зерттеп, талдадық және осы негізде  болашақ 

ұстаздардың  тәрбиесі мен дамуына әсер ететін жетекші факторлар анықталды.  

Біріншіден,  бұл болашақ ұстаздың қызметінде көрініс табатын  дүниетанымы, 

арман-мұраттары,  наным-пікірлері.  

Екіншіден, болашақ ұстаздың тұлғалық сапалары – мақсаткерлігі, руханияты, 

қоғамдық белсенділігі, идеялылығы, ұлттық құндылықтарған деген  қарым-қатынасы т.б.  

Болашақ ұстазды тәрбиелеу мен дамыту процесінде жеке тұлғаның 

эмоционалдық-сезімдік саладағы байлығы, мәдениет деңгейі, зияткерлік дамуы, 

логикалық ойлауы, білімге ынтасы, кәсіби білімге қызығушылығы,  құндылық бағдары,  

кәсіби деңгейін жоғарылатуға тұрақты талпынысы, әлеуметтік белсенділігі, 

коммуникативті мәдениеті, өзін-өзі тәрбиелеу қажеттілігі, жеке тұлғалық жетілуі сияқты 

қасиеттері назарға алынады.  Болашақ ұстазды тәрбиелеу мен  дамыту – психологиядағы 

ең маңызды мәселелердің бірі. Аталған мәселе  бейімділікті дамытуға, нақты 

жағдайларда жеке тұлғаның мінез-құлқын қалыптастыруға байланысты  мәселелерді 

қарастыратын жалпы және жас ерекшелік психологиясының құрамдас  бөлігі болып 

табылады. Болашақ ұстазды тәрбиелеу мен дамыту процесі оның жеке тұлғасы мен 

мінез-құлқының өзгерісіне, өзін қоғамдық өмірде көрсетуіне, оның күнделікті өмірдегі 

құндылық бағдарына, әрекеттері мен дағдыларына – жеке тұлғаның психологиясына 

қатысты нәрселерге байланысты болады. «Жеке тұлға» ұғымы  психологияда әр түрлі 

түсіндіріледі. Сондай анықтамалардың бірі, жеке тұлға және оның сапалары жеке 

адамның қоғамдық қарым-қатынастарға қатысуына қарай қалыптасады делінген, яғни 

тұлға қоғамдық қарым-қатынастардың субьектісі ретінде қарастырылады. Осы анықтама 

жеке тұлға  нақты өмірлік қарым-қатынастар жүйесінде ерекше орын алатынын 

көрсетеді. Жеке тұлға белгілі бір қарым-қатынастарға және қоғамның басқа 

мүшелерімен ынтымақтастыққа қатысады, нәтижесінде  жеке тұлғалық сапалары 

дамиды. Тағы бір басқа көзқарас біріншіге жақын, ол  жеке тұлғаны қоғамдық қарым-

қатынастардың субьектісі ретінде ғана емес, сонымен қатар саналы әрекеттің субьектісі 

ретінде де қарастырады [4, 96 б.]. 

Біз қарастырып отырған мәселеге сәйкес, аталған тұжырым болашақ ұстаздың  өз 

қызметіне түсініп кірісуі керектігін,  мамандықтың  материалдық жағы туралы белгілі 

бір түсінігі болуы қажеттігін, өзінің келешегін айқын елестетуі, болашақ қызметін 

жоспарлауы және кәсіби-тұлғалық сапасын үнемі жетілдіріп отыруы керектігін 

білдіреді. Осылайша дайындалған болашақ ұстаз  өзін кәсіби-қоғамдық жоспарда 

көрсете алады. Ол  өз білімін жетілдірумен, әсіресе, кәсіби білімін жоғарылатумен 
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тұрақты айналысады. Мұндай мамандардан саналы әрекетті,  этикалық және құқықтық 

