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техникалық редактор, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ Ғылыми-зерттеу басқармасының бас маманы. «МҦРА» жас зерттеушілер жҽне 
шығармашылардың Кіші Академиясының Гуманитарлық бағыт секцияның жетекшілері 1.Қазақстан тарихы - Кҽрібаев С.Ҿ. – т.ғ.к, 

доцент «Қазақстан тарихы» кафедрасының меңшерушісі  М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ; 2.Жалпы тарих - Мҧсаева С.Т. – т.ғ.к, «Жалпы 

тарих жҽне мҧрағат ісі» кафедрасының доценті, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ; 3.Археология - Авизова А.Қ. - т.ғ.к, «Жалпы тарих жҽне 
мҧрағат ісі» кафедрасының доценті, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ; 4.Мҧрағат жҽне мҧражай ісі - Тлеукулов Г.С. - т.ғ.к, «Қазақстан 
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профессор, кафедрасының аға оқытушысы.   
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КІРІСПЕ СӚЗ 

 

2019 жылы 12 маусымда М.Ҽуезов атындағы Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік университеті 

Қазақстан Республикасының педагог-ғалымдардың, «Халықаралық педагогикалық 

шығармашылық пен ғылымның дамуын қолдау қоры» Қоғамдық қорының, ПҚБАИ «Ҿрлеу» 

БАҦО» АҚ Тҥркістан облысының филиалының, Шымкент қ., Білім басқармасының қатысуымен 

жалпы жҽне кҽсіптік-техникалық, сонымен қатар арнайы білім беру мекемелердің ҽдіскерлер мен 

ғылыми-ҽдістемелік бірлестіктердің жетекшілеріне арналған «ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ 

ЕЛГЕ ЖОЛ – КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» жҽне 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, 

БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, КОМАНДАДА ЖҦМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты ғылыми-

педагогикалық дҿңгелек ҥстел ҿткізеді. 

2018 жылы 5 қазанда Қазақстан Республикасының Тҧңғыш Президенті – Елбасы 

Н.Ҽ.Назарбаев «Қазақстандықтардың ҽл-ауқатының ҿсуі: табыс пен тҧрмыс сапасын арттыру» 

атты Жолдауын Қазақстан халқына жолдады, ол еліміздің ҽлеуметтік-экономикалық дамуының 

ҿзекті мҽселелеріне жҽне Қазақстанның ҽл-ауқатын одан ҽрі жақсартуға бағытталған, жҽне 2019 

жыл Жастар жылы деп аталды. 2019 жыл «Тҽуелсiздiктің  ҧрпақтары» - Жастар жылы 2019 жыл 

деп аталды, осыған орай ҽрбір қазақстандықтың еліміздегі ғылыми-білім беру ҿзгерістер 

ҥдерістеріне атсалысуы. Елбасы «...Жастар мен отбасы институтын кешенді қолдау мемлекеттік 

саясаттың басымдығына айналуға тиіс. Жастардың барлық санатын қолдауға арналған шараларды 

толық қамтитын ҽлеуметтік сатының ауқымды платформасын қалыптастыру керек» деп 

нақтылады. 

Республикалық ғылыми-педагогикалық дҿңгелек ҥстелдің мақсаты  «Білім, ғылым жҽне 

тҽрбиенің жаңа тҽсілдері «4К моделі: креативтілікті, сыни ойлауды, коммуникативтілікті дамытуға 

жҽне командада жҧмыс істеу білуге» бағытталған тақырыптарды талқылау жҽне сапалы тҥрде 

жҥзеге асыру. Адам мен  жастардың білім, жҧмыс, отбасы траекториясын жалпы айтқанда 

дамытуды ынталандыру. Жастардың ҽлеуметтік-мҽдени бейімделу мҽселелерін шешу жастардың 

бҽсекеге қабілеттілігін дамыту - интеллектуалды қуатты елге жол болып табылады.  

Республикалық ғылыми-педагогикалық дҿңгелек ҥстелдің міндетті: жастардың 

дамуындағы жаңа шығармашылық жҽне педагогикалық идеяларды таныстыру жҽне талқылау, жас 

ҧрпақтың интеллектуалды ҽлеуетін қалыптастыруға жҽрдемдесу, Қазақстан Республикасы 

жастарының ҽлеуметтік жҽне мҽдени бейімделу мҽселелерін шешу. 

Республикалық ғылыми-педагогикалық дҿңгелек ҥстелдің бағыттары: педагог-ғалымдар: 

«4K моделі – креативтілікті, сыни ойлау, байланысқа бейімділік, командасында жҧмыс істеу білу» 

туралы. подсекция: инклюзивтік жҽне арнайы білім:  проблемалар, еңгізу  тҽжірибесі  жҽне 

болашағы; «Кҥрделі мамандықтар»: техникалық жҽне IT-саласындағы инновациялар; «Рухани 

жаңғыру»: жаңа гуманитарлық білім; «жасыл қала - жасыл ауыл» - жастардың бизнес жобалары; 

этносаралық келісім - жастардың халықаралық ғылыми интеграциясының негізі.  

Ғылыми-педагогикалық дҿңгелек ҥстелдің жҧмысына «Нҧр Отан» партиясының Жас Отан 

қанаты, Қазақстан Халық Ассамблеясы, Шымкенттің ҽкімдігінің Білім беру, дене шынықтыру 

жҽне спорт, мҽдениет басқармалары, Шымкент қ., Назарбаев Зияткерлік мектептері, 

«Халықаралық педагогикалық шығармашылық пен ғылымның дамуын  қолдау қоры» Қоғамдық 

Қоры, Қазақстан Республикасы ЖОО-ның Жас ғалымдар Кеңесінің ҿкілдері, қоғамдық 

қайраткерлер. 

 Жинаққа 100-ден астам баяндамалар мен мақалалар кірді. Республикалық ғылыми-

педагогикалық дҿңгелек ҥстелдің қорытындысы бойынша жинақ жарық кҿрді. Тақырыптық 

презентациялар ҿткізілді, секциялық жҧмыстар аймақтағы жастардың ғылыми жетістіктерінің 

кҿрмелерін, іскерлік жҽне ҽлеуметтік жобалар бойынша тренингтерін кҿрсетті. 

 

Ҧйымдастырушы алқа  
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ПРЕДИСЛОВИЕ  

   

12 июня 2019 года в Южно-Казахстанском государственном университете им.М.Ауэзова 

состоится научно-педагогический круглый стол «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ - ПУТЬ К 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ 

МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» с участием 

ученых-педагогов высших учебных заведений Республики Казахстан и ЮКГУ им.М.Ауэзова, ОФ 

«Фонд поддержки и развития международного педагогческого творчества и науки», филиала АО 

«НЦПК «Ҿрлеу» ИПКПР Туркестанской области, Управления образования г.Шымкент, который 

проводится для методистов и руководителей научно-методических объединений среднего и 

профессионально-технического, а также специализированного образования. 

  5 октября 2018 года Первый Президент Республики Казахстан – Лидер нации 

Н.А.Назарбаев объявил народу Казахстана ежегодное Послание «Рост благосостояния 

казахстанцев: повышение доходов и качества жизни, оно было посвящено актуальным вопросам 

социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению 

благосостояния казахстанцев, а также объявление 2019 года - Годом молодежи. 2019 год  Год 

молодежи "Тҽуелсіздіктің ҧрпақтары" - это ответственный год для молодежи, «Сопричастность 

каждого казахстанца процессам научно-образовательных преобразований в стране. 

«...Комплексная поддержка молодежи и института семьи должна стать приоритетом 

государственной политики. Необходимось создания широкой платформы социальных лифтов, 

которая будет включать полный комплекс мер поддержки всех категорий молодежи» отметил 

Лидер нации.  

  Цель: Республиканского научно-педагогического круглого стола, обсуждение и качественый 

подход в реализации и продвижении «...новых подходов к акцентам образования, науки и 

воспитания, которые смещаются в сторону модели «4К: развитие креативности, критического 

мышления, коммуникабельности и умения работать в команде». Стимулирование развития 

траектории человека и молодежи в целом: образование, работа, семья. Решение проблем 

социокультурной адаптации молодежи, развитие конкурентоспособности молодых людей – путь к 

интеллектуальнй державе.  

   Задачи: Республиканского научно-педагогического круглого стола ознакомление и 

обсуждение новых научных, творческих и педагогических идей в развитии молодого поколения, 

содействие формированию интеллектуального потенциала молодого поколения, решение проблем 

социокультурной адаптации молодежи Республики Казахстан.  

 Основные направления Республиканского научно-педагогического круглого стола: ученые-

педагоги о «4К»: креативность. критическое мышление, коммуникация, умение работать в 

команде». подсекция: Инклюзивное и специальное образование: проблемы, опыт внедрения и 

перспективы; «сложные профессии»: инновации технического и ІТ-направления; «духовное 

возрождение»: новое гуманитарное образование; «зеленый город – зеленое село» - бизнес проекты 

молодежи; межэтническое согласие, как основа международной научной интеграции молодежи. 

 В работу научно-педагогического круглого стола будут включены Молодежное движение 

партии «Нур Отан» - Жас Отан, Ассамблея Народов Казахстана, Региональный инвестиционный 

центр «Оңтҥстік» акимата г.Шымкент, Высшие школы Казахстана, Управление образования 

г.Шымкент акиматов г.Шымкент и Туркестанской области, Назарбаев интеллектуальные школы 

г.Шымкент, ОФ «Фонд поддержки и развития международного педагогческого творчества и 

науки», представители Совета молодых ученых ВУЗов Республики Казахстан, общественные 

деятели.  

 В сборник вошли более 100 докладов и статей. По итогам работы Республиканского научно-

педагогического круглого стола выпущен сборник. Проведены тематические презентации, на 

секционных работах представлены выставки научных достижений  молодежи региона, коуч-

тренинги бизнес-, социо-проекты.               

Организационный комитет  
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TEAMBUILDING В ОБРАЗОВАНИИ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ И 

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

        
Аннотация: В статье рассматривается проблема командообразования  в сфере 

образования. При всеобщем признании эффективности  организации командной работы в 

образовательной сфере, в педагогической практике наблюдается недостаточное развитие 

тимбилдинга, существуют множество проблем, факторов и условий, препятствующие 

эффективности командной работы. Раскрываются организационно-педагогические условия 

эффективного командообразования и организации командной работы в  общеобразовательной 

школе и вузовском образовании. 

        Ключевые слова: teambuilding, команда, командная работа, командообразование, teambuilding 

в образовании, организация командной работы студентов, общеобразовательная школа, вуз,  

учащиеся, студенты, учителя, преподаватели. 

 

Умение работать в команде – одно из ключевых аспектов образовательной модели 

4К, особо отмеченной в Послании Главы государства – Елбасы НА.Назарбаева народу 

Казахстана в октябре 2018 года [1].  Будущее конкурентоспособности человеческого 

капитала страны, ответа системы образования страны на современные вызовы 

быстроизменяющего мира, успешность выпускника школы в период  обозримого 

исчезновения сотен профессий во многом определяется именно от принятия действенных 

мер по реализации образовательной модели  4К.  

 Открытость отечественной системы образования ко всему передовому в мировом 

опыте создала широкие возможности для модернизации учебно-воспитательного процесса 

в образовательных учреждениях с использованием педагогических новшеств. Одним из 

таких инноваций в массовой практике школ и вузов является командная работа учителей 

(преподавателей), менеджеров образования, учащихся и даже родителей.    

 Командообразование широко используется в менеджменте образования,  при 

организации методической работы учителей, на уроках и внеклассной воспитательной 

работе. 

 Обновленные программы общего среднего образования предусматривают 

использование командной работы учителей и  учебной работы учащихся. Учителя 

работают в команде и таким образом достигают более высоких результатов, чем в 

традиционной индивидуальной педагогической  работе по достижению  образовательных 

целей [2, с.239]. «Сквозные темы» в обновленных программах обязывают учителей 
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родственных предметов работать в команде, согласовать планы и педагогические 

действия. К примеру, учителя физики, химии и биологии  согласуют перспективные 

планы, подходы и методы работы, обмениваются диагностической и иной информацией, 

необходимой для эффективной организации учебного процесса. Достигается 

взаимодействие, единство педагогических подходов, согласованность педагогических 

решений. Каждый участник команды получает  оперативную информацию о ходе 

педагогического процесса, достижениях и слабостях учеников при изучении смежных 

предметов. Повышается уровень межпредметных связей. В этом выигрывают все учителя 

без исключения, и в первую очередь – учащиеся.  

 Если рассмотреть более поверхностно, то teambuilding как педагогическая 

инновация реализуется на практике образовательных учреждений кажется  успешно, без 

особых проблем и погрешностей. Но в реалии, как показывает анализ массового 

педагогического опыта, это еще не так. В  современной сфере образования teambuilding 

внедряется не так уж давно, по отношению к другим  сферам (спорт, бизнес, 

государственная служба, производство и др.) и не так эффективно как в этих сферах.  

 Относительно более высокий уровень командной работы в сфере образования 

наблюдается в управлении. Многие опытные управленцы школ, вузов и других 

организаций очень хорошо понимают эффективность  тимбилдингга, сами посещают 

тренинги по командообразованию  и  стимулируют подчиненных, практикуют создание и 

работы эффективно функционирующих команд.  

 Однако в практике методической работы еще не развита командная работа. 

Эпизодическое взаимодействие учителей одного или смежных предметов часто  сводят к 

командной работе. Анализ массовой педагогической практики показывает, что учителя 

еще недооценивают широчайшие возможности командной работы, когда будет «выгодно 

всем», и каждому в отдельности. Когда не просто согласуются календарные или иные 

планы, а координируются цели и задачи педагогических воздействий и взаимодействия с 

учащимися, когда на одну проблему направляется комплексное решение со стороны всех  

учителей – членов единой команды. При этом проявляются лидерские качества учителей, 

которые давно «скрываются под натиском рутинной педагогической работы».  Учителя 

«делегируют ответственность», усиливается чувство ответственность не столько за  свои 

результаты работы, а за общую цель – качество школьного образования, образованность, 

воспитанность и развитие каждого школьника, его готовность к успешной жизни. 

 Отметим, что нельзя путать команду с коллективом, а командную работу учителей с 

коллективными отношениями. Учителя могут  работать долго в одном коллективе, но не 

проявлять командное взаимодействие. У каждого свои профессиональные проблемы, свой 

круг интересов, в общем они стремятся к общей, формальной  цели. 

 История командной работы в сфере образования восходит к началу ХХ века, когда в 

1920-30-х годах  на практике советской школы в массовом порядке внедряли бригадно-

лабораторный метод обучения  (вместе классно-урочной системы, использованной в 

дореволюционной практике российского образования). Из истории педагогики нам хорошо 

известно исход такой практики, возрождение классно-урочной системы обучения в 1930-х 

годах [3]. 

 В школе и вузе уже более два десятка лет активно внедряют «новые технологии», 

составной частью организации учебной работы, которых является групповая и командная 

работа.  Преподаватель делит класс (академическую группу) на «команды»,  не занимаясь 

командообразованием. «Команды» получают и выполняют учебные, учебно-

производственных задания, в котором больше наблюдаются признаки групповой работы 

нежели командной. Одни школьники проявляют активность, другие нет, мало проявляются 

лидерские качества учащихся, отсутствуют существенные свойства и признаки 

эффективной командной работы. Вообще, реально это, по сути, не командная, а групповая 
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работа учащихся.  

 По данным социологических исследований, в разгар  коллективного воспитания в 

советской системе образования, в реальности 60-70% школьных классов в течении 10-11 

летнего обучения в школе, так и не формировались как сплоченный ученический 

коллектив, как это формально декларировалась в отчетах отделов образования в 

воспитательной работе [4]. Подобное характерно и для организации командной работы 

учащихся в  существующей практике массовой общеобразовательной школы.  

 Мы исходим из того, что teambuilding наиболее эффективный инструментарий в 

модернизации школьного (и вузовского) образования на современном этапе. Необходимо 

вооружить учителей школы методикой командообразования и приспособить ее к условиям 

педагогической работы. 

Команды не сразу формируются. Прежде чем становится эффективной командой, 

они должны проходит минимум четыре этапа – формирование, разлад, нормализация, 

исполнение. «Этап формирования – стадия развития команды, на которой происходит 

знакомство членов команды друг с другом и их рабочая ориентация. Этап разлада – стадия 

развития, на которой, возникают личные конфликты и разногласия. Этап нормализации – 

это стадия развития команды, на которой разрешаются внутренние конфликты и 

достигается сплоченность. Этап исполнения – такая стадия развития, на которой основное 

внимание членов команды сосредоточено на достижении командных целей» [5, с.283]. 

 Сформированная группа должна проходит все эти этапы, лишь тогда она 

становится командой.  

Важными  организационно-педагогическими условиями командообразования в 

образовательной сфере являются: 

- развитие командообразования в управлении образованием (организациями 

образования); 

- использование административных методов формирования командной работы 

учителей (преподавателей вуза); 

- проведение серии тренингов по тимбилдингу для учителей-практиков и 

преподавателей вузов, мониторинг реализации полученных навыков в реальном 

педагогическом процессе [6]; 

- создание эффективных, мобильных педагогических команд (для образца, не более 

одного или двух команд учителей) для  распространения идеи командообразования, показа 

результативности работы; 

- создание  условий  для эффективного функционирования команд, контроль за 

деятельностью по командообразованию; 

- стимулирование и мотивация эффективной командной работы с использованием 

внутришкольных (внутривузовских) механизмов, а также путем использования внешних 

стимулов (родительские фонды, попечительские советы, средства профсоюзов 

образования и др.). 

 Развитие тимбилдинга в организации учебной и воспитательной деятельности со 

школьниками (студентами) обеспечивается: 

-  интерактивным взаимодействием учителя при организации групповой учебной 

работы; 

- мотивирующие беседы и упражнения с школьниками (студентами) по 

командообразованию; 

- диагностика лидерских качеств обучающихся, работа с учащимися и студентами с 

лидерскими способностями, их правильная ориентация на решение реальных 

организационно-педагогических задач; 

- создание атмосферы соревновательности и состязательности; 

- воспитание командного духа у учащихся. 
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 Таким образом, teambuilding как один из столпов образовательной модели 4К мы 

рассматриваем как важнейшее условие качественного подъема учебно-воспитательного 

процесса в школе и вузе. Идеи и принципы teambuilding не могут быть реализованы 

примитивными формальными подходами на создание команд и организации командной 

работы учителей и учащихся. Нужна целенаправленная работа, запланированные 

организационные и педагогические действия школьных менеджеров по обучению 

учителей технологиям командообразования, стимулированию командной работы, но и 

формирование навыков командной работы у учащихся и студентов. 
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Тҥйін: Мақалада білім саласында команда қҧру мҽселесі қарастырылған. Білім 

берудегі командалық жҧмыстың тиімділігін кҿпшілік педагогикалық санада оң 

қабылданғанымен, білім беру ісінде teambuilding ҽлі де жеткілікті дамымағандығы, оның 

нҽтижелілігіне теріс ҽсерін тігізетін кҿптеген проблемалар, факторлары мен жағдайлардың 

болуы байқалады. Мектепте  жҽне жоғары білім беруде команда қҧрудың жҽне 

командалық жҧмыстың тиіміділігін қамтамасыз ететін ҧйымдастырушылық-

педагогикалық шарттар ашып кҿрсетілген. 

Abstract: В статье рассматривается проблема командообразования  в сфере 

образования. При всеобщем признании эффективности  организации командной работы в 

образовательной сфере, в педагогической практике наблюдается недостаточное развитие 

тимбилдинга, существуют множество проблем, факторов и условий, препятствующие 

эффективности командной работы. Раскрываются организационно-педагогические 

условия эффективного командообразования и организации командной работы в  

общеобразовательной школе и вузовском образовании. 
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ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ БІЛІМ БЕРУДІҢ ЖАҢА ЖҤЙЕСІ 

 

Тҥйін: Жалпы білім беру жҥйесі –қоғам дамуымен бірге дамып, ҽрдайым ҿзгеріп 

отырады. Ол ҽр елдің экономикалық ерекшеліктеріне қарай қалыптасып, ҥнемі ҥздіксіз 

жетіле отырып, барынша кҥрделене тҥседі. Бҥгінгі жаңа қоғамда мҧғалімнің ішкі  жан 

дҥниесі де жаңаша, демек болашақ ҧрпақтан ҥлкен ҥміт кҥтілуде. «Ойдағыдай 

тҽрбиелеудің сыры оқушыға деген қҧрмет сезімде жатыр» деп Р.Эмирсон ҿзінше баға бере 

білген. 

Қазақстанның қазіргі заманғы мектебі тек оқу материалына жҽне оны игеру 

ҽдістемесіне ғана емес, сонымен қатар оқушылардың табыстылығын бағалау жҥйесіне, 

тҽсілдеріне де қатысты тҥбегейлі ҿзгерістер кезеңін бастан ҿткеруде. 2016 жылдан бастап 

Қазақстанда білім беру жҥйесі ғылым мен техникның, ақпараттық кеңістіктің даму 

динамикасына негізделген ҿзгерістерге ҧшырауда. 

 

Кілттік сӛздер: оқыту, бағалау, критериалды бағалау, оқыту жоспары, 

математикалық цикл, антиплагиат 

 

Кіріспе  

Қазақстанда білім беру жҥйесі 2016 жылдан бастап ҿзгерістерге ҧшырауда. Бҧл 

ғылым мен техниканың, ақпараттық кеңістіктің даму динамикасына негізделген сҿзсіз 

процесс. Адам мобильді жҽне нҽтижелі болуы керек, кҽсіптік бағдарды тез ҿзгертуге, 

ҿзгермелі технологияларды игеруге дайын болуы керек. 

Осының барлығы жоғары оқу орындарында мектептегі оқыту мен кҽсіптік 

даярлыққа қойылатын талаптарды айтарлықтай ҿзгертті. Индивидуумның тиімділігі оның 

алған білімдерінің санын емес, ол ҧстанған білік пен дағдылардың ҽртҥрлілігін жҽне 

оларды қолдану мҥмкіндіктерін анықтайды [1]. 

Шынында да, интернет кезінде кҿптеген фактілерді, кҥндерді, оқиғаларды есте 

сақтаудың қажеті жоқ. Ақпаратпен жҧмыс істеу дағдысын алу, ойлаудың сыншылдығын 

дамыту, фактілер арасында ҧқсастықты қалыптастыру жҽне оларды тҥсіндіру жеткілікті. 

Сонда кҽсіби бағыттарды ҿзгерту, ҿз нҽтижелілігін арттыру, демек еңбек нарығындағы 

бҽсекеге қабілеттілікті арттыру оңайырақ. 

 

Теориялық талдау 
Қазақстанның білімі қандай ҿзгерістер бастан кешуде? Мектеп оқушыларына, 

педагогтарға жҽне ата-аналарға не кҥтетіні туралы толығырақ айтамыз: 

Сыныптардағы білім берудің жаңартылған мазмҧны. 

Балаларды оқыту мен бағалаудың жаңа тҽсілдері туралы бірінші сынып 

оқушылары мен екінші сынып оқушыларының ата-аналары біледі. Бҧл ҿзгерістер 5 жҽне 7 

сынып оқушылары да қатысты. Ағымдағы жылы оларға 3-ші, 6 - шы жҽне 8-ші сыныптар 

қосылды. Жаңа бағдарлама 4-сыныпта жҽне жоғары мектепте апробациядан ҿтеді. 

Жаңартудың мҽні неде? Жаңа талаптарға сҽйкес, оқушылардың білім алу тҽсілі 

айтарлықтай ҿзгерді: бала игерген репродуктивті ақпарат Саны емес, сыни ойлауды 

дамыту — фактілерді салыстыру жҽне талдау іскерліктері маңызды. 
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Сурет-1. Мектептегі критериалды бағалау 

 

Бағалаудағы критериялылық, БЖБ және электрондық күнделік  

Критериалды бағалау-оқушының ҥлгерімін анықтаудағы жаңашылдық тҽсіл. Бҧл 

технология оқушының жеке жетістіктерін бағалауға, оның кҥшті жақтарын анықтауға 

жҽне жҧмыс істеу керек аспектілерді кҿрсетуге мҥмкіндік береді. 

Критериялылық оқушының ҿз іскерліктері мен дағдыларын дамытуға, жеке 

табыстары мен қателіктерін адекватты қарауға кҿмектеседі. Мҧндай бағалау оқушы 

орындайтын тапсырмалардың белгілі бір тҥрі бойынша да, сабақта оқитын тақырып 

бойынша да жҥргізілуі мҥмкін. Бҧл ретте бағалаудың ресми ҿрнегі ҽртҥрлі болуы мҥмкін: 

смайлик, жапсырма, мҧғалім жасаған жазу.  

Ата-аналарға бҧл жағдайда баланың жетістіктері қандай екенін бағдарлау қиын, 

себебі ағымдық бағалар жоқ. Баланың оқу материалын меңгеруінің тиімділігі туралы олар 

қандай да бір тақырыпты зерделеу аяқталатын бақылау тестінің кҿрсеткіштерінен біледі. 

Бҧл нҽтиже (БЖБ — бҿлімнің жиынтық бағалауы) пайыздық ҿрнекке ие, яғни оқушы 

тапсырманы қанша пайызға орындады. 

Барлық БЖБ-ның тҿрттен бір бҿлігі жҽне тҿрттен бір бҿлігі бақылау жҧмысының 

бағасы тҿрттен бір бҿлігі ҥшін нҽтиже береді. Осы барлық мҽліметтерді мҧғалімдер ата-

аналар онлайн кҿре алатын оқушының электронды кҥнделігінде ҧсынады[2]. 

Үй тапсырмасы, бес күндік оқу жүктемесінің және уақыттың төмендеуі  

ҚР БҒМ мектептерге оқу сағаттарының жалпы санын азайтуды, яғни оқу 

жҥктемесін азайтуды ҧсынады. Енді кіші мектеп 2-3 сағатқа аз оқиды (1-2 жҽне 3-4 

сыныптар тиісінше), 5-сыныптан 7-сыныпқа дейінгі жҥктеме 3 сағатқа, ал 8-сыныптан 4 

сағатқа тҿмендейді. 

Мҧндай қысқарту оқу жоспарларын жетілдіру жҽне алгебра, қазақ жҽне ағылшын 

тілдерін, ҧлттық тарих, ҽдебиет жҽне информатиканы оқыту ҥшін бҿлінген сағаттарды 

қысқарту арқылы жҥзеге асырылады. Дене шынықтыру сабақтарында қызмет тҥрлері 

қайта қаралады: балалар 1 сағат хореографиямен айналысуға, спорттық ойындарды 

ойнауға мҥмкіндік алады. 

Балаларды жеңілдету, оларға оқу кҥнінен кейін демалуға жҽне қалпына келтіруге 

мҥмкіндік беру ҥшін Қазақстанның мемлекеттік білім департаменті ҥйге берілген 

тапсырмалардың санын шектеуді ҧсынады: 

1. Бірінші сынып оқушыларына оқу дайындығына 20 минут жҽне екінші 

жартыжылдықтан бастап. 
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2. 50 минут-екінші рет. 

3. 3-ші жҽне 4-ші сынып оқушыларына тапсырмаларды орындауға 70 минут. 

4. 90 минут — орта мектеп оқушылары ҥшін (5-6 сыныптар). 

5. 2 сағатқа дейін 7-9 сынып оқушылары ҥй жҧмысын орындайды. 

6. 2-2 сағат 10 минут-жоғары сынып оқушылары. 

Мҧндай жҧмыс тҽртібі балаға эмоционалдық жҽне психологиялық жҥктемені 

тҿмендетеді жҽне материалды есте сақтау, меңгеру деңгейін арттырады. 

 

 
Сурет-2. Оқыту мен оқыту ҽдістетерінің жаңа бағыттар 

 

БҒМ мектептерге бес кҥндік аптаға кҿшуді ҧсынады. Бҧл мҧғалімдер мен 

оқушыларға толыққанды демалуға мҥмкіндік береді. Сонымен қатар, балаларға 

каникулдық кезеңде оқу тапсырмаларын беруге тыйым салынады. Бҧл уақытты балалар 

ҽдебиеттерді оқуға, жобаларды дайындауға арнайды. 

Кӛбірек ағылшын тілін жоғары сыныптарда оқыту. 

Білім министрлігі математикалық цикл жҽне жаратылыстану пҽндерін (химия, 

физика, биология) ағылшын тілінде оқытуды біртіндеп енгізеді. Бірақ мҧны тек жоғары 

сынып оқушылары ҥшін ғана жҽне қамқоршылық кеңесінің шешімі бойынша ғана 

жасайды. 

Қазақ тілі мен латын тіліне кӛшу. 

Қоғам дамуының ҧлттық гуманитарлық стратегиясында болып жатқан ҿзгерістер 

мектептерге де қатысты. Бірте-бірте орыс тілінде білім алатын мекемелерде қазақ тілінде 

оқитын пҽндердің бір бҿлігі кҿбейетін болады. 

Жоғары сыныптарда барлық пҽндерді оқыту тек ҧлттық тілде жҥргізілуі тиіс. 

Сонымен қатар, мектептерде латын ҽліпбиіне жоспарлы кҿшу жҥргізіледі. 

Жаңа пәндер мен электронды оқулықтар. 

Мектеп бағдарламасында "тіршілік ҽрекетінің негіздері"жаңа курсы пайда болады. 

Ҽдебиет пен тарих аясында 5-7 сынып оқушылары Ҿлкетану зерттейтін болады. Кейбір 

оқу орындарында ҽкімдіктердің қолдауымен робототехника курстары енгізіледі. 

Оқулықтармен оңай болады. Кез келген гаджеттен пайдалануға болатын 

электрондық нҧсқалар ҽзірленді. Бҧл мектеп рюкзактың салмағын азайтады жҽне 

оқушының жҧмыс кеңістігін оңтайландырады. 

Реформалау мҧғалімдерге да ҽсер етеді. Олар орындайды ҽрбір жҧмыс тҥрі ҥшін 

тҿлем алады. Қағаз жазбасының саны азаяды: педагогтар тек оқу-ҽдістемелік 

қҧжаттаманы дайындайды жҽне жҥргізеді. 

Мектептегі білім беруді мемлекеттік қаржыландыруды бҿлу да жаңашылдыққа 

айналды. Енді оның мҿлшері оқушылардың санына байланысты. Осылайша, мектептер 
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оқыту деңгейін арттыруға мҥдделі болады. 

Осындай жетілдірулер оқушы алатын білім мен іскерліктің сапасын арттыруға, 

жеке жҽне іскерлікті тҧлғаны қалыптастыруға бағытталған. 

Қазақстандағы жоғары білім берудің жаңа жҥйесі 

Тҽуелсіздік жылдары Қазақстанда ҧлттық ерекшеліктер мен халықаралық 

стандарттарды ескеретін жоғары білім беру жҥйесі қалыптасты. Елімізде мемлекеттік 

жҽне жеке оқу орындары жҧмыс істейді. Студенттер екі сатылы жоғары білім алады — 

бакалавриат жҽне магистратура[3]. 

ЖОО — ға бірыңғай тҥсу емтиханын-ҦБТ тапсырып, грант алып оқуға болады. 

Жҥргізіліп жатқан білім беру реформаларына байланысты студенттерді жаңа 2019 жылы 

не кҥтетінін біліңіз: 

Гранттарды ҧлғайту  

Кҿптеген жоғары сынып оқушылары 2019 жылы мемлекеттік тапсырыс (гранттар) 

20 мыңға кҿбейгенін қуантады. 

Жоғары оқу орындарын бейіндеу  

Қазақстанның жоғары оқу орындарында жастар арасында сҧранысқа ие 

мамандықтар бар.  Сондықтан жыл сайын жеткіліксіз. Бейіндік министрлік жоғары оқу 

орындарынан осындай мамандықтарға лицензия алу туралы шешім қабылдады. 

Осылайша, жоғары оқу орындарын жаңғырту жҥргізілетін болады, бҽсекелестік 

бейінді бағыттар қалыптастырылады. Бҧл оқытудың сапасын жҽне білім сапасын 

жақсартуға ҽкеледі, материалдық-техникалық базаны жақсартуға ҽкеледі. 

Студенттік жҧмыстарға арналған антиплагиат. 

Дипломдық жобаларды, курстық жҧмыстарды жҽне магистрлік зерттеулерді 

орындаудың дербестігі соңғы онжылдықта кҥрт тҿмендеді. Студенттер сирек емес, дербес 

зерттеулер жҥргізбейді,ал жай ғана бҿтен жҧмыстарды жазады. Бҧл общедоступностью. 

Кҿптеген ғылыми материалдар Интернетке тҥседі жҽне плагиат туындай отырып, тиісті 

ресімдеусіз студенттер пайдаланады. 

Дҥниежҥзілік желіде ҧсынылған ақпарат кҿлемі ҥлкен жҽне бҿтен жҧмыстардың 

"ізін" анықтау мҥмкін емес. Сондықтан ҚР БҒМ студенттердің барлық ғылыми ізденістері 

тексерілетін жҥйені ҽзірледі. Дипломдық жҽне магистрлік жҧмыстар қарыз алу мҽніне 

ерекше мҧқият талданады, ҿйткені олар мамандарды даярлау деңгейі туралы тҥсінік 

береді. 

 
Сурет-3. Студенттердің барлық ғылыми ізденістері тексеріледі 
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Сырттай оқушылар ҥшін жаңалықтар. 

Стационарда жҽне сырттай бҿлімде даярлау жҥйесі ҽртҥрлі екендігі қҧпия емес. Бҧл 

тек оқу тҥріне ғана емес, сонымен қатар студенттердің меңгеретін білім кҿлеміне де 

қатысты. Сырттай ол ҽрең жетеді 70%, ал болуы тиіс 100%. 

2019 жылы сырттай оқитын студенттерге осындай талап қойылады. Барлық 

жаңалықтар (бағдарламалар, есеп беру нысандары жҽне т.б.) ағымдағы жылы сырттай 

бҿлімге тҥсушілер ғана қатысты. 2019 жылға дейін оқуға тҥскендер ескі стандарттар 

бойынша оқу курсын аяқтайды. 

Осы ҿзгерістерге байланысты қашықтықтан оқыту ҥлесі артады, сырттай оқу 

орындарының білімін бақылау нысандары жетілдіріледі. 

Колледжден жоғары оқу орнына. 

Қазақстанда 2019 жылы пилоттық жоба іске қосылды, оған сҽйкес кейбір 

колледждердің (46) тҥлектері жоғары оқу орындарында оқуды жаңа жағдайларда 

жалғастыра алады: оларды бағалау нҽтижелері негізінде ауыстырады. Бҧған кредиттік-

модульдік оқытудың бірыңғай жҥйесі ықпал етеді. 

Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларға арналған аттестат. 

Егер бҧрын ақыл-ой дамуында кідіріс болған балаға тек қана анықтама берген 

болса, енді — жалпы білім беретін мектеп тҥлектеріне қарағанда басқа сериямен аттестат. 

Ерекше балалар жҧмыс мамандығын ала алатын колледжге тҥсуге мҥмкіндік алады. 

Мҧндай тҽсіл ерекше қажеттіліктері бар балаларға қатысты адам қҧқықтарының бҧзылу 

проблемасын жояды жҽне олар ҥшін ҽлеуметтену перспективаларын ашады. 

 
Сурет-4. Тҧнғыш Президент «Болашақ» степендиясын табыстауда 

 

"Болашақ"стипендиясын тағайындаудағы өзгерістер. 

Қазақстан Президенті белгілеген Стипендия ҽлемнің танымал компанияларында 

ғылыми дҽрежені алуға жҽне тағылымдамадан ҿтуге мҥмкіндік береді. Оны алу ҥшін 

аттестаттың жоғары орташа балы болуы жҽне Шет жҽне мемлекеттік тілдерді меңгерудің 

жоғары деңгейін анықтау қажет. 

2019 жылы корей, жапон, неміс жҽне француз тілдерін білуге қатысты талаптар 

тҿмендеді, бірақ ағылшын тіліне қатысты ҿсті. 

Қорытынды 
Қазақстанның білім беру жҥйесінде болып жатқан ҿзгерістер-ғылымның, 

экономика мен технологиялардың даму динамикасынан туындаған объективті қажеттілік. 

Жаңа шындық адамға жаңа талаптар қояды. Ол тек ақылды емес, креативті, 
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стандартты емес ойлауға ие болуы, ҧтқыр жҽне серпінді болуы, барлық жаңалықтарды тез 

меңгеруі тиіс. 

Адами ресурс-ҧлттық экономиканың даму кепілі. Сондықтан мҧндай 

индивидуумды қалыптастыру-Қазақстанның жаңартылған білім беру жҥйесінің міндеті. 

«Адам ҧрпағымен мың жасайды» - дейді халқымыз. Ҧрпақ жалғастығымен адамзат баласы 

мың емес миллиондаған жылдар жасап келеді. Жақсылыққа бастайтын жарық жҧлдыз-оқу. 

«Надан жҧрттың кҥні - қараң, келешегі тҧман», - деп М.Дулатов айтқандай, егеменді 

еліміздің тірегі-білімді ҧрпақ. Сусыз, қҧрғақ, таса кҿлеңке жерге дҽн ексең ҿнбейтіні 

сияқты, жас ҧрпақтарымызды тҽрбиелемесек ҿспейді, ҿнбейді. Қазіргі мектеп 

мҧғалімдерінің алдында тҧрған басты міндет-оқушылардың шығармашылық білім 

дағдыларын қалыптастыру. Міне, ҿз ҧрпағының ҿнегелі, ҿнерлі, еңбексҥйгіш, абзал азамат 

болып ҿсуі ҥшін халық педагогикасының негізгі мақсатын шығармашылықпен оқу-тҽрбие 

ҥрдісіне тиімді пайдалану ҽрбір ҧстаздың міндеті болып табылады. 
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Аннотация:Система общего образования-развивается вместе с развитием общества и 

постоянно меняется. Он складывается по экономическим особенностям каждой страны, постоянно 

совершенствуется и становится все более усложненным. В современном новом обществе 

внутренний мир учителя изменился в соответствии с новым взглядом на жизнь, поэтомуожидается 

большая надежда от будущего поколения. «Секрет успешного воспитания лежит  в уважение к 

ученику»как сказал Р.Эмирсон. 

Современная школа Казахстана переживает период кардинальных изменений не только в 

учебном материале и методике его освоения, но и в системе, подходах оценки успешности 

учащихся. С 2016 года система образования в Казахстане претерпела изменения, основанные на 

динамике развития науки и техники, информационного пространства. 

Abstract: the System of General education is developing together with the development of 

society and is constantly changing. It develops according to the economic characteristics of each country, 

is constantly improving and becoming more complicated. In today's new society, the inner world of the 

teacher has changed in accordance with the new Outlook on life, so much hope is expected from the 

future generation. "The secret of successful education lies in respect for the student" as R. Emirson said. 

The modern school of Kazakhstan is going through a period of fundamental changes not only in the 

educational material and methods of its development, but also in the system, approaches to assessing the 

success of students. Since 2016, the education system in Kazakhstan has undergone changes based on the 

dynamics of science and technology, information space. 
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КЕМБРИДЖ ТӘСІЛІНІҢ ОҚЫТУДАҒЫ ТИІМДІЛІГІ 

 
Тҥйін: Заман талабына сай білім дегеніміз — жаңа технологияларды меңгеру, оқытудың ҽр 

тҥрлі ҽдіс-тҽсілдері бойынша кҿш басында келетін елдердің тҽжірибесін пайдалану, сол елдермен 

білім жағынан иық теңестірер дҽрежеге жету. Осы орайда Елбасымыздың мына бір сҿзін де 

келтіріп кетуге болады: «Терең білім — тҽуелсіздіктің тірегі, ақыл-ой — азаматтығымыздың 

алдаспаны». 

Кембридж тҽсілінің білім беру бағдарламасы бойынша оқыту барысында оқудағы жаңа 

тҽсілдер: cыни тҧрғыдан ойлауға ҥйрету; бағалау жҽне оқуды бағалау; оқыту мен оқуда цифрлық-

коммуникациялық технологияларды қолдану; талантты, дарынды жҽне қабілетті балаларды оқыту; 

білім алушылардың жас ерекшеліктеріне байланысты оқыту жҽне оқу; білім берудегі басқару жҽне 

(кҿшбасшылық) 7 модуль бойынша ҿткен амалдардың барлығы да тиімді. Себебі топпен жҧмыс 

барысында білім алушылардың топтық, ҧжымдық оқытуда, оның негізінде диалогтық оқыту 

барысында ерекше талпыныспен жҧмыс жасайады. 

 

Кілттік сӛздер: оқыту тиімділігі, диалогтік оқыту, шығармашылық кезең, сыни 

тҧрғысынан ойлау,  оқушыны бағалау. 

  
Кіріспе Тҽуелсіздігіміз ғҧмыры тҧғыры биік мҽңгі болуы ҥшін білімді, саналы ҧрпақ 

тҽрбиелеуіміз керек. Ҿйткені еліміздің болашағының жарқын болуы жастардың қолында. 

Жастардың сапалы білім мен саналы тҽрбие алуына бірден бір ҽсер ететін ең алдымен 

ҧстаз екені даусыз. Бҧл туралы қазақтың ҧлы ағартушы ғалымы Ахмет Байтҧрсынов: 

«Мектептің жаны — мҧғалімдер. Мҧғалімдер қандай болса, мектептің жағдайы соған 

байланысты болады. Яғни мҧғалімдер білімді болса, ол мектептегі балалар сапалы білім 

алып шығады. Олай дейтініміз, ең ҽуелі мектепке қажетті — білімді, мҽдениетті 

педагогикадан, методикадан хабары бар, жақсы оқыта білетін мҧғалім», — деп айтқан 

болатын. Сол себепті ҧстаздарға қойылатын басты міндеттердің бірі — оқытудың жаңа 

технологияларын меңгеру, ҿзгермелі ҿмірге дайын, жан-жақты, бҽсекеге қабілетті ҧрпақ 

тҽрбиелеу.  

Осы мақсатты жҥзеге асыруда сындарлы оқыту бағдарламасының маңызы зор. 

Оқытудың мақсаты білім алушының пҽнді терең менгеру қабілетін дамыту, алған білімін 

ҿмірде кез-келген жерде, кез келген жағдайда тиімді ҿз пайдасына асыру білуін 

қамтамасыз ету [1].  

Теориялық талдау 

Бағдарлама ҿзектілігі ҚР-да білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасының міндеттерімен жҽне мақсаттарымен ҥйлеседі, ал 

мемлекеттік бағдарламаның басымдығы, ҿз кезегінде білім беру саласында кҿшбасшылық 

ететін Финляндия, Сингапур жҽне Ҧлыбритания секілді прогресшіл елдерге тҽн заманауи 

мақсаттармен жҽне қҧндылықтар жҥйесімен барабар [2]. 

Қазақстан Республикасының педагогикалық кадрларының біліктіліктерін арттырудың 

деңгейлік бағдарламаларын оқыту тиімділігін жоғарлату бойынша білім беру жҥйесіне 

байланыстыра отырып кҿптеген жаңашыл ҽдіс-тҽсілдерді менгертеді. Бағдарламаның 

негізгі міндеті — болашақ ҧстаздардың педагогикалық тҽжірибелерін арттырып  бағалауға 

кҿмектесу. Сондықтан оқыту жҽне оқудың қазіргі уақытттағы ҽдістері оқытушының 

кҥнделікті тҽжірибесі мен кҽсіби біліктілігі ҿзара байланыста болады. 
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Осы «Қазақстан Республикасының педагогикалық қызметкерлерінің біліктіліктерін 

арттырудың деңгейлік бағдарламасының негізінде ҽзірленген педагогикалық  кадрларды 

даярлайтын жалры орта оқу орындарының бітіруші білім алушыларына қосымша жоғары 

денгейде білім беру бағдарламасы» бойынша ҿткізілген жоғарылатып  оқыту курсы 

барысында (оқудағы жаңа тҽсілдер: cыни тҧрғыдан ойлауға ҥйрету; бағалау жҽне оқуды 

бағалау; оқыту мен оқуда цифрлық-коммуникациялық технологияларды қолдану; 

талантты, дарынды жҽне қабілетті балаларды оқыту; білім алушылардың жас 

ерекшеліктеріне байланысты оқыту жҽне оқу; білім берудегі басқару жҽне 

(кҿшбасшылық) 7 модуль бойынша ҿткен амалдардың барлығы да тиімді. Себебі топпен 

жҧмыс барысында білім алушылардың топтық, ҧжымдық оқытуда, оның негізінде 

диалогтық оқыту барысында ерекше талпыныспен жҧмыс жасайтындар бізді 

қызықтырады.  

Оқу кезеңінде оқыту мен оқудағы жаңа ҽдістер  модулі негізінде қарастырылған 

диалогтік оқыту — ҧжымдық тҥсініп оқытуды қалыптастыру мақсатында оқушылардың 

жҥйелі тҥрде қарым-қатынас жасауына негіз бола отырып оқыту. Біз ҽдістемелік тҽжірибе 

барысында оқытудың осы амалын (диалогтік оқыту) кҥнделікті сабақтарда пайдаландық. 

Диалогтік оқыту тҽсілдерін сабақтарда қолданудың тиімділігі: 

 оқушылар тақырып бойынша ҿз пікірлерін білдіруіне мҥмкіндік алады; 

 оқушыларға кҿмектесетін басқа адамдарда тҥрлі идеялардың бар екендігін 

тҥсіндіреді; 

 оқушыларға ҿз ойларын дҽлелдеуге кҿмектеседі; 

 ҧстаздарға оқушыларды оқыту барысында білім алушылардың деңгейін тҥсінуге 

кҿмектеседі. 

Біз бҧл ойлармен келісе отырып, диалогтық оқытудың бҥткілдей тиімділігіне білім 

алушылармен сабақ ҿткізу кезінде кҿз жеткіздік. Мысалы: тақырыпты кеңінен ашуда, 

біріншіден, топтың белсенді мҥшелерінің пікірі қҧнды; екіншіден, пікір алмасушылар 

арқылы сҿз саптауын, сҿз сҿйлеуге, яғни тілдік қорын дамытуға; ҥшіншіден, диалог 

негізінде еркін пікір алмасуы қалыптасады. Ғылыми-зерттеу нҽтижелернің ҿзі сабақта 

диалогтың жоғар, маңызды рҿл атқаратынын кҿрсетеді. Мерсер мен Литлтон (2007) 

ҿздерінің еңбектерінде диалог сабақта білім алушылардың белсенділігін арттырумен 

қатар, олардың білім кҿрсеткішінің ҿсуіне ҥлес қосқандығын атап кҿрсетті. Ал сол сияқты 

Выготский жасы кіші балалардың танымдық даму ҽрекеттерін ҽлеуметтік қарым-қатынас 

процессінде, яғни жоғары қабілетті оқушылармен араласу барысында қоршаған ортамен 

мҽдениттті ҿзара қарым-қатынасты қалыптастыру арқылы білім алушылардың 

ересектерше ойлау ҽдісіне дағдыландыру кезінде қалыптасатын субъектіні суреттейді[1; 

35].  

Сондықтан да біз тҽжірибе барысында ҿткен ҽрбір сабағымызда осы диалогтық тҽсілді 

қолданып отырдық. Диалогтық тҽсілдің ең тиімді жері ҥй тапсырмасын пысықтау кезінде 

оқытушы мен студенттің арасында қойылатын пысықтау сҧрақтарының қойылуы. 

Диалогтық тҽсіл арқылы сҧрақтар қоя отырып, студенттің тақырыпты қаншалықты 

меңгергенін жҽне сҧрақ қоюдағы білім деңгейінің дҽрежесін анықтауға кҿп ҥлесі бар. 

Диалогтық тҽсілдің тағы да бір ерекшелігі — бҧл сабақ барысындағы «шығармашылық 

кезең». Мысалы: осы тҽсіл арқылы «Дҥкенде» тақырыбында екі студент диалогқа тҥседі. 

Диалог барысында студенттер бір біріне сҧрақ қоя отырып, ҿздерінің білім деңгейлерін, 

сҧрақтың қаншалықты терең немесе жеңіл қойылғанын сҧрақтың мағыналық дҽрежесіне 

қарай бағаланатынын кҿрсетеді. Осы практика барысында осы кезге дейінгі курста оқыған 

модульдардың ішінде (білім беру мен оқудағы жаңа ҽдіс-тҽсілдер; сыни тҧрғыдан ойлауға 

ҥйрету, оқуды бағалау жҽне оқу білімін бағалау; оқуда жҽне оқытуда цифрлық-

телекоммуникациялық технологияларды қолдану) осы тҿрт модульдің тҽсілдерінің 

барлығын сабақ беру барысында тҥгел дерлік қолдандық. Бҧл ҽдістер (диалогтық тҽсіл) 
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ҽдістемені зерттеу барысында А.Байтҧрсынов пен Ы.Алтынсарин ҽдістемелерінде де 

қолданылған. Осы курсқа дейін бҧл тҽсілді сҧрақ-жауап тҽсілі деп қалыптастырсақ, енді 

осы курстан кейін диалогтық тҽсілді кҥнделікті сабақта қолданудың тиімділігіне кҿз 

жеткіздік. 

Ғалымдардың пікіріне сҥйенсек, Сабақта білім алушылар оқу ҥдерісінің барлық 

аспектілеріне ынталы тҥрде қатысу керек: олар ҿзінің пікірлері мен сҧрақтарын ортамен 

бҿліседі, бір біріне кеңес береді, жеке-дара мақсат қояды, алынған нҽтижелерді 

тҧжырымдайды, оз ойларымен тҽжірибе жасайды жҽне қателіктер — оқудың негізгі бҿлігі 

екенін тҥсіне отырып, дҧрыс қадам жасауға талпынады. Дайындалып келген конспектілері 

бойынша сҧрақтарды ҿз топтарында талқылап, диалог арқылы сҧрақтарды постерлерге 

жазып тҥсіреді. Осыдан кейін «Сҧрақ — жауап» ҽдісімен диалогқа тҥседі, сҧрақтарға 

жауап береді. Шағын топтар бір-бірімен тҽжірибе алмасады, яғни постерлар бойынша 

тақырыпты ашып, тҥсіндіреді. Постердағы талқыланатын тақырып бҥгінгі «табыс 

критерийлeрiнiң» талаптарына сай болуы керек. Топтық жҧмыста топтар ҿз-ҿздерін 

бағалауда «Бас бармақ», «2 жҧлдыз, 1 тілек» ҽдісін пайдалана отырып, диалогтық 

байланысқа тҥсіп, берілген сҧрақтарды талдау барысында жҧлдыз арқылы баға бере 

отырып, ҿз ҧсыныстарын да білдіруге қалыптасады. Оқушы оқу ҥдерісіне талпына 

қатысқанда ғана оқу жҥйесін терең меңгереді. Білім алушыларға бағдарланған оқыту 

ортасында оқытушы білім алушылардың сабаққа келген кездегі алғашқы сенімдерін, 

білімін жҽне ҿз ойын негізге ала отырып, ҿзіндік пайымдарын жасау қабілеттіліктері 

артады. 

Мерсер жҽне Ходжкинсон (2008) ғылыми-зерттеулері Барнстың ертеректегі зерттеуіне 

негізделе отырып, оқыту барысындағы диалогтің атқаратын негізгі қызметіне назар 

аударуды мақсат етеді. Қазіргі уақыттың ҿзінде сыныптағы оқушыларды бірлескен 

сҧхбаттары ҥлкен пайда алып келетіндігін кҿрсетіп отырған дҽлелдер жеткілікті. Олар: 

 білім алушылардың тақырып бойынша ҿз ойларын ашық айтуларына мҥмкіндік 

береді; 

 білім алушылардың басқа адамдарда тҥрлі ой-пікірлердің болатындығын тҥсінуіне 

кҿмектеседі; 

 білім алушыларға ҿз ой-пікірлерін дҽлелдеуге кҿмектеседі; 

 мҧғалімдерге білім алушыларды оқыту барысында олардың білім алушылары 

деңгейінің қандай дҽрежеде екендігін тҥсінуге кҿмектеседі [1; 9]. 

Осы айтылған ғалымдардың пікірлерімен келісуге болады. Себебі, диалогтық оқыту 

арқылы сабақ берудегі ҧтымды тҧстары, біріншіден, бҧл тҽсілде студенттер бір-бірімен 

қарым-қатынасқа еркін тҥседі; екіншіден, ҽңгімелесіп отырып, студенттердің сабақты 

тҥсіну деңгейлері артады; ҥшіншіден, ҿз ойларын бҿлісуге асығады; тҿртіншіден, бір-бірін 

тыңдап сҧрақ қою арқылы бірін бірі ақпараттармен толықтырып отырады; бесіншіден, 

пікірлерін еркін айтуға бейімделеді жҽне оқытушымен тҥсінбеген сҧрақтарды толықтыру 

мақсатымен қарым-қатынасқа тҥсуге дағдыланады. Диалогтық оқыту барысында білім 

алушылардың сҿз қолдану шеберліктері шыңдалып, сҿйлеу мҽнерлері қалыптасты. 

Диалогтық оқыту барысында студенттер бір біріне сҧрақ қоюға, ол қойылған сҧрақтардың 

нақты, тақырыптан ауытқымауына, сҧрақтардың кҥрделі болуына ерекше мҽн беріп, 

дағдыланды. Диалогтық оқу барысында білім алушыға тиімді болған тҧстары: сабаққа 

дайын болмаған оқушы топтардың сҧрақ-жауап арқылы диалогқа тҥсу кезінде, яғни 

берілген тапсырманы талдау барысында тақырып туралы толық ақпарат ала білді. 

Сыни тҧрғысынан ойлау дегеніміз —тҽжірибе, бақылау, ойлану жҽне ой елегінен 

ҿткізу нҽтижесінде алынған ақпаратты пайымдау, бағалау, талдау жасап жҽне синтездеуде 

қолданылатын ҽдіс-тҽсілдер болып табылады. 

«Қазақстан Республикасының педагогикалық кадрларды даярлайтын жалпы орта оқу 

орындарының бітіруші білім алушыларына қосымша білім беру бағдарламасын» меңгеру 
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барысында ҿткен тҽсілдердің бірі сыни тҧрғысынан ойлау болып табылады. Бҧл тҽсілді 

оқып ҥйренудегі басты мақсатымыз — қазіргі заман талабына сай білім алушының қалай 

оқу қажеттігін ҥйреніп, соның нҽтижесінде емін-еркін, ҿзіндік дҽлел-уҽждерін нақты, дҽл 

жеткізе білетін, белсенді, сенімді, сыни пікір-кҿзқарасы жҥйелі дамыған, цифрлық 

технологияларда қҧзырлылық танытатын тҧлға ретінде қалыптасуына ҥлес қосу, яғни 

ҿзіндік «Мені» қалыптасқан бҽсекелестікке жан-жақты дайын мҧғалімді дайындау. 

Сын тҧрғысынан ойлау тҽсілінің негіздері мектеп жасынан қалыптастырылады. 

Мысалы: студент болсын, оқушы болсын ҿзі тҽжірибе жасағанда немесе ҿз пікірін 

дҽлелдеу жолында ҿзінің ойын ашық, нақты жеткізудегі идеяларға ынталанады. Сабақта 

білім алушыға бақылау, талдау, қорытынды жасау дағдыларын дамыту ҥшін тақырыпты 

ашуда тек теорияға сҥйенбей ҥнемі шығармашылық жҧмыстарын қатыстырып отыру 

керек. Біз осы сын тҧрғысынан ойлау тҽсілін қолдануда білім алушылардың бойынан 

байқағанымыз: қай шағын топты алсақта ҿте белсенді екенін байқадық. Олардың 

белсенділіктерін берілген сҧрақтар бойынша сҧрақ қоя отырып, оны талдауда, келесі 

шағын топтарға жеткізудегі дҽлелдеулерінде белгілі бір ақпараттарға сҥйеніп, сыни 

тҧрғыдан ойлағандарында ерекшелік кҿрінеді. Бҧл біздің қазіргі таңдағы жастардың ойлау 

қабілеттерінің жоғары, ҿз айтатын идеяларының тҧжырымды екендіктерін ҽрбір сабақта 

білім алушылардың есіне салып отыруға тырыстық. Топты оқуда тҥйгеніміз: диалогпен 

дҽлелдеуге, пікірталасқа шақыру белсенді жҥргізілген жағдайда білім алушылардың оқуы 

тиімдірек жҽне жетістіктері жоғары болатынын олардың сҧрақты қызу талқылаудағы 

кҿріністерінен байқадық. Сол сияқты ҿткізген ҽрбір сабағымызды видеоға, фотоға тҥсіріп, 

постерлар мен стикерлерге жазылған деректер мен пікірлерден тҥйгеніміз: бҧл курс біздер 

ҥшін, яғни оқытушылар мен білім алушылар ҥшін, ҿте тиімді. Курста ҿткен жеті 

модульдің барлық тҽсілдері біздің дҽстҥрлі оқыту жҥйесіне енгізіліп отырған ең тиімді 

ҽдіс-тҽсілдердің негізгісі жҽне тиімдісі болып отыр. Осы сын тҧрғысынан ойлау тҽсілі 

бойынша берілген ғалымдардың пікіріне сҥйенсек, диалог арқылы сыни тҧрғыдан 

ойлауды дамыту диалогтік оқыту ҽдісіне сҽйкес, сыныптың қолданбалы ғылыми-зерттеуін 

сараптайтын болсақ, ол диалогтік жҽне диалектикалық педагогика тҧрғысынан білім 

алушылардың ой-пікірлері назарға алынатын сыныптардағы қарым-қатынастың дҽстҥрлі 

моделіне сенімсіздікпен қарайды. Кҿзбен кҿру, ауызша жҽне жазбаша ақпарат кҿздерімен 

қарым-қатынас жасауда балаларға дҽйектеусипаттау дағдыларын шынықтыруға жҽне 

басқа да тҽсілдермен білімді пысықтауға мҥмкіндік бере отырып, оқудың формалды тҥрін 

азайтады [1; 46]. Бҧл теориядағы пікірді практика жҥзінде іске асыруда бақылағанымыз; 

студенттердің берілген ортақ тақырып бойынша диалогқа тҥсулері жҽне сол ҿздерінің 

жинаған ақпараттарын топпен бҿлісуде идеяларын жазбаша тҥрде постерлерге тҥсіріп, 

оны ауызша қорғау барысында кҿрсеткен білімдерінің формалды тҥрде емес сыни 

тҧрғыдан ойлау тҥрі басым болып келетіндігі. 

Сабақ барысында сҧрақ туындаған жағдайда оқытушының ақпарат кҿздері болуы 

міндетті емес, білім алушылар мен оқытушылар бірлесіп ғаламтор кҿмегімен зерттеу, 

іздеу жҧмыстарын жҥргізе алады, оқытушылар оқушыларға табылған ақпараттардың іс 

асатындарын таңдап, ҿздерінше баға беріп, іздеу ҽдіс-тҽсілдері туралы сыни тҧрғыдан 

ойлауға кҿмектесе алады. Негізінде сын тҧрғысынан ойлау тҽсілі кезінде диалогтық 

байланысқа тҥсу арқылы студенттер мен оқытушылардың жаңалық ашу мен оқуда ҿзара 

қарым-қатынас орнатуы орын алады. 

Осы курсты оқу барысында тҥйгеніміз, осы модульдарды ҿткендегі ҽдіс-тҽсілдердің 

барлығы алдағы уақытта студенттерді бҽсекеге қабілетті, басқа адамдардың кҿзқарасын 

қабылдап, оған ҿз пікірлерін сыни тҧрғыдан айта алатын, қандай жағдайда болмасын 

айтқан пікірлері мен идеяларын дҽлелдеп шығуға ҥйретеді [3]. 

Бҧл жҥйе бойынша тек студенттердің ғана қызығушылығы емес, олармен бірге 

ҿзіміздің (оқытушылардың) да қызығушылығы артқанын байқаймыз. Себебі біз ҽрдайым 
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сабақты бірсарынды ҿткізуден студентті, оқушыны жалықтырып жібереміз. Ал, жаңа 

жҥйе бойынша сабақ жоспарын жасауда ҽр кҥнде ҽр тҥрлі «сергіту» сҽттерін, 

«шығармашылық» кезеңдерін де тҥрлендіріп отырғанды алдымызға мақсат етіп отырамыз. 

Біздің сабақ ҿткізудегі мақсатым да осы. Бҧл мақсатта студенттің сабаққа келу негіздері де 

соған сайып келеді. Олар «бҥгін сабақта қандай жаңашылдық, қандай ҿзгеріс болар екен» 

деген ҥмітпен келеді. Сондықтан да ҽр кезде сабақты сыни тҧрғыдан ойлап, барынша 

жаңашылдықпен ҿткізуге тырысамыз. 

Бағалау — оқу туралы одан ары қарай шешім қабылдау мақсатында оқыту 

нҽтижелерін жҥйелі тҥрде жинақтап, жиынтықтауға бағытталған қызметті айқындау ҥшін 

қолданылатын термин. Бағалау тҽсілі дҽстҥрлі оқытуда бір ғана тҽсілмен белгілі бір 

талаптармен бағаланып келді. Ал қазіргі жҥйе бойынша тек бағалап қана қоймай, сол 

бағалауға кері байланыс жасалады. «Бағалау» термині латын сҿзі «жақын отыру» дегенді 

білдіреді. Оның шыққандығы кездейсоқ емес, себебі бағалауда негізгі сипат бір адам 

басқа адамның не істегенін, не айтқанын немесе ҿзін-ҿзі бақылау кезінде ҿзінің дербес 

тҥсінігін, ойлауын немесе тҽртібін мҧқият бақылауы болып табылады. Сол сияқты бағалау 

бҧл оқушы ҿзінің осы тақырып бойынша жинақтаған білімін ортаға салуы арқылы 

бағаланады. Бірінші топтық жҧмысты, екінші топтағы студенттердің бҥгінгі тақырыпты 

ашудағы жетістіктерін, сабақ соңында шағын топтардың кҿшбасшыларының «тҥйіндеме» 

жасай отырып, оқытушыға берген «кері байланыс» тҽсілінен байқалады. Сол сияқты 

Оқушыны бағалау — бҧл білім алушылар ҿздерінің оқудың қандай денгейінде тҧрғанын, 

қандай бағытта даму керек жҽне қажетті сатыға қалай жету керек екендігін ҽшкерелеп, 

анықтау ҥшін оқушылар мен оларға мҧғалімдердің қолданатын мҽліметтерді іздеуі жҽне 

тҥсіндіру ҥдерісі. Оқытудағы Кембридж тҽсілінің тиімділігі: модульдердің қайсысын 

алсаңыз да, ҿзінше бір жаңалығы бар сияқты кҿрінеді, себебі біздің дҽстҥрлі сабақ беру 

жҥйесінде де білім алушының білімін бағалау тҽсілі бар, бірақ олардан шығатын 

қорытынды мен шешім басқаша болады. 

Оқытудағы сындарлы тҽсіл білім алушыларға ҿз білімдері мен ҧстанымдары жайлы 

ойланып, тиісті сҧрақтар қойып, білімдерін толықтырып, белгілі бір тақырыпты оқып-

ҥйрену кезеңінде ҿзнің тҥсінігенін ҿзгертуге мҥмкіндік береді. Аталған процесс білім 

алушының ҿз болжамдарына сенімсіздікпен, сыни тҧрғыдан қарай отырып, сол арқылы 

бҥкілҽлем, жаратылыс, тіршілік туралы ҿзінің тҥсінігін молайтып, кеңейтуге ҧмтылу 

мҥмкіндігін тереңдетеді. Оқытудың бҧл тҥрінде білім алушылар ҿте ауқымды рҿл 

атқарады: олар қҧрбы- қҧрдастарымен ғаламтормен байланыс жасау арқылы жылдам 

тҥрде білім жинақтайды [4]. 

Қорытынды 
Қорыта айтқанда, «Қазақстан Республикасының педагогикалық қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыруы деңгейлі бағдарламасының негізінде ҽзірленген педагогикалық 

кадрларды даярлайтын жалпы орта оқу орындарының бітіруші білім алушыларына 

қосымша кҽсіптік білім беру бағдарламасы» бойынша ҿткізілген бағдарлама барысында 

ҿтілген 7 модульдегі барлық нҧсқалардың тиімділігі білім алушылардың тақырып 

бойынша жҽне сыни тҧрғыдан сҿйлеуге ынталандырады; білім алушылардың шынайы 

қызығушылығын арттырады; білім алуға деген қҧштарлығын дамытады жҽне ғылыми-

зерттеуге ынталандырады; білім алушылардың сыни тҧрғыдан ойлауына ықпал етеді; 

білім алушылардың бір-бірінен ҥйренуіне, ой-пікірлерін қҧрметтеуіне жҽне бағалауына 

ҽсер етеді. 
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Аннотация. Современное образование — это освоение новых технологий обучения, 

различные методы и приемы использования опыта стран, которые лидируют по, с этими 

странами со стороны плеча сравнять счет достижения уровня образования. В этой связи 

можно привести следующие слова главы государства: "Глубокие знания - опора 

независимости, ум - это основа нашего гражданства». 

Новые подходы в обучении по образовательной программе Кембриджского подхода: 

обучение критическому мышлению; оценивание и оценивание обучения; использование 

цифровых коммуникационных технологий в процессе обучении; обучение талантливых, 

одаренных и способных детей; обучение и обучение по возрастным особенностям 

обучающихся; управление и лидерство в образовании. Так как в процессе работы в группе 

обучающийся работает с особым стремлением к групповому, коллективному обучению, 

диалоговому обучению на его основе. 

Abstract. Modern education is the development of new learning technologies, various 

methods and techniques of using the experience of the countries that lead the software, with 

these countries from the shoulder to equalize the achievement of the level of education. In this 

regard, we can cite the following words of the head of state: "Deep knowledge is the Foundation 

of independence, the mind is the basis of our citizenship." 

New approaches to teaching in the educational program of the Cambridge approach: teaching 

critical thinking; evaluation and evaluation of learning; the use of digital communication 

technologies in the learning process; teaching talented, gifted and capable children; learning and 

training on the age characteristics of students; management and leadership in education. Since in 

the process of working in a group, the student works with a special desire for group, collective 

learning, dialogical learning on its basis. 
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Ергешбаева Ш.Н. 
п.ғ.к., «Ҿрлеу» біліктілікті арттыру ҧлттық орталығы» АҚФ Тҥркістан облысы жҽне Шымкент 

қаласы бойынша педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты директорының 

орынбасары, Шымкент, Қазақстан 

ПЕДАГОГТЕРДІҢ КӘСІБИ ӚСУІ – БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН  

КӚТЕРУДІҢ БАСТЫ ШАРТЫ 

 

Тҥйін: Мақалада мҧғалімдердің біліктілігін арттыру жҥйесі бірыңғай білім беру 

кеңістігін қамтамасыз ету қҧралы ретінде қарастырылған. Сондай-ақ, 4K қҧзыреттілікті 

дамыту контексінде орта білім мазмҧнын жаңарту аясында мҧғалімдердің біліктілігін 

арттыруға байланысты мҽселелерді мҽнін анықтайды. Біліктілікті арттыру курстары мен 

тыңдаушылардың курстық дайындықбарысындағы мониторинг нҽтижелерінің арасындағы 

байланыс зерттелді. 

http://kabmir.com/novosti/v_shkolu_vernuli_rozgi.html
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Кілттік сӛздер: 4К қҧзыреттілік, жаңартылған білім беру мазмҧны, қашықтықтан оқыту 

технологиясы, менторлық сҥйемелдеу, мониторинг. 

 

Елбасы Н.А. Назарбаевтың «Ҧлт жоспары: 100 нақты қадам» стратегиялық 

бағдарламасында білім беру саласының негізгі басымдықтарын жҥзеге асыру 

бойыншапедагогикалық қоғамдастық алдына ҥлкен міндеттер қойылды. 

Еліміздің білім беруді дамыту саясатының барлық реформалары мен оң ҿзгерістері 

бҽсекеге қабілеттілікті арттыруда адами ресурстың маңыздылығын тҥсіндіру арқылы 

сипатталады. Осы тҧрғыда біліктілікті арттыру жҥйесі мемлекеттік саясатты табысты іске 

асыруда маңызды жҽне шешуші рҿлді атқарады. 

Бҥгінгі таңда аймақтық білім беру кеңістігінде инновациялар трансляторы ретінде 

институттың қызметі білім беру жҥйесінің ҽдіснамалық жҽне ақпараттық-аналитикалық 

қолдау процестерін біріктіреді. Осыған байланысты ҿңірлік деңгейде кҽсіптік ҿсу жҥйесін 

жоспарлағанда келесі факторлар міндетті тҥрде ескеріледі: білім беру саясатының 

талаптарына негізделген біліктілікті арттыру жҥйесінің мемлекеттік тапсырысы; білім 

беру сапасының жҽне аймақтағы ҿзекті мҽселелердің талдамасы, зерттеулердің 

нҽтижелері. 

«Ҿрлеу «БАҦО» АҚ филиалдары ҽзірлеген 143біліктілікті арттыру курстарының 

жаңа мазмҧндағы бағдарламалары  ҚР Білім жҽне ғылым 

министрлігіменбекітілді.Бағдарламалар мазмҧны мемелекеттік білім беруді дамыту 

саясатының басым тҧстарын толық қамтыды: 4К қҧзыреттілікті қалыптастыру, STEAM, 

СМАРТ білім беру, роботтытехника, ҥштілділік, дуальды, инклюзивті оқыту, CLIL 

технологиялары. 

Біліктілікті арттыру жҥйесінде 70 жылдық тарихы бар «Ҿрлеу Ҧлттық 

орталығы»білім мазмҧнының жаңартылған форматтағы бағдарламалары жҽне ҽлемдік 

талаптарға сай оқыту технологияларымен жҧмыс жҥргізе алатын, командалық 

жҧмыстардың кҿш басшылығына ҧмтылған, ҿзіндік тҧжырымы қалыптасқан кҽсіби 

педагогикалық қҧрамды жасақтап шығаруда. 

«Ҿрлеу» БАҦО» қҧрылғаннанбері облыстықбілім беру  саласының74000-ға жуық 

педагог қызметкерлері біліктілікті  арттыру курстарынан ҿткен.Жаңартылған оқу 

бағдарламаларына кезең-кезеңімен кҿшуіне байланысты институт тренерлері біліктілікті  

арттыру курстарын табысты ҿткізуде. Бҥгінгі таңда жалпы біздің институт базасында осы 

бағытта 31470 мҧғалім дайындықтан ҿтті.Бҧл бағдарламалар бойынша жҥргізілген 

тестілеуде республикадағы ҥздік нҽтижені біздің институтта біліктілігін арттырған  

педагогтерінің 99% кҿрсеткенін мақтанышпен айтуға болады. 

Біз қазір жаһандану ҽлемінде ҿмір сҥріп жатырмыз. Жыл сайын білімнің жаңа тҥрі 

ҿмірге келіп, ақпараттар жаңа ағынмен толығуда. Қазақстандағы білім беру жҥйесі, соның 

ішінде біліктілікті арттыру жҥйесі уақыт кҿшінен қалмай, заман ағымымен жҥруі қажет. 

Соның қарапайым бір мысалы, қашықтықтан оқыту технологиясын қолдана отырып 

Blended Learning (блендед ленинг) форматында курстарды ҧйымдастыру тҽжірибесі 

дамуда.Мақсаты: сапалы білім қызметін алуда мҧғалімдердің мҥмкіндіктерін кеңейту; 

олардың білім қажеттіліктерін тҧрғылықты жеріне қамтамасыз ету.Аралас оқытудың 

ҧйымдастырушылық формалары курс тыңдаушысы мен тренер-тьютердің кері байланысы 

арқылы жҧмыстың жаңа сапаға - тҽуелсіз қызметке ҿтуіне септігін тигізеді.  

Ҥздіксіз білім беру жҥйесін басқару тиімділігін арттыру механизмі - бҧл курстың 

оқыту сапасының тҽуелсіз сыртқы бағалануы. Қоғам мен білім беру саласы бір-бірімен 

тығыз қатынаста болғандықтан, сараптамалық топтарға мемелекеттік органдардың, 

педагогикалық қоғамдастық ҿкілдері педагог-практиктер, мҽслихат депутаттары, «Нҧр 

Отан» партиясының мҥшелері, ЖОО оқытушылары кіреді. Сыртқы бағалау нҽтижелері 

жыл сайын 2 рет «Ҿрлеу» Басқармасы ҧйымдастырған филиалдардың қызмет сапасының 
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кҿпфункционалды рейтингісіне ықпал етеді. Бҧл тек педагогикалық ара-қатынас емес, 

қоғаммен ынтымақтастық ортаның дамуы институттың тҽжірибе алмасу мен ресурстарды 

біріктірудегі ашықтығын кҿрсетеді. 

Мҧғалімдердің білімін жетілдіру курстық қызметпен ғана шектелмейді. Шын 

мҽнінде, білім беру жҥйесіндегі тҥрлі мҽселелерді қамтитын конференция, вебинар, 

дҿңгелек ҥстел, семинар тҥріндегі курсаралық қызмет – «Ҿрлеу» БАҦО жҧмысының 

маңызды бҿлігі. 

Тҥпкі нҽтиже беретін,  тиімді педагогикалық қызметтің сынақтан ҿткен ҽдістері 

мен жҧмыс тҽсілдерін ҥйрететінҽдістемелік десанттар сҧраныстарға ие. Онда 

педагогтердің курстан алған теориялық жҽне практикалық білімдерін іс жҥзіне табысты 

енгізуі жҽне кҽсіби қызметіндегі ҿзгерістері туралы кері байланыс жасалады.Аталған іс-

шаралар сабақтастық, ҥздіксіздік жҽне жҥйелілік принциптерін дамыту мен іске асыруды 

қамтамасыз етуге  қабілетті білім берудің кластерлік моделін қҧруға ықпал ететені сҿзсіз. 

Білім берудің жаңа сапасы аясында жаңартылған бағдарламаларды қолдануда  тек 

«Ҿрлеу» жҽнеПедагогикалық шеберлік орталықтары тренерлеріғана ғылыми-ҽдістемелік 

кҿмек кҿрсетудіңсенімді дереккҿзі бола алатынын атап кету керек. 

Қосымша білім беру - мҧғалімді инновациялық қызметке дайындап қана қоймай, 

оны ҥнемі ғылыми жҽне ҽдістемелік қамтамасыз ететін дамыған оқыту жҥйесі. 

Эксперименттік алаңдарындағы мҧғалімнің ғылыми-зерттеу жҧмыстарының барлық 

кезеңдерін сҥйемелдеу менмодельдеу ғылым негіздеріне, жҥйелілік, сабақтастық жҽне 

қолжетімділік қағидаларына сҥйене орындалатын консалтингті қызмет тҥрінде 

жҥргізіледі.Инновациялық тҽжірибелерді таратудың басым бҿлігі филиалмен сандық 

форматта ҿтеді, бҧл қатысушылардың саны мен географиясын айтарлықтай ҧлғайтады.  

Назарбаев Зияткерлік Мектептері тҽжірибесін тиімді енгізуде 2017-2019 жылдары  

жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша  курстардан ҿткен мҧғалімдерге кеңес 

беру мақсатында қҧрылған желілік қауымдастыққа 8560 мҧғалім тартылған. Білім сапасын 

жҽне мҧғалімдердің кҽсіби ҿсуін арттырудың ҽрекеті ретінде мектептердің желілік ҿзара 

іс-қимыл тҽжірибесінің қалыптасуын ерекше жетістік деп санаймыз. 

Аймақтық кеңістікте заман талабына орай икемді  ҽрекет етуге мҥмкіндік беретін 

институттың стейкхолдерлерімен ҿзара ҽрекеттестігінің  тиімді моделі қалыптасқанын 

ерекше атап ҿтуге болады. Негізгі жалпы орта мектептермен қатар техникалық кҽсіптік 

білім беру ҧйымдарымен тҽлімгерлік функцияларын іске асыру мақсатында 

келісімшарттар тҥзіліп, тҧжырымдамалық бағдарламалар жасақталған.  

2019 жыл қазақстандықтар ҥшін ерекше жыл, ҿйткені ол – Жастар жылы деп 

жариялаған болатын. Осы тҧстаинституттажас мҧғалімнің кҽсіби қалыптасуын 

қамтамасыз ететін біліктілік арттырудағы тҽлімгерлік жҥйесін іске асыру жолға қойылған. 

Нҽтижесінде ҽр мҧғалім тренер-ментор ҽрекеті мен педагогикалық шеберлігіне рефлексия 

бере отырып, ҿзінің педагогтік кҽсіби даму стратегиясын қҧрылымдауына септік 

тигізетініне сенімдіміз. 

Коучинг, тҽлімгерлік, фасилитация сынды іс-шаралар жас мҧғалімдердің курстардан 

кейінгі іс-ҽрекеттері ҥшін ерекше ортаны қалыптастырады. Менторлық сҥйемелдеу 

арқылы жаңартылған білім беру мазмҧны жағдайында білім мен ғылымды 

интеграциялауда жас мҧғалімдердің «Ашық сабақтар шеруін» ҧйымдастыру да тҧрақты. 

Мҧғалім – бҥкіл білім беру жҥйесін қайта қҧрудың негізгі буыны. Облыста ҿз 

ҽдістемесімен лайықты танылған, жоғары марапаттарға ие болған, мыңдаған шҽкіртке 

білім берген, жаңа мемлекет қҧруда қоғамда ҿз орнын алған педагогтер аз емес. 

Сондықтан озық тҽжірибені айқындау жҽне педагогикалық қоғамдастықтың игілігіне 

жарату қажет. Осыған орай институт http://www.orleu-uko.kz/ сайтында материалдар 

жаңаланып, толықтырылып отырғандықтанжақын жҽне алыс шетелдердегі ҽріптестеріміз 



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

23 

 

 

қазіргі уақытқа бейімделген білім беру интернет-ресурстарын алуға толық мҥмкіндіктері 

бар. 

Педагогтер ҥшін интерактивті электронды нҧсқаулықтың рҿлін «Ҿрлеу» Ҧлттық 

білім беру порталы (http://bl.orleuedu.kz/) атқарады. Ол бҥгінгі кҥнге дейін мҧғалімдік 

практиканың ең шығармашыл ҥлгілерін кҿрсететін 230 бейнероликпен толықтырылған. 

Портал дерекқорын пайдалану жиілігі 2018 жылдың маусым айында артты, бҧған 

Республикалық бейнесабақтар байқауын ҧйымдастыру негіз болды. Бҧл байқаудың 

мақсаты қазіргі заманғы трендтерді жҥзеге асыру арқылы білім беру стартаптарын қҧру 

ҥшін мҧғалімдердің жаппай қозғалысын дамыту болып табылады. 

Институтта қҧрылған бірегей мониторингтік жҥйе сапаны басқаруда анықтау, 

тҥзету жҽне болжам жасау функцияларын орындауға мҥмкіндік береді. Мониторингілеу 

негізінде біліктілікті арттыру жҥйесінің ахуалы, курстан кейінгі кезеңдегі педагогтердің 

кҽсіби қызметіндегі ҿзгерістер, облыс мҧғалімдерінің курстық дайындық сапасына 

қанағаттану деңгейі, жетістіктер мен шешуді талап ететін мҽселелер туралы ақпараттар 

алынып отырады. Тҿмендегі деректер курстардың тиімділігін дҽлелдейді: жаңартылған 

оқу бағдарламалары бойынша курстардың сапа пайызы  99,6 қҧрайды, курстың 

мазмҧнына тыңдаушылардың 100% қанағаттанған.Ал мектеп ҽкімшілігі мен ата-аналар 

кҽсіби ҿсу мен сабақты ҧйымдастырудағы ҿзгерістер, оқуға деген оқушы ынтасының 

ҿскендігін атайды. 

Білімін жетілдірген мҧғалімдердің курсаралық кезеңде іс-ҽрекетінің тиімділігін 

келесі критерий бойынша жҥргіземіз: біліктілікті арттырудан ҿткеннен кейін 

педагогтердің біліктілік санаттарының кҿтерілуі, оқу ҥдерісіне  инновациялық 

технологияларды ендіруі, оқушыларының білім сапасының ҿсуі, олардың олимпиада мен 

ғылыми жобаларға қатысуы. 2012 жылдан 2018 жылға дейін қысқа мерзімді біліктілік 

курстарынанҿткен 34809 мҧғалім санатын кҿтерді,бҧл курстан ҿткен тыңдаушылардың 

жалпы санының 68,8% қҧрайды.  Зерттеулердің сандық кҿрсеткіштеріне сҽйкес 

мҧғалімдердің курстардан кейін инновациялық технологияларды жҥйелі қолдануы 60%-

дан асады.Мониторинг нҽтижелері негізінде курс сапасының электрондық банкі қҧрылып, 

тыңдаушылардың білім жетістіктерін бағалау бойынша  электрондық бағдарлама 

дайындалған.   

Біліктілікті арттырудағы инновацияның деңгейі мен мазмҧны халықаралық 

стандарттарға сҽйкестендірілген, халықаралық практикада (Ҧлыбритания, АҚШ, 

Франция, Сингапур, Оңтҥстік Корея, Австралия, Ресей) бірнеше рет зерттеліп, талданды, 

жақын жҽне алыс шет елдердегі ҽріптестермен серіктестестікте кҿптеген жобалар іске 

асырылды.  

Еуропадағы қауіпсіздік жҽне ынтымақтастық ҧйымының 

(ОБСЕ)қолдауымен«Ҧлттық мектеп бітірушілерінің Қазақстан Республикасының жалпы 

білім беретін жҽне ақпараттық кеңістігіне кірігуі»  пилоттық жобасы аясында кҿптеген 

шаралар атқарылды.Кҿптілді жҽне кҿпмҽдениетті білім беру тҽсілдерін тиімді қолдана 

алатын білім беру менеджерлері мен практиктерін ҽдістемелік қолдаудаинститут  

қызметкерлерінің еңбегі бары сҿзсіз.  

 Мемлекеттің ҽлеуметтік-экономикалық дамындағы  білім берудің басымдығын 

жҽне мҧндағы мҧғалімнің жоғарғы миссиясын мойындай отырып, «Ҿрлеудің» 

тҧжырымдамалық ҧстанымдары, ғылыми-ҽдістемелік ҽлеуеті мен техникалық базасы 

мҧғалімдердің кҽсіби дамуының нҽтижелеріне қол жеткізуге толық мҥмкіндіктер жасады.  

Жалпы ҽлемдік даму бҽсекелестікке негізделген.Шынайы жарыс, адал бҽсеке -

 Ҽлемнің бейбіт дамуының кепілі. Білімнің сапасы - ҿмір сапасының негізі. Педагог 

кадрлардың сапасын арттыру арқылы ғана қазіргі заманғы жаңа деңгейдегі білімге қол 

жеткізуге болады. Ҿйткені, білікті ҧстаз- білім кепілі. Ал, білім - мемлекет дамуының 

алтын арқауы екені баршамызға аян. 
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 Қорытындылай келе, бҥгінгі маңызды халықаралық форумның барлық 

ҧйымдастырушылары мен серіктестерге алғысымды білдіремін.Педагогикалық білім беру 

саласында біздің Қазақстанда ғана емес, бҥкіл ҽлемде интеллектуалды жҽне 

инновациялық ресурс ретінде жемісті жҽне тиімді ынтымақтастықтаеңбек етейік. 
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Аннотация: В статье рассматривается система повышения квалификациипедагогов как 

инструмент обеспечения единого образовательного пространства.  Также расскрываются вопросы, 

связанные с  повышения квалификации педагогических работников в рамках обновления 

содержания среднего образования в контексте развития 4К компетенций. Изучена связь качества 

курсов повышения квалификации и результатов мониторинговых исследований в рамках курсовой 

подготовки слушателей. 

Abstract: This paper considers the in-service training system of the pedagogicalstaff as a tool of 

providing the integrated educational space. It alsoreveals the issues connected with the in-service training 

of pedagogical staff inthe context of the updated curriculum within the context of developing 4K 

competence.The interrelation of the quality of courses of in-service training courses aswell as the 

outcome of monitoring investigations have been studied within theframework of in-service training of 

course participants. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД И ИНТЕГРАЦИЯ ЗАНЯТИЙ В ОБУЧЕНИИ 

ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Аннотация. На протяжении всего времени существования социума, общества, как 

единой системы, происходило его изменение, развитие. Менялось и образование, 

появлялись новые принципы, методики, ориентации.  

В настоящее время ведущим фактором экономического и социального развития 

общества становятся интеллектуальные и творческие ресурсы человека.  

В связи с этим, особое внимание уделяется выявлению детей дошкольного 

возраста, у которых проявляются творческие способности, с целью развития одарѐнности 

в различных областях.  

В статье проанализирован опыт работы с одарѐнными детьми в условиях 

дополнительного образования. 

Ключевые слова: дополнительное образование, методика Марии Монтессори, 

дошкольники, творческие способности, художественная одарѐнность, интеллектуальная 

одарѐнность, социальная одарѐнность, одарѐнные дети. 

 

Современные тенденции социального развития ставят перед образованием новые 

задачи – отход от ориентации на «среднего» ученика, повышенный интерес к одарѐнным и 

талантливым детям, к особенностям раскрытия и развития их способностей в процессе и 

средствами образования.  

При этом, очевидной становится ориентирование на индивидуальность каждого 

ребѐнка, на его потенциал, желания и возможности. 

Развивая детей в условиях учреждения дополнительного образования, специалисты 

ориентируются на индивидуальность каждого ребѐнка, на его личный интерес.   

В условиях учреждения дополнительного образования были сформированы и 

функционируют группы развития детей по методике Марии Монтессори, деятельность 

которых ориентирована на адаптацию в детском социуме, развитие интеллектуальных и 

творческих способностей у дошкольников.  

Особенностью занятий в группах является то, что дети занимаются по методике М. 

Монтессори, позволяющей учитывать интерес каждого ребѐнка, его способности и 

потенциал. Также важным является то, что посещать занятия дети начинают в возрасте 3х 

лет, что позволяет не только с раннего возраста развивать у ребѐнка различные 

способности, но и выявить раннюю одарѐнность. 

Одарѐнность – это «общая способность индивида сознательно ориентировать свое 

мышление на новые требования; это общая способность психики приспосабливаться к 

новым задачам и условиям жизни» (определение немецкого психолога В. Штерна; не 

смотря на разногласия, данное высказывание является ведущим в современной трактовке 

проблемы одарѐнности). 

Другими словами, одарѐнность – это дар, то с чем человек рождается. Поэтому при 

выявлении одарѐнности необходимо учитывать уровень еѐ сформированности и 

направленность. 

Творческие способности – это приобретѐнные умения, основанные на знаниях и 

навыках, полученных в процессе развития с учѐтом интересов и индивидуальности.  
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Для выявления одарѐнности, еѐ направленности и развития творческих 

способностей у детей, в организации занятий в группах применяется интегрированный 

подход. Возможность работы с детьми различных специалистов (Монтессори-педагог, 

хореограф, педагог по вокалу, психолог, логопед, педагог по декоративно-прикладному 

творчеству) позволяет определить вид одарѐнности. 

К выделенным видам одаренности относятся:  

- художественная одаренность (проявляется на занятиях хореографией, вокалом, 

декоративно-прикладным творчеством); 

- интеллектуальная одаренность (может выявить монтессори-педагог, психолог, 

логопед. Дети с одаренностью этого вида быстро овладевают основополагающими 

понятиями, легко запоминают и сохраняют информацию); 

- социальная одаренность (проявляется на занятиях с Монтессори-педагогом, 

психологом. Определение социальной одаренности выявляет способность устанавливать 

зрелые, конструктивные взаимоотношения с другими людьми. Эти особенности 

позволяют выявить лидерские способности).  

Уникальной особенностью занятий в группах развития детей в условиях 

дополнительного образования является обучение и развитие детей по средствам 

Монтессори-материалов, которые также являются средством выявления у детей 

способностей и одарѐнности. 

 Большую часть времени дети находятся в специально организованной среде, 

которая представляет собой набор дидактического материала, направленного на 

интеллектуальное, физическое и творческое развитие детей. Все материалы упорядочены 

по степени сложности и находятся в свободном доступе для ребѐнка. 

 Главная задача Монтессори-материалов – стимулирование индивидуального 

развития ребѐнка. В ходе работы с материалом, в ребѐнке формируются определѐнные 

психологические качества, развивается внутренняя мотивация к обучению. 

Одаренным детям в Монтессори-среде предоставлены условия образования, 

позволяющие в полной мере реализовать их возможности.  

Работа с одаренным ребенком в группах строится по следующему принципу: 

На 1 этапе работы происходит взаимодействие педагогов и родителей в решении 

задач активизации возможностей детей. Этот этап предполагает создание благоприятных 

условий для выявления одарѐнности у ребѐнка. Также, на данном этапе педагогами и 

психологом производится разработка индивидуальных карт развития с учетом 

направления, вида одарѐнности. 

На 2 этапе – реализуется разработанная структура работы с одарѐнным ребенком. 

При этом планируемая работа постоянно корректируется с учѐтом изменения интересов 

ребѐнка.  

 Занятия в группах развития детей строятся по принципу: каждый ребѐнок – 

индивидуальность! Поэтому развитие творческих и интеллектуальных способностей у 

каждого ученика, является главной задачей каждого специалиста. 

Таким образом, педагоги и психологи по средствам индивидуального подхода и 

интегрированных занятий определяют направленность одарѐнности, развивают 

творческие способности каждого конкретного ребѐнка, разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут с учѐтом всех интересов ребѐнка, создают условия для развития 

и сопровождают деятельность одарѐнных детей в течение всего их пребывания в 

учреждении. 

Результатами работы является высокий процент детей, поступивших в гимназии и 

элитные школы города.  

После окончания обучения в группах развития детей по методике Марии 

Монтессори многие выпускники продолжают развивать свой творческий потенциал в 
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учреждениях дополнительного образования и вне их стен.  

Выпускники добиваются высоких результатов в интеллектуальных и творческих 

видах деятельности, что свидетельствует о высокой результативности данного подхода к 

работе с одаренными детьми. 
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Тҥйін Қоғамның бҥкіл ҿмірінде, қоғам біртҧтас жҥйе ретінде ҿзгеріс, даму болды. 

Білім беру ҿзгерді, жаңа қағидаттар, ҽдістер, бағыттар пайда болды.  

Қазіргі уақытта зияткерлік жҽне шығармашылық кадрлар қоғамның экономикалық 

жҽне ҽлеуметтік дамуындағы жетекші факторға айналуда. 

 Осыған байланысты ҽртҥрлі салаларда дарындылықты дамыту ҥшін 

шығармашылық қабілеті бар мектепке дейінгі жастағы балаларды анықтауға ерекше кҿңіл 

бҿлінеді. 

 Мақалада қосымша білім беру жағдайында дарынды балалармен жҧмыс істеу 

тҽжірибесі талданады. 

Abstract Throughout the entire existence of society, society, as a single system, there 

was a change, development. Education also changed, new principles, methods, orientations 

appeared.  

At present, intellectual and creative human resources are becoming a leading factor in the 

economic and social development of society. 

 In this regard, special attention is paid to the identification of children of preschool age, 

who have creative abilities, in order to develop talent in various fields.  

The article analyzes the experience of working with gifted children in conditions of 

additional education. 
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КЕЛЕШЕГІ АЙҚЫН ЕЛ ҒАНА ЖАСТАР ІСІНЕ МӘН БЕРЕДІ   

 

        Тҥйін сӛздер: Осы Жолдаудың ерекшеліктерінің бірі - жастарға назар аудару жҽне 

2019 жылы «Жастар жылы» деп жариялау ҧсынылды. Бҧл Қазақстан ҥшін жаңа дҽуір. 

Жастар жылы жас ҧрпаққа ҿздерінің білімі мен дағдыларын білім беру ортасында 

кеңейтуге, ақпараттық технологияларды, бизнес пен экономика мен қоғамның басқа да 

салаларын дамытуға мҥмкіндік береді. 

       Кілттік сӛздер: Кҧқықтық, патриоттық, инновациялық, корпоративтік, стратегиялық 

болжамдар, инфрақҧрылымдар.  

 

Елбасы Н. Назарбаевтың биылғы жарияланған жолдауы жастарды бір серпілтіп, 

бойына жігер сыйлағандай. Cебебі еліміздің болашағы – жастарға айрықша кҿңіл бҿліп, 

Жастар жылын қабылдауға ҧсыныс білдіруі қоғамның ауыз бірлігін еселеп арттырды. 

Елбасының ҥнемі жастарды қолдап, жастар саясатын дамытуды кҿздейтіні бекер емес. 

Жастар жылы ашылды. Қазақстанның жастары – елдің басты байлығы. Еліміздің 

болашағы да жастар, сондықтан оларға ҥлкен ҥміт артылып отыр. Тҽуелсіздік жылдарында 

кҿп жетістікке қол жеткіздік. Мемлекетіміздің нығая тҥсуіне бҧрынғыдан да мол ҥлес қосу 

ҥшін жастар енді бҧрынғыдан да белсенді болуы керек.  

ХХІ ғасырда жаңа Қазақстанның дамыған, бҽсекеге қабілетті жҽне ҽлемдегі беделді 

мемлекеттер қатарында қалыптасып ҽрі қарай дамуы ҥшін бҥгінгі жастардың қоғамдағы 

рҿлі ерекше. Қазіргі таңда халықаралық байланыстар дамыған кезеңде қазақ жастары 

бҽсекеге қабілетті, ҿзінің дҽстҥрі мен тілін, мҽдени қҧндылықтарын бойына сіңірген 

азамат болу басты мақсат екені белгілі. 

Қазіргі таңда қоғамда жастар арасында «Мемлекеттік жастар саясатының 2020 

жылға дейінгі Тҧжырымдамасы» талқылануда. Мҧндағы негізгі мақсат - жастардың 

ҽлеуметтік, азаматтық - қҧқықтық, патриоттық,  инновациялық жҽне шығармашылық 

ҽлеуеттерін дамыту болып табылады.  

 Қазір елімізде жастарға деген қамқорлық барлық салада кҿрініс беруде. Елбасы 

Н.Ҽ.Назарбаевтың жыл сайынғы Қазақстан халқына Жолдауында, қабылданып жатқан 

барлық мемлекеттік бағдарламаларда жастардың рҿлі мен белсенділігіне ерекше мҽн 

берілген.  

Мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі тҧжырымдамасы  болашаққа 

жастардың сенімділікпен қарауына жол ашады. Бҧл тҧжырымдамада мемлекеттік жастар 

саясатын республикалық жҽне ҿңірлік деңгейде тиімді жҥзеге асыру ҥшін барлық 

мҥмкіндіктер кҿздері қарастырылған. Елімізде жастарды қолдау мақсатында «Нҧр Отан» 

ХДП «Жас Отан» Жастар Қанатының ҽр деңгейдегі жобалары жҥзеге асуда. Олар 

«Дипломмен - ауылға», «Жасыл Ел», «Ауылдың гҥлденуі - Қазақстанның гҥлденуі», 

«Жастар тҽжірибесі», «Жастар Отанға», «Туған жер» т.б жобалары.  Еліміздің кҿркейіп 

гҥлденуі ҥшін, ҽрі қарай даму ҥшін жастардың белсенділігі ҽрқашан да қажет. Мҧны 

Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев ҽрқашанда естен шығарған емес. Соның бір кҿрінісі ретінде бҥгінгі 

жастардың ҽрі қарай дамуы ҥшін мемлекеттік жастар саясатының 2020 жылға дейінгі 

Тҧжырымдамасы дайындады. Бҧл ҧзақ мерзімді Тҧжырымдаманың ерекшелігі жастар 

саясатының нақты жҥзеге асуының дҽлелі.  Мемлекеттік жастар саясатының одан ҽрі 

дамыту: 1) 2012 жылдан 2015 жылға дейінгі; 2) 2016 жылдан 2020 жылға дейінгі 

кезеңдерді қамтиды. Мемлекеттік жастар саясатын дамытудың 2020 жылға дейінгі 

тҧжырымдамасы халықаралық тҽжірибелерге сҥйене отырып жасалған. Жастар саясатын 

дамыту бойынша барлық бағдарламалар ҽрі қарай жалғасын таба отырып, жаңа кезеңге 
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аяқ басты. Мҽселен, жастардың «Жас маман»   тҥсінігі нормативті бекітіліп, олар ҥшін ең 

тҿменгі ҽлеуметтік пакет болады. Жастарға техникалық жҽне кҽсіптік білім алуға 

ынталандырудың нақты шаралары жҥзеге асып, индустрияландыру бағдарламасына 

қатысуы іске асырылады.  Осы ҥшін «Еңбекке жолдама» жобасы жоспарлануда.  Бҧдан 

басқа, жҧмысшы жастарды ҿзін-ҿзі дамыту, еңбек шиеленістерінің алдын-алу ҥшін жастар 

ҧйымын қҧру жҽне экономиканың тҥрлі кҽсіпкерлік секторларында жастар саясатының 

«Еңбекқор» корпоративтік бағдарламасын қабылдау жоспарлануда. Одан басқа, тҥрлі 

мамандықтар бойынша Жалпыхалықтық «Семсер» сыйлығы,  ауыл жастарына  қала  

жастарындай тең мҥмкіндік жасау мақсатында «Ауылдың тірегі» жобасын жҥзеге асыру 

ҧсынылады. Ауылдық жерде жастар ҿз кҽсібін ашу ҥшін пайызсыз жҽне кепілсіз 

қаржыландыруды бҿлу тетіктері қарастырылады. Осы мақсатта «Бастауыш фермер» 

жобасы енгізілетін болады. Жас отбасылар ҥшін «Қолжетімді баспана - 2020»  (2012 

жылдың 1 шілдесі) бағдарламасы, сондай-ақ, жас мамандар ҥшін (2013 жылдан бастап) 

«Қазақстандық ипотекалық компания» АҚ желісі бойынша  бойынша жалдамалы тҧрғын 

ҥйді пайдалануға беру тетіктері қҧрылды. Ғылымның мҽртебесін кҿтеру ҥшін жастарды 

инновациялық жобаларды дайындауға тарту ҥшін «Қарқын KZ!» жобаларын жҥзеге асыру 

жоспарланды. Осы жоба аясында Инновациялық идеялар банкісі қҧрылатын болады. 

Жастарды толыққанды табиғи дамыту ҥшін жастарға арналған спорттық жҽне демалыс 

инфрақҧрылымдарының желісі ауылды жерлерде кеңейтіліп, оған қол жетімділік артады, 

сонымен қатар, 2019 жылға қарай жастардың денсаулық орталықтары, жас аналар, 

отбасын жоспарлау мектептері дамиды. Одан басқа, жастар арасында салауатты ҿмір 

салтын насихаттау ҥшін  «Алға, Қазақстан!» жобасын жҥзеге асырылуда. 

Тҧжырымдаманы жҥзеге асыру шеңберінде мемлекеттік жастар саясаты мҽселелері 

бойынша заңнама жаңартылатын болады. Еліміздің болашақ дамуына ҥлес қосуға 

қабілетті жҽне жауапты, белсенді ҿмірлік кҿзқарасы бар жас адамды тҽрбиелейтін жҥйе 

енгізілетін болады.   Жастардың патриотизмін дамыту жҿніндегі кешенді шараларды іске 

асыру Білім жҽне ғылым, мҽдениет жҽне ақпарат, ҽділет, ішкі істер, қорғаныс, тҿтенше 

жағдайлар, еңбек жҽне халықты ҽлеуметтік қорғау, индустрия жҽне жаңа технологиялар, 

қоршаған ортаны қорғау, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы министрліктері, сондай-

ақ, жергілікті атқарушы органдардың стратегиялық жоспары шеңберінде  орын тапты.  

«Орта білім беру жҥйесіндегі патриоттық тҽрбиені ҧйымдастыру» пҽнінің оқу ҽдістемелік 

кешенін ҽзірлеу жоспарланады жҽне бҧдан ҽрі гуманитарлық жҽне педагогикалық оқу 

пҽндері тізіміне енгізілетін болады. Неке жҽне отбасы институтының рҿлін нығайту 

мақсатында отбасылық қҧндылықтарды насихаттауға, ҧрпақтар сабақтастығын сақтау мен 

ҥлкендерді қҧрметтеп, кішілерге қамқорлық кҿрсетуге бағытталған кең кҿлемді 

«Шаңырақ» жобасы іске асырылатын болады. Барлық деңгейдегі мҽслихаттардағы жастар 

ҿкілін, сондай-ақ, мемлекеттік қызметке кҿбірек тарту мақсатында «Мемлекеттік қызмет 

мектебі» жобасы мен жастар парламентаризмі жетілдірілетін болады. Білім беру 

органдарына қарасты мектеп оқушыларын кҽсіби бағдарландыру жҧмыстарын 

ҥйлестіретін қызметтер қҧрылады. Еліміздің болашақ дамуына ҥлес қосуға қабілетті жҽне 

жауапты, белсенді ҿмірлік кҿзқарасы бар жас адамды тҽрбиелейтін жҥйе енгізілетін 

болады.  Қазақстан мемлекеті дамудың сапалы жаңа кезеңіне аяқ басты. Біздің мақтан 

тҧтарлық ісіміз мол, алайда жаңа жетістіктерге ҧмтылуды жалғастырудамыз. Елбасы 

Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаевтың: «Қазақстанның ҽлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға 

Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» атты мақаласында «Ҽлеуметтік реализм іс 

жҥзіндегі векторға айналуда. Сондықтан біздің ҽлеуметтік саясат бҽсекеге қабілетті жҽне 

кҥшті Жалпыға ортақ Еңбек қоғамын қҧруға бағытталуы тиіс. Шындықты мойындайық: 

болашақта ХХІ ғасырда тек еңбек қана барлық қазақстандықтардың ҽл-ауқатына жҽне 

жаңа ҿмір сапасына қол жеткізуін қамтамасыз ете алады», - деп атап кҿрсетті. Олай болса 

бҥгінгі қазақ жастары сапалы білім алып, ҿз Отанына аянбай қызмет ету керек екендігі 
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белгілі.   Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев ҿз мақаласында ҚР Білім жҽне ғылым министрлігіне 

бірнеше тапсырмалар жҥктеді. Бҧл орайда қосымша білім берудің интерактивті тҥрлерін 

дамыту қажеттігін атап ҿтті. 2015-2018 оқу жылынан бастап жалпы білім беретін 

мектептерде онлайн - оқытудың арнаулы оқу бағдарламаларын енгізуді тапсырды. 

Сонымен қатар Қазақстан тарихы бойынша оқу жоспарларын, оқулықтар мен оқу 

қҧралдарын талдаудан ҿткізіп, оқу орындарында Қазақстан тарихын оқытудың мазмҧны 

мен пішінін ҿзгерту жҿнінде іс-шараларды жҥзеге асыруды тапсырды. Оқу орындарында 

«Акмеология, жеке жҽне ҽлеуметтік табыс негіздері», «Қазақстан қҧқығы», «Ҿлкетану» 

міндетті оқу курстарын енгізу жҿнінде  ҧсыныстар жасалды. Бҧл  жас ҧрпақтың ҿз 

тарихын, тілі мен ҽдет-ғҧрпын білуге, азаматтық - патриоттық қалыптасуға бейімдеу керек 

екендігін атап ҿтті. Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев Қазақстанның соңғы 30 жылдықта қандай 

бағытта даму керектігін айқындайды. Қоғамның барлық саласына тҥбегейлі ҿзгеріс енгізе 

отырып жаңа ҽлеуметтік саясатты жасады. Бҧл  саясат атқарушы билік пен халық 

бҧқарасын жақындастырып, заң шығарушы биліктің, яғни Парламенттің жаңа заманға 

сҽйкес бейімделуін, халықтың мҧң-мҧқтажын тҥсінуге, демократиялық ҿзгерістерді жаңа 

заман талаптарына сҽйкес жаңғыртуға бағытталған. Стратегиялық болжамдар жасау 

негізінде жастардың ҿмірі жарқын болуына жағдай жасалған. Біздің мемлекетімізде 

жастар ҽрқашанда жаңа инновациялық білімді меңгеріп, қоғамда ҿз отбасын қҧрып, еңбек 

етуге барлық жағдай жасалған. Елімізде мемлекеттік жастар саясаты  дамуының жаңа 

кезеңі жҥзеге  асырылатын болады.  Ҽлемдік қауымдастықта ел жастары Қазақстанды 

мықты жҽне бҽсекеге қабілетті ел етуде шешуші рҿл атқаратынына сенімдімін. 
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3.  Тҽуелсіздіктің 25 жылдығына арналған Жастардың республикалық форумы. 

Астана, 2016 жылғы 14 қазан  

4.  Назарбаев Н.Ҽ. «Ҧлы даланың жеті қыры» // «Егемен Қазақстан» газеті, 21 қараша 

2018 жыл.  

 

Аннотация: Одной из особенностей нынешнего Послания является то, что в нѐм 

уделено внимание молодѐжи и 2019 год предложено объявить «Годом молодѐжи».  Это 

новая эпоха для Казахстана. Год молодежи позволит подрастающему поколению 

расширить границы своих знаний и навыков в образовательной среде, развитии 

информационных технологий, в предпринимательстве и других отраслях экономики и 

социума. 

        Abstract: One of the peculiarities of the present Message is that it pays attention to the 

youth and it is proposed to announce the year 2019 as the ―Year of the Youth‖. This is a new era 

for Kazakhstan. The Year of Youth will allow the younger generation to expand the boundaries of 

their knowledge and skills in the educational environment, the development of information 

technology, business and other sectors of the economy and society 
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КОРПОРАТИВТІК БОС УАҚЫТТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ  ТАРИХИ 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Тҥйін: Осы мақалада авторлар корпоративтік бос уақыттағы тарихты талдайды жҽне 

бҥгінгі кҥні компанияны біріктіру тетігі ретінде ҽрекет ететін корпоративтік оқиғалар 

компанияның негізгі қҧндылықтарының дирижері болып табылады, бҧл олардың 

ҧйымдық мҽдениетінің ажырамас қҧрамдас бҿлігі болып табылады. Корпоративтік мереке 

туралы жалпы қабылданған дҽл анықтамалар болмаса да, бҧл тҧжырымдаманың 

тҥсіндірмесі ҿте кең. 