нормалардың сақталуын, жоғары деңгейлі педагогикалық ынтымақтастықты (яғни, 

мұғалім-оқушы қарым-қатынасы), таңдаған мамандығына деген тұрақты 

қызығушылықты байқауға болады.  Болашақ ұстаздарда кәсібилікті  қалыптастыру 

рухани және мәдени құндылықтарды бойына сіңіруіне, жалпы педагогикалық білімді 

игеруіне  және тұлғалық-кәсіби сапаларды бір мезгілде дамыту мен жетілдіруге 

байланысты болады. Оқу процесін және  студенттермен  аудиториядан тыс жұмыстарды 

ұйымдастыра отырып, болашақ ұстаздарды кәсіби қызметке кешенді дайындауға 

бағдарлану  керек. Болашақ ұстаздың  міндетті  кәсіби дағдыларының  қатарына 

кіретіндер: 

 оқушының жеке ерекшелігін зерттеу; 

 кәсіби этиканың жаңа белгілерін меңгеру; 

 өзін өзі тәрбиелеу: өзінің бойында қажетті кәсіби-тұлғалық сапаны дамыту.  

Соңғы талапқа  болашақ ұстаздың  өзін сыни бағалай алуын, болашақтағы кәсіби 

қызметінде өзінің білімін тұрақты түрде толықтырып отыруын және кәсіби шеберліктің 

құпияларын меңгеруді қосуға болады. Студент таңдаған мамандық оны оқушыны жақсы 

көруге, оның көңіл-күйін сезінуге, қуанышта да, сәтсіздікте те онымен бірге болуға, өз 

оқушыларының қызығушылықтары мен әуестенетін істерінен хабардар болуға және 

оларды  білім алу мен өзін-өзі жетілдіру жолында ептілікпен бағыттап отыруға 

міндеттейді. Болашақ ұстазды оқушылармен кәсіби бағдарлау жұмысына дайындау 

қажет. Өз мамандығына қызығушылығын, оның шығармашылық жақтарын мұғалім 

оқушылар алдында ашуы керек. Студенттің ұстаздық мамандыққа қызығушылығын  

дамыту жөніндегі міндеттердің арасынанкелесілерді  бөліп айтуға болады:  

а) оқушылардың мұғалім мамандығына жағымды қарым-қатынасын 

қалыптастыру, олардың санасына  мамандықтың маңызын, оның гуманистік сипатын 

жеткізу;  

б)  студенттердітаңдалған саладағы  білімді тереңінен сіңіруге ынталандыру;  

в) мамандық таңдауға әсер ететін себептерді анықтау  және  оның кәсіби 

қалыптасу мен дамудағы рөлін белгілеу [5, 86 б.]. 

Болашақ  мұғалімдерді тәрбиелеу мен дамыту ісінде олардың жеке тұлғалық 

сапалары мен психикалық қасиеттері үлкен маңыздылыққа ие болады. Әсіресе 

талдамалы қабілеті мен қортындылау қабілеті, ойлау қабілеті (проблемалық, 

шығармашылық, теориялық, эмпирикалық,  бейнелі ойлау), қортынды және аңдатпа 

жасай алуын,  эмоционалдық-сезімталдық саладағы ерекшеліктерін ерекше айта кету 

керек. Педагогикалық еңбектің ерекшелігі жеке тұлғаның репродуктивтік және  

өнімділік (шығармашылық) қабілетіне, қоғамдық және жеке бейімділікке, психикалық 

тұрақтылықа, дәстүрлі ойлауға, романтикалық әуестенушілікке, армандаушылыққа, 

реакцияның тездігіне, тәрбиелілікке және басқа да көптеген тұлғалық  сапаларға 

байланысты. Болашақ ұстазды дайындау процесінде өзінің мінез-құлқы мен әрекеттерін 

басқара алушылығын, оның қоршаған ортаменқарым-қатынасын назарға алу керек. 