Кілттік сӛздер: бос уақыт, мҽдени демалыс, ойын-сауық, ҽдістеме, корпоративтік 

мереке 

 

Корпоративтік бос уақыт қызықты, ҿйткені бҧл посткеңестік кеңістіктегі жаңа 

қҧбылыс. «Корпоративтік бос уақыт» термині (белгілі бір саланың ҿкілдерінің бос 

уақытында, бизнестің нақты тҥрі) М.А.Аванесова пайдаланады, ҽлеуметтік тҧрғыдан 

қалыптасқан халыққа ҧйымды қажет етуін жҽне ҽртҥрлі ҽлеуметтік топтардың (соның 

ішінде корпоративтік қызметкерлердің) бос уақытын таңдауын саралау қажеттілігін 

негіздейді [1,  90 б.]. 

«Корпоративтік бос уақыт» термині бос уақыттың осы тҥрін ҧйымдастыруға, сондай-

ақ корпоративтік мҽдениетті қалыптастыруға жҽне бизнес-ҧйымдар ҥшін арнайы іс-

шараларды ҧйымдастыруға мамандар кеңінен қолданылады (А Н Назимко, А.В. Шумович, 

В.В. Тарасенко жҽне т.б.) 2]. «Фирмалық» бос уақыт туралы, яғни жеке фирмалар мен 

корпорациялардың демалыс ҿкілдері Т.Г. Киселева, Ю.Д. Красильников «Ҽлеуметтік-

мҽдени қызмет» оқулығында атап ҿткен, 2004 ж. [3]. 

Корпоративтік бос уақыт - «корпорация» терминінің мағынасын дҽлелдейтін белгілі 

бір шарттың, кҽсіптің, корпоративтік ҧйым ҿкілдерінің бос уақыты. Корпорация (лат.  

Corporation - бірлестік, қауымдастық) - 1) қауымдастық, кҽсіптік немесе сыныптық 

мҥдделер бірлестігі; 2) басшылардың (жҧмыспен қамтылғандардың) қолында 

кҽсiпорындарды басқару функцияларын шоғырландыруды кҿздейтiн кҽсiпкерлiк қызметтi 

ҧйымдастырудың кең таралған нысаны; акционерлік қоғам сияқты. 

Осылайша, «корпорация» терминінің мағынасына негізделген біз корпоративтік бос 

уақытты қоғамның кҽсіптік топтарын ғана емес, сондай-ақ еңбек ҧжымдарын, тҥрлі 

ҧйымдардың, соның ішінде коммерциялық ҧйымдарды қамтитын, корпоративтік 

қауымдастықтардың бос уақытын тежеп отырамыз. Корпоративтік қауымдастық 

қоғамдағы ҽлеуметтік-мҽдени қызметті дамытатын ҽлеуметтік-мҽдени 

қауымдастықтардың сценарийлері ретінде тҥсініледі [3, 330-367 бб.]. 

Данилевский Н. жҽне Леонтьев К. идеяларын қолданып Н.А.Хренов XVIII, XIX, XX 

ғасырдың басындағы мҽдениеттердің циклдік дамуының ҽдіснамалық идеясы негізінде 

ҽртҥрлі сыныптардың ҿкілдерінің бос уақытты бағдарлау бағыттарының ҿзгеруін 

бақылайды, оның циклдары ҽрдайым тарихтың хронологиялық циклдерімен, яғни ғасыр 

басында немесе аяғында, сҽйкес келмейді. Ҽрбір жаңа мҽдени цикл қоғамның 

қабылданбауынан, ескі мҽдени қҧндылықтардың қҧлдырауынан басталады жҽне азаттық 

қҧбылыстар мен тҿмен қҧмарлықтармен байланысты демалыстың тҿменгі қҧндылықтары 

мен нысандарына оралған жаңа жоғары рухани қҧндылықтарды қалыптастыру кезінде 

басталады [4, 413 б.]. Содан кейін, дамыған орта мҽдениеттің, орта таптың мҽдениетімен 

шектелмеген «ақыл-ой маятниктің» қозғалысы қалпына келіп жатыр, ал кҿптеген кҥрт 
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қабылданбаған қҧндылықтар қайтадан мҽдениет пен қоғамға қайта оралады. 

Батыста капиталистік дҽуірдің экономикалық функцияларының бҧрын-соңды 

болмаған дамуы, Е. Дюркеймдің айтуынша, «іскерлік адам» идеалының капитализмнің 

моральдық негізіне айналған протестанттық этиканың ықпалымен дайындалды. еңбек 

жарияланды. Бос уақыт еңбектің қосалқысына айналды, ең қарапайым функцияларына 

дейін тҿмендеді: демалыс, рекреация, табысты еңбек ҥшін қажетті физикалық кҥштерді 

қалпына келтірді. Бҧл ҿркениеттік ҥрдіс мҽдениетке қауіп тҿндіреді, адам ҿзін нақты 

тҧзаққа тҥсіреді (А. Швейцер), оның рухани ҿмірі дамуын тоқтатады, бҧзады жҽне 

мҽдениет тоқырау кҥйінде болады [5, 425 б.]. 

Бҧл ҿзгерістер қасиетті маңыздылығын тҿмендетеді жҽне дҥние жҥзіндегі, арамдық 

қҧндылықтардың рҿлін кҥшейтеді [5, 433 б.]. Осындай қҧндылықтардың бірі адамның 

кҿңіл кҿтеруі; ол капиталистік ҿндіріс жҥйесіндегі артық кҥш жҧмсаудан босатады. Бос 

уақытты жоғалтпайды, тіпті мҽдениетті дамыту ҥшін де ҿседі, бірақ ол онымен 

ҥйлеспейтіндіктен . 

Мҽдениетке қарсы ҿркениет ҥрдісінің ҿрнегі ҽрдайым мереке жҽне оның цех 

мерекесі, кҽсіби корпорация мерекесі болды. Корпоративтік мерекелердің тарихы орта 

ғасырлардағы цех мерекелеріне оралады, бірақ мереке мамандығы мен корпорация 

мерекесі біртіндеп тоқтатылды, ҿйткені мереке мамандығы осы мамандықтың 

маңыздылығына баса назар аударады, ал корпорация мерекесі фирмалық имиджді 

кҿтермелейді, ҽрқашан компанияның имиджін біріктірмейді мамандықтың бейнесі. 

Қазіргі кҽсіби мерекелер орта ғасырларда цех мерекелері ретінде басталды. Крылова 

Ю. ортағасырлық корпорациялар немесе цехтер, қалпақтар мен қару-жарақтар, гҥл 

ҿсіретін гҥлшіші мен наубайшыларды, тігіншілер мен саудагерлерді біріктірді. 

Корпорациялар ына ақындар мен дҽріханашылардан қҧралған, тіпті ортағасырлық 

университеттердің студенттері факультеттердің айтуынша, «корпорациялар» деп аталатын 

бір бауырластықта болды. Ҽрбір осындай корпорация ҿзінің таңдаулы кҿшбасшылары, 

елтаңбасы, жарғысы жҽне, ҽрине, мерекелер болды. Корпоративтік мерекелер корпорация 

мҥшелерінің мінез-қҧлқын тиімді реттеуге жҽне басқа корпоративтік қауымдастықтармен 

салыстырғанда корпорацияның қҧндылықтары мен мҽртебесін ҧстануға мҥмкіндік беретін 

жеке рҽсімдерге ие болды. Арнайы мереке мереке туралы алдын-ала жариялады, егер 

семинар қаладағы ерекше ҽсерге ие болса, фестивальге кҿптеген азаматтар қоныс аударды. 

Барлығы цех ҥйінде немесе қызметте болған шіркеуде жиналды, содан кейін қаланың 

айналасында салтанатты шеру корпорацияның реликтері бар [6]. Корпоративтік 

мерекелердің ҥлгісі бҥгінгі кҥні студенттік демалыс ретінде Ресейде танымал «Татьяна 

кҥні» болды. 

XIX-ХХ ғасырдың басында Ресейде, басқа елдердегідей, корпоративтік мереке 

институты қалыптасты, алайда «мҥдделер клубы» тҥрінде бҧл мҥдделер кҽсіби емес, 

алайда алғашқы жҧмысшылардың қалыптасуына байланысты саяси сипатта болды КСРО 

мерекелерінің мҽдениетін қалыптастыруға ҥлкен ықпал еткен марксисттік топтар терең 

саяси, ішкі (жиналыстар, ҽнҧрандар) жҽне сыртқы рҽсімдермен (митинг, демонстрациялар, 

шерулер). Осыған байланысты В.В. Туев осы елдердің кҿне тарихындағы ағылшын жҽне 

орыс клубтарының қатысушыларының негізгі қызметіне қатысты. Бҧл ҽңгіме, ойын, 

бірлескен тағам жҽне сол сусын, яғни, сусын, мерекелік іс-шаралар тҥрлерінің бір бҿлігі. 

Бҧл мерекелік демалыс тҥрлері клубтық қауымдастыққа айналды, ал ресейлік клубтар 

ҿздерінің мҥшелерінің интегративтік қҧндылықтарын қалыптастыруға ҥлес қосқандығы 

анықталды [7]. 

Бҧқаралық демалыстың тарихы - капитализм дҽуірінде ол: коммерцияландыру, 

ҧжымдық тҧтынуды талап ететін демалыс нысандары; ҿзара ҽрекеттесу жҽне қарым-

қатынас, оны жасау технологиясы кҿбеюде рҿл атқарады (мысалы, кинематография), 

себебі техника технологияны қайталауға мҥмкіндік береді. Камералы, жеке нысандар, 
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кҥнделікті ҿмір кҿпшілік (мейрамханалар, қонақ ҥйлер, пойыздар, пароходтар), сҽн-

салтанат, оқшаулануды бҧзатын, алмастырылған, тек қана ақсҥйектерге ғана тҽн, ойын-

сауыққа арналған шаттыққа ие болады 8]. Кҿпшілік мҽдениет жҽне бос уақыт тың ойын-

сауығы ҿркениет ҥрдісінің ҿрнегі ретінде болып табылады. 

Хренов Н.А. пікірінше, қалада ойын-сауыққа табыну - қаланың ҿсуінің маңызды 

себебі болып табылады. Кҿптеген жолмен, қалада болып жатқан оқиғалар дҽстҥрлі 

мҽдениеттің бҧзылуымен, мерекенің мифтік жҽне фольклорлы ҥлгілері бар қаланың 

эндаументімен байланысты. Қалада кҥнделікті жҽне мерекелік ҿмір арасындағы қатаң 

иерархияны жоюдың нҽтижесінде мҧндай «жаралар» мереке ҿмірінің ҥлгісі болып 

табылатын кҿптеген табулардың жойылуының нҽтижесі болып табылатын (қатыгездік, 

маскҥнемдік, жезҿкшелік, ашкҿздік) дамиды. Бҧл қҧбылыстарда аңыздар мен ата-

бабалардың басшылық ететін ҿмірі ерекшеліктерінің ерекшеліктері. Адам мінез-

қҧлқының адамгершілік мінездемесінің мифологиялық ҿлшемі, тек адамның биологиялық 

сипаты ғана емес, Н.А.Хреновтың айтуы бойынша, қалалық ортада ҿте белсенді болып 

табылатын девиантты мінез-қҧлық. 

Қалалардың ҿсуі бірінші кезекте бос уақыттың жекелеген нысандарының (қалада 

ҥлкен жеке бостандықтың фоны) пайда болуына, екіншіден, жаппай демалудың 

мҽдениетінің пайда болуына міндетті (ҿйткені, ҿйткені қаладағы бостандықтар ҿздерінің 

жасырын байланыстарымен халықтың бҥкіл кҿпшілігіне тиесілі, таңдамалылардың  мҥлкі 

болмай ). Жаңа ҽлеуметтiк психология прогрестi тануымен, «шығармашылық емес 

кҿпшiлiк» ойын-сауық пен ойын-сауыққа жҧмсалған бос уақыттың беделiн жоғарылату, 

бос ойлау жҽне «шығармашылық азшылықтың эстетикалық дамуы» болып табылады [4, 

466 б.]. Қалалық ҿмір салты кҿзқарастардың ҿзгеруіне, егде жастағы жҽне жас ҧрпақтар 

арасында иеліктен ауытқуына, жыныстық қатынасқа табынушылықты (жыныстық жҽне 

эротика) туындататын тектің кҿбеюі ҥшін адамның жауапкершілігін тҿмендетеді. Қалалық 

ҿмір салты жаңа нҽрселерге табынушылық, жайлылық, сҽн-салтанат, рахат, сҽн-

салтанаттың ҿзгеруіне деген ҧмтылыстың ҿсу динамикасы, адамның ҥстінен заттардың 

ҧлғаюын бейнелейтін ҽдемі дҥкен мен кҿрмені ауыстырады. Н.Хренованың айтуынша, 

саланы дамытуға ҽсер ететін мҽдени қажеттіліктерді нақтылау жҽне асқыну жаңа қалалық 

мҽдениеттің ерекшелігі болып табылады. 

Мерекелік салтанаттың бос уақыт пен корпоративтік демалыстың элементі ретінде 

рҿлі мен функциялары айрықша маңызды. 2005 жылы ғалым бҧл идеяны тарихи жҽне 

мҽдени қҧбылыс ретінде Н.А. Креновтың «Тойлар мен рҽсімдер» жҽне «Адам ойын мен 

рҽсім арасындағы мереке» деген баптарында орыс мҽдениетіндегі «Адам ойнау» 

монографиясында зерттейді. бҧл қазіргі заманғы адам (оның ішінде ресейліктер мҽдениет 

архаикалық ҥлгілерімен байланысын жоғалтты). Ҽсіресе, бҧл байланыс ежелгі уақыттан 

бастап тек мереке ретінде ғана емес, сонымен қатар жиі таралған, ашуланған, 

демонстрациялық би, эротикалық ойындар, маскҥнемдіктің пайда болуы мҥмкін мерекелік 

мерекеде кҿрініс табады. Мерекелік дастарханда Н.Ҽ. Хреновтың айтуынша, бірнеше 

функциялар білінеді. 

Біріншіден, жиналғандарды біріктіру, адамдармен қақтығыстар, топтар, 

субкультуралар мен адамдар бір-бірімен тығыз қарым-қатынас жасау арқылы емес, 

сондай-ақ мерекенің символдық, асқан маңызы бар нҽрселермен: қҧрбандыққа бару,  бҧл 

актіні қҧдаймен байланыстырады, ата-бабаларымыздың есімі, ҥстелдің, оттың (ҿрт) 

символикасы, мейірімділік мерекесінде ру басының арнайы мінез-қҧлығы болды. 

Н.А.Хренов ҿзінің символикалық сериясына орай салтанатты тҥрде тамақтануды 

бірлескен мерекелік тамақтану белгілі бір ережелермен, салтанатты тҥрде тамақтанатын 

қасиетті тағаммен қамтамасыз етілген мерекелік салтанатты қабылдайды: қасиетті азық-

тҥліктерді бҿліктерге бҿліп, барлық қатысушылары баруға тиіс; отбасының ақсақалын 

тамақтандыруы керек жҽне т.б. Бірлескен мерекелік тамақ ерекше сезіммен бірге жҥреді, 
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адамның кҥнделікті ҿмірінде айрықша салтанатты іс-қимылға айналады, мерекенің 

қатысушылары топтық жҽне ҧжымдық катарсис сияқты ортақ қҧндылықтар мен белгілерге 

қосылуға, ҽлеуметтік теңсіздікті жоюға, кернеуді жоюға мҥмкіндік береді [4.125]. 

Екіншіден, бҧл функция сиқырлы (мерекелік мҽжбҥрлеп қонақжайлылық, рҽсімдік 

тағам заңы), ҥшіншіден, мифологиялық (шынайы ҿмірден гҿрі бай утопия сияқты 

мерекелік мереке, тҿртінші рет ойнау, кҥлу, бҽсекеге қабілеттілік) : бай мереке, байқадағы 

ҽңгімелерде, комикстерде, ҽшекейлерде, бесіншіден, халық арасында ҽлеуметтік 

айырмашылықтарды теңестіру қағидасына сҽйкес, экстратикалық мемлекеттің ерекше 

психологиялық атмосферасын, бауырластықтың діни сезімін қалыптастырады. 

Мереке тақырыбы ҽртҥрлі сыныптарға, мерекені ҿркендетуге, бірліктің рухын 

нығайтуға бағытталған шағын топтар мен субкультураларға қатысты қызықты. 

Дҥкеннің салтанатты мерекесі, ҿткен тарихи кезеңдегі корпорация екі функцияны 

атап ҿтті: 

1) оларды біріктіру; 

2) басқалардың алдында (бедел арқылы) жайғастыру. 

Мерекелік тҥскі ас ҿздерінің емес, ҿздерінің бҽсекелестеріне шығуымен, 

байлығымен біріктіреді, кешкі ас ҧйымдастырушыларының беделін - біріншіден, орыс 

данышпанының ақсҥйектеріне, сосын орта сыныптар мен топтардың ҿкілдеріне кҿрсетеді. 

Кҿпестер айрықша бауырластықтармен бірігіп, ҿздері ҥшін бауырластығын 

ҧйымдастырды. Еуропалық орта ғасырдың қалаларында бір шеберхана мҥшелерінің 

бірлескен тағамдары кеңінен таратылды.  

Интеллектуалды демалыс мҽдениеті осы амбициальды бос уақытың процестері ҥшін 

медиалық байланыс болды, ол жалдамалы жҧмысшылар мен ҿнеркҽсіпшілердің бос 

уақыттарында ҿте шокирующие кҿріністерін болдырмады. Корпоративтік бос уақыттағы 

оңтайлы тенденциялар, яғни кастом-кҽсіптік қағидаға негізделген бос уақыт, орыс 

интеллигенциясының ҿкілдері (дҽрігерлер, мҧғалімдер, театр, музыка, кескіндеме жҽне 

кейінірек техникалық интеллигенция), яғни мемлекеттік қызметте жиі емес «еркін» 

мамандықтардың ҿкілдері дами бастады. , ҽскери-ҿнеркҽсіптік ҿндіріске қызмет 

кҿрсететін жеке тҽжірибеде ҿмір сҥру. 

Интеллектуалды ҥйде жҽне қоғамдық ҿмірде фантастика, отбасылық мерекелер мен 

мерекелер, ауылдық жерлерде демалыс, ҥй ҥйлері, ҥй музыкасының ойнауы, театрларға, 

мҧражайларға, кітапханаларға, мейрамханаларға, сапарларға (сапарларға), шетелге бару 

жҽне т.б. кіреді. Тендерге негізделген бос уақытты саралау - бай адамдар клубтарға - 

ҽйелдерге тыйым салынған байланыстар мен ойын-сауыққа арналған жабық типтегі 

демалыс орындарында болды. Шіркеулерге қатысу жҽне шіркеу мерекелеріне қатысу 

туралы демалыс ҽлі де ҿзекті болып табылады, бірақ бҧл бос уақыттың таңдау еркіндігі 

дегенді білдірмейді, ол салт-дҽстҥрге сай киеленген нормаға негізделді: мҽсіхшілер бҧл 

норманы бҧза алмайды жҽне айып тағылу мҥмкін. 

Арнайы демалыс дҽстҥрлері студенттердің корпорациясының ҿкілдері болды. 

Жетекші бай, ҥкіметтік жҽне ҽскери элита салт-дҽстҥрлерге (салтанатты марапаттау жҽне 

ҽскери жеңістер, мерейтойлық жҽне кешкі кештер, сондай-ақ сарай мейрамдары жҽне т.с. 

Бҧл салтанатты бос уақыт, оның кҥрделілігіне байланысты арнайы ҧйымды қажет ететін 

орындау формасы, сурет сипатына ие болды. қатысушылардың жоғары ҽлеуметтік 

мҽртебесін - Ресейдің ақсҥйектік элитасының ҿкілдерін атап ҿтті. 

Бҥгінде компания қҧрудың тетігі ретінде ҽрекет ететін корпоративтік оқиғалар 

компанияның негізгі қҧндылықтарының таратушысы болып табылады, олардың ҧйымдық 

мҽдениетінің ажырамас бҿлігі болып табылатын компанияның ҿмірлік маңызды элементі 

болып табылады. Корпоративтік мереке туралы жалпыға бірдей қабылданған нақты 

анықтама болмаса да - бҧл тҧжырымдаманың тҥсіндірмесі ҿте кең. Ҧйымдастыру 

мҽдениеті тақырыбы бойынша зерттеулер мен жарияланымдардың барлық тҥрлілігімен 
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корпоративтік демалыс (бос уақыт) феноменіне жҽне оның маңыздылығын бағалауға 

қатысты салыстырмалы аз жҧмыстар бар. Корпоративтік мереке туралы ҿз ҧғымымды 

ҧсынуға тырысамын - бҧл ҧйымдастырушылық мақсаттарға жету ҥшін ішкі ҧйымдастыру 

мҽдениетін сақтау қҧралы болып табылатын корпоративтік немесе қоғамдық маңызды іс-

шараға арналған персоналға, серіктестерге, тҧтынушыларға немесе басқа мақсатты 

аудиторияларға арнап ҧйымдастырылған жҽне демеушілік ететін ерекше оқиға. ал екіншісі 

бір уақытта. 

Корпоративтік мерекелерді жҧмыс берушілер жҧмыспен айналысуға бос уақытында 

жҧмыс жасайтын жағымды эмоцияларды беру мҥмкіндігі ретінде қарастырады. Жиі бҧл 

оқиғалар тҧсаукесерлермен, жарнамалық акциялармен, іскери ҽріптестермен 

келіссҿздермен жҽне корпоративтік бос уақытпен - қызметкерлерді дамыту бойынша 

тренингтермен біріктіріледі. Сонымен, командалық қҧрылыс тренингтері (team building), 

ҽдетте, бейресми ортада, жҧмыс орнынан бос уақытында, табиғатта бір жерде ҿткізіледі. 

Бҧл дҽстҥрлі емес, дҽстҥрлі мереке сияқты емес. Кейде корпоративтік іс-шара маңызды 

іскерлік мақсаттармен аяқталатын жҽне демалыс басталатын айқын сызық жасау қиын. 

Бизнесмендер жиі іскерлік серіктестермен қатаң кеңсе ғимараттарында емес, 

ресторандарда жҽне тіпті монша-сауналармен келіседі. 

Кҿптеген PR-мамандардың пікірінше, корпоративтік мереке кадрлармен жҧмыс 

жасаудың тиімді қҧралы болып табылады, оны дайындауға жҥйелі тҽсілдер болған. Бҧл 

мерекелік іс-шараның мақсаттарының ҥйлесімді ҥйлесімін, оны жҥзеге асырудың 

формалары мен ҽдістерін таңдауымен байланыстырады. Соңғысы, ҿз кезегінде, 

корпоративтік мҽдениеттің ерекшеліктеріне сҽйкес болуы керек. Барлығы бірыңғай 

логикаға негізделуі керек - мерекенің жалпы шығармашылық идеясынан бастап, іс-

шараны нақты ҧйымдастырумен, мерекелік бағдарламаның қарқындылығымен жҽне 

бҿлмені (немесе кеңістікті) жобалаумен аяқталатын қызметкерлерді тартудың нҧсқалары. 

Бҥгінгі кҥнгі кең таралған тҽжірибе мейрамханада немесе клубта, ҥстелдер салынған кезде 

жҽне кҿңіл кҿтеруді қамтамасыз етуде. Бірақ сарапшылар жақын арада дҽстҥрлі емес 

сценарийлерге деген сҧраныстың арта тҥсетінін болжайды.  

Корпоративтік демалыстар дҽстҥрі ҧзақ уақыт бойы шетелде пайда болды: Ford 

Motor Company-ның негізін қалаушы, Генри Форд, жҧмыскерлерді салауатты ҿмір салтына 

сыйластықпен қҧттықтай отырып, олардың зауыттарында бейімделу мен интеграция 

рҽсімдерін енгізе отырып, бірінші болып жҧмыс істеді. жағымды атмосфера жҽне 

қызметкерлерге компанияға берілгендік. Кейінірек корпоративтік оқиғалардың жалпы 

бағыты анықталды, ол педагогикалық жағынан мықты мҽдени кҿңіл-кҥймен, оның ішінде 

теңгерімді демалыс, ойын-сауық жҽне ойын-сауық іс-шараларын іске асыру, 

қызметкерлердің адалдығын арттыруға, корпоративтік рухты дамытуға жҽне корпоративтік 

денсаулықты сақтауға бағытталған. 

Сыртқы бос уақыт практикасының негізінде қҧрылған корпоративтік бос уақыттың 

маңызды ерекшелігі ҧлттық дҽстҥрге бағдар ретінде қарастырылуы мҥмкін. Мысалы, 

жапондықтардың корпоративтік оқиғалары жергілікті мҽдени дҽстҥрге ие: компанияның 

бҿлімдері арасында ҿткізілетін спорт жарыстары міндетті тҥрде ҧлттық спортты (кюдо, 

дзюдо, кэндо, каратэ жҽне т.б.) жҽне тек бірнеше батыстық спортты қамтиды. Басқаша 

айтқанда, бҧл спорт туралы емес, жапондық ҿмір салтын нышандары туралы. 

В.Таймазовтың айтуынша, «АҚШ пен Жапонияда корпоративтік рухты қолдау ҥшін билік 

келесі ҽдістерге жҥгінеді: мысалы, жаңа жҧмыскерлерді корпоративтік бейімдеуді 

ҧйымдастыру, оларды жҧмыс процесіне тез қатысуға кҿмектесу; қҧжаттардың 

корпоративтік қҧндылықтары, брошюраларда ҧрандар мен ережелер, ауызша сҿйлесулер, 

стендтерде жҽне корпоративтік БАҚ арқылы ҧйымдастырады. Компания корпоративтік 

қҧндылықтарды, мақсаттарды жҽне ережелерді тҥсіндіретін басшылықтың ҥнемі 

тҧсаукесерлерін, жетекші қызметкерлердің командаға жҥктелген тапсырмалары туралы 
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есептері ҧйымдастырады. Сонында, ҽнҧранын айту сияқты осындай шара да бар. 
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Аннотация: В даной статье авторы анализируют историю возникновения корпоративного 

досуга и отмечают, что сегодня корпоративные мероприятия, выступающие в качестве механизма 

сплочения коллектива, проводника базовых ценностей компании, - важный элемент жизни 

компаний, неотъемлемый компонент их организационной культуры. Пока не существует 

общепринятого точного определения корпоративного праздника - диапазон трактовок этого 

понятия крайне широк.  

Abstract: In this article, the authors analyze the history of corporate leisure and note that today 

corporate events, which act as a mechanism for rallying the team, a conductor of the company's basic 

values, are an important element of company life, an integral component of their organizational culture. 

While there is no generally accepted precise definition of a corporate holiday, the range of interpretations 

of this concept is extremely wide. With all the diversity of research and publications on the subject of 

organizational culture, there are relatively few works devoted to the phenomenon of a corporate holiday 

(leisure), and the assessment of its significance. 
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Калдыгозова М.А.   

 экономика ғылымдарының  магистрі,М.Х.Дулати атындағы ТарМУ.Тараз. Қазақстан 

ЖАСТАР ТӘРБИЕСІНДЕГІ БІЛІМНІҢ АЛАР ОРНЫ МАҢЫЗДЫ АСПЕКТІЛЕРІ 

 
     Сен ғылымға болсаң ынтық, бҧл сҿзімді ҽбден ҧқ, 

     Білгеніңнің жақсысын қыл, білмегенді біле бер. 

     Білген ердің бол шҽкірті, білмегенді қыл шҽкірт, 

    Ҥйренуге қылма намыс, ҥйретуге болма кер. 

     Шҽкҽрім Қҧдайбердіҧлы 

 
Тҥйін: Жастарды білім жолына бағыттап, тҥзу жолдан тайдырмай, санаға сҽуле шашар оқу 

білімнің тізгінін ҧстату мемлекет пен қоғамның міндеті саналады. Келешектің іргетасын қалау 

ҥшін, ең алдымен сол елдің жастарының саналы ҧрпақ болып жетілуіне кҥш салу керек. 

Халқымыздың «Білекті бірді, білімді мыңды жығады» деген ҧлағатты сҿзін, білімнің шындығында 

да баға жетпес ҥлкен рухани қару екендігін, тек рухани қару ғана емес, сонымен қатар аса зор 

ҿндіргіш кҥш екенін білуіміз тиіс. Білімнің қуатына тең келетін басқа идеялық — рухани кҥш, қуат 
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кҿзі жоқ екені белгілі. Ҿйткені, білім — тек ғылымның іргетасы ғана емес, сонымен бірге тасы 

ҿрге домалаған еңсесі биік елдермен терезесі тең мемлекет болудың кҥре тамыры, ел дамуының 

алтын қаруы. Білім бар жерде даму, жетілу, кемелдену ҥрдісі бір сҽтке толастамайды. 

Кілттік сӛздер: Заманауи, болашақ , бҽсекеге қабілетті, білімді жастар, ертеңгі елдің тірегі, 

еңбек ресурстары, ҽлемдік ғылым. 

 
 Жастар – халқымыздың болашағы, еліміздің ертеңі.  Болашақта ел тізгінін 

ҧстайтын азаматтар – бҥгінгі жастар. Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаевтың «Ҧлт болашағы -

білімді ҧрпақ қолында» дегені жарқын істерге апарар жолды меңзеп тҧрғандай. Расында, 

бҥгінгі жас – ертеңгі елдің тірегі, келешектін келбет емес пе? Кез келген мемлекеттің 

болашағы – білімді жастар. Білімсіздің кҥні қараң. Кҿзі ашық, кҿкірегі ояу кез келген 

білімді ҧрпақ ҿз Отанын   даму жолында аянбай тер тҿгеді. Қазіргі бой жарыстыратын 

емес, ой жарыстыратын заманда «алма піс, аузыма тҥс» деп жатудың ҿзі ҽбестік. Жалын 

мен жігерді, ізденіс пен талпынысты талап ететін жастық шақта ел болашағы ҥшін еңбек 

ету ҽркімнің міндеті деп білемін. 

Ҧлы Абайдың: «Адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген 

нҽрселермен озады» - деген сҿздері бҥгінгі кҥні ҧрпақтың ҽлемдік ғылыммен прогресс 

заңдылықтарына сҽйкес бҽсекеге қабілетті болып қалыптастыру ҥрдісінде де ҿзекті болып 

отыр. Заманауи ҽлемде елдің қуаты, ең алдымен, білім мен ғылымда болатын 

уақытқа келдік.  

Еліміздің тҧңғыш президенті Н.Ҽ.Назарбаев алғашқы кҥннен- ақ Қазақстанда 

білікті мамандар даярлау мен білім саласын ҽлемдік стандарттарға сай реформалау 

мҽселесіне баса назар аударды. Тҽуелсіздікті баянды етуде білімнің маңыздылығын жете 

тҥсінген Елбасы экономикалық жҽне қаржылық қиындықтарға қарамастан осы 

салаға барынша қолдау кҿрсетті.  

Н.Ҽ.Назарбаев ең алдымен елге терең білім керек екенін елден бҧрын, аңғарып, 

ерте тҥсінген тҧғырлы тҧлға болды. Қай жерде-де, қашан да тҧңғыш болудың жҥгі мен 

жауапкершілігі ауыр екенін білеміз, сол себепті бірінші болып жол салу, бірінші 

болып жеңіске жету, бірінші болып бҽйгеден келу, бірінші болып биікке кҿтерілу т.т. 

секілді ҥлкен тҽуекелге бел буды. Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың биылғы Жолдауында оқыту 

ҥдерістеріне қазіргі заманғы ҽдістемелер мен технологияларды енгізу мҽселелері кеңінен 

баяндалған. Осы бағытта мемлекет тарапынан ауқымды жҧмыстар атқарылуда.  

Аталған бағыттағы ауқымды жҧмысты еліміздің білім беру жҥйесінің кҿш-

басшылары — Назарбаев Университеті мен Назарбаев Зияткерлік мектептері атқарып 

келеді. Мҧнда ҿте білікті оқытушы жҽне ғылыми қҧрам шоғырланған. Аталған мекемелер 

тарапынан оқыту, зерттеу жҽне инновация мен оны іс жҥзінде меңгеру салаларында ең 

алдыңғы қатарлы жетістіктер мен тҽжірибелерге ҥнемі іздеу жҥргізілуде. Қазақстанның 

жинақталған тҽжірибесіне ыңғайлы, ҽлемдік ең жоғары ҥлгіге сҽйкес келетін ҧжымдық 

басқару жҥйесі қҧрылуда. Бҥгінгі таңда Елбасымыздың ерекше назар аударғанын ескере 

отырып, Білім жҽне ғылым министрлігі Назарбаев Университеті мен Назарбаев Зияткерлік 

мектептері тҽжірибесін бҥкіл Қазақстанның білім беру жҥйесіне тарату ҥшін олардың 

жетістіктерін жалпыға білім беру ҥдерісіне енгізуде. «Қазақстан — 2030» Стратегиясында 

Елбасы: «Ел келешегі жас ҧрпақ тҽрбиесіне тікелей байланысты», — деп айрықша атап 

айтса, биылғы жылғы Қазақстан халқына Жолдауында: «Елді жаңғырту стратегиясын іске 

асырудың табыстылығы, ең алдымен, қазақстандықтардың біліміне, ҽлеуметтік жҽне дене 

болмысы, кҿңіл-кҥйлеріне байланысты», — деп білім беру саласын дамытудың 

қаншалықты маңызды екендігіне жҧртшылықтың назарын аударды. Бҧл орайда 

Н.Ҽ.Назарбаев мектеп жасына дейінгі балаларды оқыту мен тҽрбиелеу, 12 жылдық оқыту 

моделі, кҽсіптік жҽне техникалық білім беру, жоғарғы білім берудің сапасы, 

интеллектуалды мектептер, жаңа халықаралық университет сынды орындар алға қойылды. 
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Білім саласының қызметкерлерінің бҥгінгі таңда жауапкершілігі мен маңызы кҥшейіп 

отыр. Ҿйткені, сапалы білім беру елімізді индустрияландырудың жҽне инновациялық даму 

жолына тҥсірудің басты алғышарты болып табылады. Білімсіз қоғамда прогресс, 

жаңа ҿрлеу мҥмкін емес.  

Н.Назарбаевтың сҿзімен айтқанда, қазіргі уақыт адамзат биігін білекпен емес, 

біліммен бағындырудың заманы. Бҥгінгі жас ҧрпақ мҧны анық сезініп, білім бҧлағынан 

молынан сусындауға зейін қоюда. Жастар ҿз кҥш-жігерлерін, білімдерін тҽуелсіз елінің 

гҥлденуіне жҧмсамақ. Елбасы қайсыбіреулердің қатаң сынына ҧшыраған «Тілдердің 

ҥштҧғырлығы» бағдарламасын ҧсынды. Мҧндағы негізгі мақсат — ҥшінші 

мыңжылдықта қарқыны жеделдей тҥскен жаһандану, шекара талғамайтын экономика-

қаржы жҽне, ақпарат, ағымдары заманында еңбек ресурстарының бҽсекелестігін арттыру 

мҽселесі кҿзделген болатын. Басқаша айтқанда, мҧнда мемлекеттік тіл — қазақ тілін, 

ҧлтаралық қатынас тілі — орыс тілін жҽне халықаралық тіл — ағылшын тілін халықтың 

неғҧрлым кҿп бҿлігінің меңгеруіне бағытталады.  

Осы жерде ерекше назар аударатын нҽрсе, мемлекет басшысының «тілдердің 

ҥштҧғырлығы» идеясын бҥкіл ҧлттық идея-деңгейіне кҿтеру қажет. Неге десеңіз, 

біріншіден, бҧл идея халқымыздың болмысында ежелден-ақ бар «жеті жҧрттың тілін біл» 

деген бағалау ҿлшеміне сай келеді; екіншіден, қазіргі бҽсекеге негізделген ҿмірлік 

қағидалардың ҿзі, яғни жас ҧрпақ буыннан осыны талап етіп отыр. Білімнің негізінде 

болашаққа деген шынайы сенім мен ҥкілі ҥміт, ҿз халқына деген ізет-қҧрмет пен қадір-

қасиет жатқанын Елбасы жақсы тҥсінді. Ол тҽрбие мен оқу-білімді егіз дҥние ретінде 

қарастырып, тҽрбие арқылы берілетін білімнің болашағы ҽрқашан баянды болатынын 

назарынан ешқашан тыс қалдырмады. Ҿркениет кҿшіне бет бҧрған қыруар істің алатын 

арқауы болып есептелетін ғылыми-техникалық жҽне экономикалық прогрестің негізгі 

қозғаушы кҥші білім десек, қателеспейміз. Қазақстан Республикасының білім беру 

ҧйымдарындағы тҽрбиенің негізгі мақсаты — жастардың бойында азаматтық пен 

қазақстандық патриотизмді қалыптастыру, мемлекеттік рҽміздерді қҧрметтеуге, халық 

дҽстҥрлерін дҽріптеуге, ҽлемдік жҽне отандық мҽдениет жетістіктерін оқып ҥйренуге, 

Конституцияға жҽне қоғамға қарама-қайшы келетін ҽрекеттерге тҿзбеушілікке тҽрбиелеу. 

Тҽрбие қазіргі ҿзгермелі, сан салалы, кҿпмҽдениетті, кҿпэтникалық ҥлкен ҿмірге енуге 

дайын қабілетті, тҧлғаның дамуына бағытталған жҽне рухани қҧндылықтарының негізінде 

қҧрылады. Тҽрбие жҧмысы - ол арнайы ҧйымдастырылған қалыптастырушы 

ҥрдіс жҽне ізгіліктілікті қабылдайтын, ҽлеуметтік қҧндылықтар мен азаматтық мінез-

қҧлық ҥлгілері бола отырып, тек ғылыми негізделген тҽрбие жҥйесінің аясында ғана ҿзін 

іс жҥзінде кҿрсетіп, ҿзін-ҿзі қалыптастырған тҧлға ҥлгісіне жағдай жасайды. Қазіргі 

уақыт талабы жаңаша дҥниелік кҿзқарас тҧрғысынан жаңаша ойлап, шешім қабылдай 

алатын, креативті ойлау қабілеті дамыған тҧлғаны, ҿз елі мен жерінің, туған тілінің 

жанашырын дайындауды міндеттеп отыр. Бҧл міндет жаңа уақыт талаптарына тҿтеп бере 

алатын, кҽсіби білікті, бҽсекеге барынша қабілетті, ҧлтжанды азамат тҽрбиелеу ісінің 

ҿзектілігін алға тартады. Қазақ елінің ҽлемдік кеңістікте ҿз жолын таңдауы — ҽрбір 

қазақтың емін-еркін ҿмір сҥруінің кепілі. Ол, сҿзсіз, «ҧрпақ қамы» деген ҧғыммен 

ҥндеседі. Ел болу, мемлекет қҧру- сонау тҥркі заманынан бермен қарай желісі ҥзілмей келе 

жатқан ҧлттық арман-аңсар. Ел болу — болашаққа ашылған даңғыл жол. Сол жолды 

ҧлттық тҽрбие арқылы жҥруді ҥйренсек, ешкімнен кем болмайтынымыз анық. Ҧлттық 

тҽрбие — ҧлттық сана-сезімі жоғары болашақ маман жастарды тҽрбиелеуге негізделген 

білім беру жҥйесінің қҧрамдас бҿлігі. Мақсаты — ҧлттық сана-сезімі қалыптасқан, ҧлттық 

мҥдденің ҿркендеуіне ҥлес қоса алатын ҧлттық қҧндылықтар мен жалпыадамзаттық 

қҧндылықтарды ҿзара ҧштастыра алатын кемелді, ҧлтжанды тҧлғаны тҽрбиелеу. 

Міндеті — мҽдени-ҽлеуметтік ҿзгермелі жағдайдағы ҧлттық тҽрбиенің діңгегі — ана тілі 

болып қалатынын негіздеу; қазақ тілі мен тарихын, мҽдениеті мен ділін, салт-дҽстҥрі мен 
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дінін қҧрметтеу рухында жастардың ҧлттық интеллектуалдық мінез-

қҧлқын қалыптастыру; бҥгінгі қазақ елінің индустриалдық-инновациялық жҥйесінің 

дамуын қамтамасыз ететін жоғары парасатты ҧлттық сипаттағы белсенді іс-ҽрекетке 

тҽрбиелеу; білім жҽне мҽдени-рухани тҧрғыда басқа ҿркениеттермен бҽсекеге қабілетті 

болуын қамтамасыз ету; қоғам мен адам, адам мен табиғат қарым-қатынасының 

ҿркениеттілік сана-сезімін ҧлттық рухта қалыптастыру болып табылады. Тҽрбиенің басты 

нысаны елдік сананы қалыптастырып, ҧлттық рух пен ҧлттық патриотизмді негіздеу, 

ҧлтсыздықпен кҥресу болып табылады. Қазақстанды Отаным деп таныған ҽр азаматтың 

осыған ҿз ҽлінше ҥлес қосуы — бҧның басты шарттарының бірі. Жастарға патриоттық 

тҽрбие берудің бағдарлы идеяларын Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың «Қазақстан — 2030 " атты 

еңбегінің «Қазақстан мҧраты» деп аталатын бҿлімінде: «…біздің балаларымыз бен 

немерелеріміз… бабаларының игі дҽстҥрін сақтай отырып қазіргі заманғы нарықтық 

экономика жағдайында жҧмыс істеуге даяр болады. Олар бейбіт, абат, жылдам ҿркендеу 

ҥстіндегі кҥллі ҽлемге ҽйгілі ҽрі сыйлы ҿз елінің патриоттары болады» — деп, ҥлкен ҥміт 

артты. Болашақ жастардың қолында деген ҧрандарды жиі айтып, елімізде осы мақсаттарда 

қолға алынып жатқан жобалар аз емес. Тек оны ҿз керегіне қарай пайдалану ҽрбір жастың 

қҧзырындағы жҧмыс. Мемлекет тарапынан жасылынып жатқан бар мҥмкіндіктерді тиімді 

пайдалануға ҽрбір жастың ҿз ҧмтылысы болуы тиіс. Ҿйткені, ҿмір, ағыны тоқтамақ емес, 

жастық шақтың да жарқ етіп ҿте шығары баршаға мҽлім.  

Қашан да, болашағын алыстан бағамдайтын қазақ «қыстың қамын жаз ойла» 

демеуші ме еді… Ендеше, Қазақстанның жарқын болашағы ҥшін қандай да бір іс 

тыңдыруға міндетті екенімізді естен шығармайық! Ел ертеңi — бiлiмдi жастар. «Бҧлақ 

кҿрсең кҿзiн аш» дегендей, қазақ жастарын бiлiмге бағыттайық. Елбасы Н.Назарбаев 

«Қазақстанның болашағы бҥгiнгi жастар. Сiздер оларға қалай бiлiм берсеңiздер, Қазақстан 

сол-деңгейде болады» деп атап кҿрсеткен. Елiмiздiң болашағы жастардың 

еңбекқорлығына, талап-тiлегiне, арман-мҧратына байланысты.  

Олар ата-бабаларымыздан мҧра болып келе жатқан қҧндылықтарымызды, тарихи 

дҽстҥрлерiмiздi жаңғыртып, оны алға бастырып қана қоймай, экономикасын, ғылымын 

да дамытуға, жiгерлене ел ҥшiн еңбектенуге мiндеттi. Ендеше жастар еңбек жолына 

тҥскенде ғана қоғамын ҿрге бастыра алады. Отаншыл халық жастары болмаған елдiң 

болашағы қараңғы. Жаңа заман тҽуелсiз ел мҧраты — жастардың бiлiмi мен бiлiктiлiкке 

талпынып ҽрекеттенуiн, еңбектенiп ҿсуiн талап етiп отыр.  

«Елiңнiң ҧлы болсаң, елiңе жаның ашыса, азаматтық намысың болса, қазақтың 

мемлекетiн нығайтып, кҿркеюi жолында терiңдi тҿгiп еңбек ет. Жердiң де, елдiң де иесi 

екенiңдi ҧмытпа», — дейдi Елбасы бiр сҿзiнде. Сондықтан, жастарға бiлiм беретiн 

ҧстаздар да ҧлы мҧрат жолында жалынды еңбек етуге даярмыз.  

 

Біз- Мҽңгілік Елдің білімді де саналы, сауатты ҧрпағы ретінде ҿз еліміздің, 

Қазақстанның, гҥлденуі мен ҽрі қарай дамуына ,  артылған ҥміт пен сенімнің жҥгі қанша 

ауыр болмасын, сан қилы, сан қырлы соқпақты жолдар болса тайсалмай кҿтеріп ҿтуге 

тиіспіз! 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГОВ 

Аннотация: В статье рассматривается важная проблема профессионального 

выгорания педагогов. Проведен теоретический анализ эмоционального выгорания 

профессиональной деятельности педагогов. Актуальность статьи обуславливается 

необходимостью выявления факторов, способствующих благополучному 

профессиональному развитию. 
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      Одной из самых актуальных тем в современной педагогической психологии является 

эмоциональное выгорание педагогов. Это связано с тем, что в системе образования в 

нашей стране происходит большие изменения ежегодно. Педагогам очень трудно 

адаптироваться к часто меняющимся требованиям, что в результате может приводить к 

формированию профессионального выгорания различной степени, а так же нехватка 

времени, рабочие перегрузки, сложность возникающих педагогических ситуаций, ролевая 

неопределенность, и т.д. Специфика педагогического общения включает в себя 

необходимость осуществления частых и интенсивных контактов, взаимодействие с 

различными социальными группами. Данная профессиональная деформация мешает 

полноценному управлению учебным процессом, оказанию необходимой психологической 

помощи, становлению профессионального коллектива. 

            Эмоциональное выгорание – процесс, который  возникает поэтапно, в полном 

соответствии с механизмом развития стресса, налицо все три фазы стресса: 

           1) нервное (тревожное) напряжение - его создают хроническая психоэмоциональная 

атмосфера, дестабилизирующая обстановка, повышенная ответственность, трудность 

контингента; 

            2) резистенция, то есть сопротивление, - человек пытается более или менее 

успешно оградить себя от неприятных впечатлений; 

            3)истощение - оскудение психических ресурсов, снижение эмоционального тонуса, 

которое наступает вследствие того, что проявленное сопротивление оказалось 

неэффективным. 

          Соответственно каждому этапу, возникают отдельные признаки, или симптомы, 

нарастающего эмоционального выгорания. 

             Так у человека, подверженного выгоранию первой степени, проявляются 

умеренные, недолгие и случайные признаки этого процесса. Эти признаки и симптомы 

проявляются в легкой форме и выражаются в заботе о себе, например, путем расслабления 
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или организации перерыва в работе. 

       На второй стадии выгорания симптомы проявляются более регулярно, носят более 

затяжной характер, и труднее поддаются коррекции. Профессионал может чувствовать 

себя истощенным даже  после хорошего сна и даже после выходных. Орел В.Е. отмечает, 

что перерывы в работе оказывают положительный эффект и снижают уровень выгорания, 

но этот эффект носит временный характер: уровень выгорания частично повышается через 

три дня после возвращения к работе и полностью восстанавливается через три недели. [4] 

       Признаки и симптомы третьей стадии выгорания являются хроническими. 

Проявляются физические и психологические проблемы в виде язв и депрессии; попытки 

заботиться о себе, как правило, не приносят результата, а профессиональная помощь 

может не давать быстрого облегчения. Профессионал может подвергать сомнению 

ценность своей работы, профессии и жизни как таковой.  

        Эмоционального выгорание, обозначается в международной литературе термином 

«burnout» (англ.), в переводе с английского «сгорание», «выгорание». Впервые этот термин 

был предложен Х. Дж. Фрейденбергером (1974) для описания психологического состояния 

здоровых людей, занятых профессиональной деятельностью, предполагающей постоянное 

интенсивное общение в эмоционально нагруженной атмосфере. Описанное им состояние 

он наблюдал у работников психиатрических учреждений. Первоначально под 

«выгоранием» понималось состояние изнеможения с ощущением собственной 

бесполезности, характеризующееся деморализацией, разочарованием и крайней 

усталостью. 

         В наше время эмоциональное выгорание широко и разнонаправленно изучается. 

Давайте же рассмотрим различные взгляды исследователей на проблему понимания 

феномена эмоциональное выгорание. А. Пайнс и Е. Аронсон, авторы однофакторной 

модели выгорания утверждали, что выгорание это состояние физического, 

эмоционального и когнитивного истощения, вызванным длительным пребыванием в 

эмоционально перегруженных ситуациях. В качестве главного компонента выгорания 

авторы рассматривают истощение, остальные же проявления выгорания считают 

следствием [6]. 

       Д. Дирендонк, В. Шауфели, X. Сиксма проводили исследования, посвященные 

изучению выгорания, среди медсестер. Авторы двухфакторной модели выделяют в 

качестве основных компонентов выгорания  

 эмоциональное истощение («аффективный» компонент, относится к сфере жалоб на свое 

здоровье, физическое самочувствие, нервное, эмоциональное напряжение, изнеможение)  

 деперсонализацию («установочный» компонент, проявляется в изменении в 

отрицательную сторону отношения к партнерам по общению и/или к себе) [3].  

      К. Маслач и С. Джексон, авторы трехфакторной модели, наиболее распространенной в 

современной психологии, рассматривают синдром эмоционального выгорания в качестве 

ответной реакции на длительные профессиональные стрессы межличностных 

коммуникаций, включающей в себя три компонента: эмоциональное истощение, 

деперсонализацию и редукцию личных достижений.  

         В советской психологии начали самостоятельное исследование в конце девяностых 

20 века. И тогда Л. Д. Демина, И. А. Ральникова под термином «эмоционального 

сгорания» утверждали, что это функциональный стереотип, который позволяет 

дозировать и экономно расходовать энергетические и психологические ресурсы.                                                                              

        Согласно мнению Г. А. Макаровой, синдром выгорания является одним из аспектов 

профессиональной деформации личности и представляет собой приобретенный стереотип 

эмоционального поведения. 

        Е. П. Ильин пишет об эмоциональном выгорании, что это хроническое состояние лиц, 

работающих с людьми (учителей, психологов, психиатров, священников, полицейских, 
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юристов, тренеров, работников сферы обслуживания и др.) и определяет его как 

психосоматическое состояние, которое близко к психическому изнеможению, 

сопровождающееся отвращением к деятельности в результате многолетнего опыта [7]. 

        В соответствии с моделью эмоционального выгорания В. В. Бойко, эмоциональное 

выгорание – это личный механизм психологической защиты самого человека в форме 

полного или частичного исключения эмоций в ответ на психотравмирующие ситуации. 

       По мнению В. В. Бойко, эмоциональное выгорание представляет собой 

приобретенный стереотип эмоционального, чаще – профессионального, поведения и 

является отчасти функциональным стереотипом, поскольку позволяет человеку 

дозировать и экономно расходовать энергетические ресурсы; в то же время возникают и 

его дисфункциональные следствия – когда выгорание отрицательно сказывается на 

выполнении работы и отношениях с партнерами. 

         В. Е. Орел, считает выгорание деструктивным феноменом профессионального 

становления и развития личности, описывает четыре аспекта внешних проявлений 

психического выгорания: эмоциональные проявления, когнитивные, мотивационные и 

поведенческие, соотнося каждый из них с тремя уровней проявлений: индивидуально-

психологическим, межперсональным и организационным [4]. 

         Многие ученые, как: Н. Е. Водопьянова, Е. С. Старченкова, В. В. Бойко, А. Г. 

Ковалев, В. Н. Панферов, Е. П. Ильин, Т. В. Форманюк и др. рассматривают, что 

особенность педагогической деятельности – частые вынужденные социальные контакты, 

ежедневная психическая и эмоциональная нагрузка, высокая ответственность за 

обучающихся, поведение «трудных» учеников и необходимость выстраивать отношения с 

ними, дисбаланс между интеллектуально-энергетическими затратами и морально-

материальным вознаграждением (фактор социальной несправедливости) – тем самым и 

возникает развитие у педагогов эмоционального выгорания. 

         В исследовании И. А. Кураповой показывает следующее, что регулирующее влияние 

на эмоциональное выгорание в педагогической деятельности оказывают ориентация 

педагогов на гуманистические ценности, отсутствие духовного кризиса и 

экзистенциального вакуума, духовная активность и стремление к красоте [8]. 

          В свою очередь В. В. Кустова выявила, что эмоциональное выгорание у педагогов 

развивается как эмоциональная стресс-реакция и заключается в постепенном глубинном 

нарастании отдельных симптомов и фаз вследствие недостаточного уровня развития 

духовно-нравственных качеств личности,  как в процессе психо-напряженной 

профессиональной деятельности, так и в процессе напряженной негативно окрашенной 

коммуникативной деятельности на этапе профессионального становления личности [9]. 

          Из этого следует, что  исследователи заинтересованы в актуальности изучения 

эмоционального выгорания в профессиональной деятельности педагога, так как 

возникновение синдрома обусловлено самой спецификой педагогической деятельности. 

Можно прийти к заключению о том, что хорошо изучены и подробно описаны внешние 

(организационные) и внутренние (личностные) факторы выгорания в педагогической 

деятельности. Но к сожалению изучение внутренних, ценностно-смысловых факторов 

эмоционального выгорания, а также смысловых особенностей переживания педагогами 

состояния выгорания в настоящее время в психологической науке не уделено 

достаточного внимания. 

Существующие на сегодняшний день представления об эмоциональным выгорании 

педагогов указывают на сложность данного феномена и необходимость выявления 

предпосылок его возникновения и развития. Многие вопросы остаются открытыми и 

требуют дальнейшего осмысления и исследования: какие возрастные группы 

демонстрируют наибольшую уязвимость к эмоциональному выгоранию в педагогической 

деятельности; каковы наиболее эффективные психокоррекционные и 
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психотерапевтические методы профилактики  исследуемого феномена.  

 

                                                               Список литературы: 
1. Профессиональное выгорание. URL: http://psyfactor.org/personal/personal15–12.htm. (дата 

обращения: 29.04.2019)  

2. Синдром эмоционального выгорания педагогов. URL: http://www.openclass.ru/wiki-

pages/106170. (дата обращения: 29.04.2019) 

3. Водопьянова, Н. Е. Противодействие синдрому выгорания в контексте ресурсной 

концепции человека / Н. Е. Водопьянова // Вестник СПБГУ Сер.12. – 2009. – Вып.2. – С. 

75-86. 

4. Орел В.Е. Феномен «выгорания» в зарубежной психологии: эмпирические исследования // 

Психологический журнал. 2001; 22: 1: 90-101. 

5. Maslach, C. The truth about burnout: How organization cause personal stress and what to do 

about it  / C. Maslach, M. P. Leiter. San Francisco, CA: Jossey Bass, 1997. – 186 p. 

6. Выгорание и профессионализация : сб. науч. тр. / под ред. В. В. Лукьянова, А. Б. 

Леоновой, А. А. Обознова, А. С. Чернышева, Н. Е. Водопьяновой; Курск. гос. ун-т. – 

Курск, 2013. – 440с 

7. Ильин, Е. П. Психология для педагогов  / Е. П. Ильин. – СПб.: Питер, 2012. – 640 с. – 

(Серия «Мастера психологии»). 

8. Курапова, И. А. Нравственно-ценностная регуляция эмоционального выгорания в 

профессиональной деятельности: на примере педагогов средней и высшей школы  / И. А. 

Курапова: автореф. дис.... канд. психол. наук. – М., 2009. – 246 с. 

9. Кустова, В. В. Синдром эмоционального выгорания и его профилактика у студентов-

социальных педагогов  / В. В. Кустова: автореф. дис.... канд.психол. наук. – Иркутск, 2007. 

– 166 с. 

Тҥйін: Мақалада мҧғалімдердің кҽсіптік кҥйіп қалуының маңызды мҽселесі 

қарастырылады. Мҧғалімдердің кҽсіби іс-ҽрекетінің эмоционалды кҥйзелісіне теориялық 

талдау жасалған. Мақаланың маңыздылығы табысты біліктілікті арттыруға ықпал ететін 

факторларды анықтау қажеттілігі болып табылады. 

Abstract: The article deals with the important problem of the professional burnout of 

teachers. A theoretical analysis of the emotional burnout of professional activities of teachers. 

The relevance of this article is determined by the need to identify the factors contributing to the 

successful professional development. 
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ТҦЛҒАНЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ ТӘРБИЕ 

 
Тҥйін: Тҽрбиенің негізгі мақсаты — қалыптасып келе жатқан жеке тҧлғаның ҽлеуметтік 

тҽжірибені меңгеруі, оның жан-жақты ҥйлесімді дамуы. Жеке тҧлғаның даму мен қалыптасу 

мҽселесінің кҿп ғасырлық ҽлеуметтік ғылымдар мен педагогика жҽне психология ғылымдарын да 

тарихы бар. Жеке тҧлғаның ең маңызды белгілері - оның саналылығы, жауапкершілігі, 

бостандығы, қадір-қасиеті, даралығы. Жеке тҧлғаның маңыздылығы оның қасиеттері мен іс-

ҽрекеттеріңде қоғамдық прогрестің тенденцияларының, ҽлеуметтік белгілер мен қасиеттердін 
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айқын жҽне спецификалық кҿрініс табуы арқылы, оның іс-ҽрекетіндегі шығармашылық қасиетінің 

деңгейі арқылы анықталады. Даму табиғатқа, қоғамға жҽне ҽрбір жеке тҧлғаға тҽн жалпы қасиет 

болып табылады. Жеке тҧлғаның дамуы дегеніміз, ең алдымен, оның қасиеттері мен сапасындағы 

сандық ҿзгерістер процесі. Педагогика ғылымында жеке тҧлғаның «қалыптасуы» ҧғымы жиі 

қолданылады. Бҧл жеке тҧлғаның дамуының нҽтижесі дегенді жҽне оның пайда болып, 

тҧтастыққа, бір қалыпты қасиеттерге жҽне сапаларға ие болғанын білдіреді, қалыптастыру 

дегеніміз бір нҽрсеге пішін беру; толықтық пен нақты бір тҥр жету деген мағынаны білдіреді. 

Кілттік сӛздер: тҽрбие, қоғам, адам, индивид, жеке тҧлға, тҽрбие, этнос, этнопедагогика. 

 

Тҽрбиенің негізгі мақсаты — қалыптасып келе жатқан жеке тҧлғаның ҽлеуметтік 

тҽжірибені меңгеруі, оның жан-жақты ҥйлесімді дамуы. Жеке тҧлғаның даму мен 

қалыптасу мҽселесінің кҿп ғасырлық ҽлеуметтік ғылымдар мен педагогика жҽне 

психология ғылымдарын да тарихы бар.  

Жеке тҧлғаның ең маңызды белгілері - оның саналылығы, жауапкершілігі, 

бостандығы, қадір-қасиеті, даралығы. Жеке тҧлғаның маңыздылығы оның қасиеттері мен 

іс-ҽрекеттеріңде қоғамдық прогрестің тенденцияларының, ҽлеуметтік белгілер мен 

қасиеттердін айқын жҽне спецификалық кҿрініс табуы арқылы, оның іс-ҽрекетіндегі 

шығармашылық қасиетінің деңгейі арқылы анықталады. Бҧл орайда «адам», «жеке тҧлға» 

деген ҧғымдардың қатары «даралық» деген ҧғыммен толықтырылуы қажет. 

Адам қасиетін тҥсіндіретін тағы бір ҧғым – «индивид». Бҧл сҿз латын тілінен 

алынған жҽне оның қазақша баламасы – «жекелік». Ҧғым ретінде бҧл сҿз адамзат 

тҧқымының еш қасиеттері ескерілмеген бір ҿкілін білдіреді. Бҧл орайда, ҽрбір адам 

«индивид» болып табылады. «Жеке тҧлға» ҧғымы мен онымен байланысты бір тектес 

ғылыми категориялардың мҽні осында. 

Адамның жеке қасиеттері ҿмір жолында дамып, қалыптасатын болғандықтан, жеке 

тҧлғаның «дамуы» мен «қалыптасуы» ҧғымдарының мҽнін ашу педагогика ҥшін маңызды 

мҽселе болып табылады.  

Даму табиғатқа, қоғамға жҽне ҽрбір жеке тҧлғаға тҽн жалпы қасиет болып табылады. 

Жеке тҧлғаның дамуы дегеніміз, ең алдымен, оның қасиеттері мен сапасындағы сандық 

ҿзгерістер процесі. Адам дҥниеге келгеннен соң, дене жағынан ҥлкейеді, яғни оның кейбір 

дене мҥшелері мен нерв жҥйесі ҿседі. Оның тілі шығып, сҿздік қоры молаяды. Бала 

кҿптеген ҽлеуметтік-тҧрмыстық жҽне моральдық біліктерге, еңбек дағдылары мең 

ҽдеттерге ие болады. Алайда, адамның жеке тҧлға ретінде дамуындағы ең бастысы — 

оның бойында болып жатқан сапалық ҿзгерістер (танымдық, сезім, моральдық-жігерлік 

т.б.). Мінез-қҧлықтың реактивті формалары белсенді тҥрде қалыптасып келе жатқан іс-

ҽрекеттілікке айналады, дербестік пен ҿз мінез-қҧлқын билей алу қабілеттілігі артады. 

Осы жҽне басқа да ҿзгерістер адамның жеке тҧлға ретінде даму процесін сипаттайлы. 

Оның қажеттері саналы ҽрекетінің нҽтижесінде жеке тҧлғаның дамуы ме. Жетілуі 

біртіндеп ҿтеліп отырады. 

Педагогика ғылымында жеке тҧлғаның «қалыптасуы» ҧғымы жиі қолданылады. Бҧл 

жеке тҧлғаның дамуының нҽтижесі дегенді жҽне оның пайда болып, тҧтастыққа, бір 

қалыпты қасиеттерге жҽне сапаларға ие болғанын білдіреді, қалыптастыру дегеніміз бір 

нҽрсеге пішін беру; толықтық пен нақты бір тҥр жету деген мағынаны білдіреді.  

Жеке тҧлғаның қалыптасуына, сонымен қатар, қоршаған орта да, ҽсер етеді. Адам 

жҽне қоғам ҿміріндегі ҽлеуметтік-экономикалық, тарихи қалыптасқан жағдайлар. 

Қоршаған орта макро жҽне микро болып бҿлінеді. «Макро» орта – дегеніміз адамға 

ҽлеуметтік-экономикалық ыкпалдардың мол жиынтығы (ҿндіргіш кҥштер мен ҿндірістік 

қатынастар деңгейі, ҿмірдің қаржы жағдайлары, мҽдениеттің даму деңгейі, бҧқаралық 

ақпараттар қҧралдары). «Микро-орталық» – дегеніміз-баланың ең жақын қарым-қатынас 

ортасы, ол - адамды ҽрдайым қоршайтын жҽне оның дамуына ҽсер ететін ҿзара 



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

45 

 

 

байланысты заттар, қҧбылыстар мен адамдар ҽлемі. Жеке тҧлғаның дамуы мен 

қалыптасуына, белгілі бір мҿлшерде, табиғи немесе географиялық орта (климат), табиғат 

жағдайлары ҽсер етеді. Жеке тҧлғаның қалыптасуына ҽсер ететін факторлардың арасында 

тҽрбие ең манызды орын алады. Кең мағынада тҽрбиені белгілі бір ҽлеуметтік қызметтер 

атқаратын қоғамдық қҧбылыс ретінде қарастыру қажет. 

Жеке тҧлғаның дамуын тҥсіндіретін осындай (биологизаторлық бағыт ерте заманнан 

бастау алады. Платон (427-347 ж.ж. б.з.б.) мен Аристотель (384-322 ж.ж. б.з.б.) ҿз 

кездерінде-ақ адамдардың қоғамдық міндеттерін олардың табиғаты анықтайды деп 

санаған. Аристотельдің пікірінше, туылған сҽтінен бастап-ақ кейбір адамдар бағыну ҥшін, 

ал кейбіреулері билік ету ҥшін жаралған. 

Жеке тҧлғаның дамуындағы тҧқым қуалаушылық пен ортаның ықпалын бірінші 

орынға қойып, тҽрбиенің кҥшін жоққа шығаратын бҧл теориялар XIX ғасырдың аяғында 

психологиялық-педагогикалық зерттеулердегі бір бағыттың пайда болуына себепші болды, 

бҧл бағыт «педология», яғни тура аударғанда «балалар туралы ғылым», «балатану» деген 

атқа ие болды. Қазіргі уақытта ғалымдардың кҿбісі педологияны индивидтің сҽби, жас 

ҿспірім, жастық шағындағы дамуының жалпы заңдылықтары туралы ғылым ретінде 

қарастырады. Социалистік қҧрылыс жағдайларында біздің елімізде педология ҿкілдері 

баланың дамуының биогенетикалық заңын белсенді тҥрде насихаттаған жҽне соған сҥйене 

отырып балалардың ҽлеуметтік теңсіздігін тҥсіндіруге тырысқан. Осы мақсатта 

оқушылардың ақыл-ойының дамуын зерттейтін кең кҿлемдегі жҥйе қҧрылған болатын. 

1936 жылы ОК БК(б)П «сол заманғы педологияның теориясы мен практикасын» «жалған 

ғылыми антимарксистік ережелерге сҥйенген»-деп айыптаған. «Бҧндай ережелерге, ең 

алдымен, сол заманғы педологияның басты заңы-балалардың тағдырының биологиялық 

жҽне ҽлеуметтік факторлармен, тҧқымқуалаушылықтың жҽне қайдағы бір тҧрақты 

ортаның ықпалының фаталистік тҥрде алдын ала анықталып қойылу заңы жатады». 

Жеке тҧлғаның даму факт орлары туралы философиялық жҽне педагогикалық ойдың 

тарихы материалистік ілімде жҽне оның бір бағытында — материалистік диалектикада ҿз 

жалғасын тапқан. Бҧл бағыттың ҿкілдері жеке тҧлғаның қалыптасушы ҽсер ететін 

факторларды тереңірек зерттеп қана қоймай, сонымен қатар ол факторлардың ҿзара 

байланысы мен олардың адамның даму процесіне ықпал ету механизмдерін де ашып 

кҿрсетті. Қоғамның тарихын талдай отырып, олар адамдардың шығармашылық қайта кҧру 

ҽрекеті ҿндірістің дамуы мен кҿркеюіне, ҽлеуметтік қатынастардың қалыптасуына, 

ғылыми білімнің молаюына, рухани ҿмір мен ҿнегелілік эстетикалық мҽдениеттің баюына 

себепші болды деп кҿрсетті. Егер жеке тҧлғаның атқаратын ісі неғҧрлым кҿп болса, ол 

соғырлым тез дамый қалыптасады.  

Жеке тҧлғаның дамуы мен қалыптасуына сыртқы, қоршаған орта ықпалының мҽні 

зор екендігіне сене отырып, философ материалистер адамның биологиялық табиғатын 

жоққа шығармады. Олардың ойынша, адам тікелей табиғи тіршілік иесі, сондықтан ол 

бойына біткен «бейімділіктер ретінде кҿрініс тапқан табиғи кҥштерге ие»-деп сенді. 

Алайда ол бейімділіктер оның бойында тек лайықты орта мен мақсатты тҽрбие бар кезде 

ғана дами алады жҽне ол жеке тҧлғаны жетіле тҥсуіне мҥмкіндік береді.  

Материалистік философия қоршаған орта мен биологиялық бейімділіктер қатарында 

тҽрбиеге ерекше орын бҿледі, тҽрбие жеке тҧлғаның дамуы мен қалыптасуының ҥшінші 

факторы. Бҧндағы айта кететін жағдайдың бірі — материалистік тҥсінікте жеке тҧлға тек 

объект ретінде ғана емес, сонымен қатар, ең бастысы, тҽрбиенің субъектісі ретінде, ҿзіндік 

қайта қҧру қызмет-ҽрекетінің субъектісі ретінде қарастырылады. 

Этнопедагогикалық салт-дҽстҥрлер – белгілі бір халықтың, тайпаның ҿзіне тҽн 

ерекшелігі бар дҥниетанымдық, тҽрбиелік, мҽдени мҧрасы. Этнопедагогика ғылымы екі 

саладан тҧрады: халықтың ауыз ҽдебиетімен салт-дҽстҥрлерінен қҧралған ауыз ҽдебиеті 

жҽне ҧлттық тҽлім-тҽрбиенің жазу мҽдениетіндегі кҿрінісі. 
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Ғылымда жеке бір халықтың, тайпаның этностық (тҧп-тҧқияндық) ерекшеліктерін 

айқындайтын ғылыми салаларына «этнос» тҥбірі қолданылады (этнография, 

этнопсихология, этнопедагогика т.б.). Қазақ этнопедагогикасының негізгі саласы халық 

педагогикасында ҿрнекті ҧғым ҽдеп. Ҽдеп эстетика ғылымының «этика» деп аталатын 

ҥлкен саласының ҧлттық мҽдениетке тҽн қисынды баламасы. 

Ҽдеп, яғни жеке ғылым саласы ретінде ҽлемнің бірінші, екінші ҧстаздары 

Аристотель мен Ҽл-Фарабидің еңбектерінде ҽр қырынан баяндалып, кҿркемдік мҽнді 

білдіретін ҧлағатты сҿз ретінде ҽдептілік пен имандылық, меншікті білдіретін іс-

ҽрекеттердің, ізгі мінез-кҧлықтардың кҿркем кҿріністерін тҥйсіндіретін ҧғымдардың атауы 

болып табылады. 

Эстетиканың ҿмірлік, тҧрмыстық, адами қарым қатынастық саладағы алтын ҿзегі — 

ҽдеп. «Ҽдеп» сҿзінің мҽні қазақ тіліндегі ҧлттық қолданыста халқымыздың мҽдени 

рҽуішін ҧғындырады. Ҽдеп — ҧлттық педагогиканың, яғни қазақ этнопедагогикасының 

алтын арқауы, тҽлімдік кредосы. Қазақ этнопедагогикасының қайнар-бҧлағы біздің 

заманымызға дейінгі дҽуірден бастау алады. Ҧлттық мҽдениеттің тегі сол ҧлттың ҧлт 

болып қалыптаспай тҧрған кезінен бастап-ақ жеке ҧлыстардың ҧрпағын тҽрбиелеуден 

туындағаны белгілі. 

Қазақтың жазу мҽдениеті арқылы белгілі болған ҧлттық педагогикалық ойлардың 

тарихы ертедегі тас жазулардан (Кҥлтегін, Білге қаған т б.) басталады. Одан кейінгі 

қолжазба, баспа арқылы бізге жетіп, оқу-жазу ҥрдісімен этнопедагогиканың арқауы болған 

тҽлімдік ойлар тарихы ҿзектестігімен ҧлттық педагогиканың (этнопедагогиканың) дамып, 

ғылым болып қалыптасқанын кҿрсетеді. 

Қазақтың жазу мҽдениетінде Қорқыт атаның тҽрбиелік мҽні зор жырлары мен мақал-

мҽтелдері, Ҽл Фарабидің ҧлттық мҽдениет пен ғылым, білім, поэзия, музыка жҿніндегі 

тҧжырымдары, Ахмет Яссауидың діни тҽрбиелік мҽні туралы ойлары, Жҥсіп 

Баласағҧнидың кемелді ел болу жолдарын кҿрсетеді. Мҧхаммед Хайдар Дулатидың ҧлы 

тҽлімгерлік ойлары, Абайдың ҿсиеттері, Ыбырайдың педагогикалық ойлары, Шоқанның 

ел мҽдениетін арттыру ҥшін істеген ҽрекеттері, Ахмет Байтҧрсыновтың ҧлттық білім беру 

жҥйесі, Мағжан Жҧмабаевтың қазақ педагогикасын тҥзуі, Жҥсіпбек Аймауытовтың қазақ 

психологиясы ғылымын зерлей бастауы, кейінгі ғалымдардың қазақ этнопедагогикасын 

ғылым ретінде қалыптастырып, пҽн ретінде оқытуға ҧсынуы ҧлттық педагогиканың 

(халық педагогикасы мен педагогикалық ойлардың), яғни қазақ, этнопедагогикасының 

дамып қалыптасу жолдарын керсетеді. 

Егеменді еліміздің пердесі ашылмай, шіркеуленіп келген ҧлттық тҽрбиесі 

жиырмасыншы ғасырдың тоқсаныншы жылдарынан бастап, еркін қолға алынды да, 

кҿптеген оқыту бағдарламалары мен оқу қҧралдары пайда болды. Ғалым К.Оразбекова 

«Иман жҽне инабат» (1993) деген кітабында имандылық - ҧлттық тҽрбиенің негізі деп 

кҿрсетіп, қазақ этнопедагогикасының бір қайнар кҿзін ашты. М.Оразаев, М.Смаилова 

сияқты педагогтар «Қазақ халқының салт-дҽстҥрлері» деген кітап жазып, қазақ 

этнопедагогикасының салт-дҽстҥрлерге байланысты саласын айқындады. Профессорлар 

Қ.Жарықбаев пен Ҽ.Табылдиев «Ҽдеп жҽне жантану» (1994) оқулығын жазып, қазақ 

этнопсихологиясы мен этнопедагогикасы ғылымының негіздерін айқындады. Ғалым 

С.Ғаппасов «Ізгілік ҽліппесі» (1995), «Халық педагогикасының негіздері» (1996) деген 

еңбектерінде қазақ этнопедагогикасының ғылыми-медициналық, жҽне танымдық, 

ерекшеліктерін дҽлелдеді. Ҽ.Табылдиев «Қазақтың халық, педагогикасы жҽне тҽрбие» 

атты еңбегі арқылы қазақтың ауыз ҽдебиеті мен салт-дҽстҥрлерінің тҽрбиелік мҽнін ашып 

берді. Профессор С.Қалиев «Қазақ этнопедагогикасының негіздері жҽне тарихы» (1998) 

деген оқу қҧралы арқылы қазақ этнопедагогикасының қайнар-бастауы біздің 

заманымыздан бҧрын белгілі бола бастағандығын дҽлелдеп, бҧл ғылымның теориялық 

негіздерін айқындап берді. Зерттеушілер Ҧ.Асылов пен Ж.Нҧсқабаев «Ҽдеп» атты 
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оқулығында (1999) қазақтың салт-дҽстҥрлеріндегі тҽлім-тҽрбиелік мақсаттарды жеткізе 

дҽлелдеді. 

Ҽдебиет-тҽрбие қҧралы. Ҽуелі жеке дарындардың дуалы ауыздарынан шығып, кейін 

оны халық қалап, қастерлеп, жаттап, жадында қалдырып, ғасырлар бойы ҿңдеп, 

ҿркендетіп, қадірлеп қалыптастырып, асылым деп ақыл-санасына сіңірген ауыз 

ҽдебиетінің ҥкілі ҥлгілері - мҽдени мҧрамыздың ең кҧнды қазынасы. Ол - ҧрпақ 

тҽрбиесінің кҥн сҽулесіндей ҽсерлі нҧрымен от алатын ой тамызығы болып, жанды 

жалындататын, қиялды қиындататын, ақыл сананың айшықты кҿріністерін бейнелейтін 

қасиетті, киелі мҧра. 

Бесік жыры, тҧсау кесу жыры, санамақ, жаңылтпаш, жҧмбақ, мазақтама, тақпақ, 

жырлар мен ертегілер, аңыз ҽңгімелер бҽрі де тілді, ойды дамытып, тҽлім-тҽрбие беріп, 

дҥние танытатын этнопедагогикалық ғаламат туындылар. Бҧл халық педагогикасының 

ҥлкен бір саласы. Жалпы педагогика ғылымының негізі халық педагогикасында жатыр. 

Халық педагогикасының бҧл саласын этнопедагогиканың жҽне жалпы педагогиканың 

барлық салаларында ғылыми, іс-ҽрекеттің негізінде пайдалануға болады. Ал, халықтың 

мақал-мҽтелдері педагогикамен қатар, философиялық дҽрістердің тҥсініктемелеріне арқау 

бола алады. 

Тҧрмыс - салт ҽуендерімен ашылатын бесік жыры бҿбекті жҧбату ҥшін жҽне оған 

тілек айту ҥшін ғана шығарылған емес. Ең ҽуелі ырғағы бесіктің тербелісіне сҽйкес 

келетін сабырлы екпінде айтылатын коңыржай ҽуен бҿбектің сезім мҥшелері арқылы оған 

сҥйкімді, сҥйсінерлік ҽсер етіп, жан-жҥйесін жадыратады, яғни ҧнамды, ҧнасымды 

ҽсермен баланы жҧбатады. Екіншіден, баланың келешегіне ҥміт артып, тілек айта отырып, 

оны жҧбатушы ана болашақтың шамшырағы мен нҧрсҽулесінен қуат алғандай ҽсерленеді. 

Ҥшіншіден, ата-ана жатқа айтқан тілектерді тілі шыққан балдырғандар да жаттап, ҽрі тілі 

дамиды, ҽрі сол сҿздерден тҽлім алады. Бесік жырларын мазмҧнына қарай шілдехана 

жыры, бесікке бҿлеу жыры, жҧбату жҽне тілек айту деп топтауға болады. 

Халық педагогикасының бҧл саласы ғасырлар бойы бала тҽрбиесіне ҿз ҿрнектерімен 

ҽсер етіп, қазіргі кҿркем ҽдебиет нҧсқаларымен дамып келеді. 

Тҧсау кесу – ҽдет-ғҧрыптық, ырым-рҽсімдік қуаныш мҽжілісінде айтылатын жыр. 

Кҿбінесе, бір жасқа толып, еркін жҥре бастаған балбҿбектің басқан қадамы қҧтты болып, 

одан ҽрі жаны жамандық кҿрмей жақсы жҥріп кетіуне тілек білдіріп, оның ата-анасы 

қуанышқа ортақ жақын адамдарды жинайды да, сыйлы адамға балбҿбектің тҧсауын 

кестіреді. Баланың тҧсауы ала жіппен немесе қойдың тоқ ішегімен байланады да, тҧсау 

кескен соң тҧсау кесушіге сый-сыяпат кҿрсетіліп, сыйлық беріледі. Жағдайы келіп, 

жақсылыққа жайы мол ҽке-шеше бҧл рҽсімді кішігірім той-томалаққа айналдырып, 

баланың тҧсауын жарыстан озып келген ең жҥйрік азаматқа кестіреді.  

Қазақтың халық педагогикасында балаларға арнап шығарылған арнау-тілек ҿлеңдері 

сҧрамақтар, тҿрт тҥлік туралы жырлар тақпақтар ерекше орын алады. 

Арнау-тілек ҿлеңдері табиғат қҧбылыстары мен жан-жануарларға қҧстарға қызығу 

сезімін оятып, эстетикалық, ҽсер беру ҥшін баланың дҥниетанымын арттыру мақсатында 

шығарылған. 

Халық педагогикасындағы балалардың бірден жадында қалатын қысқа-қысқа 

тақпақтар, оларды тақпақ айтуға ынталандырады, еңбекке, адамгершілікке, отанын сҥюге, 

ҿнерге тҽрбиелейді. 

Арнау-тілек ҿлеңдері, сҧрақтар, тҿрт тҥлік туралы жырлар, тақпақтарды, кҿбінесе, 

отбасында ата-аналар балаларына ҥйретіп, тҽрбие ісіне ол жырларды пайдалана білуі 

керек. 

Мектепте балалар жырлары бағдарламалық жҥйеде ҿтеді, тҽрбие ісіне 

пайдаланылады. Ҽсіресе, «қҧстар — біздің досымыз», «Тҿрт тҥліктер думаны», т.б. 

тақырыптық кештер мен арнаулы кҥндерде балалар жырларын пайдалана білудің мҽні 
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Аннотация: Воспитание - главная сила, способная дать обществу полноценную личность. 

Эффективность воспитательного воздействия заключается в целенаправленности, 

систематичности и квалифицированном руководстве. Роль воспитания оценивается по-разному - 

от утверждения его полной бессильности и бессмысленности (при неблагоприятной 

наследственности и плохом влиянии среды) до признания его единственным средством изменения 

человеческой природы. Воспитанием можно добиться многого, но полностью изменить человека 

нельзя. Воспитание подчиняет развитие человека намеченной цели. Воспитание - это заполнение 

пробелов в программе человеческого развития. Одна из важнейших задач правильно 

организованного воспитания - выявление склонностей и дарований, развитие в соответствии с 

индивидуальными особенностями человека, его способностями и возможностями. 

Abstract: Education is the main force capable of giving the society a healthy personality. The 

effectiveness of educational influence is the focus, systematic and skilled leadership. The role of 

education is evaluated in different ways - from the statement of its complete powerlessness and 

meaninglessness (with adverse heredity and bad influence of the environment) to the recognition of its 

only means of changing human nature. Education can achieve a lot, but you can not completely change 

the person. Education subordinates human development to the intended purpose. Education is about 

filling gaps in the human development agenda. One of the most important tasks of properly organized 

education is the identification of inclinations and talents, development in accordance with the individual 

characteristics of a person, his abilities and capabilities. 
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ОТБАСЫЛЫҚ ТӘРБИЕНІҢ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Тҥйін: Ҽрбір қоғамның ҽлеуметтік-экономикалық даму деңгейі, сол қоғамадағы жеке адамның 

тҽрбиелі жҽне саналы болып ҿсуі тҽрбиеге байланысты. Қай заманда да болмасын адамзат алдында 

тҧратын ҧлы мҧрат-міндеттердің ең бастысы - ҿзінің ісін, ҿмірін жалғастырыушы салауатты, 

саналы ҧрпақ тҽрбиелеу. Ҧрпақ тҽрбиесі келешек қоғам қамын ойлау болып табылады.  

Қоғамның ертеңгі болашағы-бҥгінгі жас ҧрпақ. Қазақстан президенті Н.Ҽ.Назарбаевтың «2019 

жыл ЖАСТАР ЖЫЛЫ»-деп атауы жастарыдың ҿзге де ҧлттардың ҽдет-ғҧрып салт-дҽстҥрлерін 

танып-біліп қҧрмет кҿрсеткен жағдайда, ҿз ҽдет-ғҧрып, салт-дҽстҥрлерімізді басқа ҧлттардың 

қҧрметтеуіне ие болатынымызды баса назар аудартып отыр. Ҽр халық ҿзінің тарихын 



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

49 

 

 

жалғастыратын жастарыды адалдыққа, еңбексҥйгіштікке, шыншщылдыққа ҥндеп отырған. Тҽрбие 

жҥйесінде, жеке адамның жақсы қасиеттерін қалыптастыруда қоғамның алатын орны ерекше.  

Кілттік сӛздер: отбасы, қоғам, ата-анадар, тҽрбие, ҧлттық тҽрбие, тҽлім-тҽрбие. 

 

Ҽр отбасы, ата-аналар мен балалар туралы Қазақстан Республикасының 

Конститутциясында «балаларына қамқорлық жасау жҽне оларды тҽрбиелеу – ата-ананың 

табиғи қҧқығы ҽрі парызы» - делінген. Адам дҥниеге келген кҥннен бастап отбасы бала 

ҥшін ең жақын ҽлеуметтік орта болып табылады. Осы ортада бала адами қасиеттерді 

меңгеріп, оның ҿмірлік мақсаты, қҧндылықтары, ҿзіне, ҿзге адамдарға, қоршаған ортаға 

деген кҿзқарастары мен дҥниетанымы қалыптасады. Ҽлеуметтік ортада адам ҿзін қалай 

ҧстау керектігі, басқалармен қарым-қатынас жасау жолдары туралы алғашқы мҽліметтер 

отбасында меңгеріледі. Ҿзінің «кім» жҽне «қандай» екендігін, басқалардың «кім» жҽне 

«қандай» екендігін тҽжірбиеде сынап байқап кҿреді. Балалар отбасында ҽртҥрлі 

жағдайларда мінез кҿрсету стереотиптерін меңгеріп, қарым-қатынас нормаларын, мінез-

қҧлқын реттеудің ҿлшемдерін қалыптасады. Адамның кісілік қасиеттерінің 

қалыптастыруда отбасының ролі ҿте зор болғандықтан бҧл ҽлеуметтік ортаның 

ерекшеліктерін зерттеуген ғалымдар: А.А.Бодалев, А.Г.Харчев, А.Н.Антонов, 

З.И.Файнбург, Д.Горборинко отбасының функцияларын ата-ананың ҥгіт-насихаты, 

тҥсіндіруі, олардың ҥлгі-ҿнеге кҿрсетуі, ҥйдегі психологиялық ахуал мен отбасының 

психологиялық-педагогикалық тынысы арқылы балалардың жақсы ҽдеті, жағымды мінез-

қҧлқы, жақсы-жаманның ара жігін ажырата алу мен бағалауы қалыптасады, сонымен бірге 

қандай қылықтары ҥшін сҿгіс алып, не ҥшін жазаланатынын, ҽділдік пен адалдық 

ҧғымдарын меңгеретіндігін зерттеген. 

Отбасындағы тҽлім-тҽрбие мен қазіргі қазақ балалардың ҿзіндік бағалаулары, ҿзіндік 

психологиялық ерекшеліктерін Қазақстандық ғалымдар: Қ.Т.Ҽтемова, С.Б.Елубаева, 

Т.К.Кҥнслҽмова, Қ.А.Айдарбеков т.б. зерттеулерінде балалардағы агрессиялық мінез-

қҧлықы мен ҿзіндік сана сезімдерін қҧрайтын негізгі компоненттері ретінде ҿзін-ҿзі 

бағалау, ҿзін-ҿзі реттеуді ҿзара байланыстыра қарастырады. Т.К. Кҥнслҽмова белгілі ғалым 

Э.Берннің трансактілік талдау тҧжырымдамасы арқылы балалардағы эго кҥйлерді 

белсендірудің негізінде олардың агрессиялық мінез-қҧлықын ҿзгертудің психологиялық 

ерекшеліктері қарастырса, ал Қ.А.Айдарбеков зерттеулері жеткіншек жастағы тҧлғалық 

жекелік-вариациялық даму механизмдерін анықтауға бағыттайды. Осы мақсатта 

жеткіншектің ҿмірлік іс-ҽрекетімен байланыстырып отыратын жаңа тҧлғалық 

қҧрылымдардың психологиялық талдауы жҥргізілген. Қ.А.Айдарбековтің пікірінше 

жеткіншектердегі тҧлғалық жаңа қҧрылымдардың даму жағдайлары мен механизмдерінің 

тиімді жолы отбасылық жҥйенің ҿз ерекшеліктерін ескеріліп басқаруына психологиялық  

бағыт-бағдар беріп отыру. Отбасында бала тҽлім-тҽрбие алып ер жетіп, баланың барлық 

адами қасиеттерінің қалыптасуына ықпал етіп, оны қоғамдық ҿмірге даярлайды. 

Отбасының тҽрбие институтты ретіндегі маңызы, онда бала ҿз ҿмірінің ҿте маңызды 

кезеңдерін ҿткізеді жҽне де тҧлға ретінде қалыптасады. А.И.Шужебеваның айтуынша осы 

ҽсерінің ҧзақтығы жағынан басқа тҽрбие институттарға қарағанда ата-аналардың ҽсері 

ерекше орын алады. Отбасы ҽлеуметтенудің алғашқы сатысы ретінде маңызы зор. 

Отбасында ҽрбір мҥшелері қоршаған ҽлеуметтік ортаға тҽн пікірлерді, кҿзқарастарды, 

қҧндылықтарды жҽне мінез-қҧлық ҥлгілерін меңгере бастайды. Дҽстҥрлі отбасылар 

ҽлеуметтік жҥйе болып табылады, онда ҽрбір отбасы мҥшесі басқа мҥшелеріне тікелей 

жҽне жанама тҥрде ҽсерін тигізеді. Ата-аналар отбасындағы қарым-қатынасты отбасының 

барлық мҥшелеріне жағымды тҥрде ҧйымдастырып, отбасындағылардың барлығы бірін-

бірі қолдап-қуаттап отыратын, балалардың ҿсіп-ҿнуіне, психологиялық қаситеттерін 

ҥйлесімді дамытуына қолайлы жағдай туады. 

Халқымыздың ҧлттық ҿркендеуінің болашағы бҥгінгі жас ҧрпақтың қолында-деп 
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еліміздің келешектегі тағдыры олардың Отанжандылығы мен азаматттылығына 

байланысты. Жастардың бейнесі, ақыл парасаты, білімі, ой-ҿрісі қандай дҽрежеде болса, 

қазақ халқының рухани ҽл-ақауаты да сол дҽрежеден кҿрінеді. Ал халықтың жоғын 

жоқтап, қамын ойлайтын ізгі азамат тҽрбиелеу бҥгінгі таңда отбасы мен мектептен 

басталады. Жастарды ҿз халқының ҧйымшылдық пен отаншылдығы жоғары санаған ерлік 

тарихын, ҽдептілік пен адамгершілікті негізге алған асқақ ҽдет–ғҧрыптарын оқып ҥйрену 

мен қалыптастыруда отбасы мен мектептің ролі маңызды болып отыр. 

Ҿйткені жаңа туған нҽресте «адам» деген атауға кҿпке дейін ие бола алмайды, адам 

болып, ер жету барысында бала оңы мен солын, ҿзінің басқа «мендерден» ажырата білуі 

тиіс, яғни ҽрбір нҽресте отбасынан «адам» деген атқа ие болып, одан ҽрі ол қоғамның  

мҥшесіне айналады. Осы кезеңнен бастап, ол ҿмірге деген белгілі-бір дҥниетанымға ие 

болып, қандай да бір істі білімі мен тҽжірибесіне сҥйене отырып орындап, келешекке 

деген сенімді жеткіншек болуы керек. Бала ҿзін жағымсыз ҽдеттер мен ҽрекеттерден аулақ 

ҧстап, жақсы ҽрекеттері ҥшін жауап беруге дағдылануы жҽне ҽрбір жас  ең алдымен 

осындай адамдық қасиетке ие болуы керек. Ол ҥшін отбасының, ата – ананың беретін 

тҽрбиесі бірінші орында. Ҿкінішке орай бҥгінгі таңда отбасының тҽрбиелік мҽселелері 

ҽртҥрлі қырынан кҿрініп жҥр. «Отан отбасынан басталады», яғни тҽрбие де отбасынан 

басталады. Қазіргі таңда жан тҥршігерлік қылмыстың жаңа тҥрлері етек алып бара жатыр. 

Адамдар арасындағы келеңсіздікті зерттеушілер арақ, есірткі, тҧрмыс шырқының 

бҧзылуынан деп кҿрсетеді. 

Қазақта «кісілік» деген ҧғым бар. «Кісілік» ҽр адамның қоғамдағы бет келбеті болып 

табылады. Адамның жасаған ҽрекеті мен мінез-қҧлық жҽне оның ар ожданы кісілігінің 

ҿлшемі. Ал осы кісіліктен айырылған ата-анадан қандай ҧрпақ кҥтуге болады? Ондай 

отбасынан шыққан бала жасқаншақ болып қалыптасады. Қазіргі кездегі отбасындағы 

берілетін тҽрбиеге нҧқсан келтіретін бір нҽрсе жҧмыссыздық. Жҧмыссыздық бала 

тҽрбиесіне, оның ҽрі қалай дамып жетілуіне теріс ҽсерін тигізетіні сҿзсіз. Ата-аналар 

қаражат табу қамымен кҥн тҥн демей жҧмыс істейді. Ал бала ата-анасы  келгенше ҥйде 

жалғыз отырып, жалығып жағымсыз іс-ҽрекеттермен айналыса бастайды, бір-ақ ата-ана 

оны білмейді. Міне осылай бала теріс жолға тҥседі.Сонымен қатар қазіргі қоғамда бала 

оқуы мен тҽрбиесін кейбір ата-аналар мектепке жҥктеп, бала тҽрбиесіндегі кейбір 

кемшіліктерге педагогтарды кінҽлайды. Тағы бір айтатын нҽрсе, ата-аналар отбасы 

қамымен жҥргенде мектеппен байланысын да ҥзеді. Ал екі жақ тығыз байланыста болмай, 

бала екі жақты тҽрбие кҿрмесе оның келешегінің тамырына балта шабылады деген сҿз. 

Жалпы тҽрбие  мҽселесінде ең бірінші жауапты ата-аналар. Себебі, баланың алғашқы 

кҿргені, алғашқы естігені ата-анасы жҽне оның сҿзі, алғашқы сезген жылы алақаны, ата- 

ананың бойындағы қасиеті. Егер осы аталғандар   жоғарғы дҽрежеде болса, бала да сондай 

дҽрежеде тҽрбиеленеді. Кейбір ата-аналар бала тҽрбиесіне кезінде кҿңіл бҿлмей, ҿскен соң 

тҥзелер дей жҥре, жоғары сыныптарға келгенің кімді тҽрбиелегенін ҿздері де тҥсінбей 

қалады. Ата-анасын тҥсінбеген, таңымаған бала, басқаны да тыңдап жарытпайтыны аян. 

Сондықтан да ҽрбір ата-ана «Баланы жастан» деген аталы сҿзбен, «Не ексең соны 

орасың»- деген халық даналығын жадына ҧстаған дҧрыс. Тҽрбиеге нҧқсан келтіретін тағы 

бір себеп, ата-аналар тарапынан жіберілетін қателік баланы шектен  тыс еркелетіп, қолына 

қомақты ақшаны ҧстатып, ҿз еркіне жіберуі. Қазіргі кезде заман ҿзгеріп, ҿмірімізге 

техниалық прогрестің жетілген кезінде компьютерлік ойындар орталықтарынан шықпай 

ойынпаз, компьютерлік ауруға шалдыққан оқушылар қаншама. Осында орындарда 

жҥретіндер  балалар, ойынға салынып сабақты да, басқаны да ҧмытып, ҿз алдына қызыққа 

батады. Соңғы кездерде ғаламтор, газет-журнал беттерінен осы мҽселе жҿнінде хабар ҿте 

кҿп айтылып жҥрміз. Тіпті ақша ҥшін ҧрлық жасап, ҿз ата-анасына қол жҧмсап жатқан 

жасҿспірімдерді естігенде тҿбе шашың тік тҧрады. Компьютерлік ойындар адам миын 

улап алатын апиын. Осы мҽселені ҽрбір отбасы ойланып, тереңінен пайымдауы  керек. 
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Сонда ғана тҽрбиеге қатысты бір мҽселенің шешілуі мҥмкіндікке ие болады. Тағы бір 

айтылатын жайт, отбасының ішкі насихат жҧмысы туралы. Егер отбасы мҥшелері ең 

алдымен ҿзара татулықта, сыйластықта болмаса, онда тҽрбие туралы сҿз болуының да 

қажеті жоқ. 

Ата-анасының балаға сын кҿзбен қарап, кемшілігін тҥзеп, жетістігін жебеп отыру, 

баланың болашағы туралы ҥлкен мҽселеге ҧласады. Балаға сын кҿзбен қарауды біз «Абай 

жолын» оқығанда Абайдың ҽкесі Қҧнанбай ҿзінің қасындағы бай-шонжарларға Абайды 

былай деп таныстырады: «Одан не кҥтсеңдер де, осы жаман қарадан кҥтсеңдерші»-деп, 

сыншыл ҽке Абайды  қабілет  қарымын танып ел басқаруға ерте баулуын тануға болады. 

Қазақ халқы «Ел болам десең, бесігіңді тҥзе»-деп бекер айтпаған. Оны қазіргі кездегі 

ғылыми кҿзқараста отбасының, ҥйелмен тҽрбиесінің маңызын жоққа шығармайтыны 

дҽлел. 

«Баланың жақсысы ҽке мен шешенің ары, ата-ананың абыройы. Жаманы қайғысы, 

азап, соры» - пікір айтқан атақты педагог В. Сухомлинский пікірі арқылы бала тҽрбиесінде 

мектеп пен отбасы міндеттерін кҥшейтеді. 

«Тҽрбиенің ең тамаша мектебі отбасы». Баланы 5жасқа дейін патшадай кҥт, 10 жасқа 

дейін қҧлдай жҧмса, 15 жастан асқан соң досыңдай сырлас. Ата-ананың ҥйдегі қарым-

қатынасы, киім киюі, мінез-қҧлқы бҽрі-бҽрі балаға ҥлгі болып табылады. Ҿйткені, 

«Қарағайға қарап тал ҿседі, жанҧяға қарап бала ҿседі», «Ҽкеден  ақыл, анадан мейір 

алады», «Ҽке асқар тау болса, ана бауырындағы бҧлақ, ал бала  жағасындағы қҧрақ». Осы 

бір ҥш сҿз ҽке, ана мен бала отбасы ошағының ҥш тағаны іспеттес болып бейнелейді. 

Ана тҽрбиесі кешенді тҽрбие, жинақталған аса тағылымды мектеп.  

Ҽке балаға сыншы. Ол бала бойындағы ҽрбір жақсы ісіне сҥйсініп, теріс ҽрекетіне 

кҥйінеді. Ҽке тҽрбиесі асуды ауыздықтандыратын, тентекті тҧзақтайтын, елдікті 

сақтайтын, ерлікті жақтайтын, шаңырақтың шаттығын шалқытатын мектеп. 

Тҽрбиенің ҥлкен қҧралы шындық. Егер баланы жастайынан шындыққа тҽрбелесек, 

барлық адамгершілік қасиет соның маңайынан табылады. Мен ҿзім тҽрбиелеп жҥрген 

шҽкірттерімді:«Еш уақытта ешкім білмейді деп, ешбір іс істеуші болмаңдар, барлығын 

жҧрт кҿріп, біліп тҧрғандай сезініңдер»-деп ҽр уақытта сақтандырамын. Баланы адалдық 

пен шындыққа ҥйрету ісінде мҧғалім ҽрдайым ата-аналармен тығыз байланыста болуы 

керек. 

Ҧжым жеке адамның тҽрбиешісі. Отбасы мемлекет ішіндегі кішігірім мемлекет, 

отбасы мҥшелері кішігірім ҧжым екендігін есепке ала отырып, «Балаларды тҽрбиелеу 

туралы дҽрістер»-деген еңбектерінде А.С. Макаренко баланы отбасында тҽрбиелеу 

теориясын, тҽрбие ҽдісін жасады. Ҽрбір жеке адамды қалыптастыруда оған ҧжым арқылы 

жҽне тікелей педагогтің ықпал етуінің қажеттілігін атап кҿрсетті. А.С. Макаренко отбасы 

тҽрбиесі теориясының дамуында кҿп жҧмыс жасап, отбасындағы бала тҽрбиесінің 

педагогикалық негізгі қағидаларын наихаттау ісінің бастамашысы болды. 

А.С. Макаренко мҧғалімдердің алдында сҿйлеген сҿзінде: «Мен жеке адамды 

тҽрбиелеу керек деп санамаймын, мен тҧтас ҧжымды тҽрбиелеу керек деп санаймын. Бҧл 

дҧрыс тҽрбиелеудің бірден-бір жолы. Мен ҿзім 17 жасымнан мҧғаліммін жҽне мен де 

кҿпке дейін ең дҧрысы оқушыны ҧйымдастыру, оны тҽрбиелеу, екіншісін, ҥшіншісін, 

оныншысын тҽрбиелеу жҽне бҽрі қашан тҽрбиеленіп болса, сонда ҧжым болады деп ойлап 

жҥрдім. Ал содан соң жеке оқушымен ҽңгімелесудің қажеті жоқ, бҽріне бірдей айту керек. 

Ҽрқайсысы ортақ ҽрекетке жҧмылуға мҽжбҥр болатындай формалар қҧру керек деген 

қорытындыға келдім. Міне, осылай еткенде біз ҧжымды тҽрбиелейміз, біріктіреміз, оның 

беріктігін арттырамыз, осыдан кейін оның ҿзі тҽрбиеленуші ҥлкен кҥшке айналады»-деп 

жазды . 

«Мҧғалімнің міндеті біреуді жеке ала отырып, адамгершілікке ҿсиеттеу емес ҧжымға 

дҧрыс дана басшылық ете білу»-дейді А.С. Макаренко . 
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Ҧжымның не екенін тҥсіндіру ҽрбір балаға ҿз ҧжымы алдындағы борышын, міндетін 

толық сезіндіру арқылы балалардың ҿзіндік ҽркеттері арқылы жҥзеге асуы тиіс . 

Бала адамның бауыр еті. «Баланың жақсысы қызық, жаманы кҥйік»- деп Абай 

атамыз айқандай, бала жақсы болса, жаның тояды, жаман мінезін не іс-ҽрекетін естігенде 

бір жасқа қартаясың. Жас ҧрпақты тҽрбиелеу жҥйесі заман талабына сай қоғамдық ҿмірде 

болып жатқан ҧлы ҿзгерістерге байланысты. Қазір қоғам жан жақты ҥйлесімді жетілген, 

жаңалықты бағдарлай алатын, жаңа адамды тҽрбиелеуді талап етеді. Қоғам талабы, заман 

талабы, ҿйткені ҽр адам ҿз заманының баласы. Сол себептен адамды заман билейді, 

заманына сай заңы туындай деудің де маңызы бар.  

Жеткіншек тҽрбиесі бҥкіл жҧртшылықты ойландыратын, олардың алдына кҥн сайын 

сан алуан жаңа талаптар қоятын кҥрделі мҽселе. Адам мінезінің кҿптеген жағымды, 

жағымсыз  жақтары да осы отбасында қалыптасады. 

Белгілі кеңес педагогі А.С. Макаренко ата-аналарға: «Сіз қалай киінесіз, басқалармен 

қалай ҽңгімелесесіз, қалай қуанып, қалай қайғырасыз, достарыңызбен жҽне қас 

адамдарыңызбен қалай қатынас жасайсыз, сіз қалай кҥлесіз, газетті қалай оқисыз, 

радионы қалай тыңдайсыз,міне, мҧның барлығының да балаға ҽсері мол»- деген екен. 

Ендігі жерде ата-аналар мен мектептің алдында тҧрған міндет баланы ҽдептілікке 

тҽрбиелеу. Ҽдепті болу адамдарға жҧғыса білу, жолдастарының жақсылығын қуанып, 

қайғысына ортақтаса білу деген сҿз. В. Сухомлинский айтқандай: «Қасыңда адам барын 

сезіне біл, оның жан жҥрегін тҥсіне біл, оның кҿзінен рухани дҥниесін, қуанышын, мҧң-

шерін , қайғы-қасіретін  тани біл»-деген. 

Тҽрбиенің ең ҽсерлі қҧралы еңбек. Мҽдениетті ата-аналар балаларын еңбекке 

тҽрбиелеуде, қоғамға пайдалы еңбекке қатыстыруға, игілікті істер тындырады. Олар 

кҥнделікті еңбек етумен де, қоғамдық жҧмысқа араласуымен де балаларына  ҽрқашан ҥлгі 

бола алады . 

Ондай отбасының балалары жақсы оқып, қоғамдық жҧмыс пен еңбекке белсене 

қатысады. Ал кейбір отбасылар, кейбір ата аналар балаларының қалай оқып, қандай 

дҽрежеде тҽлім-тҽрбие алып жҥргенінен де бейхабар болып келеді. Ҿздерінің кҥнделікті 

ҿмірде кҿріп, естіп жҥргендеріңіздей мҧндай отбасыда ҿсіп келе жатқан жас 

жеткіншектердің алдына қойған ешбір мақсаты болмайды, мектепке де уақыт ҿткізу ҥшін 

келеді, мектепке келу ол ҥшін жай бір заңдылық сияқты кҿрінуі мҥмкін. Адам бойындағы 

енжарлық, еңбекке деген қабілеттің болмауы осыдан келіп басталатынын ата- ана біле 

бермейді. 

Кейбір отбасыда тҽрбиенің қиындығы мынада: ҽке-шешесі ҿзінің кемшіліктерімен 

кҥреспейді, қайта оны жуып  шаяды.  Солай бола тҧра, олар балаларынан тҽртіпті болуды 

талап етеді. Соның салдарынан ҿте байқағыш, сезімтал балалар ересектердің мҧндай 

қылықтарын кҿреді. Бҧл жағдай балалардың азамат болып ҿсуіне кері ҽсер тигізеді. «Ана 

сҥті бой ҿсіреді, ана тілі ой ҿсіреді»-дегендей ана отының ҿшпеуін, бақытының кҿшпеуін, 

шаңырағының қҧламауын, сҽбинің жыламауын тілейді. Ол перзентін асылым мен 

алтыным, аспандағы жҧлдызым, маңдайдағы қҧндызым деп, аман болсын бастары, ҧзақ 

болсын жастары деп кҥні-тҥні, ҿмір бойы перзентінің тілегін тілеген деп қорытындылай 

отырып, ата-аналар арасындағы бала тҽрбиесіне кҿзқарастың ҽртҥрлі болуы, ата-

аналардың отбасындағы тҽрбие мҽселелері жҿніндегі келіспеушілігі, кҿзқарастарының  бір 

болмауы, баланы жеке басында жақсы сапалар қалыптастыруға кері ҽсерін тигізбей 

қоймайды. Тату тҽтті ҿмір сҥріп отырған отбасы ҽрдайым балаларының тҽрбиесіне кҿп 

кҿңіл бҿліп, болашағына алаңдайды. 
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Аннотация: В работе рассматривается проблема воспитания подрастающего поколения и 

роли семьи в этом нелегком, но очень важном процессе. Рассматриваются основные принципы 

традиционного семейного воспитания казахского народа и факторы, влияющие на него, 

приводятся воспитательные средства и методы. Показана роль родителей в воспитании, 

приводятся основные идеи и мысли великих педагогов современности. Казахская семья. Структура 

казахской семьи. Семья — это главная опора и основной источник воспитания. Первые уроки 

воспитания ребенок получает в семье, где формируется основа всего процесса воспитания 

нравственности и гуманизма человека. Традиции и высокие идеалы, передаваемые из поколения в 

поколение, прививаются и формируются именно в семье. Традиции любви и уважения к 

окружающим, ведущие к взаимопониманию между людьми, тоже формируются только в здоровой 

семье. Так как семейное воспитание оказывает серьезное влияние на рост и развитие личности, его 

изучение занимает особое место в социологических, психологических и педагогических 

исследованиях.  