Болашақ ұстазды тәрбиелеу мен дамыту  «Мен» тұжырымдамасын жүзеге асырумен 

байланысты, яғни студентте өзі туралы көріністі қалыптастыру. Педагог үшін  бұл үлкен 

маңызға ие, өйткені кәсіби қызметінде оған оқушылардың, олардың ата-аналарының, 

ұжым мүшелерінің өзі туралы пікірлерінбірнеше рет естуге тура келеді,  сондықтан 

мұғалім өзінің абыройын сақтап, сендірерлік дәлелдер келтіруге әрқашан дайын болуы 

тиіс. Мұғалім мамандығында іс-әрекеттің әр түрі болады, сондықтан болашақ педагогтар 

оған дайын болғаны дұрыс. Негізгі іс-әрекет: оқу-танымдық әрекет; педагогикалық іс-

әрекет, ақыл-ой, шығармашылық және қоғамдық іс-әрекет; (тәжірибе кезінде ол оқу 

немесе тәрбие іс-әрекеті болуы мүмкін) жатады.  Қазіргі заманның  мұғалімі өзінде үнемі 

жаңа қабілеттерді дамытып отыруы, ойлау алгоритмін жылдам қалыптастыруға дайын 

болуы,  өзінің психикалық жағдайын басқара алу керектігі жоғарыда айтылған. Басқаша 
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айтқанда, өзін-өзі үнемі жетілдіріп отыру, ол дегеніміз,уәждемелік-құндылық, 

эмоционалдық-жігерлілік және мазмұндық-операциялық құрамдастар бірлігінде өмір 

сүретін  біріктірілген тұлғалық білім. Жеке тұлғаның  өзін-өзі дамытудың 

психологиялық мәнін қарастыру  дербестік дегенді  сыртқы басқару жүйесінен ішкі 

бақылауға ауысу деп бекітуге мүмкіндік береді. Мұндай басқару  субьектіден  өз-өзі 

туралы мәліметтерді, ақпараттарды талап етеді, яғни  тұлға арнаулы ғылыми әдебиетті 

үйрену мәселесіне тап болады. «Жеке тұлғалық» және «кәсіби» даму  ұғымдары  

мұғалімге қойылатын заманауи талаптармен тығыз байланысады. Болашақ педагог білім 

алушы мәртебесінен  білім беруші мәртебесіне ауысатындықтан оның алдына өз білімін 

жетілдірумен және өзін-өзі дамытумен белсенді түрде айналысу қажеттілігі қойылған. 

Студент-тәжірибеленуші алдында мазмұны бойынша жаңа міндеттер қойылған: ол оқу 

процесін жобалауы, оқытудың түрлі тәсілдері мен технологияларын үйлестіруі,  

оқытудың инновациялық жүйесін пайдалануы, педагогикалық рефлексияны жүзеге 

асыруы керек, яғни шығармашылық, проблемалық міндеттерді шешуі тиіс.  Мұның 

барлығы  оқытуды  «мұғалім-оқушы» жүйесіндегі тұлғааралық өзара әрекет пен қарым-

қатынастың процесі ретінде қарастыруды топшылайды.Тұлғалық тәсілді жүзеге асыру  

педагогтің оған сайма-сай тұлғалық қасиеттерін – эмпатиялылықты, қызығушылықты, 

толеранттылықты,  оқушыға бірегей тұлға ретінде қарау, т.б.  талап етеді. Бүгінгі күннің 

ең өзекті мәселесі: мұғалім мамандығына барынша ерте бағдарлану (арнаулы орта білім 

мекемесіндегі алдыңғы таңдау бағыты кезеңінде); тұлғалық-бағдарлану тұрғысынан  

студенттердің педагогикалық тәжірибесін ұйымдастыру; педагогикалық жоғары оқу 

орындарында  болашақ педагогтардың  өз білімін жетілдіруі және өзін-өзі дамытуы үшін 

оңтайлы жағдайларды жасау болып қала береді.  
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