Abstract: The paper deals with the problem of education of the younger generation and the role of 

the family in this difficult but very important process. The basic principles of traditional family education 

of the Kazakh people and the factors influencing it are considered, educational means and methods are 

given. The role of parents in education is shown, the main ideas and thoughts of great teachers of the 

present are given. Kazakh family. The structure of the Kazakh family. The family is the main support and 

the main source of education. The first lessons of education the child receives in the family, which forms 

the basis of the whole process of education of morality and humanism. Traditions and high ideals handed 

down from generation to generation are instilled and formed in the family. Traditions of love and respect 

for others, leading to mutual understanding between people, are also formed only in a healthy family. 

Since family education has a serious impact on the growth and development of the individual, its study 

occupies a special place in sociological, psychological and pedagogical research. 
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Тҥйін: Қазақстан Республикасының білім жҥйесіндегі соңғы жылдардағы Қазақстан 

Республикасының білім жҽне ғылым министрлігінде, субъектілерді тҽрбиелеу органдарының, 

барлық типтік типтер мен кҿрнекіліктерді оқытудың басым бағыттары болып отыр. 

Фундаменталды қҧндылықтарға сҥйене отыр, жоғарғы оқу орнының ҧжымы мҽдени, оқу, ғылыми, 

кҽсіптік, жастар орталықтарының тҽрбиелік ортасын қалыптастырады.   

Кілттік сӛздер: тҽрбие жҧмысы, маман, тҽрбие жҧмысының бағыттары, студенттік ҿзін-ҿзі 

басқару, куратордың қызметі, кҽсіби еңбек мҽдениеті. 
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Қазіргі уақытта қоғамда маман иелерінің жаңа тҥрін қалыптастыру қажеттілігі 

туындап отыр жҽне қызмет саласының кез-келген саладағы кҽсіби деңгейін кҿтеру 

талаптары артып келеді. Бҧл процесс жоғары кҽсіби қҧзыреттілікпен бірге тҽуелсіздік, 

практика, динамизм, ҿзгерістер жағдайында жылдам шарлау, жақсы білім алу, ҿнімділік 

жҽне кҽсіптік ҿсуге ҧмтылуға мҥмкіндік береді. Мҧның барлығы білім беру жҥйесін 

жетілдіру мҽселесін ҿзекті етеді. Білім беру қызметінің тиімділігі куратор мен 

студенттердің бір-бірін қалай қабылдайтынына, олар қалай сезінетініне, ҿзара қарым-

қатынаста болғанына байланысты. 

Тҽрбие мен білім беру аймағы қоғам мен мемлекеттің, тҧлғаның ҿкілетті дамуы, 

ҽрқашан ҽрбір адамның кең кҿзқарасын тудырды. Иҽ, жалпы кез-келген адам кҽсібіне 

тҽуелсіз, педагогикалық іс-ҽрекет жасайды. Жоғары білім берудің басты міндеті – 

студенттің тҧлға, маман, азамат ретінде қалыптасуында ҿзіндік ойлауға жҽне ізденіске, 

сонымен қатар, ғылым, техника, мҽдениет жҽне қоғамдағы ҿмірлік маңызды іргелі жҽне 

қосымша шешімдерді қабылдау. Бҥгінгі тҽрбиенің басты міндеті – адамзат мҽдениетінің 

сан ғасырлық ҿркениеттік жетістіктері мен ҧлттық рухани, мҽдени байлықты кіріктіре 

отырып меңгерту, студент-жастарды нарықтық экономикаға бейімделген, ҿмірге 

икемделген, жан-жақты жетілген, қабілетті, кез келген тҧтқиыл жағдайлардан жол тауып 

шыға алатын ынталы да іскер, табанды да талантты, Отанын сҥйетін азамат етіп тҽрбиелеу 

болып табылады. 

Жоғары білім беру нҽтижесінде студенттер ҿз мамандығына сҽйкес қызметкер ҥшін 

қажетті еңбекқорлық, қоршаған ортаға деген сҥйіспеншілік, экономикалық ҧтымдылық, 

кҽсіби этика, жауапты шешім қабылдау, шығармашылық жҽне басқа да қасиеттер сияқты 

жеке қабілеттерге ие болуы керек. . 

Куратор - оқытушы, оның міндеті студенттік топтың академиялық кҿшбасшылығын 

қалыптастыру. Куратордың кҽсіби рҿлі жеке субъективті қасиеттердің бірігуін болжайды, 

олардың жеткіліктілігі осы кҽсіби міндеттердің табысты орындалуына ықпал етеді. 

Оқытушылармен бірге куратор студенттерге мамандыққа қызығушылық танытуы керек. 

Бірінші курс студенттерінің бейімделуі білім беру ҥдерісін ҧйымдастыру ҥшін де, 

оқытудың мазмҧны ҥшін де жаңа талаптармен байланысты. Университет қабырғасында 

ҧйымдастырылатын тҥрлі іс – шаралар студенттердің рухани, интеллектуалдық, 

физикалық дамуына кҿмектеседі. Куратордың ҽртҥрлі курстардағы рҿлі тҥрлі бағыттарды 

қамтиды жҽне тапсырмалар ауқымы ҿте ҥлкен. Куратордың жалпы жҧмыс кезеңінде 

атқарылатын қызметтер: 

- ҧйымдастырушылық, 

- ақпараттық, 

- байланыс, 

- бақылау, 

- шығармашылық. 

1. Ҧйымдастыру қызметі. Ҽр оқу жылының семестрлері топпен бірге оқу-ҽдістемелік жҽне 

тҽрбие жҧмысын жоспарлау фактісі болып табылады. Жетекшілік ететін топтың оқу, 

тҽртіптілік, мҽдени іс-шаралар мҽселелері бойынша кездесулері жоспарланады. Қажет 

болған жағдайда жоспарға тҥзетулер енгізіледі. Куратор топтың активтерін 

қалыптастыруға жҽне студенттік басқару органдарына кҿмектеседі. 

2. Ақпараттық қызмет. Куратор студенттерге университетте бекітілген ережелер туралы, 

Қазақстан Республикасының Конституциясында кҿзделген қҧқықтар туралы жҽне 

университетте жҧмыс істейтін қоғамдық ҧйымдар туралы толық ақпарат береді. 

3. Мониторинг қызметі. Куратор университет оқытушыларымен бірге жоспарға сҽйкес ҿз 

топтарының студенттерінің академиялық жҧмысына бақылауды ҧйымдастырады. Бҧл 

мҥмкіндік ҽсіресе тҿменгі курстарда маңызды. Топтың жҧмысынан кейін аттестациядан 

қанағаттанарлықсыз баға алған студенттермен жеке жҧмыс жҥргізіледі. Мҽселелер 



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

55 

 

 

туындаған жағдайда куратор студентпен тҥсіндірме сҿйлесуді жҥргізеді. Қажет болған 

жағдайда ата-аналармен жҧмыс жҥргізіледі.  

4. Байланыс қызметі. Байланыс - бақыланатын студенттік топта қолайлы психологиялық 

ахуалды негізге алу жҽне қолдау; топтық қатынастарды қалыптастыру; формальды 

кҿшбасшы ретінде топ ҿміріне тікелей қатысуды қамтамасыз етеді. 

5. Шығармашылық қызметі. Куратордың шығармашылығы оның жеке қажеттіліктері мен 

қабілеттеріне байланысты іс-ҽрекеттерді кеңейтуді қамтиды (бірінші курс студенттері, 

КТК, студенттік кҿктем, олимпиадалар, топтар кҥні, топтық дҽстҥрлер жҽне т.б.). Бҧл 

қызмет куратордың студенттік топ ішіндегі ҿмірлік оқиғаларға қатысуы ниетімен 

анықталады 

Жеке деректерді талдау негізінде, куратор ҽлеуметтік жағдайдың жалпы идеясын 

қалыптастырады, егер қажет болса, отбасындағы қиындықтар мен проблемаларға назар 

аударады. 

Қазіргі жағдайда еліміздің жоғары оқу орындарының ең маңызды бағыттарының бірі 

білім беру қызметін кҥшейту, демократиялық қоғам қҧру, елде мемлекеттілікті нығайту, 

азаматтық жҽне рухани мҽдениеттің жоғары деңгейін қалыптастыратын тҧлғаны 

қалыптастыру болып табылады. Білім берудің ең маңызды нҽтижесі адамның ҿзін-ҿзі 

тҽрбиеге дайындығы мен қабілеті болуы керек. Бҽсекеге қабілетті тҧлғаны қалыптастыру 

процесінде студенттің кҽсіптік-еңбек мҽдениеті маңызды рҿл атқарады, оның мҽні адамға 

жҧмысқа кірісу жҽне мамандыққа жҽне біліктілік деңгейіне сҽйкес ҽлеуметтік 

функцияларды енгізу болып табылады. Студенттердің кҽсіптік-еңбек мҽдениетін 

қалыптастыру университетте арнайы ҧйымдастырылған жҽне бақыланатын ҥдеріс болып 

табылады, оның мақсаты студенттерді еңбек қызметін жҥзеге асыру ҥшін қажетті кҽсіби 

қҧзыреттері бар студенттерді қҧру болып табылады. Студенттердің кҽсіби жҽне еңбек 

мҽдениеті кҽсіби қызметтің ҽлеуметтік маңызы туралы идеяны, мансаптың жеке 

мағынасын тҥсінуді, кҽсіби ҿзін-ҿзі танытуға дайындықты, кҽсіби ар-намыс пен қадір-

қасиетті сақтауды қамтиды. 

Кҽсіби еңбек мҽдениетін қалыптастыру бірқатар міндеттерді шешу арқылы 

қамтамасыз етіледі: 

 - таңдаған мамандыққа деген саналы қарым-қатынасты қалыптастыру; 

 - білім беру жҽне оқудан тыс іс-шаралар арқылы студенттердің кҽсіби қҧзіреттіліктерін 

кешенді қалыптастыруды қамтамасыз ету; 

 - еңбек нарығында болашақ мамандарды табысты бейімдеу ҥшін жағдай жасау. 

Бҥгінде болашақ маманның кҽсіби жҽне моральдық қалыптасуының бірлігі маңызды. 

Студенттердің қалыптасуының тиімділігін анықтайтын кҿрсеткіш оның жеке қасиеттері 

мен кҽсіби қҧзыреттілігін бағалау болып табылады жҽне ол жеке сапалы білім, сенім, 

тҽжірибелік ҽрекеттің ҥштҧғырлылығында қалыптасады жҽне кҿрініс табады. 

Студенттердің шығармашылық ҿзін-ҿзі жҥзеге асыруы органикалық тҥрде 

моральдық импульстарға айналуы мҥмкін, яғни атап айтқанда, ҽділдік, мейірімділік, 

мамандыққа деген сҥйіспеншілік жҽне жанашырлық. Бҥгінде біздің елімізде қоғамның 

жҽне мемлекеттің заманауи қажеттіліктеріне бағытталған білім берудің интегралды 

жҥйесі қҧрылды. 

«Болашақ ҧрпағымызды тҽрбиелегенде», - дейді, ел басы Н. Назарбаев, - оларға 

жастайынан «Имандылықпен салауаттылық қасиетттерді сіңіре білсек, сонда ғана біз 

ҧлттық рухты дамыған Отанынының гҥлденуіне ҿз ҥлесін қоса алатын азамат ҿсіре 

аламыз». «Тҧрақты тҧрақтылыққа қол жеткізудің жалғыз жолы - алға қарай жылжу», - 

дейді белгілі саясаткер Генри Уоллес. Қазіргі жастар осы бағытта белсенді. 

Студенттерді тҽрбиелеу кҥрделі процесс болып табылады, ол кҥнделікті, 

шоғырландырылған жеке жҧмыстарды талап етеді. Сондықтан білім беру ҥдерісін басқару 

жҥйесі жақсы белгіленген мақсаттар мен міндеттерге сҽйкес студенттердің жеке 
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қасиеттерін дамыту бойынша жҧмыстарды жҥргізу ҥшін қолайлы алғышарттар жасауы 

тиіс. М.Х.Дулати атындығы Тараз мемлекеттік университетінде тҽрбие жҧмысының 

басым бағыты қҧндылықтар, идеялар мен нанымдар негізінде студенттік жастардың 

белсенді азаматтық жҽне жеке позициясын қалыптастыру болып табылады. Осыған 

байланысты университет ҽкімшілігінің, профессорлық-оқытушылар қҧрамының жҽне 

студенттік ҧйымдардың кҥш-жігері ғылыми, ҽдістемелік, кадрлық жҽне ҧйымдық жҽне 

қҧрылымдық қолдау кҿрсету арқылы тҽрбие жҧмысының тиімділігін арттыруға 

бағытталған. «Қазақстан-2050» ҽлеуметтік бағдарламасының жаңа бағыты бойынша 

М.Х.Дулати атындығы Тараз мемлекеттік университеті мемлекет басшысының заманауи 

жастардың табысты дамуы туралы барлық идеяларын жҥзеге асыруда. 
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Аннотация: Развитие воспитания в системе образования Республики Казахстан в 

последние годы по праву стало одним из приоритетных направлений в деятельности 

Министерства образования и науки республики Казахстан, органов управления образованием 

субъектов, образовательных учреждений всех типов и видов. Опираясь на фундаментальные 

ценности, вузовский коллектив формирует воспитательную среду и становится для будущих 

специалистов культурным, учебным, научным, профессиональным, молодежным центром.  

Abstract: The development of education in the education system of the Republic of Kazakhstan 

in recent years has rightfully become one of the priorities in the activities of the Ministry of Education 

and Science of the Republic of Kazakhstan, education authorities of subjects, educational institutions of 

all types and kinds. Based on the fundamental values, the university team forms the educational 

environment and becomes a cultural, educational, scientific, professional, youth center for future 

specialists. 
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ЖОҒАРЫ  БІЛІМ БЕРУДІ  ІЗГІЛЕНДІРУ - УАҚЫТ ТАЛАБЫ РЕТІНДЕ 
 

Тҥйін: Қазіргі уақыттағы аса маңызды педагогикалық мҽселе - жоғары кҽсіби білім беру 

мазмҧнын ізгілендіру болып табылады. Бҥгінгі таңда қоғамға кҽсіби жҽне жалпы мҽдени деңгейі 

жоғары, бҽсекеге қабілетті, шығармашыл, ҿз бетінше білім алуға қабілетті тҧлғалар қажет. Жоғары 

кҽсіби білім тҧлғаның ішкі еркіндігі, ҽлеуметтік жауапкершілігі мен тҿзімділігінің арақатынасына 

негізделген жалпы адамзаттық қҧндылықтарды қалыптастыруға, ҥйлесімді ойлауды дамытуға 

бағытталуы қажет. Мҧнда жоғары мектепті дамытудың аса маңызды бағыттарының бірі- адамның 

ҿзін-ҿзі  жҽне қоршаған ҽлемді тану ҥрдісі ретінде қарастырылатын  ізгілендіру  болып табылады. 

Ал, білім беруді ізгілендіру- адамға оның тек білім, қабілет, дағдыларын ғана емес, тҧтас  тҧлға 

ретінде дамыту мақсатында бет бҧруды қамтиды. Жоғары мектептегі кҽсіби даярлықты ізгілендіру 

маманның жалпы кҽсіби жҽне тҧлғалық қалыптасуын қарастырады.  

Тҥйін сӛздер:  ізгілендіру, гуманитарландыру, жоғары кҽсіби білім беру,  білім беру 

мазмҧны, гуманитарлық білімдер, студенттер, рухани мҽдениет, білім, ғылым. 

 

Қазіргі қоғамды дамытудың ғаламдық факторы білім мен ғылым болып табылады. 
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Ҽрбір мемлекеттің ҽлеуметтік- экономикалық тҧрғыдан  дамуы  оның интелллектуалдық 

ҽлеуетіне байланысты анықталатындығы белгілі. Мемлекеттің ҧзақ мерзімді 

басымдылықтарының ішінде жоғары білім беру ерекше мҽнге ие жҽне мемлекеттің 

келешегі жҿніндегі қамқорлығын   анықтаушы белгі болып табылады. Ал, жоғары білім 

берудің маңызды мақсаты адамды мҽдениеттің биік деңгейіне кҿтеру, ҿз гуманистік 

дҥниетанымы мен адамзат табыстарына негізделген ҿзіндік сенім кҿзқарастарын 

қалыптастыруға мҥмкіндік тудыру, жеке тҧлғаның ізгілік қасиеттері мен мҽдениеті арқылы 

ҿркениетті кҿтеруін кҿздейді. 

Қазіргі кезеңде Қазақстан Республикасының білім беру жҥйесі кең ауқымды 

реформалаумен сипатталады, яғни оның базисті негізінің жаңа ҽдіснамасын анықтау 

арқылы жҥзеге асырылуы кҿзделіп отыр. Қазақстан Республикасында білім беруді жҽне 

ғылымды дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған  мемлекеттік Бағдарламасына сҽйкес 

білім берудің ҽрбір сатылық кезеңдеріне білім мазмҧнының жетілген жаңа ҥлгілері енуі 

тиіс [1]. Біздің еліміздің білім жҥйесін реформалау ҥшін ғылыми негізделген ықпалдарды 

ҿндеуді болжауда жҧмыс істейтін тетіктер енгізу мен оны жаңарту жолын қарастыру 

қажеттілігі мемлекеттік бағдарламаларға еніп отыр. 

Мемлекет басшысы Н.Ҽ.Назарбаев "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" атты 

бағдарламалық мақаласында Қазақстан азаматтарының қоғамдық санасын жаңғырту  

идеясы ҧсынылды.  Бағдарламаның басты міндеттерінің бірі - қоғамдық жҽне 

гуманитарлық ғылымдар бойынша «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа 

оқулық» жобасын жҥзеге асыру болып табылады. Бағдарламаның мҽні -тарих, саясаттану, 

ҽлеуметтану, философия, психология, мҽдениеттану жҽне филология ғылымдары бойынша 

студенттерге толыққанды білім беруге қажетті барлық жағдайды жасау.  Гуманитарлық 

ғылымдарға баса назар аудару  «бізге инженерлер мен дҽрігерлер ғана емес, қазіргі 

заманды жҽне болашақты терең тҥсіне алатын білімді адамдар да ауадай қажет» 

екендігімен байланысты. Ол біздің студенттерді білім саласындағы жаһандық бҽсекеге  

бейімдеуге мҥмкіндік береді. Сонымен қатар "...жаңа мамандар ашықтық, прагматизм мен 

бҽсекелік қабілет сияқты сананы жаңғыртудың негізгі қағидаларын қоғамда ор-

нықтыратын басты кҥшке айналады. Осылайша, болашақтың негізі білім ордаларының 

аудиторияларында қаланады" [2]. Бҧл міндеттің  тиімді жҥзеге асырылуы  жоғары 

мектептегі кҽсіби білім беру мҽселесіне жаңа тҧжырымдамалық тҧрғыдан келуге тікелей 

байланысты.   

Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңында (2007) отандық білім беру 

жҥйесінің негізгі принциптері - демократизациялау, гуманизациялау принциптері 

нормативті тҥрде бекітілген [3].  

Қазіргі заманғы философиялық, педогогикалық зерттеулердің тҧжырымдамалық  

бағыттарымен сҽйкес білімді жаңартудың негізгі қағидалары  гумандық, демократиялық 

жҽне білімді гуманитарландыру қағидалары  ―гуманистік парадигманы‖ жҥзеге асыруға 

бағытталған. Сол себепті білімді гуманитарландыру идеясы білім беру мазмҧнын 

ізгілендіру ойларымен тығыз байланысты жҽне технократиялық қҧндылықтардан азат 

қоғамдық санаға қайта бағдарлауына бағытталған. Қазақстан Республикасында білім 

беруді гуманитарландыру тҧжырымдамасында жастарға гуманистік тҽрбие беру мҽселесі 

жалпы адамзаттық қҧндылықтар мазмҧнында қалыптастырылуы тиіс делінген. Ал, 

гуманистік кҿзқарас гуманитарлық мазмҧнды білім негізінде қалыптасады, олар ҽлем 

бейнесін негіздеу қызметін атқарады. 

Қазіргі жоғары білім берудің ҿзекті мҽселелерінің арасында ізгілендіру ҿзінің мҽні 

мен рҿлі бойынша жоғары мектептің негізгі стратегиялық бағыты ретінде ерекше 

басымдылыққа ие. Оның мақсаты - маманды тек кҽсіпқой ретінде ғана емес, ең алдымен, 

гуманист, патриот,  шығармашыл тҧлға ретінде даярлау.   
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Ізгілендіру - бҧл қазіргі уақытта жоғары мектепте ҿткізіліп жатқан реформаның - оқу 

ҥдерісінің экстенсивті - ақпараттық моделінен мҽселелік-талдаушылық жҥйесіне ҿту, 

гуманитарлық жҽне гуманитарлық емес пҽндердің жҽне тар мамандандырудың 

арасындағы  ара қашықтықты жеңу болып табылады [4].  

Ізгіліктің  негізі жҽне оның тҽлім-тҽрбиелік маңызы туралы қазақтың ҧлы ойшыл- 

ғҧламалары (Ҽл-Фараби, Ж.Баласағҧни, М.Қашғари, Қ.А.Иассауи, А.Иҥгінеки, 

М.Х.Дулати жҽне т.б.), мен ағартушы-педагогтарының (А.Қҧнанбаев, Ш.Уҽлиханов, 

Ы.Алтынсарин, Ш.Қҧдайбердиев, Ж.Аймауытов, М.Жҧмабаев,  А.Байтҧрсынов, 

М.Дулатов жҽне т.б.) еңбектерінде  кеңінен қарастырылған.  Ҿскелең ҧрпаққа ізгілікті 

білім мен тҽрбие беру мҽселесін зерттеуге шетелдік ағартушы-педагогтар да 

(Я.А.Коменский, И.Г.Песталоцци, Ж.Ж. Руссо, И.Ф.Гербарт, А.Дистервег, К.Д.Ушинский, 

А.С.Макаренко, В.А.Сухомлинский  жҽне т.б.) баса назар аударған.  

Қазіргі философияда, мҽдениеттануда, ҽлеуметтануда, психологияда, педагогикада 

білім беруді ізгілендірудің жолдарын негіздейтін жҽне осы ҽлеуметтік-педагогикалық 

қҧбылыстың ҿзіне тҽн ерекшелігін ашып кҿрсететін тҧтас бағыттар қалыптасқан. 

Білім беруді  ізгілендіру мҽселесінің теориялық негіздері ХVI–ХVIII ғ.ғ. Қайта 

Ҿрлеу дҽуірінің табысты ҽсерімен тарихи қалыптасып, жетілдірілді. Алғаш рет  гуманизм 

идеялары, жеке тҧлғаның  қадір-қасиеті мен ар-намысын қорғау, оның жан-жақты дамуын, 

жеке жҽне қоғамдық қызығушылықтарын ҥйлестіру ҿзінің терең негіздемесін тауып, 

жҥзеге асырылды. Қайта Ҿрлеу дҽуірінің гуманистері адамның тҧлғасын ең жоғары 

қҧндылық деп жариялады. 

Бҧл негіз қалаушы гуманистік идеялардың дамуы мен байытылуына ҽртҥрлі 

кезеңдерде француз ағартушылары, социал-утопистері, неміс философтары, орыс 

революциялық демократтары, ҽлемдік жҽне отандық педагогиканың аса кҿрнекті ҿкілдері 

ҥлес қосты. Ҿткен кезеңде жеткілікті тҥрде жҥзеге асырылмаған олардың идеялары 

ҽлемдік гуманистика мен философиялық-педагогикалық ойлардың аясында жҽне 

ізгілендіру мҽселесін шығармашылық тҧрғыдан дайындауға  аса  мҧқтаж  қазіргі уақытта 

да ҿзінің ҿзектілігін сақтайды.  

Ізгілендіру  -  болашақ маманды қоғамдық қарым-қатынастардың объекті мен субъекті, 

біртҧтас адам ретінде дайындайтын жҽне жетілдіретін жоғары оқу орындарының 

мақсаттары мен міндеттерін анықтайтын философиялық, ҽлеуметтанушылық, 

гносеологиялық, психологиялық жҽне педагогикалық кҿзқарастардың  жиынтығы. Оның 

кҽсіби, интеллектуалдық жҽне ҽлеуметтік-психологиялық сапаларының сан тҥрлілігі оған 

ғылыми-техникалық жҽне ҽлеуметтік даму міндеттерін табысты шешу мҥмкіндігін  береді. 

Осылайша, ізгілендіру жоғары білім берудің теориялық негізі болып табылады.  

Гуманитарландыру - ҿмірге  ізгілендіру қағидаларының енгізілуі, жалпы адамзаттық 

жҽне халықтардың ҧлттық қҧндылықтары негізінде студент тҧлғасын жан-жақты 

дамытуға арналған материалдық-заттық, ҧйымдастырушылық-экономикалық жҽне рухани-

психологиялық шарттарын қҧру бойынша  жоғары оқу орындарының оқу-практикалық іс-

ҽрекеті. Гуманитарландыру адам, табиғат жҽне қоғам туралы білімдердің біртҧтас  

жиынтығы ретінде  жаратылыстану-ғылыми, техникалық жҽне гуманитарлық білімдердің  

ҿзара іс-ҽрекетін жҽне ҿзара бір-біріне кірігуін қамтамасыз етеді [5]. 

Ізгілендіру мен  гуманитарландырудың ҿзара іс-ҽрекеті теория мен практиканың 

бірлігін сипаттайды. Ізгілендіру қағидаларын жҥзеге асыра отырып, гуманитарландыру 

оның алдына шешімін талап ететін жаңа міндеттерді, мҽселелерді қойып, оны жетілдіреді 

жҽне байытады. Осылайша, жоғары білім беруді ізгілендіру мен  гуманитарландыру 

білімнің жеке тҧлғадан аластатылуын жеңетін маманның толыққанды,  біртҧтас жҥйесін 

қҧрайды. 

Жоғары білім беруді ізгілендіру мен гуманитарландыру қоғамның барлық 

қҧрылымдарын ізгілендіруге ықпалын тигізеді, ондағы ҥдерістерді сипаттап, олардың 
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ҽсерін сынақтан ҿткізеді. Жоғары білім беруді ізгілендіру мен  гуманитарландырудың аса 

маңызды шарты - олардың қоғамның ғаламдық жҥйелерімен - ғылыммен, мҽдениетпен, 

ҿндіріспен (яғни оларсыз  маман тҧлғасының ізгілендірілуі мҥмкін емес)  ҿзара байланысы 

мен ҿзара  іс-ҽрекеті.  

Білім беру ғылыми негізде қҧрылады жҽне ғылыми білімдерді мамандардың жаңа 

ҧрпағына тасымалдаудың басты тетігі болып табылады. Білім беруді дамытудағы ҿзінің 

ерекше рҿлін ғылым ҿзінің ерекшеліктеріне байланысты бірқатар салалардағы, білімдерді 

ҿндіру бойынша адам іс-ҽрекетінің жҥйесі, тікелей ҿндірістік кҥштер, материалдық жҽне 

рухани мҽдениеттің табиғи бҿлігі  ретінде   атқарады. Ҿзінің ҽлеуметтік функцияларын 

жҥзеге асыра отырып, ғылым барлық жоғары білім беру жҥйесіне, мамандарды 

даярлаудың оның бағыты мен мазмҧнына, формалары мен ҽдістеріне  анықтаушы ҽсер 

етеді. Ғылым саласындағы ҿзгерістерге мҧқият жауап беретін  жоғары білімнің ҿмір 

сҥруінің, қызмет етуінің  жҽне дамуының негізгі  шарты осындай.  

Екінші жағынан, ғылымның жаңа кадрларға, қызметкерлерге деген қажеттілігін 

магистратура мен докторантура, студенттің ғылыми шығармашылық арқылы 

қанағаттандырылатын жҽне іргелі, қолданбалы ғылыми зерттеулердің ауқымды кҿлемін 

атқаратын жоғары білімге  сҥйенбей, табысты тҥрде дами алмайды. Білім мен ғылым  

практикада бір уақытта оқу-тҽрбиелік жҽне ғылыми-зерттеушілік функцияларды 

атқаратын, оқу-ғылыми кешендердің қҧрылуына   алып келген  біртҧтас, бір ғылыми-

білімдік жҥйеге кірігеді.  

Мамандардың жаңа ҧрпағына адамзат жинақтаған жалпы ғылыми,  арнайы жҽне 

гуманитарлық білімдерді, мҽдени дағдылар мен тҽжірибені тасымалдай отырып, ғылым 

арқылы ғана емес, сонымен қатар ҿндірістің ҽсерімен  байытыла отырып, жоғары білім 

беру "ғылым-білім-ҿндіріс" жҥйесіндегі байланыстырушы буын болып табылады. 

Ғылыми-техникалық прогресс  ҿндірісте жҽне қызметкерлердің ойлауында жҥзеге 

асырылатын  ҥдерістерді сипаттайтын білім беру жҥйесіндегі тҥбегейлі ҿзгерістердің 

қажеттілігін шарттайды.  

Сонымен қатар білім беру материалдық ҿндірістің  ғылыми-техникалық прогресті 

кҥшейтудің факторы, ҿндірістегі озық ҿзгерістердің себептерінің бірі  ретінде  оның  

дамуын ынталандыра отырып, материалдық ҿндіріске кері ҽсерін тигізеді. Білім беру 

ғылым мен ҿндіріспен тығыз байланысты, бҧл объективті - заңдылықты байланыс 

практикада жҥзеге асырылады [6;7]. 

Рухани ҿндіріс туралы мҽселе басқаша. Қазіргі ғылыми-техникалық прогресс 

материалдық жҽне рухани мҽдениетті жақындастырып, ықпалдастырғанымен, жоғары 

мектеп  тҽжірибесінде  оған қол жеткізілген жоқ. Керісінше, білім беру мен рухани 

мҽдениеттің - ҽдебиеттің, ҿнердің - жҽне халықтың эстетикалық қҧндылықтарының, 

мҽдени дҽстҥрлерінің арасындағы белгілі бір алшақтық бар. 

Білім берудің рухани мҽдениетпен табиғи байланысының қажеттілігі алғаш рет 

классикалық неміс философиясында негізделді. "Адамның білім алуының жалпы мҽні - 

адамның барлық тҧрғыдан ҿзін рухани жан ретінде қалыптастыруы", -деп жазды  Гегель. 

Нақ осы білім беруде  рухани мҽдениеттің бір уақытта объекті мен субъекті болып 

табылатын жастардың шығармашыл тҧлғасын қалыптастырудың негізгі  алғышарттары 

қаланған. Олар ҿздерін тҧлға ретінде қалыптастыра отырып, рухани қҧндылықтарды 

меңгеріп қана қоймай, сонымен қатар оларды  туындатады. Білім мен мҽдениет - антропо - 

жҽне социогенез сияқты бір  ҥдерістің екі формасы.  Олардың ҥйлесімді ҿзара іс-ҽрекеті 

білімдер мен қҧндылықтарды ҿндіруді, таратуды, тасымалдауды, меңгеруді жҽне 

қолдануды қамтамасыз етеді. 

Ерекше маңызды рҿлді  барлық жоғары білім беру жҥйесінің қҧрамдас бҿлігі ретінде  

гуманитарлық білім беру  атқарады. Ол қоғамның рухани ҿмірінің негізі, оның іргетасы 

болып табылады, ҿйткені тек гуманитарлық білімді адамдар ғана тіл, ҽдебиет, ҿнер сияқты 
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қҧндылықтарды жасауға жҽне оларды бҧқаралық ақпарат қҧралдары арқылы таратуға 

қабілетті. Гуманитарлық білім беру гуманитарлық білім беру жҥйесіне, қҧрылымына жҽне 

мазмҧнына негізгі ҽсерін тигізетін саяси, философиялық, қҧқықтық, ғылыми, этикалық, 

эстетикалық қоғамдық сананың идеологиясымен жҽне формаларымен  ҿзара байланысты.  

Гуманитарлық білім беру студенттерді тҽрбиелеуде анағҧрлым маңызды рҿл 

атқарады; жоғары білім берудің басқа тармақтарына қарағанда  студент жастардың 

ғылыми дҥниетанымын, қҧндылықты бағдарларын жҽне ҿмірлік бағдарларын терең жҽне 

негізді тҥрде қалыптастырады. 

Гуманитарлық білім беру - барлық білім беру жҥйесін гуманитарландырудың басты 

ҿзегі. Гуманитарлық білім беру адамдардың ҽлеуметтік-экологиялық мінез-қҧлқына, 

этносаралық  жай-кҥйіне, ҽлеуметтік-таптық жҽне мемлекетаралық қарым-қатынасқа, 

қоғамды  ізгілендіруге  тікелей ҽсерін тигізеді. 

Жоғары білім беру мен оның гуманитарлық аспектілері  студенттердің  рухани 

ҽлемінің баюына, олардың ҧлттық жҽне ҽлемдік мҽдениет пен ҿркениеттің қазыналарына 

ортақтастыруға  ықпалын тигізуі керек. Қазіргі мҽдениеттің дағдарысы мен қҧлдырауы 

жағдайында студент жастар мҽдени процесті ізгілендіруге жҽне  адамның мҽдениеттің 

ажырауын жоюға ықпалын тигізеді. 

Ғылым, ҿндіріс, мҽдениеттің жетістіктерін  ҿзіне сіңіре отырып,  білім беру  оларды 

тек студенттердің ғана емес, сонымен қатар бҥкіл қоғамның гуманитарлық дамуының  

қажетті шарты ретінде танып,  оларды ҿз мазмҧнының табиғи бҿлігі етеді. Білім беру тек 

белгілі бір сала мамандарын ғана емес, сонымен қатар білімді, мҽдениетті жҽне 

интеллигентті  адамдарды   даярлаудың аса зор  қҧралына айналуда.  

Осылайша, жоғары оқу орындары тек оқу жҽне ғылым орталықтары ғана емес, 

сонымен қатар  жас ҧрпақты мҽдени қҧндылықтарға ортақтастырудың, олардың онан арғы 

дамуы мен таратылуының, рухани мҽдениеттің аса зор ошақтары болып табылады. 

Жоғары білім беруді ізгілендірудің басты міндеттерінің бірі де осында болып табылады.  
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Аннотация: Важнейшей педагогической проблемой современности является гуманизация 

содержания высшего образования. В настоящее время  обществу необходимы 

конкурентоспособные, творческие, адаптивные личности, имеющие высокий профессиональный 

и общекультурный уровень, способные к самообразованию на протяжении всей жизни. Высшее 

профессиональное образование должно быть направлено на формирование общечеловеческих 

ценностей, развитие гармоничного мышления, которое основано на сочетании терпимости, 

внутренней свободы личности и еѐ социальной ответственности. Одним из важных направлений 

развития высшей школы является гуманизация, которая рассматривается как процесс познания 

человеком самого себя и окружающего мира. А гуманизация образования — это поворот 
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к человеку с целью развития не только знаний, навыков, умений, но и личности в целом. 

Гуманизация профессиональной подготовки предполагает общепрофессиональное и личностное 

развитие специалиста. 

Abstract: The most important pedagogical problem of modernity is the humanization of the 

content of higher education. At present, society needs competitive, creative, adaptive individuals with a 

high professional and general cultural level, capable of self-education throughout their lives. Higher 

professional education should be aimed at the formation of universal human values, the development of 

harmonious thinking, which is based on a combination of tolerance, inner freedom of the individual and 

his social responsibility. One of the important directions of development of higher education is 

humanization, which is considered as a process of man‘s knowledge of himself and the world around him. 

And the humanization of education is a turn towards a person in order to develop not only knowledge, 

skills, abilities, but also the personality as a whole. Humanization of professional training implies general 

professional and personal development of a specialist. 
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В условиях смены социально-экономической формации, особенно значима роль 

учителя, призванного готовить к жизни и деятельности подрастающее поколение, 

вступающее в новый век. Никакими социально-экономическими катаклизмами нельзя 

будет оправдать "упущенное поколение", система образования должна охватывать и 

качественно обучать, воспитывать и развивать всех детей во всех уголках страны. 

Известно, что окончание вуза, получение диплома не означает, что начинающий 

педагог уже является профессионалом. Ему предстоит определенный путь 

профессионального становления, первоначальной частью которого является период 

адаптации – «вживания» в профессию. Между тем, молодой учитель сразу начинает 

работать с учащимися наравне со своими опытными коллегами, потому особенно значима 

проблема сокращения адаптационного периода. Не случайно к вопросу адаптации учителя 

в разное время обращались ученые, педагоги и психологи: Альберт А., Л.Г. Борисова, С.Г. 

Вершловский, Т.А. Воробьева, Ф.Н. Гоноболин, П.А. Жильцов, Н.А. Ершова, Л.М. 

Митина, A.Г. Мороз, Г.И. Насырова, С.В. Овдей, М.И. Педаяс, П.А. Просецкий, М.И. 

Скубий, В.А. Сластенин, А.И. Ходаков и др. 

Процесс адаптации молодого специалиста в целом включает профессиональную и 

социально-психологическую адаптацию. Профессиональная адаптация выражается в 

определенном уровне овладения профессиональными навыками и умениями, 

формировании профессионально необходимых качеств личности, устойчивого 

положительного отношения работника к своей профессии. 

В качестве основных элементов адаптации молодого специалиста выделяются 

следующие [1]:  
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- поведение овладение проводятся системой профессиональных показатели знаний и 

молодых навыков; 

- овладение профессиональной ролью; 

- выполнение требований трудовой и исполнительской дисциплины; 

- самостоятельность при выполнении должностных функций; 

- удовлетворенность выполняемой работой;  

- интерес к работе, возможность реализации своего потенциала; 

- стремление к заимствовано совершенствованию в рамках профессии; 

- информированность по важнейшим вопросам работы; 

- установление хороших взаимоотношений с коллегами; 

- ощущение психологического комфорта; 

- чувство справедливого вознаграждения за труд; 

- взаимопонимание с руководителем. 

Социально-психологическая адаптация заключается в освоении социально-

психологических особенностей организации, вхождении в сложившуюся в ней систему 

отношений, позитивном взаимодействии с другими сотрудниками и др. 

В процессе трудовой адаптации сотрудник проходит следующие стадии: 

1.Стадия ознакомления, на которой работник получает информацию о новой ситуации 

в целом, о критериях оценки различных действий, о нормах поведения в коллективе.  

2. Стадия приспособления или формального вступления – на этом этапе работник 

переориентируется, признавая главные показатели новой системы ценностей, но пока 

продолжает сохранять многие свои установки. 

 3. Стадия ассимиляции, когда осуществляется полное приспособление работника к 

среде, идентификация с новой группой.  

4. Идентификация, когда личные цели работника отождествляются с целями трудовой 

организации.   Прохождение всех этих стадий будет быстрым и продуктивным, если будут 

приложены силы не только администрации образовательного значимости учреждения, но 

и самого молодого специалиста. 

Ни один педагогический вуз или колледж не выпускает из своих стен полностью 

сформированные, молодые высококвалифицированные педагогические кадры. Именно в 

образовательном учреждении происходит процесс становления педагога как 

профессионала. Особенности протекания адаптационного периода молодого специалиста, 

определяют его дальнейшую профессиональную позицию. От того, насколько сложатся 

его отношения с педагогическим коллективом, воспитанниками и их родителями, 

состоится ли молодой специалист как учитель-предметник и педагог, что в итоге 

определит его выбор: останется ли он в сфере образования или найдет себя в другой 

профессии. 

Профессиональная адаптация молодого педагога - это непрерывно продолжающийся, 

постоянный идущий процесс, имеющий свою динамику и особенности. Еѐ 

результативный показатель зависит от различных случаев. Основную роль играет система 

ценностей личности специалиста, определяющая его ориентации и отношения к себе 

самому, к сотрудникам и руководителям, избранной профессии, к своим служебным 

обязанностям. Эти отношения могут оказаться как позитивными, так и негативными. 

Молодому педагогу в процессе социально-профессиональной адаптации приходится 

осваивать одновременно несколько новых для него, социально и профессионально 

значимых ролей: учителя, воспитателя, классного руководителя, подчиненного, коллеги, 

члена методического объединения учителей и везде необходимо стадия демонстрировать 

профессиональную компетентность и умения, которых, к сожалению, многим недостает.    

Профессиональное становление молодого педагога  происходит  постепенно, шаг за 

шагом. Основными социально-психологическими условиями, определяющими данный 
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процесс, выступают особенности руководства педагогическим коллективом и 

индивидуально-типологические качества личности начинающего педагога. 

В результате грамотного взаимодействия в команде и качественногоруководства 

педагогическим коллективом, руководитель имеет возможность, иуправлять организацией 

процессом профессиональной адаптации и становления начинающих специалистов. При 

этом,у руководителя образовательного учреждения обычно бывают решены сразу две 

значимые задачи:профессиональный рост самих молодых специалистов, а также развитие 

общеобразовательного учреждения.  

Личностные качества молодого специалиста в период его адаптации в 

образовательном учреждении не только определяют стереотипность его  поведения, но и 

обуславливают особенности организации межличностных отношений со всеми 

участниками учебно-воспитательного процесса. 

Особая роль в процессе организации адаптационного периода начинающего педагога 

отведена педагогу-психологу образовательного учреждения, так как именно он сможет 

оказать позитивную эмоциональную поддержку всем участникам данного процесса [2]. 

В современных психолого-педагогических исследованиях, всвязи с возникающими 

проблемами  у молодого педагога в адаптационный период,  были выделены  следующие 

задачи по оказанию помощи начинающим педагогам в процессе социально-

профессиональной адаптации [3]:  

 изучение реальных профессиональных затруднений начинающих педагогов,  их 

актуальных потребностей.  

 информационная и консультативная поддержка начинающих педагогов в выборе 

программ повышения квалификации, в выстраивании индивидуального образовательного 

маршрута.  

 формирование информационного банка образовательных услуг для молодых 

специалистов округа.  

 организация курсов повышения квалификации.  

 участие в творческих лабораториях, тренингах.  

 консультирование молодых специалистов.  

 вовлечение в экспериментальную работу.  

 ликвидация пробелов в знаниях по экономическим и правовым вопросам.  

Участники психолого-педагогического сопровождения молодого педагога в 

адаптационный период (администрация, наставники, методисты) знакомят начинающих 

педагогов с нормативно-правовыми документами, регламентирующими их 

профессиональную деятельность, раскрывающими их права и обязанности, систему льгот 

и других преимуществ.  

При этом, активное включение молодых специалистов в мероприятия, организованные как 

в образовательном учреждении, так и вне его стен (выполнение выезды, экскурсии).  

Со стороны администрации образовательного учреждения необходимо создание для 

молодого педагога ситуации успеха в профессиональной сфере, а именно, своевременная 

положительная оценка труда педагога, котораястимулирует, вселяет уверенность, 

повышает интерес к делу.   

Проведенное опытно-экспериментальное исследование профессиональной адаптации 

молодых педагогов в образовательном учреждении, с учетом включения комплекса 

вышеперечисленных социально-психологическихмероприятий, позволило установить, что 

для успешности процесса их профессиональной адаптации необходимо создать 

следующие социально-психологические условия:  

1. Благоприятный социально-психологический климат в педагогическом коллективе 

через разработку и воплощение в жизнь программы работы образовательного учреждения 
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с начинающими учителями, в основе, которой:  

- внимание к реальным нуждам и проблемам участников образовательного процесса;  

- оценка уровня профессиональной готовности и мотивационно- ценностного 

отношения молодого специалиста к профессии учителя;  

- определение содержания педагогической деятельности в полном соответствии с 

профессиональной подготовкой молодого педагога, поскольку его мышление и ы 

деятельность могут совершенствоваться лишь на ясно осознаваемом им содержании 

работы:  

- организация психологической и  методической поддержкиначинающим педагогам в 

нужных для них и работы направлениях.  

2. Индивидуальный подход в процессе профессиональной адаптации молодых 

учителей с учетом выделенных типологических групп по следующим показателям; а 

именно:  

- для молодых учителей «успешной» группы, которые планируют продолжить свою 

профессиональную карьеру, важно закрепить намерения относительно их выбора. Их 

положительное отношение к профессии создает благоприятный психологический настрой 

на творческое овладение мастерством;  

- в работе с молодыми учителями из «управляемой» группы необходимо главное 

внимание уделить созданию условий, способствующих формированию глубокого 

положительного интереса к профессии учителя, расширению профессионального 

кругозора;  

- в работе с начинающими учителями из «проблемной» и «кризисной» групп,  которые 

имеют наибольшие трудности, важно выявить психологические факторы, которые 

способствовали бы пробуждению положительного отношения к профессии и 

преодолевали их негативное отношение, с которым они пришли в школу.  

3.Введение института наставников, осуществляемое в условиях непрерывности и 

преемственности, способствует возможностям творческого развития личности молодого 

учителя в его профессиональной деятельности, которое детерминировано оказанием 

помощи наставниками по внедрению в образовательный процесс новых педагогических 

технологий, новых подходов к организации педагогического общения и др.  

4. Программно-целевую направленность деятельности методической службы на 

основе диагностирования затруднений молодых учителей, с учетом уровня их 

подготовленности, является реально создающей условия для самореализации и 

самообразования;  

- взаимосвязь теории и практики психолого-педагогической и методической 

подготовки начинающих учителей через самообразование.  

У всех молодых учителей, участвовавших в эксперименте, была отмечена 

положительная динамика процесса адаптации к профессиональной педагогической 

деятельности. Соответственно, составленный и апробированный комплекскомандных 

мероприятий по адаптации молодых учителей является эффективным и доступным для 

практического использования в образовательном учреждении. 
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Тҥйін: ҧсынылған мақалада жас мамандарды оқу орнына бейімдеу ҥрдісінің 

ҽлеуметтік-психологиялық жағдайлары қарастырылып, жалпы білім беретін мектепте жас 

мҧғалімдерді бейімдеу бойынша профессорлық-оқытушылар қҧрамының командалық 

ҽрекеттерінің дҽлелденген жиынтығы ҧсынылған. 

Abstract: in the presented article, thesocio-psychological conditions of the process of 

adaptation of ayoung specialist in an educational institute on are considered, andaprovenset of 

teamactivities of the teaching staffon the adaptation of young teachers in a general education 

school is proposed. 
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МЕКТЕП ЖАСЫНА ДЕЙІНГІ БАЛАЛАРДЫҢ САУСАҚ ОЙЫНДАРЫ 

АРҚЫЛЫ ҦСАҚ ҚОЛ МОТОРИКАСЫН ДАМЫТУ 

 
Тҥйін: Мақаланың негізгі тҥйіні мектеп жасына дейінгі балалардың ҧсақ қол моторикасын 

дамыта отырып, сҿйлеу қабілетін, қиялын, ойлау жҥйесін жасына сҽйкес жетілдіру. Жҧмыс 

нҽтижесі тиімді болуы ҥшін саусақтың нҽзік қозғалысын қалыптасыру бойынша тҥрлі ҽдіс – 

тҽсілдер мен қабылдаулар міндетті тҥрде пайдаланылуы қажеттігі айтылады. 

Мектепке дейінге жасында бала тілінің дамуы, ҿзіне –ҿзі қызмет кҿрсету жҽне жазуға дайындық 

дағдысын қалыптастыруда ҧсақ қол моторикасын дамыту жҽне ҥйлестіру жҧмыстары кҿрсетіледі. 

Ҧсынылған ойындар баланың қолын нығайтуға, қолдың қимылдарын дамытуға, қол 

саусақтарының дифференциалды қимылдарын жетілдіруге кҿмектеседі. Ҧсақ қол моторикасын 

дамытумен бірге балалардың есте сақтау қабілеті мен назары, сҿздік қоры мен қол қызметіне 

арналған тҥрлі саусақ жаттығулары ҧсынылған. Мақала ата-аналарға, тҽрбиеші-педагогтарға 

арналады. 

. Кілттік сӛздер: Саусақ жаттығулары, моторика, дамыту, артикуляция, ойын. 

 

«Балалардың дарындары саусақтарының ҧшында» 

Мария Монтесори 

 

Кіріспе: Мектепке дейінгі жас - бҧл баланың сҿйлеу тілін белсенді меңгеру, 

фонетикалық, лексикалық, грамматикалық тілдің барлық жақтарын қалыптастыру жҽне 

дамыту кезеңі. Мектепке дейінгі балалық шақта ана тілін толық меңгеру балалардың ақыл-

ой, эстетикалық жҽне адамгершілік тҽрбиесі міндеттерін шешудің қажетті шарты болып 

табылады. Ана тілін оқыту ерте басталса, бала одан ҽрі еркін дамитын болады. 

Сҿйлеуді дамытудың негізгі міндеттері-тілдің дыбыстық мҽдениетін тҽрбиелеу, 

сҿздік қорын байыту жҽне жандандыру, тілдің грамматикалық қҧрылысын қалыптастыру, 

байланысқан сҿйлеуді оқыту-мектепке дейінгі балалық шақта шешіледі, алайда ҽрбір жас 

кезеңінде сҿйлеу жҧмысының мазмҧнын біртіндеп кҥрделендіріп, оқыту ҽдістері де 

ҿзгереді. 

Таңдалған тақырыптың ҿзектілігі мектепке дейінгі бала тҧлғасының қалыптасуында 

тілдік қҧрылыстың толық жетілуін ҧсақ қол маторикасы арқылы ерекше рҿлмен 

анықталады. Тіл жҽне сҿз дҽстҥрлі тҥрде психология, философия жҽне педагогикасында 

психикалық дамудың тҥрлі жолдары - ойлау, қиял, есте сақтау, эмоциялар жинақталатын 

"тҥйін" ретінде қарастырылды. Адамдық қарым-қатынастың, шындықты танудың 
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маңызды қҧралы бола отырып, тіл ҧрпақтан- ҧрпаққа рухани мҽдениет қҧндылықтарына 

баулудың негізгі арнасы, сондай-ақ тҽрбиелеу мен оқытудың қажетті шарты болып 

табылады. Мектепке дейінгі балалық шақта ауызша монологиялық сҿйлеуді дамыту 

мектепте табысты оқытудың негізін қалайды.  

И. А. Светловтың анықтамасында "Ҧсақ моторика-бҧл қол саусақтарының келісілген 

қозғалысы, баланың осы қимылдарды қолдана білуі: қасықты жҽне қарындашты ҧстау, 

тҥймелерді тҥймелеу, мҥсіндеу, сурет салу жҽне т.б." – мағынаны береді. Отандық жҽне 

шетелдік психологтардың, физиологтардың жҽне педагогтардың жҥргізілген зерттеулері 

баланың сҿйлеу жҽне ойлау дамуымен тығыз байланыста екенін, жҥйке қызметінің 

функцияларына ҥлкен ҽсер ететінін кҿрсетеді. Ҽдетте ҧсақ моториканың жоғары даму 

деңгейі бала логикалық тҧрғыдан ойлай алады, оның жадысы, назары, байланыстырып 

сҿйлеуі жеткілікті дами алады.  Медицина ғылымдарының докторы, профессор М. М. 

Кольцованың пікірі бойынша, егер қол саусақтарының дамуы баланың жасына сҽйкес 

келсе, онда оның тілдік дамуы норманың шегінде болады; егер саусақтардың 

қозғалысының дамуы артта қалса, кідіріп, сҿйлеудің дамуы да байқалады. Жапон дҽрігері 

Намикоси Токудзиро қолға ҽсер ету ҽдістемесін жасады. Ол саусақтар адамның орталық 

жҥйке жҥйесіне импульстарды жіберу арқылы кҿптеген рецепторларға ие екенін айтты. 

Қолдың саусақтарында кҿптеген нҥктелер орналасқан, олар ішкі органдарға рефлекторлар 

арқылы ҽсер етеді. Саусақ ойындары мен жаттығулар мектеп жасына дейінгі балалардың 

тілін дамытуға ықпал етеді. Бҧл ретте мектепке дейінгі білім беру педагогтары кҿбінесе 

ҧсақ моториканы дамытуға жеткілікті назар аудармайды, ҿз жҧмысында тҥрлі саусақты 

ойындарды толық кҿлемде пайдаланбайды, сабақ ҿткізу ҽдістемесін меңгермейді. Саусақ 

ойындары негізінен мектепке дейінгі кіші жастағы балалармен жҧмыста қолданылады, ал 

ересек мектепке дейінгі жастағы саусақ ойыны ҿзінің даму ҽлеуетін жоғалтпайды. 

Мектепке дейінгі ересек балалармен жҧмыс кезінде театрализация элементтерін жҽне 

саусақты ойындарды (саусақты театр) ҥйлестіретін ойындарды пайдалануға болады.  

Мектепке дейінгі жас - бҧл сананың бейнелі тҥрлерінің жасы. Бала осы жаста 

меңгеретін негізгі формалар сенсорлық эталондар, бейнелі сипатқа ие тҥрлі символдар 

мен белгілер болып табылады. Педагогтардың зерттеулерінен А. В. Запорожец, А. Н. 

Леонтьев, Д. Б. Эльконина жҽне т. б. мектепке дейінгі балалардың дамуы оған тҽн: ойын, 

бейнелеу қызметі, қҧрастыру т.б іс-ҽрекеттерін зерттей бастады. Ҽдетте ҧсақ моториканың 

жоғары даму деңгейі бар бала логикалық тҧрғыда ойлай алады, оның жадысы, назары, 

байланыстырып сҿйлеуі жеткілікті дамыған. Ҧсақ моторика-қол мен аяқ саусақтарының 

ҧсақ жҽне дҽл қимылдарын орындауда кҿру жҥйесімен жиі ҥйлескен жҥйке, бҧлшықет 

жҽне сҥйек жҥйелерінің ҥйлестірілген іс-қимылдарының жиынтығы. Саусақтар мен қол 

басының қимылдарын жаттықтыру-артикуляциялық қозғалыстың жақсаруына, қол 

басының жазуға  дайындығына ықпал ететін, сондай-ақ баланың ойлауын дамытуды 

ынталандыра отырып, ми қабығының жҧмыс қабілетін арттыратын баланың сҿйлеу 

дамуын ынталандырудың негізгі факторы. Жапонияда, мысалы, саусақтарға арналған 

жаттығулар 2-3 айдан басталады. Тас жҽне металл шарлары бар алақандарға арналған 

ойындар Қытайда таралған. Жҥйелі тҥрде орындай отырып сауығу жҽне сергіту ҽсеріне 

кепілдік береді: баланың жадысы мен ақыл-ой қабілеттері жақсарады, эмоциялық 

шиеленіс жойылады, жҥрек-тамыр жҽне ас қорыту жҥйесінің қызметі жақсарады, 

қозғалыстардың ҥйлесімі дамиды. 

Бала тҧрмыста ҧсақ моторикамен байланысты іс-ҽрекеттер жасау қажет: тҥймелерді 

тҥймелеу, ҧсақ заттармен іс-ҽреттер, жазу, сурет салу жҽне т. б., ҽрекеттердің дамуына 

оның ҿмір сҥру сапасы тікелей байланысты. Балалардың қол шеберлігінің дамуына 

бағытталған кҿптеген ойындар ғасырлар тереңдігінен бізге жетті жҽне бҧл кездейсоқ емес. 

Мектепке дейінгі ҧйымдарда логопедтері ата-аналар мен педагогтарға қол саусақтарының 

жҽне қолдың қимылдарын дамыту бойынша жҧмысты қолданады жҽне қатаң тҥрде 
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жҥргізуді ҧсынады. Оны кҥніне 2-5 минуттан бірнеше рет жҥйелі тҥрде жҥргізу керек. 

Проблеманың маңыздылығын, сондай-ақ сабақтардың жоғары тығыздығын ескере 

отырып, біздің ойымызша, режимдік сҽттер кезінде (сабақ ҿткізу кезінде, кҥндізгі ҧйқыдан 

кейін, логопедиялық сабақтарды ҿткізу кезінде, шынықтыру іс-шаралары кезінде) дене 

шынықтыру тҽуліктерін қолдану оңтайлы болды. Дене шынықтыру - қозғалыс 

белсенділігінің элементі ретінде балаларға жҧмысқа қабілеттілікті арттыру, жҥктемені 

тҥсіру ҥшін ҧсынылады. Ал егер саусақты гимнастиканы сабақ ортасында тҧрып ҿткізсе, 

онда ол бірден екі маңызды мақсатқа қызмет етеді жҽне қосымша уақытты қажет етпейді. 

Сҿйлеу қабілеті бҧзылған балалар ҥшін ҿлеңдерді бір уақытта қимылмен айту 

ырғақталады, дауыстап, анық жҽне эмоциямен айтылады, есту қабылдауына оң ҽсер етеді. 

Ойын барысында шағын моториканы дамытуға болады.  

Ҧсақ моторика-бҧл қол саусақтарының келісілген қозғалысы, баланың осы 

қозғалыстарды "қолдану" іскерлігі: қасықты жҽне қарындашты ҧстау, тҥймелер салу, сурет 

салу, мҥсіндеу. Бірінші кезекте баланың ҧсақ моторикасын дамыту оның жалпы 

физикалық дамуымен байланысты. М. М. Кольцованың зерттеулерінде қолдың ҽрбір 

саусағы мидың ҥлкен жарты шарының қабығында ҿте кең ҿкілдігі бар екенін дҽлелдеді. 

Баланың қозғалыс белсенділігі, қол саусақтарының жҽне қол саусақтарының жҧқа 

қимылдарының дамуына ықпал ететін оның заттық-манипулятивтік қызметі баланың 

сҿйлеу функциясына, сҿйлеудің сенсорлық жҽне моторлы жақтарының дамуына ҽсер 

етеді. Мидың саусақтарының дамуы арқасында "адам денесінің сҧлбасы" проекция 

қалыптасады, ал сҿйлеу реакциялары қол саусақтарының жаттығуына тікелей тҽуелді. 

Моториканың дамуымен қатар қабылдаудың барлық тҥрлері де дамиды, мысалы, кҿру, 

сезу, бҧлшық еттердің жҽне буындардың сезімі. Бҧл баланың қолында екенін тҥсіне 

алатынының шарты болып табылады.  Жҧқа моториканың дағдылары балаға қоршаған 

заттарды зерттеуге, салыстыруға, жіктеуге кҿмектеседі, сонымен ол ҿмір сҥретін ҽлемді 

жақсы тҥсінуге мҥмкіндік береді. Олар балаға ҿз бетінше қызмет кҿрсетуге кҿмектеседі. 

Шын мҽнінде, тіпті тҥймені тҥймелеу ҥшін, талқыланатын бірқатар дағды қажет. 

Ҧсақ моторика дағдылары балаға шығармашылық - ойын, пластика арқылы ҿзін 

кҿрсетуге кҿмектеседі, баланың ҿзін-ҿзі бағалауын арттыруға ықпал етеді. Олар 

ойындарға жҽне (мектеп жасында) жҧмысқа қатысуды жеңілдетеді, яғни ҽлеуметтік 

тҽжірибе алуға, қарап, жеткілікті, дҧрыс орынға қоюға, заттарды айла-шарғы жасауға, 

сурет салуға, кітаппен жҧмыс істеуге, таңдап алуға, сҧрыптауға жҽне іріктеуге мҥмкіндік 

береді; заттардың болмысының ҿзгермейтіндігі туралы тҥсінік қалыптастырады. Жҧмыс 

барысында қол бҧлшық еттері ҥш негізгі функцияны орындайды: қозғалыс органдары, 

таным органдары, қуат аккумуляторлары (бҧлшық еттер ҥшін жҽне басқа органдар ҥшін). 

Егер бала қандай да бір затты тисе, онда бҧл уақытта қолдың бҧлшық еті мен терісі кҿзді 

жҽне миын кҿруге, тҥйіп, ажыратуға, есте сақтауға ҥйретеді. Соңғы онжылдықта 

балалардың оң қолының білезігінің кҥшін зерттеу барлық жастағы теріс динамиканы 

кҿрсетеді. Ең тҿмендеу кіші мектеп жасында байқалады. Ҧлдар мен қыздарда ол бірдей 

жҽне 15-16% қҧрайды. Деректер балалардың қылқалам моторикасының даму деңгейінің 

тҿмендеуінің ҥрейлі ҥрдісі туралы куҽландырады. М. М. Безрукихтің деректері бойынша, 

СП. Ефимова зерттеуінде оқу қиындықтары бар балалар саны 20-30% қҧрайды жҽне бҧл 

қиындықтар бастауыш мектепте аяқталмайтынын кҿрсеткен. 

Аса кҿрнекті итальяндық педагог Мария Монтессори баланы жҧмысқа кірісер 

алдында жҧмыс істеуге ҥйрету тҽсілін табу керек деген, яғни қайталанған жаттығулардың 

кҿмегімен қимылдарды дайындау керектігін айтты. Ол сондай-ақ бала жаман нҽрселерді 

қабылдап, ҿзінің қателіктеріне сезімталдығын ҿзіне тартады деп жазды. Бҧл ретте баланың 

алғашқы ҽсерінің ең кҥшті жҽне ең жарқын екенін есте сақтау керек. Бірақ қолдың ҧсақ 

бҧлшық еттерін нығайтатын жаттығулар міндетті. Олар жалпы жҽне ҧсақ моториканы 

дамыту ҥшін ғана емес, сонымен қатар сҿйлеуді дамыту ҥшін, сондай-ақ интеллектуалды 
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даму, ми қабығының функцияларын жетілдіру ҥшін қажет. 

Педагогтар мен психологтар сегіз айлық жастан бастап баланың саусақтарын 

белсенді жаттығуды бастауға кеңес береді. Балабақшада қол саусақтарының жҧқа 

қимылдарын жаттықтыруға таңертең гимнастикаға 1,5—2 минут немесе алдыңғы 

сабақтарда 2-3 минут бҿлуге болады. Артық дозаланбау ҥшін ҥнемі қадағалау қажет. 

Жаттығуларды аз мҿлшерде беру керек, бірақ оларды оңтайлы жҥктемемен, ҥлкен 

амплитудалық қозғалыспен жасау керек. Қолдың саусақтарын дҽл осындай жаттығу 

арқылы кҿзге кҿрінетін жҽне жылдам ҽсер береді. Кішкентай жҽне сусымалы заттарды 

(мысалы, астық, жарма, тҧз) сезіну (ҧстап қалу, сҥрту, тегістеу, айналмалы жҽне шаю 

қозғалыстары) баланы алақан немесе саусақтардың жанасуын сезінуге ҥйретеді. Батыру 

арқылы саусақтың сезу қасиеттерін анықтауға мҥмкіндік береді. Штрихты жҽне доғалық 

қозғалыстар саусақтардың ҧштары тегіс-кедір-бҧдырлықты ғана емес, материалдың 

сортын анықтауға кҿмектеседі.  

Сабақ кезінде ҽр баланың жеке ерекшеліктерін, жасын, кҿңіл-кҥйін, ықыласын жҽне 

мҥмкіндіктерін ескеру қажет. Баланың қызметі табысты болуына, ал сабақтар балаларға 

тек жағымды эмоциялар ҽкелуіне қамқорлық жасау керек. Сҿйлеу қабілеті ауыр балалар 

ҥшін ҽзірленген перспективалық жоспарлау бойынша табиғи материалдармен жҧмыс істеу 

бойынша педагогикалық технология (глинотерапия, балауыз емдеу, медеигротренинг-мыс 

монеталармен жаттығу) қолданылады. Балалар ағзасындағы мыстың жетіспеушілігі 

ҽртҥрлі аурулардың туындауында маңызды рҿл атқарады жҽне бҧлшықет 

шаршағандығының, бас ауырмауының, кҿңіл-кҥйдің нашарлауының себебі болып 

табылады. 

Қол жҽне артикуляциялық праксисті дамыту бойынша мақсатты жҧмыс оң ҽсер 

етеді: 

1. Балалардың тілдік дамуына; 

2. Тҥзету оқыту мерзімін азайтады; 

3. Жалпы баланың жеке басының дамуына оң ҽсер етеді; 

4. Денсаулық сақтау ортасында мектепке дейінгі балаларды дамыту ҥшін технология 

ретінде қолданылуы мҥмкін; 

5. Ата-аналар мен педагогтар балалармен жҧмыста тҥзету-дамыту оқытудың тиімді 

қҧралы ретінде қолданылуы. 

Осылайша, ерекше білім беру қажеттіліктері бар баланы тиімді дамыту ҥшін қолда 

бар барлық педагогикалық ресурстарды пайдалану қажет. Кҿру қабілеті бҧзылған 

балалардың шағын моторикасын дамыту қҧралдарының бірі ойын болып табылады. 

Ойын балалардың ақыл-ой белсенділігін тҽрбиелеудің қҧнды қҧралы болып 

табылады, ол психикалық ҥдерістерді белсендіреді: назар, есте сақтау, бақылау, ойлау 

жҽне білім алушыларда таным ҥдерісіне деген қызығушылықты тудырады. Ойынға 

шығармашылық негіздері салынады. Ол баланың сезімтал тҽжірибесін байытуға, кҿрнекі-

бейнелі ойлауды, қиялды, сҿйлеуді дамытуға ықпал етеді. Сонымен қатар бҧл балалар 

ҥшін жеңіл жҽне қуанышты, кҿңілді жҽне жақсы кҿңіл-кҥй сыйлайды. Ойын-сауықтың 

жҽне ҧсақ моториканың дамуына бағытталған, мектепке дейінгі балалардың 

саусақтарының ҧсақ бҧлшық етінің дамуына ықпал етеді, саусақтардың қимылдарын 

ҥйлестіруді дамытады, кҿруді жақсартады, кҿздің қимылдарын қалыпқа келтіреді.  

Мектепке дейінгі білім беру мекемелерінде ҧсақ моториканы дамыту ҥшін тиімді 

қҧрал саусақты ойындар – саусақтардың ҧсақ бҧлшық еттерін дамыту ҥшін ҿзіндік 

жаттығулар болып табылады. Олар қозғалыс реакцияларының дҽлдігін жаттықтырады, 

қимылдарды ҥйлестіруді дамытады, назар аударуға кҿмектеседі. Мысалы, кіші топтарда 

"жабысқақ саусақтар", "еңбекқор саусақтар", "қырыққабат", "Ҥйшік", "қҧлып", "бес 

саусақтар", "бір, екі, ҥш, тҿрт, бес", "қайық". Орта топтарда "қол жуу", "қол саусақтарымен 

ауада сурет салу", "шебер жҽне сенімді қолды мҥсіндеу". Жоғары топтарда - "Жанасу", 
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"Мейірімді жҽне нҽзік қолымызды мҥсіндеу" т.б жаттығуларды қолдануға болады. 

 Балалардың ҧсақ моторикасын дамытуға бағытталған кейбір ойындарды 

қарастырайық. 

Жас металлист. Кеңсе скрепкаларының қорабы қажет. Ҥстелге қыстырғыштар 

себіледі. Жетекші қарсыластар (2-4) сигналы бойынша тізбекті скрепкалардың кҿмегімен 

жинайды. Белгілі бір уақыт ішінде қыстырғыштардан ең ҧзын тізбекті жинайтын адам 

жеңімпаз болып саналады. 

Кҥлше қыз. Барлық тҧқымдар ойын алдында араластырып, ойыншылардың саны 

бойынша бірдей бумаларға бҿлінеді. Жҥргізуші сигналы бойынша ойын қатысушылары 

барлық тҧқымдарды ҽр тҥрлі ҥймелер бойынша сҧрыптауы тиіс. Тапсырманы орындаған 

бірінші жеңеді.  

Жеміс-жидектер, кӛкӛністер. Жемістер мен кҿкҿністердің муляждары қажет. 

Балалар шеңберге отырады, содан кейін кҿзімен байланған ҥстелге кезекпен келеді жҽне 

жеміс немесе кҿкҿніс табуға тырысады. Опция: қияр табыңыз; маймылдарды жақсы 

кҿретін жеміс табыңыз. 

Кім кӛп? Бҧл ойынды екі есе жҽне ҥш есе ойнауға болады. Ойын ҥшін нҥктелері бар 

текше қажет. Есеп материалы ретінде тҥймелерді, бҥрлерді, жаңғақтарды пайдалануға 

болады. Енді кезек бойынша текшені тастаңыз. Қандай сан тҥседі, сонша заттар 

қҧмырадан алынады. Ваза тҿмендегенде-кім де кҿп екендігі есептеледі. 

Шофер. Ҥстелде бір-бірінен 5-7 см қашықтықта кішкентай фигуралар бар. Бір 

саусақпен тҥймені жылжыту ҥшін фигураларды айналып ҿту керек. 

Сіріңкемен ойнау: 

1. Суретті ҥлгі бойынша салыңыз. 

2.Ҿз суретін ойлап табыңыз жҽне салыңыз. 

3.Егіздер. Екінші фигураны айна кҿрінісінде салыңыз. 

4.Шығармашылық тапсырма. Фигураны жҽне сіріңкені картонға салыңыз. Жеке 

бҿлшектерді бояуға немесе оларды бедерлі етуге болады: қағаз бетін желіммен майлап, 

материалдардың біріне себіңіз (қарақҧмық, тары, кҥріш, қант немесе тҧз кристалдары). 

Жармалар мен тҧқымдармен ойындар. 

1. Бҧршақ, қарақҧмық, манка, кҥнбағыс тҧқымы, асқабақ жҽне т. б. 

2. Фигураны ҥлгі бойынша (алма) бҧршақ салыңыз. 

3. 4 жҽне 6 сан арасындағы санды қойыңыз. 

4. Алфавиттің екінші ҽрпін асқабақ тҧқымдарымен салыңыз. 

5. Барлық жақтары тең геометриялық фигураны салыңыз. 

6. Фигураны қызыл жҽне ақ бҧршақты ауыстырыңыз. 

7. Фигураны оң қолдың ҥлкен жҽне кҿрсеткіш саусақтарымен салыңыз. 

8. Фигураны сол қолдың ҥлкен жҽне сілтегіш саусақтарымен салыңыз. 

9. Фигураны сол қолдың ҥлкен саусағымен салыңыз. 

10. Фигураны оң қолдың ҥлкен жҽне кҿрсеткіш саусақтарымен жҽне сол қолдың 

ҥлкен жҽне кҿрсеткіш саусақтарымен бір мезгілде сал. 

Мҧндай жаттығулар жас ерекшеліктерін ескере отырып іріктеледі. Олар барлық 

балалармен, сондай-ақ сҿйлеудің жалпы дамымауы немесе оның қандай да бір бҧзылуы 

байқалатын балалармен де жҥргізілуі мҥмкін.Ҧсынылған ойындар баланың қолын 

нығайтуға, қолдың келісілген қимылдарын дамытуға, қол саусақтарының 

дифференциалды қимылдарын дамытуға кҿмектеседі. Осы ойындар барысында келесі 

қозғалыстар дамиды: 

1) ҧстау: бала затты, ҽрекетті мақсатты тҥрде (кеңістіктегі заттың орнын (бағыты мен 

қашықтығын) дҧрыс анықтайды, заттың пішіні мен кҿлемін ескереді (кішкентай заттар 

бала бір қолмен немесе ҥлкен екі қолмен ҧстай алады)); 

2) сҽйкес ҽрекет: бала екі затты немесе бір заттың екі бҿлігін біріктіруді ҥйренеді: 
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сҽйкес кҿптеген дидактикалық ойыншықтардың – пирамида, матрешкалардың жҽне т. б 

ойыншықтарды біріктіру негізінде жатыр.; 

3) ересек адамның қол қимылдарын еліктеу: бҧл іс-ҽрекеттің кҿптеген пайдалы 

дағдыларын қалыптастыру негізінде жатыр; 

4) қол саусақтарының қозғалысы. 

Сонымен қатар, қолдың ҧсақ моторикасын қалыптастыратын ойындар баланың 

жалпы дамуына жағымды ҽсер етеді, оған дербес жҽне ҿзіне сенімді болуға кҿмектеседі. 

Қорытынды: Баланың ҧсақ моторикасының дамуы-қол саусақтарының жҽне қол 

саусақтарының жҧқа қозғалысы, баланың психикалық даму кҿрсеткіштерінің бірі ретінде 

бағаланады. Қазіргі уақытта бірқатар зерттеушілер (М. И. Кольцова, Е. И. Есенина, А. В. 

Антакова-Фомина жҽне т.б.) қол саусақтарының ҧсақ моторикасының дамуы балалар 

тілінің қалыптасуына оң ҽсер ететіні дҽлелденген. Арнайы ҽдебиетте С.Жукова, 

Е.М.Мастюкова, Т.Б. Филичева,  

М.В. Ипполитова, О. С. Бот) сҿйлеу қабілеті артта қалған балалардың қолының 

моторикасын дамыту жҽне жетілдіру ҥшін тҽсілдердің сипаттамасы бар, ҽртҥрлі ойындар 

мен жаттығулар келтірілген. М. М. Кольцова қолдың саусағын артикуляциялық аппарат 

сияқты "сҿйлеу органы" деп қарастыруға барлық негіздер бар екенін атап ҿтті. Осы 

тҧрғыдан алғанда, қолдың қозғалыс проекциялық аймағын мидың тағы бір сҿйлеу аймағы 

деп санауға болады. Зерттеушілердің бақылаулары бойынша, баланың сҿздік тілінің дамуы 

қол саусақтарының қозғалысы жеткілікті жҧқа болған кезде басталады. Саусақты 

ойындарды пайдалана отырып қол саусақтары мен саусақтарының жҧқа моторикасын 

дамыту бойынша жҧмыс сҿйлеу мен оның функциясының қалыптасуына ғана емес, 

баланың психикалық дамуына да жағымды ҽсер етеді. Ҧсақ моториканы дамыту баланың 

жалпы дамуы ҥшін маңызды рҿл атқарады. Ҧсақ моторика жаңа туған нҽрестеден дамиды. 

Алдымен бала қолын қарап, оларды басқаруды ҥйренеді. Алдымен ол заттарды алақанмен, 

содан кейін тек екі (ҥлкен жҽне кҿрсеткіш) саусақпен алады. Содан кейін баланы қасық, 

қарындаш, щетка дҧрыс ҧстауға ҥйретеді. Ҧсақ моториканың ҿте маңызды ерекшелігі бар. 

Ол жҥйке жҥйесімен, кҿрумен, кҿңілмен, есте сақтаумен жҽне баланы қабылдаумен 

байланысты. Сондай-ақ, ғалымдар шағын моториканың дамуы мен сҿйлеудің дамуы ҿте 

тығыз байланысты екенін дҽлелдеді. Бас миында сҿйлеу жҽне мотор орталықтары бір-

біріне ҿте жақын орналасқан. Сондықтан қол саусақтарының моторлы дағдыларын 

ынталандыру кезінде сҿйлеу орталығы белсендіріле бастайды. Сондықтан баланың тілін 

дер кезінде дамыту ҥшін ҧсақ моториканы дамытуға кҿп кҿңіл бҿлу қажет. Ҧсақ моторика 

қолдың ептілігіне, ҽрі қарай қалыптасатын қолжазбаға, баланың реакциясының 

жылдамдығына тікелей ҽсер етеді. Егер бҽрі дҧрыс болса, онда бала жазуға дайын, 

логикалық ойлай алады, жады, концентрациясы,қиялымен қоса  байланыстырып сҿйлей 

алады. 
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Аннотация: Основной смысл статьи: развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного 

возраста, развитие речи, воображения, мышления в соответствии с возрастом. Для того, чтобы 

результат работы был эффективным, следует обязательно использовать различные методы и 

приемы по формированию тонкого движения пальца. В дошкольном возрасте показывается 

развитие речи ребенка, развитие и координация мелкой моторики рук в формировании навыков 

самообслуживания и подготовки к написанию. Предлагаемые игры помогают укрепить руку 

ребенка, развить движения рук, совершенствовать дифференциальные движения пальцев рук. 

Вместе с развитием мелкой моторики рук представлены различные пальчиковые упражнения для 

запоминания и внимания детей, словарного запаса и ручной работы. Статья посвящена родителям, 

педагогам-воспитателям. 

Abstract: The main meaning of the article: the development of fine motor skills of hands in 

presschool children, the development of speech, imagination, thinking in accordance with age. In order 

for the result of the work to be effective, it is necessary to use various methods and techniques for the 

formation of a thin finger movement. In presschool age shows the development of the child's speech, 

development and coordination of fine motor skills in the formation of self-service skills and preparation 

for writing. The proposed games help to strengthen the child's hand, develop hand movements, improve 

the differential movements of the fingers. Along with the development of fine motor skills of hands are 

various finger exercises for memorizing and attention of children, vocabulary and handwork. The article 

is devoted to parents, educators. 
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Серкебаева Б.А. 
аға оқытушы, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

ТҦРМЫСТЫҚ ЖАҒДАЙДАҒЫ ЗОРЛЫҚ-ЗОМБЫЛЫҚҚА ҦШЫРАҒАН 

БАЛАЛАЛАР МЕН ЖАСӚСПІРІМДЕРДІҢ ҚҦҚЫҚТАРЫН 

 ҚОРҒАУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Тҥйін: Қазіргі жаһандану заманы ҿмірдің экономикалық, ҽлеуметтік, психологиялық, саяси, 

сондай-ақ педагогикалық ҽр алуан салаларына ҿзгерістер алып келді. Мҧндай қайта қҧрулар 

келеңсіз салдарға алып келді. Оның бірі агрессия, қоғамдағы зорлық зомбылықтың ҿсуін 

жатқызуға болады.  Жалпы,  зорлық-зомбылықтың ҿсуі, тек Қазақстанда ғана емес, бҥкіл ҽлемде 

орын алған мҽселе.  Қазіргі таңдағы ҿткір мҽселелердің бірі  тҧрмыстық зорлық- зомбылық. 

Ҿйткені қазіргі таңда тҧрмыстық зорлық зомбылық мҽселесі кҥннен кҥнге  ҽлеуметтік 

ғылымдардың ғана емес, сонымен қатар қоғамның да назарына ілігіп отыр. Ҽлеумметтену, 

криминалистика, денсаулық сақтау, баспасҿз ҧйымдарының деректеріне сҥйенсек, Қазақстандағы 

зорлық зомбылық кҥнделікті, ҥйреншікті, ҧрпақтан ҧрпаққа берілетін ҿмір салтына айналып отыр. 

 

Кілттік сӛздер: ҽлеуметтік бейімдеу, балалар мен жастар, ҽлеуметтік кҿмек, зорлық-

зомбылық, оңалту, инфантильділік, гуманизм,  жҥйелілік, кеңес 
 

Қазіргі жаһандану заманы ҿмірдің экономикалық, ҽлеуметтік, психологиялық, саяси, 

сондай-ақ педагогикалық ҽр алуан салаларына ҿзгерістер алып келді. Мҧндай қайта 

қҧрулар келеңсіз салдарға алып келді. Оның бірі агрессия, қоғамдағы зорлық 

зомбылықтың ҿсуін жатқызуға болады.  Жалпы,  зорлық-зомбылықтың ҿсуі, тек 

Қазақстанда ғана емес, бҥкіл ҽлемде орын алған мҽселе.  Қазіргі таңдағы ҿткір 

мҽселелердің бірі  тҧрмыстық зорлық- зомбылық. Ҿйткені қазіргі таңда тҧрмыстық зорлық 

зомбылық мҽселесі кҥннен кҥнге  ҽлеуметтік ғылымдардың ғана емес, сонымен қатар 

қоғамның да назарына ілігіп отыр. Ҽлеумметтену, криминалистика, денсаулық сақтау, 
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баспасҿз ҧйымдарының деректеріне сҥйенсек, Қазақстандағы зорлық зомбылық 

кҥнделікті, ҥйреншікті, ҧрпақтан ҧрпаққа берілетін ҿмір салтына айналып отыр.  

Қазақстанның ІІМ мҽліметтеріне сҽйкес жасалынған қылмыстың 40 пайызы 

отбасында жасалынады. Жасалынған қылмыстың ҽр сегізіншісі аса қатігездікпен, ҽрбір 

алтыншысы – жҽбірлеумен жасалынады. Зорлық зомбылықтың басты қҧрбандары балалар 

болып табылады. Еліміздің ертеңі – жастар десек, олардың дҧрыс жағдайы болмаса, ар 

жағын бағамдаудың ҿзі қорқынышты. Себебі: ҽлеуметтік жағынан қорғалмаған, ең осал 

топ – балалар болып табылады. Статистикалық мҽліметтер бойынша жыл сайын ата-

аналар тарапынан зорлық-зомбылыққа ҧшырайтын 15 жасқа дейінгі балалардың саны 

тіркелгені 2 млн. қҧрайды. Ал, тіркелмегені қаншама десеңізші. Тҧрмыстық зорлық-

зомбылыққа тҿзе алмаған ҥйден қашқан балалардың саны 50 мыңға жуықтайды.  Соңғы 

он жыл ішінде ҿз ҿзіне қол жҧмсаған балалар саны 70% - ға ҿсті.  Ал, қалғандары айықпас 

дертке шалдығады. Нҽтижесінде психикасында ауытқулар пайда болып, тҧлға болып 

қалыптасуы тежеледі. Ҽлеуметтік салдары  да ауыр, қоғамда ҽлеуметтік жағынан 

бейімделмеген, еңбек ете алмайтын, отбасын қҧра алмайтын, дҧрыс ата ана бола алмайтын  

тҧлға қалыптасады. Тҧрмыстық зорлық зомбылық мҽселесін алғаш зерттеген АҚШ 

ҽлеуметтанушылары болды. Атап айтқанда:  М.Страусом, Р.Джелзом, С.Стейнметц болып 

табылады. Бҧл қҧбылысты зерттеу анализді қажет етеді. Қазақстанда тҧрмыстық зорлық 

зомбылық мҽжбҥрлі жҽне заңсыз  сипатқа ие басқа тҧлғаның қҧқықтарын бостандықтарын 

бҧзу екендігі жағын қарастырып, назар аударған ғалымдар: Ю.М.Антоняна, 

А.Н.Ильяшенко, А.В.Наумова, С.М.Максимова; В.П.Ревина, О.В.Старкова, Л.В.Сердюка, 

Д.А.Шестокова.  Тҧрмыстық зорлық зомбылық ҽлеуметтік жҽне психологиялық 

аспектілерін зерттеу айтарлықтай еңбектер жазылды. К.Лоренца, Л.Берковица, Б.Крейхи, 

Р.Бэрона, Д.Ричардсонның еңбектеріне сҥйенсек зорлық-зомбылық белгілі бір ҧзақтығы 

бар ҧзындығы жҽне кезеңдері бар процесс ретінде қарастырылған.  

Тҧрмыстық зорлық зомбылықтың  ҽлеуметтік жағын зерттеу Л.С.Алексеев, 

Б.А.Базыров, И.Д.Горшков, Т.Ю.Забелина, Е.В.Кошелев, И.В.Родина, Т.Я.Сафронова, 

Е.Р.Ярский жҽне т.б. ғалымдардың еңбектерінде қарастырылған.  Айтарлықтай 

библиографиясы бар болса да,  тҧрмыстық зорлық-зомбылық аз зерттелген 

проблемалардың бірі болып есептеледі. Тҧрмыстық зорлық-зомбылықтың қалыптасуы 

мен оның ерекшеліктерінің ҽлеуметтік негіздеріне келетін болсақ,шабуыл нысанына 

(жанды жҽне жансыз) зиян келтіруші, адамдарға физиологиялық залал келтіретін немесе 

психологиялық жайсыздық тудыратын қоғамда адам ҿмір сҥруінің нормалары мен 

ережелеріне қарсы бҥлдіргіш жҥріс тҧрыс ретінде агрессияны анықтауға болады [1].  

        «Зорлық-зомбылық пен қатыгездік» тҥсінігі тар мағынада «агрессия» тҥсінігіне 

кіреді. Қатыгездік – адамның қайғысына енжарлық танытудан тҧратын немесе оларға 

қайғы ҽкелуге ҧмтылатын тҧлға қасиеті [2]. 

Агрессия мен зорлық-зомбылық кҿптеген теориялық бағыттардың нысанына 

айналды. Тҥрлі ғылыми мектептер мен бағыттардың ғалымдары  зорлық-зомбылықты, 

себептерін, тҥрлері мен динамикасын ҿздерінің ғылыми теориялық негіздерінің 

кҿзқарастарына сҽйкестендіріп тҥсіндіреді. Қазіргі уақытта, зорлық-зомбылық мҽселесін 

биологиялық, психологиялық, социологиялық жҽне қҧқықтық сияқты бірнеше 

бағыттардан қарастыруға болады.Бірқатар зерттеулерде зорлық-зомбылық пен агрессия  

тҧжырымдамалары анықталды. Итальяндық дҽрігер Ц.Ломрозо зорлық-зомбылықты 

тҥсінудегі биологиялық бағыттың негізін қалаушы болып саналады. Осы биологиялық 

сала жақтастары  зорлық-зомбылықтың пайда болу себептерін адамның физиологиялық 

ерекшеліктерімен байланыстырады. Мҽселен,  Ц.Ломрозо жҽне оның ізбасары Ч.Шелдон 

зорлық-зомбылыққа деген бейімділік адамның физиологиялық, яғни дене бітімділігімен 

байланыстырады. Л.Берковицтің пікірі бойынша агрессия ҽрекетін қадағалауға болады.  

Д.Зильманның тҧжырымы бойынша кейбір жеке жағдайларда  агрессияның  қҧлшынысы 
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жоғары болған жағдайда, оны бақылауға алу мҥмкін емес. Психология ғылымындағы 

агрессиялық, зорлық-зомбылық ҽрекетті тҥрлі ҽдебиеттің қайнар кҿздер бойынша 

теориялық зерттеу негізінде тҿмендегідей қорытынды жасауға болады. Бҥгінгі  таңдағы  

психологиядағы  агрессия, зорлық-зомбылық  проблемасында  нақты  жинақталған  

бағыттарының (фрейдизм,  бихевиоризм   жҽне  т.б.) аталған терминдерге  ортақ  

тҥсініктің  жоқтығы.  Мысалы:  К.Бютнер  тҥсінігі  бойынша «агрессия  сезімінің  астында  

ҿз  серіктестігін  балағаттап, жаралап  оны  қҧртуға  бағытталған».                 

А. Басс  агрессия  мен зорлық-зомбылықты  бҿліп  қарастырады, олар  барлық  

уақытта  ҥйлесіп,  барлық  уақытта  кездесіп  отырмайды. А. Басс  жҽне            А. Дарки  

агрессияны  суреттей  келе,  шабуыл,  кҥйгелектік, зорлық-зомбылық вербальды  жҽне  

жанама  агрессияның  кҿріністеріне  сҥйенеді.  Авторлардың  кҿзқарасы  бойынша  

зорлық-зомбылық – бҧл  кҥдіктенгіштік  пен  ҿкпелегіштік  деп  тҥсіндіреді. Авторлардың  

кҿзқарасындағы  мына  болжамдарына  зейін  қоюға  лайықты: «агрессия, зорлық-

зомбылық  жан – жақты  қҧбылыс  кҿрінісі  болғандықтан,  оны  айырып,  анықтап  алу  

ҿте  қиын.  Ғылыми  тҧрғыдан  жақындайтын  болсақ,  олардың  ҽр  тҧстарындағы  бір-

біріне  ҿзара  байланыстарын  кҿре  білу  қажет».  Агрессияның, зорлық-зомбылықтың  

жан-жақты  ҽр  тҥрлі  қатынасына  қарамастан,  қазіргі  кезде  кҿп  жағдайда  мынандай  

тҥсінік  қолданады:  зорлық-зомбылық – бҧл  балағаттауға  болмаса  біреуге,  тірі  жанға  

зиян  келтіруге  бейімделген  ҽрекеттің  қандайда  бір  формасы.   

Н.Д.Левитов ,  біріншіден,  жануар  мен  адам  арасындағы  агрессиялы  ҽрекетті  

айыра  білу  қажеттілігі  деп  кҿрсетті [3]. 

Екіншіден «агрессия» ҧғымы – шығуы бойынша баяндау, бейнелеу  тҥсінігі, 

себептері, мотиві жайында агрессивті ҽрекет ештеңе  хабарламайтынына кҿңіл аудару 

қажет. Бала агрессиясының ҿсу  динамикасын  ескерген  жҿн,  мҧндай  ҽрекеттің  

ҧйшығуы  тҧлғалық  даму  дағдарыстары  кезеңінде  бой  кҿрсететін эмоциялық кҥйдің 

тҧрақсыздығы.   

Н.Д.Левитов  агрессиялы  жағдайдың  танымдық,  эмоциялық  жҽне  жігерлілік  

компоненттерін  анықтады:  

  - танымдық жағдайды бағдарлай білу (оның  тҥсінігі) жҽне шабуылдайтын  объектіні 

анықтап, ҿзін болатын жағдайға қоя білу.  

  - эмоциялық компонент – ашу-ызаның келуі, санасыз жағдайды мінездейді,  жасаған 

ҽрекетін қадағалай  алмауы.  

  - жігерлілік компоненті – агрессиялы ҽрекет ҥстінде еріктің формальды  қҧндылықтарын 

кҿрсете білу – ол мақсаттылығы, табандылығы, шешім  қабылдағыштығы жҽне кҥштілігі 

мен инициотивтілігі. Агрессиялы жағдай  кҿп жағдайда кҥрес ҥстінде кҿрінеді, бҥкіл 

кҥрес жоғарыда айтылған  қҧндылықтарды қажет етеді. Мектеп жасына дейінгі 

балалардың  агрессиялы  ҽрекетінде бҧл қҧндылықтар дамымаған формада бой кҿрсетеді. 

Баланың  ерте дамуында агрессияны қажетті деңгейде тҥсіне бермейді, оны тек  

ҽрекеттерді реттеуге, жағдайды дҧрыс бағалай білуге жҽне ҿз ҽрекетінің  соңын, ҿз кҿңіл – 

кҥйін меңгере алмаған жағдайда. Л.С.Выготскиидің «Педагогикалық психология» атақты 

еңбегінде баланың проблемадағы  моральдық  ҽрекетінің  нҽтижесін  ҿзіміздің  қҿз – 

қарасымызбен қарағанда ҿте қызық. Эмоциялық кҥй жағдайдың сырт  кҿрінісін меңгеріп, 

дамыту тҽрбиесіне (Л.Выготскии)  кҿбірек кҿңіл  бҿлініп,  оның қимылын саналы тҥрде 

басқарып дамыту қажет.  

Эмоциялық кҥйін ҧстай білу, қандайда болмасын тҽрбиенің міндетін  қҧрайды, 

сезімді бағындыра отырып, оны басқа формаларымен  байланыстыру, жан-жақты 

мақсатты бағыттау, яғни «айналадағы  стрессорлар» сыртқы себептілік агрессия ҥшін 

соңғы роль ойнамайды деген  тҧжырымға келдік. Себептілік  агрессия – бҧл  ортаның  

болмаса  жағдайдың  ерекшеліктері агрессияның ҧйшығуын кҿтеретін мҥмкіндіктер. Бҧл 

себептіліктің кҿпшілігі физиологиялық ортаның кҥйімен тығыз  қауымдасқан. Мҽселен: 
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ауаның жоғары температурасы агрессияның  кҿтерілуіне  мҥмкіндік  туғызады.  Басқа  

айналадағы  стрессорлар,  мысалы:  дабыр-дҥбір, шу қозуды кҥшейтіп, агрессияның 

кҿтерілуіне мҥмкіндік  жасайды. Бақылаудың нҽтижесі кҿрсеткендей, ауа ластанған 

(мысалы:  темекінің тҥтіні т.б.) жағдайда агрессиялы реакция кҥшейеді. Ҽртҥрлі  

жағдайлардағы тҧлғааралық қарым – қатнастағы кейбір жҽйттер индивитті  агрессиялы 

реакцияға итермелеуі мҥмкін. Агрессия кҥшеюі де мҥмкін жҽне  жағдайға байланысты 

басылуы да мҥмкін, ол тҧлғаның мінезі мен  ҿзіндік  санасына ҽсерін тигізеді. Адам 

қимылын жинақтап қарағанда ҿзін ҽлеует  реакциясының қҧрбаны болмаса дҧрыс 

жинақылық уҽкілі, яғни ҿз  санасын  публикалық тҥрде айтады: адам ҿз ойы мен 

қайғысына басым кҿп кҿңіл  бҿлген жағдайды – онда ҿзіне деген ҿз санасы жайында 

айтылады. Жоғарыда кҿрсетілген екі типтің де тҧлғалық саналылығы агрессиялық  

реакцияның тҿмендеуіне мҥмкіндік қаблеттілігінде. Осы тақырыпқа байланысты 

Т.Г.Румянцева былай дейді: «ҽдістемелік жҽне тҧжырымдамалық теорияның негізгі, 

адамзат агрессиясы қазіргі заман философиясының жоғары даму  деңгейіне тура келмейді, 

теорияның ауқымды бҿлімі бекіту негізін  қҧрайды.  Адамзат агрессиясы қазіргі замандағы  

ҿзекті мҽселенің бірі. Осы соңғы айтылған жолдарды тҧжырымдай келе, агрессия 

жайындағы кейбір психологиялық теориялардың актуалдылығына кҿңіл бҿлсек.  

Агрессияның тҥрлерін психолог А.А.Реан «агрессия» жҽне «агрессивтілік» деген 

екі ҧғымның бір-біріне ҧқсамайтын бҿлек мағына деп қарастырады. Агрессия – бҧл басқа 

адамға болмаса адамдар мен жануарлар тобына ниеттеліп тура бағышталған қиянат [4]. 

Агрессивтілік – бҧл жеке тҧлғалық қасиет мінез-қҧлық, агрессияға дайындық 

кҿрінісі. Осылай тҥсіндіре келе, мҧны былай тҧжырымдауға болады. Егер агрессия – бҧл 

ҽрекет болса, ал агрессивтілік осындай ҽрекетке дайындық. Адамдағы агрессия  мҽселесі 

қазіргі біздің қоғам ҥшін ең  маңызды мҽселелердің  бірі. Қоғамдағы болып жатқан террор 

жҽбірлеудің  ҿсуі сияқты ҽлеуметтік-қауіпті қҧбылыстардың қатты белең алуына  

байланысты агрессия, зорлық-зомбылық сҧрағы зерттеудің  негізгі объектісі болып отыр.  

     Агрессия қҧбылысы сапалық жҽне сандық сипаттамаларға ие. Барлық  қасиеттер 

сияқты агрессияда индивидтерде ҽртҥрлі кҿрініс табады, біреулерде  мҥлдем жоқ болса, 

басқаларда шексіз дамиды. Агрессивтіліктің болмауы енжарлық пен конформдылыққа 

алып  келеді. Ал оның шектен  тыс  дамуы конфликтіге, қоршаған ортамен ҿзара 

тҥсініспеушілікке ҽкеледі. Агрессивтіліктің кҿріну ауыртпашылығы бір қатар 

параметрлермен  П.Б.Ганнушкин /5анықтады; агрессияның пайда болуының жиілігі жҽне  

жеңілдігі;  агрессия  туындайтын  ситуацияның  адекватты  емес  дҽрежесі;  агрессияға 

екпін жасау; агрессивті ҽрекеттің асқыну дҽрежесі. Агрессия  жеңіл ситуацияда вербальды 

формада, ал ауыр ситуацияларды физикалық  ауто жҽне гетеро агрессия тҥрінде кҿрінеді 

[5]. 

А.Басс жҽне А.Дарки агрессияны бес тҥрге бҿледі. Оны мынадай нҧсқа тҥрінде 

ҧсынады. Осы агрессияның барлық тҥрлерін бҥкіл жастағы адам бойынан табуға болады, 

ал кей жағдайда бҧл ерте жастан-ақ кҿрініс бере бастайды. Агрессиялы мінездің 

ҽртҥрліформасы мектеп жасына дейінгі жастағы балаларда да кездеседі. Психологияда 

вербальды жҽне физикалық агрессияны бҿліп қарастырады, бҧлардың ҽр қайсысының 

тікелей жҽне жанама тҥрі бар. 

К.Лоренц агрессия кҿріністерін, зорлық-зомбылық жағдайларын тҥсінуге 

айтарлықтай ықпал етті. «Агрессия» (зҧлымдық) деп аталатын жҧмысында ол бҧл 

қҧбылыстың адам болмысында болатындығымен тҥсіндіреді. К.Лоренцтің 

тҧжырымдамасы кең танымалдылыққа алып келсе де, агрессияның инстикт сияқты 

кҿнігуге тура келетіндігі жақ тҥсіндірмесі социолог, психолог, философтарды 

қанағаттандырмады.  

Ҽлеуметтік психологиядағы гуманистік бағытты ҧстанған ғалымдар К.Роджерс,  

В.Франки ,  Ф.Берлз  жҽне  т.б.  еңбектері болды. Олар   агрессия  мен  зорлықты  ҿзінің  
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негізгі  жағдайымен  байланыстыра  зерттеп,  тҥсіндіреді. К.Роджерстің   қарастыруы  

бойынша  агрессия  мен  зорлық  индивидтің  бостандығын  таңдау  мҥмкіндігін,  шектеуге  

мҽжбҥр  еткенге,  қарсы  ҽрекеті.  Агрессия  жҽне  зорлық  психологиялық  қорғаныстың  

бір  тҥрі.  Агрессия  бҧл  организмның  тҽжрибеге  жауабы,  яғни  қауіп  тҿнетін  жағдайда  

индивидтің  ҿз  жайында  ойлауына  сҽйкес  келмеуі.  Адам  ҿз  қҧндылықтарын,  ҿзін-ҿзі  

қабылдауды  қажет  етеді.  Ол  жақсы  ҿмір  мен  бақытқа  ҧмтылады.  Ҿзі  жайында  

ҿзгенің  ойына  кҿбірек  кҿңіл  бҿлуі,  ішкі  тебіреністермен  қаупі  кҥшейіп,  олардың  оны  

бағалауы  мазалайды.  Адам  олардың  талап  етуі  мен  ҥмітін  ақтауға  ҧмтылады,  

сондықтанда  ол  еркіндікте  емес,  ҽрекетті  таңдауы  шектелген.  К.Роджерстің  

айтқанындай  «агрессия – бҧл  шектелген  еркіндікке  мҽжбҥр  еткен  ҽрекеттің  жауабы. 

Зорлық – зомбылық -бҧл ҿзгенің жҥріс тҧрысын бҧзу.  

Балаларға қатысты зорлық – зомбылыққа ҽлемдік феномен ретінде анықтама беру 

балалардың кең мҽдени, діни, ҽлеуметтік саяси, заңды жҽне экономикалық ҿмірлерінің 

ҽртҥрлі болуынан қиын болып табылады. Ҿйткені, бір мемлекетте зорлық – зомбылық 

болып табылатын ҽрекеттер, екінші елде рҧқсат етілген болуы мҥмкін. Зорлық – 

зомбылық – бір адамның екінші адамға билік пен бақылау орнатуы жҽне сақтауы 

мақсатында бір адамның ҽртҥрлі нысандарды қолдану арқылы ықпал етуге негізделген 

жҥріс тҧрыс жҥйесі. «Балаларға қатысты зорлық-зомбылық» ҧғымыҽдетте ата-аналар, 

қорғаншылар немесе ҧйымдар, қауымдастықтар тараптарының қорғаудың қажетті 

жағдайлармен қамтамасыз ету міндеттерін орындамауы жҽне қасақана залал келтіру 

нҽтижесінде балаға келтірілген залалды сипаттауы ҥшін пайдаланады,келесі мағынада 

мағынада «Баланы қорғау» ҧғымы балалардың ҿмір сҥретін жағдайындағы залал келтіру 

тҽуекелінен балаларды қорғау жҿніндегі бағдарламаларынан немесе нақты 

қауымдастықтың, қоршаған ортаның жҥргізіп отырған қатыгездік (зорлық-зомбылық) 

жҽне пайдалану актілерінен балаларды қорғау жҿніндегі тҧлғалардың, ҧйымдардың, 

елдердің жҽне қауымдастықтардың қабылдаған ҽрекеттерін сипаттау ҥшін 

пайдаланылады. Балаларды қорғау мҽселелері ҽдетте, балалар отбасынан ажыраған жҽне 

аластатылған немесе отбасылары қатал ҿмірлік шҧғыл жағдайларда туындайды. 

Сондықтанда, айрықша жағдайларда дене, жыныстық, эмоционалды немесе ата-аналық 

міндеттерді орындамау нҽтижесінде туындаған қатыгездіктен (зорлық-зомбылық) 

қорғауды қажет ететін балалар арасындағы айырмашылықты тану маңызды. Ҽр жастың 

ҿзінше жақсы жақтары, қиындықтары мен ерекшеліктері бар. Сондықтан да жасҿспірім 

шақтың ҿзідік ерекшелігі- бҧл ең ҧзақ жҽне баланың физиологиялық ҿзгерістерге 

ҧшырайтың кезең. Жасҿспірім шақ-қыздар арасында 10-12 жастан 15-16 жасқа дейін, ал 

ҧлдар арасында 12-14 жастан 17-18 жасқа дейін жалғасады. Баланың тез дамуына 

байланысты бҥкіл ағзаның органдары жҽне қҧрамдары физиологиялық жҽне 

психологиялық ҿзгерістерге   тап болады. Жасҿспірім шағы жыныстық факторлардың 

ерекшеленген жҽне психологиялық ҿзгерістерге ҧшырайтын кезеңнің бірі. Жасҿспірімнің 

ҿз автономиясына кҥрес ашып, яғни, «мен ҥлкенмін» деп ҿзімен санасқанды қалайды. Ҿз 

қҧқықтарын айтып, ата-ананың бақылауынан шығуға қажет етуі жҽне де осы кезеңде 

ҿзіндік-жеке қарым-қатынас негізгі қажеттілікке айналады. Қойылатын талаптардың кҿбі 

қарсылық реакциясына ҽкеледі, ҿйткені жасҿспірім, ҿзін ҥлкенмін деп сезінгенімен, 

қиындықтардан қашады, ҿзіне қҿңіл мен қолдау кҿрсеткенді қажет етеді. Жасҿспірімнің 

тағы бір ерекшеліктері эмоционалдық тҧрақсыздық. Ҧлдардың эмоционалдық 

тҧрақсыздықтың шарықтау шегі 11-12 жасқа, ал қыздар 13-15 жасқа келеді. Ҽрине ҥлкен 

жасҿспірім шақ кезінде баланың кҿңіл кҥйі, психологиялық реакциясы тҧрақтайды, сонда 

да кей жағдайда тҧрақсыздық кҿрінеді. Осы кезде жасҿпірім ҿз-ҿзін тануға, ҿзін 

тҽрбиелеуге, ҿмірді танып білуге, ҿзінің ҿмірлік компетенциясын жоғарлатуға дайын. 

 Сондықтан мектеп тарапынан психолог, мҧғалім жҽне тҽрбие жетекшісі ҽртҥрлі 

бағдарламалар қҧрастырып, жасҿспіріммен ҽртҥрлі жҧмыстарды қарастыра алады. Ал ата-
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ана жасҿспірім ҿміріне ерекше кҿңіл аударуы қажет. Ҿйткені кҿбінесе жасҿспірім стресс 

жағдайда, кҿңіл кҥйінің тез ҿзгеруіне байланысты жҽне ашу ыза басым болуы – ҿте 

қауіпті. Ата-ана қарым қатынасты қҧрбылардың қарым қатынасына ауыстырады. Осы 

кезде ҥйден кетіп қалу, қаңғыбастық, мектепке келмеу, оқудан қашу, ҿтірік айту, 

агрессиялық тҽртіп жиі кездеседі. Осының барлығы жасҿспірімның іштей ізденуіне, 

физиологиялық жҽне психологиялық қалыптасуының ҿзгерістеріне байланысты. 

Мамандарының айтуынша, жасҿспірім шақ – қиын кҥрделі кезең деп тегін айтылмаған. 

Жасҿспірім шақта ҿмірлік қҧндылықтарды іздену мен қатар ҿмірлік кҿзқарастар 

қалыптасады. Жасҿсірімнің ҿз-ҿзін табуға, ҿзіне деген сенімділікті артуға, ҿзін жайлы 

сезінуге, қызмет тҥрін табуға, жоғары жетістіктермен табыстарға қол жеткізуге ата-

ананың ролі ҥлкен. Тағы бір ерекше кҿңіл бҿлетін нҽрсе, ол жасҿспірімнің салауатты ҿмір 

салтын ҧстана отырып, бос уақытын тиімді пайдалануы. Бос уақытты тиімді, яғни 

ҥйірмелерге бару, қосымша жҧмыстар мен айналысу, қоғамдық  жҧмыстар атқару, 

жасҿспірімнің қоғамдағы қарым-қатынасы, ҿз-ҿзін кҿрсетуге қалыптасуына дамуына жҽне 

жалғыздықтан сақтануына кҿмектеседі. Қиын ҿмірлік жағдайға тап болған жасҿспірімге 

дер уақытта кҿмек кҿрсету, қолдау,  кҿптеген традегиядан сақтайды. 

Жасҿспірімдік кезең - балалық шақтан ересектікке ҿтетін, ҥнемі қиын, дағдарыстық 

қақтығыстық деп сипатталатын адам онтогенезінің кҥрделі кезеңі. Жасҿспірімдердің 

психикасы жас балалардың да, ересектердің де психикасынан ҿзгеше. Олар ҥшін 

импульсивтік, жоғары ҽсерленгіштік тҽн, олар қызбалыққа тез тҥседі, кҿңіл-кҥйі тҧрақсыз, 

ҿз-ҿзіне сенімсіздік, ҿз ҽрекетінің дҧрыстығына жиі кҥмҽндану тҽн екендігі белгілі. Бҧл 

сияқты қҧбылмалы психологиялық қасиеттер - жасҿспірімдердің қылмыстық жолға оңай 

тҥсуіне себепші болады. Мҧндай психологиялық қасиеттері негізінде жасҿспірімдердің 

қылмыстық жолға тҥсуінің алдын алу ҥшін жасҿспірімдердің бойында ҿзін-ҿзі ҧстай білу, 

ҿз ҽрекетіне бақылау жасау, ҿз-ҿзіне, ҿзінің кҥшіне, қабілеттігіне сену сияқты сезімдерін 

қалыптастыру қажет. Ҽдетте, баламен тҽрбие жҧмысын жҥргізу барысында (отбасында, 

мектепте жҽне қоғамдық ҧйымдарда) оларға ҿмірдің қандай қиын екендігін онда 

жақсылық пен жамандық араласып жатқандығы, тек жеңілдіктер ғана емес, қиындықтар 

да жиі кездесіп тҧратындығы туралы айтыла бермейді. Балалар мен жасҿспірімдерді 

жамандықтан ҥнемі қорғаштап отыру, ҿмірде кездесіп отыратын қиындықтар жҿнінде сҿз 

қозғамау, олардан жекелеген адамдар тарапынан жасалатын бейморальдық жҽне қоғамқа 

қарсы ҽрекеттерді, ҽділетсіздік пен жалғандықты жасыру, мҧндай қҧбылыстар кездескен 

жағдайда оған тҿтеп беріп, қажет болған жерлерде шыдамдылық білдіруге, қастандық 

ҽрекеттермен кҥрес жҥргізуге тҽрбиелемеу олардың тҧлғасының ҽлсіздігіне, қиындыққа 

шыдай алмай теріс жолға оңай тҥрде тҥсуіне қиындықпен бетпе-бет кездескен кезде, 

олардың бойында ҿмірден тҥңілу сезімі қалыптасып, армандары мен сенімдерінің 

кҥйреуіне ҽкеп соғады. Кез-келген адам ҿз бетінше ҽрекет етуге, ҿзін-ҿзі реттеуге, 

тҽрбиелеуге қабілетті, ҿзін-ҿзі ҧйымдастырушы жҥйе ретінде таныла отырып, 

тҽрбиелеудің тек объектісі ғана емес, сонымен бірге субъектісі болып танылады. 

Сондықтан да, баланы жай оқытып жҽне тҽрбиелеп қана қою аз. Дҽл осы кезеңде 

жасҿспірімдерге психологтың кҿмегі ҿте қажет. Сондай-ақ оны ҿзін-ҿзі тҽрбиелеумен 

саналы тҥрде айналысуға ҥйрету қажет. Стихиялы тҥрде ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу, сана-сезімнің 

тҿмендеуін тудырады, сҿйтіп белгілі бір деңгейде қылмыскер тҧлғасының қалыптасуына 

себепші болады жҽне оны тҥзеуге бҿгет жасайды. Ал, саналы позитивті тҥрде ҿзін-ҿзі 

тҽрбиелеу дегеніміз - ҿмірде алға қойған мақсатына қол жеткізу, ҽрі жоғары деңгейде 

ҽрекет етуге дайын болу қабілеттігі мен қасиеттерін, моральдық жҽне физикалық 

кҥштерін, ақыл-ойын дамыту ҥшін ерікті, белсенді жҽне ғылыми тҥрде ҽрекет ету процесі 

болып табылады.Осы орайда ҽрбір психолог жасҿспірімге ҧжымда жҽне жанҧядағы тҥрлі 

ситуациялық жағдайларға байланысты, оның бойындағы жақсы қасиеттерін жетілдіріп, ал 

нашарын тежей білуі тиіс. Балалар мен жасҿспірімдердің іс-ҽрекеттерінің негізгі тҥрлері - 
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ойын, оқу, еңбек. Барлық жастағы оқушылардың іс-ҽрекеттерінің ерекше тҥрі -тілдесу, 

қатынасу (ортақтасу). Іс-ҽрекет сипаты бойынша белсенді (актив) жҽне енжар (пассив) 

болуы мҥмкін. Тіпті, қҧрттай ғана сҽбидің ҿзі белсенді тіршілік иесі болып кҿрінгенді 

қалайды. Ол жасына қарамай ҥлкендерге, қатарына қандай да талаптар қояды, 

тҿңірегіндегі кісілерге, заттарға, болып жатқан оқиғаларға ҿз қатынасын білдіруге 

тырысады. Уақыттың озуымен қоршаған орта жҽне тҽрбиенің ықпалы арқасында 

белсенділік кҿтерілуі де мҥмкін, кейде тҿмендеуі де ықтимал. Мысалы, адам кҿп жҧмыс 

істеуі мҥмкін, бірақ іске қҧлықсыз, кҿңілі қҧламай, орындалуы қалай болса, солай - енжар. 

Ҽлбетте, мҧндай іс-ҽрекет адамды жоғары нҽтижелерге жеткізбейді. Дамудың тиімді 

болуы іс-ҽрекеттің белсенділігіне, кҿңіл-кҥй жарасымдылығына тҽуелді. Адам таңдаған 

ісіне жан-тҽнімен кірісіп, ҿзіндегі бар мҥмкіндіктердің бҽрін іске жҧмылдырып, ҿзін 

кемелденген тҧлға ретінде кҿрсете білуі қажет. Мҧндай қызмет адамға қанағат лҽззатын 

ҽкеліп, шабыт пен қуаттың кҿзіне айналады. Сондықтан да, іс-ҽрекеттің маңыздылығы 

оның ҿздігінен ғана емес сол ҽрекетте кҿрінетін тҧлға белсенділігінің деңгейіне де 

байланысты. Белсенділік оқу барысында шҽкіртке тезірек жҽне табысты ҽлеуметтік 

тҽжірибе топтауға мҥмкіндік береді. Оның қарым-қатынас, тілдесу қабілеттерін дамытады, 

қоршаған болмысқа деген кҿзқарасын қалыптастырады. Баланың ақыл-парасатты дамуын 

танымдық белсенділік қамтамасыз етеді[6]. 

Бҧл ҥшін балаға танымдық мҽселелерді шешуімен бірге игерілген білімдерді 

практикада қолдану қажеттігі де тҽн болуы тиіс. Себебі еңбектегі белсенділік тҧлғаны 

ҿзінің рухани жҽне адамгершілік дҥниесін тез арада жҽне тиімді қалыптастыруға 

ынталандырады, оны кҿп жҽне нҽтижелі еңбектенуге бағыттайды. Белсенділіктің барша 

кҿріністерінің негізінде бір ғана тҧрақты дерек кҿзі- қажеттік орын алған. Жалпы 

мектептік тҽрбиенің ҿзгерістер ізімен ҥлгере орындалуы ҿте қиын, солай да болса, 

ҽрқандай тҽрбиелік іс мезетінен бір де кешікпей жҥргізіліп, келеңсіз салдардың алдын 

алып отыруы қажет. Тҧлғаның дамуы кез-келген ҽсерден болмайды, солардың ішінде 

адамның ҿз қажетіне сай келген, оның тҧлғасына жарасымды болған, шынайы болмысқа 

деген оның жеке кҿзқарастарына сҽйкес ықпал болса ғана, бала дамуы қарқынды жҥреді. 

Тҧлғаның белсенділігі дамудың тек алғы шарты емес, оның нҽтижесі де. Қоғамдық 

белсенді, ынталы, шығармашыл жҽне ҿзі мен тҿңірегіндегі қатысқан адамдардың бҽріне 

бірдей жақсылық пен қуаныш беретін тҧлға қалыптастырушы тҽрбие ҽрдайым ҿз 

мақсатына жетіп отырады.  

Ҧлт ҧрпағының болмыс-бітімін қалыптастыру, дҥниетанымын жетілдіру мҽселесі 

отбасынан бастау алады. Ҽрбір ҧлт ҿкілінің ҿз ҧрпағын ҿз ҧлтының болмысына сай 

дамытып, жетілдіруі - бҧл талдауға жатпайтын мҽселе. Ҽр адам - адамзаттың жеке-дара 

ҿкілі болғанымен, ҿзіндік ерекшеліктері мен дараланады. Тҧлғаның дамуы барысында 

отбасы мен мҽдени ортаға лайықты оның дҥниетанымы жетіледі. Адамдардың 

кейбіреулері дҥниедегінің барлығы қарама-қайшылықта болады» деседі, енді біреулері 

«Ҽлемде ҥйлесімділік пен келісім болса, даму жоғары деңгейдегі жетістікке жетеді» деп 

тҧжырымдайды. Адамның сан қырлы ҽлемін танып-білуді, ҧрпақ ҿмірге келмей тҧрып, 

ана қҧрсағында бастау алатынын, яғни, болмысы қалыптасу ҥшін қам-қарекет жасау 

керектігін ҽрбір ҽке-шеше жете ҧғынуы қажет. 
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Аннотация:Бытовое насилие является одной из острых проблем общества. Решение данной 

проблемы лежит в одновременно проводимых правовых, экономических, социальных 

мероприятий. Для некоторых детей и подростков собственная семья опасней улицы. Для 

недопущения подобных ситуаций необходимы профилактические меры по защите прав. В данную 

ситуацию должно вмешаться общество. Общество должно понять необходимость комплексных 

мероприятий. Для защиты и улучшения условий детей государство осуществляет ряд 

мероприятий. Но на сегодняшний день полностью искоренить данную проблему не удается. 

Количество детей и подростков, подвергаемых бытовому насилию, растет изо дня в день. Еще не 

до конца изучена социальная основа бытового насилия. Очень мало велась социальная и 

статистическая информационная база. Представляемые данные разнятся. В этой связи остро стоит 

вопрос профилактики бытового насилия еще на этапе возникновения недопонимания между 

родными людьми. 

Abstract:Domestic violence is one of the acute problems of society. The solution to this problem 

lies in simultaneously held legal, economic, social activities. For some children and teenagers, their own 

family is more dangerous than the street. Preventing such situations requires preventive measures to 

protect the rights. Society must intervene in this situation. Society needs to understand the need for 

integrated events. To protect and improve the conditions of children, the state carries out a number of 

activities. But today it is not possible to completely eradicate this problem. The number of children and 

adolescents exposed to domestic violence is increasing day by day. The social basis of domestic violence 

is still not fully understood. Very little was carried out social and statistical information base. Reported 

data varies. In this regard, the issue of prevention of domestic violence is still acute at the stage of 

misunderstanding between relatives 
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Подсекция 

ИНКЛЮЗИВТІК БІЛІМ:  ПРОБЛЕМАЛАР, ЕҢГІЗУ  ТӘЖІРИБЕСІ  ЖӘНЕ 

БОЛАШАҒЫ 

ИНКЛЮЗИВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ПРОБЛЕМЫ, ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

УДК 541.18 

Арысланова Г.К., Жарқынбек Д.С. 

Математика, физика пҽндерінің жоғары санатты мҧғалімі,  

Шымкент қаласы білім басқармасының «Есту қабілеті бҧзылған балаларға арналған  

№1 арнайы мектеп-интернаты» КММ, Шымкент, Қазақстан 

Математика, информатика пҽндерінің жоғары санатты мҧғалімі,  

Шымкент қаласы білім басқармасының «Есту қабілеті бҧзылған балаларға арналған  

№1 арнайы мектеп-интернаты» КММ, Шымкент, Қазақстан
 

ЕСТУ ҚАБІЛЕТІ БҦЗЫЛҒАН БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН МАТЕМАТИКА 

ПӘНІНЕН  

ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚҦРАЛДАР МЕН ЛОГИКАЛЫҚ ТАПСЫРМАЛАР  

ЖИНАҒЫН ШЫҒАРУ 
 

Тҥйін: Бҧл мақалада кҿптеген жылдар бойы есту қабілеті бҧзылған балалардың 

математика пҽнінен білім деңгейлері зерттелініп, «Арифметикалық амалдар», «Ҿлшем бірліктері», 

«Жылдамдық. Уақыт. Қашықтық» жҽне т.б. маңызды тақырыптарды біріктіре отырып, оқу-

ҽдістемелік қҧрал мен логикалық тапсырмалар жинағын жинақтап, қҧрастырып, жарыққа шығуы 

жҽне балалардың біліміне пайдасы зор екендігі жайлы қарастырылады. 

 

«Еліміздің ертеңі бҥгінгі жас ҧрпақтың қолында,  

ал жас ҧрпақтың тағдыры ҧстаздардың қолында» 

Н.Ҽ.Назарбаев 

 

Қай елдің болсын ҿсіп-ҿркендеуі, ғаламдық дҥниеде ҿзіндік орын алуы оның 

ҧлттық білім жҥйесінің деңгейіне, даму бағытына байланысты. Білім – қоғамды 

ҽлеуметтік-мҽдени, ғылыми ҥрдіспен қамтамасыз ететін жоғары қҧндылық. Болашақтың 

бҥгінгіден нҧрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамы алға апаратын кҥш тек білімде ғана.  

Жаңа ғасыр табалдырығын білім мен ғылымды инновациялық технология 

бағытымен дамыту мақсатымен аттауымыз ҥлкен ҥміттің басты нышаны болып табылады. 

«Ҧрпағы білімді халықтың болашағы бҧлыңғыр болмайды» дегендей, жас ҧрпаққа сапалы, 

мҽн-мағыналы, ҿнегелі тҽрбие мен білім беру – бҥгінгі кҥннің басты талабы. 

Біздің ҧстаздарымыздың басты міндеті – есту қабілеті бҧзылған балаларға 

математика пҽнінен жан-жақты білім бере отырып, қызығушылығын арттыру жҽне 

оқушының бойындағы қабілетін ашу арқылы, логикалық ойлау қабілетін дамыту, ҿмірге 

деген кҿзқарасын қалыптастыру.  

Естімейтін балалардың барлығы бірдей математикалық қабілетке ие бола алмайды. 

Сҿйлеу тілі есту қызметінің нашарлауына тікелей тҽуелді екенін білеміз. Естімейтін 

балалардың нашар еститін, еститін балаларға қарағанда даму деңгейлері тҿмен. 

Жақсы нҽтиже кҿрсету ҥшін, білім сапасын бастауыш сыныптан қолға алуымыз 

қажет. «Білім негізі – бастауышта» қаланатынын ҽр уақытта жадымызда ҧстап, негізгі 

бақылауды бастауыштан бастау керек. Математикалық білім берудің сапасын арттырудың 

бір жолы бастауыш пен орта буын арасындағы сабақтастықты нығайту. Сабақтастықты 
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нығайтудың тиімді жолдарының бірі – теория мен тҽжірибені ҧштастыру, іс–тҽжірибе 

алмасу. 

Естімейтін оқушының математика пҽнін игертудегі негізгі мақсатымыз 

математикалық формулалар мен ережелерді, кҿбейту кестесін жаттату, оларды есептер 

шығаруда қолдана білу, кҥнделікті ҥй тапсырмаларын орындау. Оқушының ҥй 

тапсырмаларын орындап отыруы – олардың есеп шығара білу дағдысын жақсартады. 

Математика сабағында мҧғалімдеріміз теориялық ілімдерді меңгертуді практикалық ҽдіс-

тҽсілдермен ҧштастыра отырып, тез, ҧтымды есептеулерге жаттықтырады. 

Математикалық есептердің тҽрбиелік мҽні зор. Есеп шығару кезінде тҿзімділік пен 

табандылық, шапшаңдық қалыптасады.  

Естімейтін оқушыларға математика білімінің қыр-сырын жетік таныту, 

қабілеттерін шыңдау, кез-келген ортада ҿзін еркін ҧстауға, Қазақстан Республикасының 

азаматы деген атқа лайық болатындай етіп тҽрбиелеу – біздің міндетіміз болмақ. Осы 

орайда естімейтін оқушылардың білім деңгейін арттыру – маңызды іс. Бҧл мҽселе 

кҿптеген жылдар бойы қарастырылып келе жатыр. Матеметиканың қиындығына, 

кҥрделілігіне қарамастан, болашақ ҧрпақты осы пҽнге қызықтыру, білім деңгейін кҿтеру 

біз ҥшін орасан зор жауапкершілікті қажет ететін оқыту ҽдісі болуы тиіс. 

Математиканы оқыту ҥрдісінде есепті шығара білу шеберлігін қалыптастыру, 

жетілдіру жҽне дамытудың шешуші бағыттарына тоқталайық. 

1. Есеп шығаруға ҥйрету – математиканы оқытудағы ең қиын, ҽрі кҥрделі мҽселелердің 

бірі. Бҧл балалардың шама-шарқына, психологиялық жас ерекшелігіне сҽйкес салыстыру, 

жан-жақты талдау жасау, қарама-қарсы қою.  

2. Балалардың топтық, ҿзіндік ерекшеліктері қабілет деңгейлерінің ҽр тҥрлілігіне 

байланысты, олардың бҽрінен де бір тарақтың жҥзінен шыққандай есепті шығара білуге 

біркелкі ҥйренеді деуге болмайды. 

3. Ауызша есептеуге ҥйрету бастауыш сыныптан басталатыны бҽрімізге мҽлім. Ол уақыт 

ҥнемдеу тҧрғысынан тиімді. Бір ғана мысалдың нҽтижесін бірнеше тҽсілмен есептегенде 

берілетін тҥсіндірмелер, аралық нҽтижелердің қалай шығатыны, ақтық нҽтижеде не 

болатыны ауызша айтылады да, оларды жазуға уақыт жҧмсалмайды. Оған қоса қай тҽсілді 

қолдану оқушының ҿз еркінде болғанымен, олардың барынша тиімдісін іріктеп алуды 

ҥйретуге де мҥмкіндік мол. 

Естімейтін балалардың математика сабағында ауызша есептеу дағдыларын 

қалыптастыру жҧмыстарын жҥргізудің маңызы зор. Сабақта оқушылардың ойлау 

қабілетін дамыту ҥшін есеп шығарғанда орындайтын амалдарды ойша шешіп алуды 

дағдыландырған жҿн. 

Оқушылардың сабақта ҿздігінен орындайтын жҧмыстарын тиімді ҧйымдастыру 

ҥшін математика кабинеттерінде дидактикалық материалды, ҥлестірмелі материалдар, 

баспа негіздегі дҽптерлер, кҿрнекі қҧралдар, тағы басқа оқу қҧралдары жинастырылуы 

қажет. 

Кҿрнекілікті қолдану естімейтін оқушылардың білім сапасын арттырады, кҿрнекі 

қҧралды пайдалана отырып, мҧғалімнің жетегімен, оқушылар ҿздігінен оңай 

қорытындылар жасай алады. Кҿрнекілік математика сабағында білім кҿзі ретінде 

қолданылады. 

Естімейтін оқушылар сабақта, ойын ҥстінде, ойлау, ҿлшеу, есептеу, есептің мҽнін 

табу жҧмыстарымен шҧғылданады. Оларды ҧштап, жетілдіріп отыру мҧғалімдеріміздің 

міндеті деп білеміз. Математика пҽнін оқытуда баланың ой-ҿрісін дамытып, бағдарламада 

ҿтілген негізгі материалдарды практикада қолдана білуіне, оқушылардың сабаққа деген 

ынта-ықыласын арттыруына, ҿткен материалды ҿз мҽнінде толық игеруіне мҥмкіндік 

жасайтын тҽсілдердің ішінде дидактикалық ойынның мҽні зор.  
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Сабақта ҿтілген материалға сҽйкес дҧрыс жҥргізілген дидактикалық ойындар 

естімейтін оқушылардың сабаққа қызығушылығын, белсенділігін арттырып, тақырыпты 

дҧрыс меңгеруіне ықпал тигізеді.  

Сонымен, еліміздің ертеңгі болашағы жас ҧрпақ болғандықтан оларға терең де, 

сапалы білім берудің жаңа ҽдіс-тҽсілдерін қҧрастыру, бҥгінгі кҥннің ҿзекті мҽселесі болып 

отыр. Елімізде орта білім беру мазмҧнын жаңарту шеңберінде білім беру ҥдерісінің 

қҧрылымы мен мазмҧнына ҿзгерістер енгізілуде.  

Жаһандану заманында жас ҧрпақтың жаңаша ойлау қабілетін, белсенділігін 

арттыру, білімге деген қҧштарлығын ояту, ҿмірінде оны қолдана білу, Отансҥйгіштік 

қасиетін одан ҽрі дамытуға бағыттау – ҧстаздың басты міндеті деп білеміз.  

Біздің естімейтін балалардың математика пҽнін меңгеру деңгейіне қарай жҽне 

жалпы білім беру мектептеріне арналған оқулықтардағы кейбір есептердің кҥрделілігіне 

орай, біз оқушыларымыздың білім деңгейлерін кҿптеген жылдар бойы зерттей келе, 

математика пҽнінің маңызды тақырыптарын біріктіре отырып, ҿзіміздің оқу-ҽдістемелік 

қҧрал мен логикалық тапсырмалар жинағын жинақтап, жарыққа шығардық. 

Естімейтін балаларға арналған «Математика-5» атты оқу-ҽдістемелік қҧралы 

естімейтін балалардың мектебінің математика бағдарламасы бойынша қысқаша 

теориялық материалдар жҽне оқушылардың білімдерін пысықтау ҥшін жаттығулар мен 

тапсырмалар жинағын қамтиды. 

Естімейтін балаларға арналған «Математика-5» атты оқу-ҽдістемелік қҧралы 

мазмҧны мен 45 тараушадағы негізгі бҿлімнен қҧралған. Оқу-ҽдістемелік қҧралында 

жаттығулар, есептер, қиын есептер талқыланып, шешілу тҽсілдері тҥсіндіріліп 

кҿрсетілген. Сонымен қатар, тҥрлі мысалдарды, есептерді шешу ҥшін мақсаты мен шешу 

жолдары толық баяндалған. Жазылуы, рҽсімделуі жағынан естімейтін балалардың 

жҧмыстарына қойылатын талаптарға сай. Оқу-ҽдістемелік қҧралында естімейтін балаларға 

арналған математика бағдарламасына сай жаттығулар, логикалық тапсырмалар, ережелер, 

формулалар алынған. Ҽрбір тақырыптарда ҿз бетінше орындай алатын ҥй тапсырмалары 

берілген.  

Бҧл оқу-ҽдістемелік қҧралы естімейтін балаларға арналған, сонымен қатар бҧл 

қҧралды арнайы мектеп мҧғалімдері, тҽрбиешілер, ата-аналар жҽне жоғарғы оқу 

орындарының «Дефектология» факультетінің студенттері қолдануларына болады. 

 Жалпы «Математика - 5» оқу-ҽдістемелік қҧралы бойынша қорытынды жасай 

келсек, бҧл оқу-ҽдістемелік қҧралында ҿте қҧнды, мҽні бар, ойланарлық тақырыптар 

қарастырылған. 

Осы оқу-ҽдістемелік қҧралы сурдопедагогиканың негізгі принциптеріне сҽйкес 

қҧралған: тҥзету принциптеріне жҽне есту қабілеті бҧзылған оқушылардың қабілеттеріне 

қарай жекелей деңгейлік тапсырмалар берілген. 

Адамның ерекше қасиеттерінің бірі  - есепті дҧрыс шеше білу. Біздің мақсатымыз - 

ҽр тҥрлі  қиындықтағы есептерді дҧрыс шығара білуге ҥйрету. Біздің заманымыз ғылым 

мен техниканың қарқынды дамуымен ерекшеленеді. Сондықтан, ҽрбір мектеп 

оқушысының алдында тҧрған міндеті – қазіргі заманғы математикалық логиканың негізін 

тҥсіне білу, логикалық есептерді шеше білу. Математикалық логиканы білмейінше, оны 

ойдағыдай меңгеру қиын. Ҿйткені бҥгінгі кҥні ғылым мен техниканың қарыштап дамуы 

ол адамның ойлау қабілетінің ең ірі жетістіктері болып табылуда. 

Арнайы формуланы қолдануға келмейтін ҽрқайсысына ҿзінше талдау жасауды 

қажет ететін есептерді логикалық есептер дейміз. Логикалық есептердің саны да, шығару 

тҽсілдері де алуан тҥрлі. 

2016 жылы жарық кҿрген «Математикадан логикалық тапсырмалар» есептер мен 

тапсырмалар жинағымызда тапсырмаларды пайдалану мҧғалімге сабақты тҥрлендіруге, 

балалардың логикалық ойлау қабілетін дамытуға, балалардың назарын аударуға, жинақы 
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болуына, математика ғылымының ғажаптығын кҿрсетуге мҥмкіндік береді. Бҧл жинақ 

жҽне де, ата-аналарға балаларының математика білімін меңгеруіне кҿмек беруіне 

пайдасын тигізеді. 

Бҧл жинақта қҧлағы естімейтін балалардың логикалық ойлау қабілетін, жан-жақты 

болуын, назарын, есте сақтау қабілетін дамытуға бағытталған қызықты, ҽр тҥрлі 

бағыттағы тапсырмалар жинақталған. 

  Оқу-ҽдістемелік қҧралы мен логикалық тапсырмалар жинағы тиісті 

жаттығулармен, есептермен, практикалық тапсырмалармен, суреттермен қамтамасыз 

етілген.  

Ҿздігінен жҧмыс істеуді естімейтін оқушылардың сабақ ҥстіндегі жҧмыс тҥріне 

енгізу сабақтың қҧрылымына да, элементтеріне де ҽсерін тигізеді. 

Оқу ҥрдісінде «ҿзіндік жҧмыс» ҧғымын қҧрамдас екі бҿліктен тҧратын 

дидактикалық қҧбылыс ретінде қарастыруымызға болады. Бір жағынан ол – оқу 

жҧмысына қатысты тапсырма, яғни оқушы орындауға тиісті нҽрсе, оның іс-ҽрекет 

объектісі. Тапсырма оқушыға мҧғалім немесе оқу-ҽдістемелік қҧралдар арқылы беріледі. 

Екінші жағынан, ҿзіндік жҧмыс – мектеп оқушысының осыған дейін берілген білімді 

тереңдетуі мен кеңейтуіне мҥмкіндік беретін, тапсырманы орындау барысындағы оның 

ақыл-ой, ойлау жҽне шығармашылық пен елестете білу қабілеттерінің жемісі. Сҿз болып 

отырған жағдайлардың  қайсысында болмасын ҿзіндік жҧмыс баланың ойлау қабілетін 

арттыруға ҽсер етеді. 

Мектеп оқушыларының ҿз бетінше жҧмыстарын ҧйымдастырудың басты формасы 

– жҧмыстарды орындау, ептілік, іскерлік, шеберлік дағдысын дамыту. Бҧл ҥшін 

тҿмендегідей тиісті талаптарды орындауға тура келеді: 

1. Ҿз бетінше істелетін кез-келген жҧмыстың нақты мақсаты болу керек. Ҽрбір оқушы 

жҧмыстың орындалу тҽртібін жетік білу керек. 

2. Ҿз бетінше жҧмыс естімейтін оқушылардың бойындағы танымдық қабілетін, 

шығармашылық ойлау жҥйесін қалыптастыруға мҥмкіндік береді. 

3. Жҧмыстың мазмҧны оқушының қызығуын, талпынысын оята білуі тиіс. Яғни оның 

тілегі жҧмыстың соңына дейін бҽсеңдемейтіндей болуы керек. 

4. Ҿз бетінше жҧмысты оқушылар еңбек дағдылары мен ҽдістерін жетік игеріп тҥсетіндей 

етіп ҧйымдастыру қажет. 

 Сабақ барысында кҿзбен кҿру, дыбыстарды дҧрыс, анық айту, қолмен дактильдеу, 

жазу, тағы басқа сезім мҥшелері белсенді болуы тиіс. 

Ҿзіндік жҧмыс ҥрдісінде біз оқушыларға шамалары келетін тапсырмалар 

ҧсынамыз. Тапсырманың дҧрыстығын, оқушылардың оның мазмҧны мен нҽтижесін 

қаншалықты тҥсініп, меңгергенін анықтаймыз. Оқушылар тапсырманы алады, меңгерген 

білім қорына сҥйене отырып, оның мақсаты мен орындалу тҽсілдерін ойластырады жҽне 

ең маңыздысы, жҧмысты ҿздігінен орындауға тырысады. 

 Содан соң істелген жҧмыстың дҧрыстығын ҥнемі тексере отырып, тапсырманы 

бҿлімдері бойынша орындайды. Оқушылардың оқу ҽрекетінің жемісті болуы – оқу 

жҧмысының тҽсілдерін меңгеруге байланысты. 

 Ҿзіндік жҧмысты ҧйымдастырғанда, оқушылардың дара ерекшеліктерін ескеріп, 

соған қарай беретін тапсырмаларды ҿзгертіп отырғанды жҽне орындалған жҧмыстың 

жалпы қорытындысына ғана баға қоймай, сонымен қатар оқушы қалай жоспарлады, 

қандай тҽсілдер қолданып орындады, ҿзі қалай тексеріп отырды, осының бҽрін ескеріп, 

бағалаймыз. 

 Қорыта келе, естімейтін балаларға арналған оқу-ҽдістемелік қҧрал мен логикалық 

тапсырмалар жинағымыз нақты анықтамалар мен ҽсерлі суреттер, сызбалар мен 

формулалар арқылы берілгендіктен, естімейтін оқушыларымыз жинақтарда берілген 

есептер мен тапсырмаларды меңгеріп, қызығушылықпен ҿз бетінше орындауда. 
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Аннотация: В этой статье говорится о выходе в свет учебно-методического пособия и 

сборника задач на логическое мышление по математике для неслышащих школьников. В пособия 

авторы собрали задания на основыне темы: «Арифметические действия», «Единицы измерения», 

«Скорость. Время. Путь» и т.д., составленные в ходе многолетнего изучения ососбенностей и 

уровня усвояемости предмета математики неслышащими детьми. 

Abstract: This article deals with the publication of a textbook and a collection of problems on 

logical thinking in mathematics for hearing impaired students. In the manual, the authors collected tasks 

based on the following topics: ―Arithmetic operations‖, ―Units of measurement‖, ―Speed. Time. Path ‖, 

etc., compiled in the course of many years of study of the specialties and level of comprehensibility of the 

subject of mathematics by deaf children. 
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Тҥйін: Елбасының рухани  жаңғыру бағдарламасына сҥйеніп мумкіндігі шектеулі 

студенттердің бойында руханиятты жҽне рухани қҧндылықты арттыру.Рухани жаңару 

арқылы ҽлем мойындар табысты ел болып, жарқын болашаққа деген сенім мен ҥмітті 

ҥндестіру.Мҥмкіндіктері шектеулі балалармен жеке білім беру жҽне тҥзету−дамыту 

кезінде олардың бойында рухани қҧндылықпен арттыру. Ҽр жалпы білімді, тҽжірбиелі 

арнайы педагог студенттерге арнайы кҿмек кҿрсету мен мҧғалімдерге кеңес беру қызметін 

атқару жолында қҧндылықты дҽріптеп, оларды бойына сіңіру. Шектеулі балалардың 

қоғамда ҿз орынын табуға, дені сау балалар тҽрізді білім алуына мҥмкіндік жасау. Рухани 

қҧндылық арқылы  жас ерекшеліктерін ескере отырып, балаларды шешім қабылдай алуға, 

ҿзін-ҿзі қамтамасыз етуге, еңбекке, тҽртіп мҽдениетіне, ҧжымда еңбек ете алатындай 

деңгейге бейімдеу. 

Кілттік сӛздер: студент,  рухани жаңғыру, адамгершілік,  қҧндылық, тҽрбие. 

 

  Елбасы Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 

бағдарламалық мақаласы ел дамуының жарқын ҥлгісі мен нақты қадамдарын кҿрсететін 

келелі ой, салиқалы пікір, батыл шешімдерге қҧрылған маңызды қҧжат. Бҧл мақалада 

сананы жаңғырту, ҧлттық болмыстан, ҧлттық кодтан айырылып қалмай, оны ҽлемдік 

қҧндылықтармен ҥйлестіріп, Қазақстанның игілігіне жарату жолындағы мақсат-мҥдделер 

туралы ҿзекті мҽселе кҿтеріліп отыр. Онда ел Президенті Қазақстан ҥшін қайта тҥлеудің 

айырықша маңызды екі ҥдерісі – саяси реформа мен экономикалық жаңғыруды қолға ала 
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отырып, Біртҧтас Ҧлт болу ҥшін болашаққа қалай қадам басатынын жҽне бҧқаралық 

сананы қалай ҿзгертетіні жҿнінде алысты болжайтын кҿзқарастарымен бҿліседі. Мемлекет 

басшысы аталмыш жаңғырудың негізгі қызметі мен ерекшеліктеріне ой жҥгіртіп, бҧл 

жаңғырудың маңыздылығына тоқталады: «Жаңғыру атаулы бҧрынғыдай тарихи тҽжірибе 

мен ҧлттық дҽстҥрлерге шекеден қарамауға тиіс. Керісінше, замана сынынан сҥрінбей 

ҿткен озық дҽстҥрлерді табысты жаңғырудың маңызды алғышарттарына айналдыра білу 

қажет.  

    Елбасымыз тарихтың ҿткеніне кҿз жҥгіртіп, жаңа тарихи кезеңдерге жан-жақты 

баға бере отырып, рухани жаңғыру арқылы болашаққа деген ҿзінің парасатты пікірлері 

мен кҿзқарасын білдірді. «Екі дҽуір тҥйіскен ҿліара шақта Қазақстанға тҥбегейлі жаңғыру 

жҽне жаңа идеялар арқылы болашағын баянды ете тҥсудің теңдессіз тарихи мҥмкіндігі 

беріліп отыр. Мен барша қазақстандықтар, ҽсіресе, жас ҧрпақ жаңғыру жҿніндегі осынау 

ҧсыныстардың маңызын терең тҥсінеді деп сенемін. Жаңа жағдайда жаңғыруға деген ішкі 

ҧмтылыс – біздің дамуымыздың ең басты қағидасы», -деп ел келешегіне ҥміт артады [1]. 

Қазіргі жоғары білім берудің негізгі міндеті мамандарды даярлау сонымен қатар 

рухани қҧндылығын арттыру. Дҽстҥрлі тҥсінуде мамандарды даярлау ҥшін – нақты 

білімдерді игеру жеткіліксіз болып табылады, сонымен қатар болашақ маман бойында 

рухани қҧндылықты қалыптастыру, яғни дҽріптеу отыру қажет. Қазіргі кҥнде білім беру 

мекемелерінде бірінші орынға қажетті білімнен басқа, болашақ мамандардың ҽдіснамалық 

мҽдениетін қалыптастыру жҽне шығармашылық ойлауын мақсатты тҥрде дамыту керек, 

студенттерді ҿздігінен білім алуға ҥйрету, жаңа ғылыми, техникалық бастамалы пікірлерін 

рухани қҧндылықтар арқылы қалыптастыру [2]. 

Қазіргі таңда, еліміздегі мҥмкіншілігі шектеулі балалар санының кҿбеюі деңсаулық 

сақтау, білім жҽне ҽлеуметтік қорғау салаларының осы мҽселеге кҿңіл бҿлуін талап етіп 

отыр.Жылдан жылға мҥмкіншілігі шектеулі балаларға деген қоғамның кҿзқарасы ҿзгеріп, 

оларды қоғамның бір мҥшесі ретінде қарауға бет бҧрып келеді. Ҥкіметіміздің мҥмкіндігі 

шектеулі балаларға арналған кҿптеген кҿмектерінің ішінде ҥйде ҽлеуметтік кҿмек беру 

ерекше орын алады. Ҥйде ҽлеуметтік кҿмек беру барлық мҥгедек балаларға емес, олардың 

ішінде ҿз-ҿзіне қызмет етуі тҿмен, қозғалысы нашар, ҥйде оқитын, ҥйде тҽрбиеленетін 

жҽне ешқандай бағдарламамен оқуға жарамсыз балалар мен жасҿпірімдерге кҿрсетіледі. 

Осы орайда педагог-психологтың міндеті мҥмкіндігі шектеулі балалардың жан айқайын 

қоғамға жеткізу, яғни бала ағзасындағы ауытқулар мен бҿгеттердің себеп-салдарын 

анықтап, олардың отбасындағы қарым-қатынастарын жҽне ата-ана бала бойындағы рухани 

қҧндылығын дамытып, дені сау баламен араласауына жағдай туғызу болып табылады. 

Рухани қҧндылық арқылы  жас ерекшеліктерін ескере отырып, балаларды шешім 

қабылдай алуға, ҿзін-ҿзі қамтамасыз етуге, еңбекке, тҽртіп мҽдениетіне, ҧжымда еңбек ете 

алатындай деңгейге бейімдеу қажет. Қазіргі уақытта біріктірудің жетекші мезгілі ретінде 

жалпы тобында жетекшімен  қатар екінші арнайы педагогты қосу ерекше оқу орнын 

ҧйымдастыру қажет. Мҥмкіндіктері шектеулі балалармен рухани қҧндылық жҧмыс жеке 

білім беру жҽне тҥзету−дамыту бағдарламамен жҥргізіледі. Ҽр жалпы мектептерде білімді, 

тҽжірбиелі арнайы педагог балаларға арнайы кҿмек кҿрсету мен мҧғалімдерге кеңес беру 

қызметін атқарады. Осы атқарылып жатқан игі істердің барлығы мҥмкіндігі шектеулі 

балалардың қоғамда ҿз орынын табуға, дені сау балалар тҽрізді білім алуына мҥмкіндік 

жасайды [3]. 

     Қҧндылық – обьектінің жағымды немесе жағымсыз жақтарын білдіретін 

философиялық- социологиялық ҧғым.Философия тарихында қҧндылық кҿрінісінің 

заңдылықтары туралы тҥсінік 19 ғасырда пайда болды. Қҧндылықтар қоғам ҥшін ең 

маңызды деген ҽдеп-ғҧрыптардың, нормалар мен мағыналардың қызметін ҿзіне 

бағындыра отырып, оны реттейді. Мҽдениеттің қҧрамдас бҿлігі болуы себепті қҧндылық 

адамдардың ҿзін ҧстауын реттейді, олардың шынайы тҽртібін айқындайды.  

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B#cite_note-2
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https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%BD%D0%B4%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B#cite_note-2


«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

85 

 

 

Мҽдениет қҧндылықтары, тиісінше, материалдық жҽне рухани болып бҿлінеді. 

Қҧндылықтардың мазмҧны қоғамның мҽдени жетістіктерімен шарттастырылған. 

Қҧндылықтар ҽлемі, сҿздің кең мағынасында, мҽдениет ҽлемі деген сҿз. Ол адамның 

рухани қызмет аясы, оның санасының дҧрыстығын айғақтаушы, адамның рухани 

байлығының елшеуіші іспетті. Қҧндылықтарды мҥдделердің қарапайым жалғасы немесе 

бейнеленуі ретінде қарастыруға болмайды. Олар салыстырмалы ҿзінділікке ие [4]. 

   Рухани-адамгершілік қҧндылықтарды қалыптастыруда маңызды тҽрбиелік 

міндеттер: біріншіден, рухани-адамгершілік, руханилық, ҽсемдік, ақиқат, ізгілік, еркіндік, 

рахымшылдық, кешірімділік, тҽуелсіздік сияқты жалпыадамзаттық қҧндылықтардың 

ҿмірге еркін ене бастауы; екіншіден, жалпыадамзаттық қҧндылықтармен қатар, ҧлттың ҿз 

мҽдениетін меңгере отырып, ҽлемдік рухани ынтымақтастық рухта басқа ҧлттармен 

бейбітшілікті сақтау; ҥшіншіден, оқушылардың белсенді ҿмірлік позициясын, жан 

дҥниесін адами қҧндылықтар арқылы рухани-адамгершілік пен руханилықты берік 

орнықтыру.  

Ғалымдардың айтылғандарды топшылай отырып, біз рухани-адамгершілік 

қҧндылықты белгілі бір бағытты, мақсатты, жҥйелі ҧлттық кҿзқарасты, мінез-қҧлықтағы 

адамдық тҽртіп пен рухани дағдыны қалыптастыратын жҥйе деп тҥсіндіреміз. Яғни, 

рухани-адамгершілік қҧндылық – адамның ішкі жан–дҥние қасиетінің ҿлшемі адамның 

жақсылыққа ҧмтылуы, басқаларға жанашырлық білдіруі, айналадағы адамдарға 

қайырымдылығы, ҿмір сҥруге талпынысы, ҿмірді дҧрыс сҥру мҽселелері жайында ізденуі, 

ҿзін-ҿзі танып, ҿзін-ҿзі бағалап, сол арқылы дҥниені, ҽлемді тануы [5]. 

    Жалпы студенттерді рухани қҧндылықтар арқылы тҽрбие беру – рухани 

азғындықтан шығудың ең басты жолы. Осы орайда бҥгінгі таңдағы жоғары оқу 

орныдарында жҥргізілетін тҽрбиенің ҿзіндік  басты мақсаты да осында айқындалып, 

бағыты белгіленуі қажет. Сондықтан, қазіргі тҽуелсіз елімізде ғасырлар бойы 

халқымыздың ҧлттық санасынан орын алған адамгершілік қҧндылықтарды, яғни рухани 

қҧндылықтарды, ізгілік, қайырымдылық, адалдық, ҽділдік, қарым-қатынас сияқты 

қасиеттерді, қоғамда болып жатқан ҿзгерістерге байланыстырып, жеткіншек ҧрпақты 

тҽрбиелеудің қайнар бастауы деп қарастыруға болады. Яғни, «тҽрбиесіз қоғам, қоғамсыз 

тҽрбие ҿмір сҥрмейді» деген заңдылыққа сҥйене келе, ҿскелең ҧрпақтың бойына қоғам 

талабына сай адамгершілік қҧндылықтарды қалыптастыруды мақсат еткен тҽрбие процесі 

ғана уақытпен ҥндесіп, қоғам мен тҽрбиенің ҿзара байланысын тҥзеді [6].  

Қазіргі ғаламдық жаңартулар мен заманауи ҿзгерістер шеңберіндегі білім берудің 

мақсаты ҽлемдік сапа деңгейіндегі жаңа инновациялық білім кеңістігін кҧру жҽне жас 

ҧрпақты рухани қҧндылықтар негізінде адамгершілікке тҽрбиелеу болып табылады. 

Қоғамдық қажеттілік пен тарихи кезең жҥктеп отырған бҧл мақсаттың жҥзеге асырылуы 

білім алушылардың ҿзіндік ҧлттық санасы, азаматтық айқындамасы, интеллектуалдық ой-

ҿрісі, жауапкершілік сезімі, жалпы мҽдениеті жҽне шығармашылық қабілеттеріне 

байланысты екендігі сҿзсіз. Сол себепті бҥгінгі студенттердің рухани қҧндылықтарды 

бойына сіңіру арқылы ҿзін-ҿзі тануы, ҿзін-ҿзі дамытуы, ҿзін-ҿзі басқаруы жҽне ҿзін-ҿзі 

іске асыруы олардың басты қҧндылығы болып саналады. 

ХХІ ғасырдағы адамның руханилығы, оның шығармашылдығы, жаңалықтарға 

ашықтығы қоғамның негізгі қҧндылығы ретінде бағаланады. Жаңа ғасыр жастарының 

білім мен біліктілігін, дағдысы мен шеберлігін, адамгершілік қадір-қасиеттерін, 

дҥниетанымдық кҿзқарастарын, салауаттылық дағдыларын рухани-адамгершілік 

қҧндылықтар арқылы арттыру – ҥлкен қажеттілікболп табылады [7]. 

Жоғары оқу орындарында студенттердің ҿзін-ҿзі тануға жҽне шығармашылық ҿзін-

ҿзі жҥзеге асыруына қажетті қҧндылықтар жҥйесін ҧғындыру, ҽлемнің тҧтас бейнесін 

қалыптастыруға,  рухани қҧндылықтардың мҽнін тҥсінуге кҿмектесетін, ҿзін-ҿзі талдау, 

ҿзін-ҿзі тҽрбиелеу дағдыларын қалыптастыру жҽне білім алу арқылы ҿмірлік жағдаяттарда 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
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рухани қҧндылығын арттыру мҽселелері қарастырылады.  

Білім алушыларға: 

   адамның, оның ҿмірінің жҽне абыройы мен қадір-қасиетін, қҧқықтары мен 

бостандықтарының қҧндылықтарын, жалпы адамзаттық қҧндылықтарға жақындығын 

кҿрсетуді; 

   қоғамдағы ҿзінің орны жҽне неге арналғандығын, ҿзін-ҿзі мейлінше толық 

шығармашылық жҥзеге асыру қажеттілігін; 

 ҿмірдегі рухани-адамгершілік қҧндылығын (отбасы, махаббат, достық) терең 

ҥйретіп, олардың танымдық белсенділігін, адамгершілік сапаларын дамытуға негіз 

болады. 

Ҧлттық тҽрбиенің адамгершілік ҧстанымдары қоғам дамуының кең кҿлемдік, 

ҽлемдік мҽселесі ретінде қарастырылуда қазақ халқы тҽрбиесінің ҿне бойынан табылады. 

Студенттер  ҿзінің сана-сезімін, кҿзқарасын, рухани қҧндылығын ҥнемі білім мен еңбектің 

арқасында жетілдіріп отыруы керек. Студенттерді қҧндылықтар арқылы дамытуға, мҽдени 

дағдыларды игеруге, ҿз жауапкершілігін арттыруға жҽне ҽділдік жолымен жҥруге ҥйрету 

[8]. Қҧндылылық бір адамның басқа бір адамнан, бір тҧлғаның басқа бір тҧлғадан 

айырмашылығын, оның ешкімге ҧқсамайтынын, ҿзіне тҽн ерекшелігі бар екенін 

сипаттайды. Қҧндылықтар оның қоршаған дҥниеге қатысты ҧстанымдары мен қатынасын 

қалыптастыру, кҥрделі ҽрі ҿзгермелі ҽлемде бағыт-бағдарын айқындауға ҽсер 

етіп,адамның рухани ҽрекетінің саласы, тҧлғаның рухани байлығының ҿлшемін білдіретін, 

оның адамгершіліктік санасын білдіреді. Қҧндылықтар қоғам ҥшін ең маңызды деген 

ҽдет-ғҧрып, нормалар мен мағыналар қызметін ҿзіне бағындыра отырып, оны реттейді. 

Қазақ қоғамының ҿмір сҥру салтында қҧндылықтарды жоғары бағалау, жас ҧрпақты соған 

баулу дҽстҥрге айналған. Тҧлғаның рухани ҿлшемі адамгершілік қасиеттермен 

анықталады жҽне ол адам тҧлғасының даму-деңгейінің кҿрсеткіші болып табылады. 

Қҧндылықтар адамның рухани ҽрекет саласы, оның санасының (ҿзіндік санасының) 

жетілгендігінің, тҧлғалық қалыптасу-деңгейінің, рухани байлығының кҿрсеткіші болып 

табылады. Қҧндылық— адамға игілік ҽкелетін, оның бойында адамдық қасиеттерді 

қалыптастыратын, бақытқа бастайтын, студенттердің ілгерлей дамуына ықпал етеді. 

Рухани қҧндылық уақыт ҿткен сайын жарқырай береді, сан ғасырлар ҿтседе ҿзінің мҽні 

мен мағынасын жоғалтпайды. Рухани қҧндылық ҿмір мектебінің дҽрістері тҽрізді, онда 

бізге дейінгі адамзаттың маңдай алды ҿкілдерінің рухани ізденістері, ой-толғамдары, 

аңсаған армандары мен кҥңіренген кҥрсіністері кҿрініс табады. Студент ҿз мінез-қҧлқын, 

ҽрекетін басқа студенттердің қылықтарымен салыстыра отырып, ҿзінің кім екенін тҥсінеді, 

ҿзін-ҿзі тану қабілетіне жетеді. Қазақ қоғамының ҿмір сҥру салтында қҧндылықтарды 

жоғары бағалау, жас ҧрпақты соған баулу дҽстҥрге айналған. Тҧлғаның рухани ҿлшемі 

адамгершілік қасиеттері мен анықталады жҽне ол студент тҧлғасының даму-деңгейінің 

кҿрсеткіші болып табылады [9]. Руханилық — ізгі, ақылдың шешімі, ізгі жҥрек ҿмір ізгі 

сезім, жанашырлықтың саналы жҽне санадан тыс ҽрекеттерден кҿрінуі болса, Абайдың 

айтуынша «адамгершілік — махаббат пен ҽділдік, олар барлық нҽрседе болады жҽне 

шешіледі», яғни рухани қҧндылық — адамдарды адамгершілікке, білімге, еңбек пен 

имандылыққа, бір сҿзбен айтқанда жан дҥниелерінің сҧлулылығына тҽрбиелеу деген сҿз. 

Адамгершілік мінез негіздерінің астарында жалпы адамдық пен ҧлттық қҧндылықтар 

бірігіп, адамдардың рухани мҽдениетін жҥзеге асыратыны белгілі. Халықтың рухының 

асқақатауын, кемелдене бастағандығын оның барынша қоғамдағы рухани қҧндылықтарға 

мҽн беріп, маңыз беріп соларды жетілдіру, ҿркендету жолына тҥскенінен жҽне адамаралық 

қатынастағы терең адамгершілік принциптерді кҿкке кҿтере бастағанын, аңғаруға болады. 

Нағыз қазақи рухтың сипатын рухани жетілуімізден, адамгершілік принциптерін сонау 

балабақшадан бастап халқымыздың діліне енгізе берудің тҽсілдерін, іздеуіміз керек [10]. 
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Сонымен қатар келер ҧрпақтың болашағы ҥшін толыққанды жетілген тҧлға болып 

қалыптасуының маңызы ҿте зор. Студенттердің бойында ең маңызды деген моральдық 

нормалар, ҽдет-ғҧрып, адамгершілік, ар-ождан, адамға ізгілік ҽкелетін рухани 

қҧндылықтар жҽне адами қасиеттерге тҽрбиелеу алдыңғы қатар ҧрпақтың елшісінде деген 

ойға жетелейді. 
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Аннотация: Повышение духовности и духовных ценностей у студентов с 

ограниченными возможностями на основе программы духовного обновления Главы 

государства. Успех во всем мире благодаря духовному обновлению, гармонии и надежде 

на светлое будущее. Повышение духовных ценностей в их личностном развитии и 

коррекционном развитии у детей с ограниченными возможностями. Подчеркнуть и 

усвоить все ценности путем предоставления общих знаний, специальных услуг по 

адвокации и консультационных услуг для студентов. Сделайте так, чтобы дети с 

ограниченными возможностями могли найти свое место в обществе, например, здоровые 

дети. Принятие детей к принятию решений, самостоятельности, трудоустройству, 

дисциплине и умению работать в команде с учетом различий в возрасте через духовные 

ценности. 

Abstract: Enhancing spirituality and spiritual values of students with disabilities based 

on the program of spiritual renewal of the Head of State. Success worldwide thanks to spiritual 

renewal, harmony and hope for a bright future. Increase of spiritual values in their personal 

development and correctional development in children with disabilities. Underline and assimilate 

all values through the provision of general knowledge, special advocacy services and counseling 

services for students. Make it so that children with disabilities can find their place in society, for 

example, healthy children. Making children to make decisions, independence, employment, 

discipline and ability to work in a team, taking into account differences in age through spiritual 

value. 
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МҤМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАСТАУЫШ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫН 

ОҚЫТУДА АРТ-ТЕХНОЛОГИЯНЫ ҚОЛДАНУДЫҢ  ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

 

Тҥйін: Мақалада мҥмкіндігі шектеулі бастауыш сынып оқушыларын кҿркем 

еңбекке баулуда  оқытуда арт-технологияны қолданудың  ерекшеліктері жҿнінде 

мҽліметтер берілді. Инклюзивті білім беру проблемаларын ескере отырып, білім берудің 

бірінші сатысында оқушыларды тҽрбиелеу мен оқытуда кездесетін қиындықтарды алдын 

алу  мақсатында, оқытудың тиімді ҽдістері анықталды. Ҽсіресе психикалық дамуы 

тежелген балаларды оқыту, оқу іс-ҽрекетіне  қызықтыру мақсатында арт-технология 

ҽдістері, изотерапия, ойынтерапия арқылы оқушылардың кҿркем іс-ҽрекетке баулу 

мҥмкіндіктері қарастырылды. Кҿптеген психикалық жҽне кейбір физикалық ауытқулар 

баланы енжарлыққа, немқҧрайлылыққа ҽкелетін, қимыл қозғалысы нашар балалардың 

қимылын икемдеугае аранлған тапсырмалар берілді.  

Яғни, мҥмкіндігі шектеулі бастауыш сынып оқушыларын кҿркем еңбекке оқытуда 

арт-технологияны қолданудың  басты ерекшеліктері баланың эмоционалдық дамуына, 

эстетикалық сезімін арттыруға жҽне кҿркем қиялын ҧштауға, еңбекке икемділігін 

арттыруға  ҽсер етеміз. 

Кілттік сӛздер: мҥмкіндігі шектеулі, физикалық ауытқулар, кҿркем еңбек,  

инклюзивті білім беру, арт-технология ҽдістері. 

      

Мҥмкіндігі шектеулі балаларды оқыту  жҽне тҽрбиелеу  білім беру жҥйесінің 

бҿлінбес бір бҿлігі болып табылады. Бҧл орайда ҚР Ҥкіметінің  2011-2020 жылдарға 

арналған бағдарламасы  іске асырылуда. Мҧнда  білім саласы мамандарына арналған 

міндеттер барысында ақыл-ойы қалыпты дамитын балалармен қатар мҥмкіндігі шектеулі 

балалардың да білім алуына барлық жағдайды жасау керектігі жҥктелген.   

Қазақстан Республикасында ҽлемдік білім кеңістігіне кіру ҥшін Мемлекет 

тарапынан кҿптеген шаралар енгізіліп жатыр.  Бҥгінгі кҥні білім саласында ҿз шешімін 

таппай отырған мҽселелер жеткілікті . «Қазақстан республикасының 2011-2020 жылдары 

білім беру жҥйесін дамыту бағдарламасында» кҿрсетілгендей ҚР білім беру саясатының 

қҧзырлы міндеті – білім беру сапасын кҿтеру болып табылады. Басты міндеттердің бірі 

халықтың барлық сатыдағылары ҥшін сапалы білім алудың қолжетімдігін қамтамасыз 

етуді қарастырады.  Осы тҧжырымдардың барлығы мҥмкіндігі шектеулі балаларға да 

қатысты жҽне 2002 жылы жарық кҿрген «Кемтар балаларды ҽлеуметтік жҽне 

медициналық-педагогикалық тҥзету арқылы қолдау туралы» заңында бекітілген. Осы 

заңды жҥзеге асыру бағытында республикада ана тілінде оқытудың психологиялық жҽне 

педагогикалық теориясы мен практикасын дамытудың жағымды нышандары жасалуда [1, 

2].    

Инклюзивті білім беру жҥйесін дамытуда «Мҥгедектердің қҧқықтары туралы» 

Конвенция аясында инклюзивті білім беруді дамытудың ҧлттық жоспарын жасап, сапалы 

білім алуды қамтамасыз ету ҥшін қоғамдық институттардың тҽжірибесін ескере отырып, 

мҥмкіндігі шектеулі жандарды ҥздіксіз оқытудың тҧжырымдамасын жасау аса қажет 

болмақ. Мҥмкіндіктері шектеулі балалардың ҥйде білім алуын қамтамасыз ету, жай жҽне 

арнайы мектептерде оқуға мҥмкіндігі жоқ балаларды қашықтықтан оқытуға жағдай жасау 

мемлекеттің басты мақсаттарының бірі болып табылады. Осыған орай мҽселелерді шешу 

жолында ҽр мҧғалім бағдарламаға сай шағын электронды оқулықтар дайындап, ҥлгерімі 

тҿмен жҽне мҥмкіндігі шектеулі оқушылармен жеке жҧмыс тҥрлерін жҥргізгені жҿн. Ҽр 
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оқушының ҥлгермеу себебін анықтап, мҥгедек баланың диагнозына қарай жҧмыс 

жҥргізсе, оқушының білімге деген қҧлшынысы артып, ҿзіндік дарындылығы айқындалады 

деп ойлаймын.  Жаңаша білім берудің негізгі тҽжірибелік міндеттерін шешуде мектептегі 

жаңалықтармен дамуды, қолданылған ҽрекеттер мен қҧралдардың тиімділігін 

диагностикалау негізінде анықтауға болады. Осыған байланысты педагогтар ҿз қызметінің 

обьектісіне ҽлеуметтік психологиялық жҽне педагогикалық мінездеме беріп, танып, 

білумен зерттеу ҽдістерін меңгерулері керек . Ҽр оқушыға арналған жеке даму 

бағдарламасы олардың ҿзіндік дарындылығын ашып, ҿмірдегі ҿз орнын, ҿз мамандығын 

табуға кҿп кҿмек болар еді.   [5.14] 

«Ең бастысы мҥмкіндігі шектецулі балаларды сҽби кезінен бастап анықтап, 

олардың ортаға бейімделуіне жағдай жасауымыз керек. Сондықтан кҥндізгі шағын 

стационар да арнайы жҧмыс тобын қҧрып, ҽр баланың қабілет – қарымын анықтап, дҧрыс 

бағыт – бағдар беріп,  балалардың жастайынан жасық болып ҿсуіне жол бермеуіміз керек».  

Инклюзивті білім беруде  мҥмкіндігі шектеулі бастауыш сынып оқушыларына  арт-

технологиялық ҽдіс-тҽсілдерді қолдану, бала бойындағы  дарындылық жҽне  

шығармашылық қабілеттерін арттыруға мҥмкіндік туғызады.  Бала бойындағы қабілетті 

тану ең алдымен «қабілет» ҧғымының мҽнін терең тҥсініп алуды талап етеді. 

Философияда «қабілеттерді» тҧлғаның белгілі бір ҽрекетті орындауға жағдай жасайтын 

жеке ерекшеліктері, дей келе олар қоғамдық тарихи іс ҽрекеттердің нҽтижесінде 

қалыптасып, ҽрі қарай дамып отыратынын атап кҿрсетеді.   

Шығармашылық – жаңа нҽрсе ойлап табуға бағытталған қабілеттер деңгейі болып 

табылады. Бастауыш сынып  оқушыларының қабілеттері  екі тҥрлі ҽрекетте дамиды. 

Біріншіден – кез – келген бала адамзат баласының осы кезге дейінгі жинақталған 

тҽжірибесін меңгертуге бағытталған оқу ҽрекеті арқылы дамиды, білім, білік, дағдыны 

қабылдайды. Екіншіден – кез – келген оқушы шығармашылық ҽрекеттер орындау арқылы 

ҿзінің мҥмкіндіктерін дамытады.          Оқу ҽрекетінен  шығармашылық ҽрекеттің 

айырмашылығы ол баланың ҿзін ҿзі қалыптастыруына, ҿз идеясын жҥзеге асыруға 

бағытталған жаңа ҽдіс – тҽсілдер іздейді. Проблемены ҿзінше жаңаша шешуге талпыныс 

жасайды. Біздің ойымызша бастауыш класс оқушыларының кез – келгені шығармашылық 

тапсырмалар шешуді табыспен меңгере алады. Ол ҥшін мына тҿмендегі шарттар 

орындалуы тиіс. Біріншіден – баланың шығармашылық қабілеттерін дамыту ісін ерте 

бастан қолға алу. 

Жаңа білім беру тҧжырымдамасы оқытудағы жҥйелі-ҽрекеттік кҿзқарасты талап 

етеді. Заманауи сабақты инновациялық технологияларды енгізбестен елестету мҥмкін 

емес, ал педагогикалық оқыту ҥдерісінде жҥзден астам технология бар. Ҽр тҥрлі 

технологияларда мҧғалім оқушылардың жас ерекшеліктері мен  психологиялық 

ерекшеліктерін  ескере отырып, нақты, белгілі бір сыныпта білім беру жҽне тҽрбие 

міндеттерін жҥзеге  асыру мақсатында жҧмыс жасайды.  

Білім беру жҥйесінде бастауыш мектепте оқытудың тҿрт жылы-бҧл баланың 

кҿптеген ҽлеуетті мҥмкіндіктерін іске қосу уақыты. Бҧл мҥмкіндіктер кез-келген балалар 

табиғатында кездеседі. Қазіргі заманғы білім беру технологиялары кҿбінесе орта жҽне 

жоғары мектеп буынына бағытталған, бастауыш мектептің проблемаларын ескере отырып, 

білім берудің бірінші сатысында оқушыларды тҽрбиелеу мен оқытуда кездесетін 

қиындықтарды алдын алу себептері  туындайды.   Психикалық дамуы тежелген балаларды 

оқыту, оқу іс-ҽрекетіне  қызықтыру ҿте қиын. Кҿптеген психикалық жҽне кейбір 

физикалық ауытқулар баланы енжарлыққа, немқҧрайлылыққа ҽкеліп тірейді. Олардың 

мҥмкіншіліктері шектеліп, айналасымен белсенді  қарым-қатынасқа тҥсе алмай,  ҿзара іс-

қимыл ҽрекетін жҥзеге асыра алмай  жатады.  Нҽтижесінде ортаға бейімделу қабілеті де 

тҿмендейді. Бала ҿзіне деген сенімін жоғалтып, бойындағы қабілеттердің ашылуына 

шектеу қояды. «Арт-технология» бала бойындағы осы қорқынышты жоюға мҥмкіндік 
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беретін бірден-бір кҿмекші  қҧрал. 

Бала шығармашылықпен айналысқанда, ол ҿз эмоцияларын білдіреді , іс-ҽрекет 

барысында жаңа тҽсілдерді меңгеріп жҽне біртіндеп ҽлеммен қарым-қатынастың жаңа 

тҽсілдерін ойлап табады, яғни жоғалған қабілеттер қалпына келтіріледі. Бастауыш 

мектепте ҽр тҥрлі сабақтарда арт-технология элементтерін пайдалану оқытудың 

тҥсіндірмелі-иллюстрацияланған тҽсілінен баланың оқу іс-ҽрекетінің белсенді субъектісі 

болатын ҽрекет ету тҽсіліне кҿшуге мҥмкіндік береді. Арт-технологияның негізгі 

мақсаттары баланың  ҿзін-ҿзі  тани отырып ҽлемді тануы, жеке қабілетінің дамуы,  

баланың  ішкі жан дҥниесі  сыртқы шындыққа ықпалдасуы.  Ҿнер арқылы іс-ҽрекетті 

дамыта отырып,  бала жанын  емдеу табиғатпен байланысты. Ол адамның ішкі кҥш-

жігерін  айқындауға мҥмкіндік береді. 

 Педагогика мен психологияда қолданылатын арт-технологиялардың негізінде арт-

терапияның техникалары мен тҽсілдерін пайдалану жатыр. Алғаш рет "арт-терапия" 

термині А. Хиллмен 1938 жылы қолданылған. Қазіргі уақытта осы терминмен қатар, "арт-

терапевтік технологиялар", "шығармашылық терапия", "креативті терапия"атаулары 

қолданылады. Қазіргі уақытта арт-сабақтың ҥш нҧсқасы нақты белгіленді: жанр Заңы 

бойынша мҧғалім мен оқушылар ҽрекет ететін ҿнердің бір тҥрінде қҧрылған сабақ; 

мҧғалім қызметінің қҧралы ретінде ҿнер элементтерін қосу сабағы; оқушылардың 

танымдық іс-ҽрекетін ҧйымдастыру тҽсілі ретінде ҽртҥрлі жанрлар мен ҿнер тҥрлерінің 

жекелеген элементтерін пайдалану арқылы сабақ.  

Оқу сабақтарында қолданылатын арт-терапияның келесі тҥрлері бар: Изотерапия 

(сурет, мҥсіндеу) арт-терапияның ең кҿп таралған тҥрлерінің бірі болып табылады-бҧл 

ҽсер ету, бейнелеу қызметінің кҿмегімен тҥзету. Тапсырмалар мен жаттығулар жҥйесі 

бейнелік ойлау мен шығармашылық қиялдың дамуына; ҿмірлік жайлылық аймағын 

қалыптастыруға ықпал етеді; сезімдік-қимыл ҥйлесімін дамытады; сабақтар мен 

изотерапияны қолдану сезімдер мен ойларды зерттеуге, тҧлғааралық қарым-қатынас пен 

дағдыларды дамытуға, ҿзін-ҿзі бағалау мен ҿзіне сенімді нығайтуға жҽне арттыруға 

кҿмектеседі. Изотерапияны қолдану арқылы сабақтар ҿткізу кезінде келесі шарттарды 

сақтау қажет:  

- техника мен тҽсілдер қарапайымдылық жҽне тиімділік принципі бойынша 

таңдалуы тиіс;  

- сурет жасау процесі жҽне алынған нҽтиже қызықты жҽне тартымды болуы тиіс;  

 

- бейнелеу техникасы мен тҽсілдері дҽстҥрлі емес болуы тиіс (марания техникасы, 

штриховка, каракули, шыныдағы сурет, саусақпен сурет салу, қҧрғақ жапырақтармен 

сурет салу жҽне т.б.).  

Ойын терапиясы - ойын қолдану арқылы Кіші мектеп жасындағы балаларға 

психотерапиялық ҽсер ету ҽдісі. Қазіргі оқытуда ойын топтық жҧмыста қолданылады. 

Ойын топқа қатысушылар арасында жақын қарым-қатынас жасауға ықпал етеді, 

шиеленісті, алаңдаушылықты, айналадағылар алдындағы қорқынышты жояды, ҿзін-ҿзі 

бағалауды арттырады; қарым-қатынастың ҽр тҥрлі жағдайларында ҿзін тексеруге 

мҥмкіндік береді. Ойынның тҽн ерекшелігі-оның екі жақты болуы. Балалар ойынының 

қҧрылымы ойыншылардың рҿлдерін қҧрайды; заттарды ойын арқылы пайдалану - нақты 

заттарды ойынмен алмастыру; ойыншылардың арасындағы нақты қарым-қатынас. 

Дидактикалық ойындардың келесі тҥрлері белгілі: саяхат - ойындар, тапсырма - ойындар, 

болжам - ойындар, жҧмбақтар - ойындар, ҽңгіме - ойындар.                                                                                                

Оқытудың белсенді  тҽсілдерінің ішінде оқушылардың қызығушылығын 

арттырытын ойынның атқаратын ролі зор.  Кезінде А.В.Луначарский «ойын-белгілі 

дҽрежеде барлық адамзат мҽдениетінің негізі болып саналады» деп жазды» .Ойын, оқу, 

еңбек адамның негізгі іс-ҽрекеті. «Ойын»деген сҿздің ҿз мағынасын алсақ, тек еріккен, 
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еңбексіз жандар ермек сияқты елестейді. Ал шын мҽнінде  дҥние танымдық, білімділік 

мҽні бар, білім жарысындағы ойындар шығармашылық ҽрекеттерді керек етеді.                                                                                   

Дидактикалық ойындар- оқытудың білімділік, тҽрбиелік жҽне дамытушылық міндеттерін 

жҥзеге асыруға мҥмкіндік береді. Ойын оқушының оқуға, білім алуға деген оң кҿзқарасын 

қалыптастыруға кҿмектеседі. Мектеп практикасында қолданатын ойын технологиясы 

мазмҧны ҿтіліп жатырған оқу материалына сай болу керек.                                                                               

Ойын ҽрекетінің    негіізгі принциптері:      

1. Оқу мазмҧны мен мақсатының сай келуі 

2. Технологиясы  мен қҧрылымының қарапайымдылығы мен кҿрнекілігі  

3. Пайдалану жҥйелілігі  жҽне біртіндеп қиындалуы. 

4. Ойын ҽркектінің ҽртҥрлілігі 

5. Оқушының тҽуелсіздігі, ойын кезіндегі белсенділігі  

6. Қарым-қатынастың дамуы, ҿзара ҽсердің  жағымдылығы 

Дидактикалық ойындардың жіктелуінің бірнеше тҥрі бар. Тағы ескрте кететін жай: 

ойын қатысушылардың  қызығушылығын туғызу керек, қатысушылырдың жас ерекшелігі 

ескеріледі , оқу материалын меңгеруі еріксіз жағдайда жҥруі керек.                                                  

Іскерлік ойын- бҧл оқытудың ҧйымдастыру формасы, ол мҧғалімның басқаруымен, 

оқушылардың ҿзіндік ҧйымдастырушылығымен жоспарланған ойын сценарийі  арқылы 

мақсатты бағытының негізінде жҥзеге асырылады. Білім беру  тҽжірибесінде оқытудың 

ойын формасы оқытудың тҽжірибелік бағыттылығын мақсат тҧтатын ҽскерлік ойындар 

арқылы игерген білімдерін  шығармашылықта қолданады жҽне бекітеді. Оқу ҥрдісінде 

іскерлік ойындардың мына тҥрлері қолданылады:рольдік, операциялық, ҧйымдық іскерлік 

ойындар.                                                     Іскерлік ойындарының  негізгі педагогикалық мҽні 

мынада: оқушылардың  ақыл-ойын дамыту, ойлауды жандандыру, танымдық белсенділігін  

қалыптастыру, оқыту ҥрдісінде шығармашылық рух енгізу.   

3-сыныптың «Кҿркем еңбек» пҽнінің 7-сабағында «Қҧстарды аялайық» тақырыбын 

мҥмкіндігі шектеулі оқушыларға келесі тапсырмаларды беру арқылы олардың іс-ҽрекет 

қимылдары мен моторикасын жетілдіре тҥсеміз. Мысалы,Тапсырма 1.  Суретке қарап 

қарлығаш бейнесін салып ҥйрен. 

 

Дененің негізгі 

бҿліктерін сыз 

 

Қарлығаштың дене пішімін 

сомда  

Қанаттың негізгі бҿлшектерін 

сыз 
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Дайын бейне 

Дайын бейнені боя  

 Тапсырма 2.  Мінекей, қарлығаш бейнесін суреттеуді ҥйрендің, енді осы      бейнені 

ермексазбен бедерлеп ҥйрен 

 

1.Қара тҥсті ермексазды 

шымшып алып, саусақтар 

арасында домалақтап ал. 

Біркелкі майда домалақ 

ермексазды алдын-ала 

кҿптеп дайында. 

 
2. Қарлығаш  бейнеленген 

сызық бойымен 

ермексазды тізбектей 

жапсырмала 

3.Негізгі сызықтарды 

толықтырып жапсырмала. 

Қанат бҿлшектерін жіңішкелеп 

созылған ермексазбен 

ерекшелеуіңе болады, 

 

4.Тҧмсығын қызыл, бауырын ақ, басы мен арқа тҧсын 

сҧр тҥсті ермексазбен жапсырмала. 

 

 

 

 

 

Мҥмкіндігі шектеулі бастауыш сынып оқушыларын оқытуда арт-технологияны 

қолданудың  ерекшеліктері баланың эмоционалдық дамуы, қысылуды тҥсіру, сезімге жҽне 

кҿркем қиялға ҥйрету - бҧл ойын, қиял, шығарма арқылы ҿтетін жол. Театрландырылған 

ойындар, сабақта ҽртҥрлі театрлық тҽсілдерді қолдану педагогикалық процестің 

қатысушысы болатын баланың белсенді қатысуына арналған. Оқушылардың қызметін 

жандандыру ҥшін ертегі-сабақ, саяхат - сабақ, байқау-сабақ, тергеу - сабақ, ойын – сабақ 

сияқты сюжеттік сабақтар жҥргізіледі. Осы ойын тобының кҿмегімен балалар ҥлгі немесе 

нҧсқау бойынша іс-қимыл жасайды. Осындай ойындар барысында оқушылар қарапайым 

ҧғымдармен танысады, шотты, оқуды, жазуды, сызуды, бейнелеуді меңгереді. Ойындардың 

бҧл тобында келесі тапсырмаларды қолдануға болады: ертегі кейіпкеріне бейне  

қҧрастыруға, сҿз ойлап табуға, дыбыстардың ҥйлесімділігін  анықтауға, сандық ҿрнектерді 

қҧрастыруға, іс-ҽрекет тҽртібін анықтауға, тҥс ҥйлесімділігін анықтауға  осы сияқты 

фигураны салуға мҥмкіндік алады. 
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Аннотация: В статье приводятся сведения об особенностях использования арт-

технологий в обучении искусству учеников младших классов с ограниченными 

возможностями. Учитывая проблемы инклюзивного образования, были определены 

эффективные методы обучения с целью предотвращения трудностей, возникающих при 

воспитании и обучении учащихся на первом этапе обучения. Целью мероприятия было 

изучение художественной деятельности студентов с помощью художественно-

технологических методов, изотрофии и игровой терапии, в частности с целью обучения 

детей с умственной отсталостью. Многие психические и физические нарушения были 

назначены для корректировки поведения детей с укачиванием, что приводит к 

неэффективности, пренебрежению и пренебрежению.  

То есть основными особенностями использования арт-технологии в 

художественном творчестве учащихся начальной школы с ограниченными возможностями 

являются влияние эмоционального развития ребенка, эстетических чувств и 

художественного воображения, а также повышение гибкости работы. 

Abstract: The article provides information about the features of the use of art 

technologies in teaching art to students of lower grades with disabilities. Taking into account the 

problems of inclusive education, effective teaching methods were identified in order to prevent 

difficulties arising in the upbringing and training of students in the first stage of education. The 

purpose of the event was to study the artistic activities of students with the help of artistic and 

technological methods, isotrophy and play therapy, in particular with the aim of educating 

children with mental retardation.  

Many mental and physical disorders have been prescribed to adjust the behavior of 

children with motion sickness, which leads to inefficiency, neglect and neglect. That is, the main 

features of the use of art technology in artistic creativity of primary school students with 

disabilities are the influence of the emotional development of the child, aesthetic feelings and 

artistic imagination, as well as increased flexibility of work. 
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ПОДГОТОВКА ЛИЦ С ОВЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ  

СПЕЦИАЛИСТАМИ В ДСО 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы подготовки конкурентоспособных 

высокопрофессиональных специалистов, соответствующие требованиям современного рынка 

труда. В подготовке специалистов необходимо обязательное участие работодателей. Пока 

единственным способом вазимосвязи образования с предприятием остается дуальная система 

обучения. Рациональное использование трудовых ресурсов и включение в производственную 

деятельность лиц с ограниченными возможностями здоровья должны представлять экономический 

и социальный интерес для государства. Включение лиц с ОВЗ в трудовую деятельность как 

специалиста конкурентоспособного дает возможность формировать у данной социальной группы 

новые позитивные, социально-направленные жизненные ориентации и ценности. 

Ключевые слова: подготовка специалистов, дуальная система, лица с ОВЗ, трудовая 

деятельность, конкурентоспособный 

 

Актуальность исследования обусловлена тем, что современный мир ставит перед 

образованием глобальные задачи, решение которых способствует развитию экономики 

страны. В XXI веке потребность в технических специалистах растет. Обществу всегда 

нужны конкурентоспособные высокопрофессиональные специалисты, соответствующие 

требованиям современного рынка труда и профессионалы, владеющие новыми 

компетенциями и способностями. Экономическое развитие страны во многом зависит от 

квалифицированных специалистов.   

В связи с этим, целью данной статьи является проблема подготовки лиц с 

ограниченными возможностями здоровья конкурентоспособными специалистами, 

рациональное использование лиц с ОВЗ как трудовых ресурсов страны,  включение их в 

производственную и трудовую деятельность. Для достижения поставленной цели 

использовались теоретические методы исследования – информационный поиск, изучение 

интернет-сайтов, сравнительно-сопоставительный психолого-педагогических источников, 

обобщение научного материала.  

Материалы статьи могут быть использованы педагогами, работниками 

организаций образования по подготовке и переподготовке кадров.  

Быстроразвивающемуся обществу и бизнес-структуре нужны подготовленные 

кадры, которые владеют необходимыми компетенциями для выполнения своей функции. В 

подготовке высококвалифицированных и  конкурентоспособных кадров пока 

единственным способом вазимосвязи образования с предприятием остается дуальная 

система обучения. Дуальная система обучения получила мировое признание как наиболее 

распространенная и признанная форма подготовки кадров. 

Компетентностный подход, который все больше набирает обороты, предполагают 

изменения всей парадигмы профессионального образования, особенно в сторону 

дуального образования. Известно, что основоположником системы дуального образования 

считается Германия. С 2013 года Германское общество по международному 

сотрудничеству GIZ оказывает консультации по созданию казахстанской модели дуального 

профессионального образования.   

Впервые термин  «дуальная система» был использован  в 60-х годах ХХ века. 

Дуальная система отвечает интересам всех участвующих в ней сторон — предприятий, 

работников, государства. Для предприятия – возможность подготовить для себя кадры, 
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экономия на расходах по поиску и подбору работников, их переучивании и адаптации. Для 

молодых людей дуальное обучение — путь к самостоятельности и адаптация к взрослой 

жизни. 

На сегодняшний день во многих странах мира используется дуальная система 

подготовки специалистов. В Казахстане дуальное обучение стала внедряться с 2012 года. 

За эти годы создана нормативно-правовая база дуального обучения.  

1.В Закон «Об образовании» внесены изменения и дополнения (пп. 32-1  ст. 1); 

2.Принята «Государственная программа развития образования в Республике 

Казахстан  на 2011-2020 гг»; 

3. В новый Трудовой Кодекс Республики  Казахстан внесены понятия «дуальное 

обучение», «договор о дуальном обучении» (гл. 9) и новая 119 статья «Дуальное 

обучение».  

Выявлено, что по дуальной системе обучения в Казахстане готовят по десяти 

наиболее приоритетным отраслям. Обучающийся более половины обучения проводит 

непосредственно на предприятии, работает и получает стипендию. После завершения 

учебы предприятие уже выступает в роли работодателя. И это является основным 

отличием дуальной системы от традиционного обучения. 

В  связи с изменениями, которые произошли в обществе, система подготовки 

кадров изменилась. В настоящий момент действуют следующие образовательные 

структуры: высшие учебные заведения, колледжи,  профильные курсы, учебные центры. 

На сегодняшний день в 824 колледжах ведется подготовка кадров по 246 специальностям 

и 703 квалификациям. Внедренный в 2018 году новый стандарт, основанный на 

компетентностный подход, позволяет изменять содержание программы до 80% при 

дуальном обучении. Новый стандарт предусматривает подготовку способных к 

самореализации, мобильных, легко адаптируемых в современных рыночных условиях 

специалистов. 

В обществе всегда были и есть люди с различными нарушениями здоровья 

(нарушение речи, нарушение слуха, нарушение зрения, нарушение интеллекта, задержка 

психического развития, нарушение опорно-двигательного аппарата, эмоционально-

волевые нарушения, психические нарушения и др.). Согласно «Статистическому учету 

детей с особыми образовательными потребностями в Республике Казахстан» в 2018 году 

количество детей с особыми образовательными потребностями достигло 5 623 300 

человек.   

Государство должно быть заинтересовано в рациональном использовании лиц с 

ОВЗ как трудовых ресурсов страны. Это подразумевает включение их в производственную 

и трудовую деятельность. Не так давно лица с ограниченными возможностями здоровья в 

основном вели образ социального иждивенчества. Включение лиц с ОВЗ в трудовую 

деятельность даст им возможность интегрироваться в современное общество и поднять их 

социальную роль. 

В Казахстане подготовку будущих специалистов из числа лиц с особыми 

образовательными потребностями ведут 178 колледжей с контингентом около 3 тысяч 

человек. Определено, что разработаны «Типовые учебные планы технического и 

профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями слуха» по 

специальностям: Швейное производство и моделирование одежды, Вычислительная 

техника и программное обеспечение (по видам), Штукатур-маляр, Дизайн, 

Информационные системы, Парикмахерское искусство и декоративная косметика, 

Массажист.   

В колледже легкой промышленности и сервиса города Шымкент успешно 

реализуется дуальная система обучения и готовят специалиста среднего звена, изначально 

ориентированного на производство. В колледже по дуальной системе обучения наряду с 
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обычными студентами в специальных группах обучаются студенты с ограниченной 

возможностью здоровья, в частности имеющие проблемы со слухом (глухие, 

слабослышащие и слышащие с помощью слухового аппарата).   

Проведенный нами анализ показал эффективность дуальной системы в обучении 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Компетентностный подход в 

профессиональном образовании подтолкнул к практике модульного построения программ 

по подготовке будущих специалистов. Модуль должен способствовать формированию 

профессиональных компетенций.  

Изучение мировых тенденций развития технического и профессионального образо-

вания показало, что модульные образовательные программы обеспечивают 

преемственность ступеней и уровней образования, соответствие квалификации 

требованиям рынка труда.  Результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что 

содержание подготовки будущих специалистов должно формироваться на основе 

государственных образовательных стандартов. На данный момент подготовка будущих 

специалистов должна рассматриваться в рамках процесса непрерывного 

профессионального образования.  
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Тҥйін: Мақалада қазіргі еңбек нарығының талаптарына сҽйкес келетін бҽсекеге қабілетті, 

біліктілігі  жоғары мамандарды даярлау мҽселелері қарастырылады. Мамандарды дайындауға 

жҧмыс берушілердің қатысуы міндетті. Ҽзірше білім саласын кҽсіпорынмен ҿзара 

байланыстыратын жалғыз жол дуальды оқыту жҥйесі болып табылады. Еңбек ресурстарын 

ҧтымды пайдалану жҽне денсаулығына қатысты мҥмкіндіктері шектеулі тҧлғаларды ҿндірістік 

қызметке тарту мемлекет ҥшін экономикалық жҽне ҽлеуметтік қызығушылық білдіруі тиіс. 

Мҥмкіндіктері шектеулі тҧлғаларды еңбек қызметіне бҽсекеге қабілетті маман ретінде қосу осы 

ҽлеуметтік топта жаңа позитивті, ҽлеуметтік ҿмірлік бағдарлары мен қҧндылықтарын 

қалыптастыруға мҥмкіндік береді. 

Abstract: The article deals with the issues of training competitive highly professional specialists 

that meet the requirements of the modern labor market. The training of specialists requires the mandatory 

participation of employers. For the time being, the dual system of education remains the only way to 

ensure the communication of education with an enterprise. The rational use of labor resources and the 

inclusion in the production of persons with disabilities should be of economic and social interest to the 

state. The inclusion of persons with disabilities in labor activities as competitive specialists provides an 

opportunity to form new positive, socially-oriented life orientations and values for a given social group. 
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ИППОТЕРАПИЯ МҤМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ ТҦЛҒАЛАРДЫ ЕМДЕУ ЖӘНЕ 

ОҢАЛТУ ТӘСІЛІ РЕТІНДЕ  

 
 Тҥйін: Мақалада жануарларды қолдану арқылы емдеу, оның ішінде иппотерапия тҽсілі 

қарастырылады. Мҥмкіндігі шектеулі тҧлғаларды оңалту мен емдеу барысында иппотерапияның 

алатын орны ерекше. Атқа міну бҧлшық еттерді нығайтуға жҽне қалыпына келтіруге кҿмектеседі, 

ҿйткені ат жҥрісімен бірге қозғала отырып, аттан қҧлап қалмау ҥшін тепе-теңдікті сақтауға, екі 

қолымен жҽне екі аяғымен тҥрлі қозғалыстар жасауға мҽжбҥр болады. Иппотерапия - мҥмкіндігі 

шектеулі тҧлғаларды оңалтудың кешенді инновациялық кҿпфункционалды ҽдісі. 

 Кілттік сӛздер: мҥмкіндігі шектеулі тҧлғалар, оңалту, емдеу, иппотерапия, емдеу тҽсілі 

 

 Қазіргі таңда мҥмкіндігі шектеулі тҧлғаларды емдеу жҽне оңалту мақсатында арнайы 

ҥйретілген жануарларды, жануарлар суреттерін, жануарлар туралы фильмдер мен 

ҽңгімелерді қолдану кеңінен дамып келеді.      

Емдеудің бҧл тҥрі ежелден бастау алады. Адамдардың кҿңіл-кҥйіне жануарлардың 

жағымды ҽсер ететіні бҧрыннан белгілі болған. Белгілі дереккҿздердегі мҽліметтерге 

сҥйенсек, қоршаған табиғаттың адам денсаулығына ҽсерін ең алғаш Гиппократ байқап, 

атқа мінудің емдік пайдасы туралы айтқан. Сондай-ақ ежелгі грек емшілері адамдарға 

тҥрлі ауруларды жеңуге иттердің кҿмектесетін қабілетін пайдаланса, мысырлықтар 

жануарларды емдеуге мысықтарды, ал ҥнділік емшілер қҧстың ҽнін тыңдауды қолданды.     

Жануарларды емдік мақсатта қолдану арнайы бағытталмаған (ҥй жағдайында 

адам мен жануардың ҿзара ҽрекеті) жҽне бағытталған (арнайы ҧйымдастырылып, 

бағытталған ҽрекет) болып бҿлінеді. 

Жануарлармен емдеудің фелинотерапия, канистерапия, иппотерапия, 

дельфинотерапия, апитерапия,  жыланмен емдеу, гирудотерапия, аквариумотерапия 

тҥрлері қолданылады.  

Осы мақалада жануарлармен емдеудің ішінде иппотерапия тҥрін қарастырамыз, 

себебі қазақ халқы ҥшін жылқы малының орны ерекше бҿлек. «Иппотерапия» гректің 

«hippos» сҿзінен аударғанда «жылқы» деген мағына береді, яғни жылқы арқылы емдеуді 

білдіреді. Ертеден бері адамдар атқа міну адам денсаулығына жақсы ҽсер ететінін жҽне 

белсенді ҧзақ ҿмір сҥруге ықпал ететінін білді.  

Қазақ халқы тҿрт тҥліктің ішінде жылқы малын жоғары бағалайды, себебі 

кҿшпенділер ҿмірінде жылқы малының тигізер кҿмегі зор болған. Ҧзақ ара қашықтыққа 

кҿшкенде, соғыс кезінде туған жерін қорғауда жылқыны қолданған. Қазақ атқаратын 

қызметіне қарай жылқы малын ҿте қатты бағалайды.   

Жылқы - қазақтың кҽделі, бағалы, қасиетті қазынасы. «Арыстан - аң патшасы, 

жылқы - мал патшасы»,  «Ер қанаты - ат», «Жігіттің сорлысын, аттың жолдысы 

теңестіреді» дейді халық мақалы. Қазақтар сҥйікті балаларын «қҧлыным», «қҧлыншағым» 

деп атаған.  

Қазақ халқы адамды жылқы тҥлігіне теңеп,   мінез-қҧлық, бітім-болмыс, жан 

дҥниесінің айқындаушысына айналдырып алған. Жылқы қазақтың ҧлттық сана-сезім, 

рухани болмыс, тҧрмыс-салт, ҽдет-ғҧрып, мҽдениет пен ҿнерінің тҧтас бір айырылмас 

бҿлігіне айналып кеткен.  

Жылқы малына қатысты мҽліметтер жеткілікті. Жылқының адамға келтіретін 

пайдасы туралы мҽліметтерге сҥйенсек, жылқы адамды қауіптен қорғайды. Адамды бҥйі 
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шаққанда уды қайтару ҥшін жылқыны қатты терлетіп, ер-тоқымының астына сіңген терді 

суға жуып, ішкізеді. Далада тҥнеген жолаушы ер-тоқымды тҿсеніп жатса, иісінен 

шошынған  жылан жоламайтын кҿрінеді. Аттың терін жыланның аузына тамызса, ол тіл 

тартпай ҿледі деген де мҽлімет бар. Жылқы етін кептіріп, отқа қақтап жесе, іштің ҿтуі 

тоқтайды. Жылқы сҥйегін кҥйдіріп, талқандап, сірке суына араластырып, тазға немесе 

денедегі жараларға жағады. Жылқы еті жҥрек, қан-тамыр ауруларын, бҥйректі,  буын 

сҥйектерінің сырқырауын, зат алмасу процесін емдейді. Сынықшылар сынған сҥйекті салу 

ҥшін жылқының майын пайдаланады. Жылқының қымызы қырық ауруға ем, еті ҿте дҽмді.  

Айта берсек, жылқы малының адам ҿміріне келтірер пайдасы зор. Алайда біз жылқы 

малын мҥмкіндігі шектеулі тҧлғаларды емдеу жҽне оңалту мақсатында қолдану мҽселесін 

сҿз етпекшіміз. 

Қазіргі таңда мҥмкіндігі шектеулі тҧлғаларды емдеу мен оңалтудың инновациялық 

ҽдістерінің бірі иппотерапия болып табылады. Иппотерапиямен емдеу кҿптеген сырқатқа 

шипа: тірек-қимыл аппараттарының бҧзуылы, сҿйлеу жҥйесінің бҧзылуы, психиканың 

баяу дамуы, Даун синдромы, аутизм, остеохондроз, атеросклероз, бас сҥйек жарақаты, 

полимиелит, простатит, склероз, артроз, қҧяң, омыртқаның 1-2 деңгейде майысуы, жҥрек-

қантамыр аурулары, тіпті девианттық ҽрекеттер.  

Иппотерапияны дҥние жҥзінде 1950 жылдардан бастап психикалық жҽне 

неврологиялық ауруларға қолдана бастады. Қазақстанда 1990 жылдардан бастап 

қолданылады.  

Иппотерапия - мҥмкіндігі шектеулі тҧлғаларды оңалтудың кешенді 

кҿпфункционалды ҽдісі, мҥмкіндігі шектеулі тҧлғаларды арнайы ҽдістемені қолдану 

арқылы атқа отырғызу арқылы емдеу. Нҽтижесінде арурудың теріс ҽсеріне қарсы тҧруға, 

науқастың дене белсенділігін дамытуға, бҧзылған функцияларды қалпына келтіруге, 

жоғалған дағдыларды жақсартуға, жаңа дағдыларды қалыптастыруға немесе жоғалған 

дағдыларды қалпына келтіруге жағдай жасайды. Иппотерапия дене жҥктемесінің тепе-

теңдігі мен тиімділігін дҽрігердің тікелей бақылауына, қажет болған жағдайда тҥзетуге, 

науқастың дене белсенділігін біртіндеп арттыруға, емдік гимнастиканы тҥрлендіруге, 

массаж ретінде қолдануына мҥмкіндік береді.  

Мҥмкіндігі шектеулі тҧлғаларды емдеу мен оңалтуда тренажердің атқарар ролі зор. 

Ат ҥстіндегі серуен баланың эмоционалдық кҿңіл-кҥйіне де ҽсер етеді. Ат ҥстінне бала 

ҽлемге жоғарыдан қарайды, ҿз-ҿзіне деген сенімдігі артады. Жақсы кҿңіл-кҥй мен сенім 

емнің нҽтижелі болуына ықпал етеді.   

Атқа міну бҧлшық еттердің барлық топтарын нығайтуға жҽне қалыптастыруға, 

белсенді жҽне белсенді емес қозғалысын қалпына келтіруге жҽне жақсартуға кҿмектеседі, 

ҿйткені ат жҥрісімен бірге қозғала отырып, аттан қҧлап қалмау ҥшін тепе-теңдікті сақтап 

қалу қажет. Атқа мінгенде салт атты екі қолымен жҽне екі аяғымен тҥрлі қозғалыстар 

жасауға мҽжбҥр болады. Ал жылқы табиғи тренажер болып табылады. Ат ҥстіндегі серуен 

адам денесіне минутына жҥздеген қозғалыс импульсін береді. Жылқының адым 

алшақтығы адамдікімен бірдей. Жылқы қозғалысы, жҥрісі адам денесіндегі мыңдаған 

нҥктелерге ҽсер етеді, адам ағзасына тербелмелі импульс беріледі. Қозғалыс барысында 

рефлекторлық деңгейде бҧлшық еттің барлық топтары іске қосылады. Ҧсақ моторикасы 

дамиды, кҥрделі жҽне дҽл қозғалыстардың қалыптасуына ықпал етеді. Атқа мінгенде есту-

моторлы жҽне кҿру-моторлы координациясы дамиды. Атқа міну адам ағзасына 

бірқалыпты ҽсер етіп, қозғалыс аппаратының физикалық жағдайын қалпына келтіруге 

жҽне жақсартуға мҥмкіндік береді. Сондай-ақ мҥмкіндігі шектеулі тҧлғаларды 

психологиялық оңалтуда нақты психологиялық-педагогикалық міндеттерді шешуге ықпал 

етеді.   

Сонымен қатар науқастың дене белсенділігін дамытуға, қозғалыс координациясы 

мен кеңістіктік бағдарды жақсартуға, ҿзін-ҿзі бағалау деңгейін, ҿз мҥмкіндіктері мен ҿз 
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ҽлеуетін арттыруға ықпал етеді. Атқа отырғанда, бҧлшық еттер ғана емес, барлық 

органдар жҧмыс жҧмсайды. Қозғалыстар мен кеңістіктік бағдарларды ҥйлестіруі 

жақсарады.  

Жылқының дене температурасы адам температурасына қарағанда жоғары болады. 

Атқа мінгенде адам қорқыныш сезімін басып, ерік-жігерін жҧмылдыруға мҽжбҥр болады, 

психоэмоциялық жағдайы жақсарады, тҧлғаның ҿзін-ҿзі бағалау деңгейі артады. Сонымен 

қатар тҧлғалық қарым-қатынасты ҥйлестіреді, қорқынышты, толқуды жҽне агрессияны 

басады. Жалғыздық пен оқшаулану сезімін жоюға кҿмектеседі. 

Атқа мінгенде мҥмкіндігі шектеулі тҧлға мҥгедектікке қатысты ешқандай 

қҧрылғыларды пайдаланбайды. Атқа міну барысында мҥгедек тҧлғалардың 

коммуникативтік қасиеттері жақсарады, бірлескен қызмет есебінен мҥгедектердің қоғамға 

кірігуіне ықпал етеді, кедергілерді жеңуіне кҿмектесіп, олардың мҥмкіндіктерін кеңейтеді. 

Мҥмкіндігі шектеулі тҧлғаларды иппотерапия арқылы емдеуде дҽрігердің, арнайы 

маманның пікірлерін есепке ала отырып, емдеу мақсаттары мен міндеттерін алдын ала 

анықтаған дҧрыс. Емдеу ҽдістерін, емдеу бағдарламасын іріктеп, сабақтарды ҿткізу 

кҿлемін мен жиілігі кҿрсеткен жҿн.   
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 Аннотация: В статье рассматриваются методы лечения с использованием животных, в том 

числе иппотерапии. Особое место в процессе реабилитации и лечения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья занимает иппотерапия. Верховая езда помогает укрепить и восстановить 

мышцы, так как, двигаясь вместе с конным ходом, заставляет сохранять равновесие, чтобы не 

упасть с коня, делать различные движения обеими руками и двумя ногами. Иппотерапия-

комплексный инновационный многофункциональный метод реабилитации лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Abstract: The article considers methods of treatment using animals, including hippotherapy. The 

hippotherapy takes special place in the process of rehabilitation and treatment of persons with disabilities. 

The riding helps to strengthen and restore muscles, as moving along with the equestrian move, forces to 

keep balance, so as not to fall from a horse, to make different movements with both hands and two legs. 

The hippotherapy is a comprehensive, innovative, multi-functional method for rehabilitation of persons 

with disabilities. 
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ИНКЛЮЗИВТІ СЫНЫП БІЛІМГЕРЛЕРІН ТІГІН ІСІНЕ ҤЙРЕТУДІҢ 

ФУНКЦИОНАЛДЫҚ - ҚҦРЫЛЫМДЫҚ МОДЕЛІ 

 

Тҥйін: Бҥгінгі таңда мемлекет тарапынан мҥгедектер ҥшін кҿптеген бағдарламалар 

жасақталып, жҧмыстар жҥріп жатыр. Ҽлемдік медицина туа бітті, ауыр дертке шалдыққан 

балалардың қҧлан-таза айығып кетпесе де, оларды ортаға бейімдеуге болатынын алға 

тартады. Мҥмкіндігі шектеулі жандар - қоғамның ажырамас бӛлігі. Инклюзивті 

оқытуда білімгерлерді білім беру ҥрдісіне  енгізуде  жҽне ҽлеуметтік бейімделуде 

жынысына, шығу тегіне, дініне қарамай балаларды айыратын кедергілерді жоюда ата-

аналарды белсенділікке шақырып, балалардың ҽлеуметтік қажеттіліктерін арнайы қолдау, 

қоршаған ортаның  балаларды жас ерекшеліктеріне бейімделуіне жағдай қалыптастыру, 

яғни жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді саясат.  

Кілттік сӛздер: қҧрылымдық, ҥйрету, қоғам, мақсат, дҽстҥрлі оқыту, пҽндік  

қҧзіреттілік, модель , байланыс, ҥлгі 

 

 Қазақстандық білім беруді модернизациялау тҧжырымдамасы жҽне қазіргі ҿмірдің 

шарттары тҥлекке жоғары талаптар қояды. Тҽуелсіз ҿмірге кіруге дайын болу ҥшін сізге 

қажет білімнің багажын, кҽсіби даярлықты, бейімделуді, адамдармен қарым-қатынасын 

дҧрыс қалыптастыруды, мҥмкіндіктерге сҽйкес ҿмірлік перспективаға ие болуды, икемді 

ҿзін-ҿзі қамтамасыз етуге дайын болуды, дҽстҥрлі емес шешімдер. Қабылдауда  мҥмкіндігі 

шектеулі тҧлғалар осы қасиеттерін дамытуда қиындықтар туындайды. Мҥмкіндігі 

шектеулі бар адам, азамат ретінде, қоғамның басқа мҥшелерінен жҧмыс істеуге тең 

қҧқылы.Бірақ оның жҧмыс қабілеттерін дамытуға оған ерекше кҿмек қажет [1]. 

Адам қажеттеліктерінің бҽрі  арқылы қанағаттандырылады. Еңбек адам тіршілігіне 

бірінші  қажеттілік. Сондықтан, қоғамдағы тҽлім-тҽрбиенің ҿзекті мҽселесі адамы еңбек 

ету қажеттілігіне баулу. Жастарды еңбекке психологиялывқ тҧрғыдан даярлау-жалпы 

гуманистік тҽрбиенің тҥпкі мақсаты. Еңбек адамның іс-ҽрекетінің негізгі тҥрі жҽне барлық 

материалдық игіліктерді ҿндірудің қайнар кҿзі. Адамды танып білу ҥшін оның қоғам 

мҥшесі ретінде қандай істерді тындыра алдатындығымен танысу керек.Кеелешектегі 

мақсатына жету ҥшін ықласты, ынталы болу, оғған ҧмтылу жеке адамның бағыт бағдарын 

білдіреді.   

Жҧмыспен қамту мҽселесі ҽсіресе ҿткір, ҿйткені интеллекттің тҿмендеуіне 

қосымша, студенттер, ҽдетте, невропсихиатриялық, физикалық жҽне соматикалық 

асқынулармен байланысты. Кейінгі жҧмыспен қамтудағы қиындықтар бірқатар басқа 

факторларға байланысты: 

- оқытудан кҽсіптік еңбек саласына кҿшу кезіндегі дайындықтың психологиялық 

болмауы; 

- ҿмірлік перспективаның айқын болмауы, оның себептерінің бірі - ҽлеуметтік 

тҧрақсыздық сезімі; 

- ҿз қабілеттерін жҽне қабілеттерін бағалау қабілетінің жеткіліксіздігі мен ҿзін-ҿзі 

бағалаудың жеткіліксіздігі; 

- ҿндіріс микроклиматының адамға ықпалын жҽне белгілі бір кҽсіптік 

қиындықтарды жеңудің дҧрыс еместігін ескере алмау жҽне т.б. Осылайша, 

шешілмегендердің кҽсіби интеграцияға кедергі келтіретін бірқатар маңызды 

проблемалары барденсаулығы шектеулі [2] 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80#cite_note-1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80#cite_note-1
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Бҧл проблеманы шешуде функционалды рҿл атқаруы мҥмкін, ол ҿзінің жеке 

психологиялық сипаттамалары мен мҥмкіндіктерін мамандық талаптарымен 

байланыстыра отырып, ҿзін-ҿзі таныстыру дағдыларын дамытуға жҽне ҿзіне деген 

сенімділікті дамытуға кҿмектесетін функционалдық - қҧрылымдық білім беру моделімен 

жҥзеге асырылуы мҥмкін. табысқа жету ҥшін қажетті ҽлеуметтік жҽне мінез-қҧлықкҽсіби 

бейімделу.Заманауи ҿндіріс жағдайында жҧмысшы еңбек процесінде психикалық 

белсенділіктің ҥлесі едҽуір артады, стереотиптік шешімдер шеңберіне сҽйкес келмейтін 

міндеттер саны артады. Бҧл стереотиптік шешімдер шеңберінде жҧмыс істеу қабілеті, 

яғни зияткерлік мҥгедектігі бар жҧмысшылардың негізгі кемшілігі. 

Ҿнеркҽсіптік оқытуды ҧйымдастырудың негізгі міндеттері - жағдай жасаузаманауи 

мамандықтар ҽлеміне бағдарлану, іс жҥзіндегі іс-ҽрекеттер ерекшеліктерімен таныстыру, 

тҥлектердің кейінгі тҽуелсіз ҿміріне қосымша дағдыларды алу. Кҽсіптік-техникалық білім 

беру бағдарламалары сҽйкес жҥзеге асырылады.[3] 

 Бағыттар: тігінші, аяқ киім жҿндеуге арналған аяқ киім, шаштараз, тігінші (жҥн 

ҿнімдерін жасау). Білім мазмҧны мен формасы студенттердің білімін кеңейтуге ғана емес, 

ең алдымен кҽсіптік ҥлгілерді ҧйымдастыруға, студенттерді мамандық таңдау бойынша 

ҿзін-ҿзі анықтауға ықпал етеді. «Жасҿспірімдерді оңалту орталығында» оқу ҥдерісі 

қолайлы болып табыладымикроклимат, бір уақытта жасҿспірімдерге зиянсыз 

интеллектпен жаттығулар жасалады. 

 Ҽрбір оқыту профилі теориялық материалды жҽне практикалық жҧмысты 

зерделеуді қамтиды, бҧл уақыттың кҿп бҿлігін алады. 

Тренинг қорытынды аттестациямен аяқталады, біліктілік тағайындауымен 

белгіленген ҥлгідегі сертификаттың берілуімен аяқталады.Ҿнеркҽсіптік дайындық 

бойынша аудиториядағы практикалық жҧмыс пайдалы мақсатқа ие жҽне коммерциялық 

ҿнімдерге сапалы ҿнімге ие ҿнімдерді жасауға бағытталған. Мҧндай жҧмыс қызығушылық 

тудырадыжалпы жҧмысқа оң кҿзқарас қалыптастырады. Сыныптаҿнеркҽсіптік дайындық 

студенттері ҿнімнің атын, қабылдау ақысын, оқу жҧмысының мазмҧнын, стандартты 

уақытты, бағалар мен ескертулерді жазатын кҥнделіктерді сақтайды. Кҥнделікті іс-

ҽрекетті жоспарлау, уақыт нормаларының орындалуын белгілеу,оң немесе теріс бағалаулар 

тҽртіпті арттырады, жауапкершілікті сезінеді жҽне қол жеткізген нҽтижелеріңізді кҿруге 

мҥмкіндік береді.[4] 

 Кҽсіптік оқыту сабақтарында ҿнімнің сапасына ерекше кҿңіл бҿлінеді. Бҧл 

ҥшін студенттің іс-ҽрекетін ҧйымдастырудың ҽртҥрлі формалары кеңінен қолданылады: 

фронтал, ҧжымдық (микро топтар), жҧптасып жҧмыс істеу, оқытудың мақсаты жалпы 

болғанда, бірақ ҽрқайсысы дербес жҧмыс жасайды, олардың ҽрқайсысы ҿз орнында. 

Білім беру моделін қҧру қажеттілігі студенттердің   қҧзыреттілігін  анықтаумен  

айқындалды. Бҧл модель ҧсынуға кҿмектеседі жҥзеге асырудың жҽне қалыптастырудың 

тҧтастық қҧзыреттілік, оның қҧрылымы, ҿзара байланысы жҽне оның элементтерінің 

ҿзара ҽрекеттесуі болып  табылады. Модельдеудің мақсаты студенттердің пҽндік қҧзыретін 

тиімді тҥрде қалыптастыру бойынша идеяларды кҿрсету.  

Зерттеу барсында инклюзивті сынып білімгерлерін тігін ісіне ҥйретудің 

функционалды қҧрылымдық моделі (Сурет 1) ҧсындық.  Бҧл модель пҽндік білім беру 

жҥйесіндегі студенттер қҧзыреттілікті қалыптастыруды қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, 

модельдің басты элементі - мақсат. Ҧсынылған модельдің мақсаты субъектіні 

қалыптасуының жоғары деңгейіне жету болып табылады. Қҧзыреттілік, соның ішінде ішкі 

ҧмтылыс студенттің білім беру мекемесінде, яғни колледждерде  ҿзін-ҿзі жҥзеге асыруға 

барынша қол жеткізудегі іс-шараларды ҧйысмдастыру.  Колледждегі инклюзивті сынып 

білімгерлерін тігін ісіне қҧзыреттілігін қалыптастыруға мҥмкіндік береді оқу іс-

ҽрекеттерінің қажеттіліктеріне байланысты ақпаратты толыққанды білім алу  жҽне сапалы 

игертуге бпағытталады. [5] 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80#cite_note-1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80#cite_note-1
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  Мақсат - зерттеудің негізгі компоненті бҧл процесс оның тҧтастығын қамтамасыз 

етеді. Бҧл жағдайда мақсаты – оқытушынының кҽсіби қҧзыреттілігін арттырудың негізгі 

қҧзыреттіліг кҽсіби білім беру. Мақсатқа жету ҥшін қажет келесі міндеттерді шешуге 

болады:  

- Білім беру ҥдерісінде қызығушылық-ты  қалыптас-тыру  жҽне ынталандыр;  

- студенттердің пҽндік қҧзіреттіліктерін қалыптастыру деңгейін арттыру 

мҥмкіндіктерін зерттеу; 

- кҽсіби қалыптастыру барысын дамыту пҽндік қҧзыреттілікті игеру;  

 

- студенттердің қызығушылығын арттыратын оқыту нысандары мен ҽдістерін 

анықтау[8].  

  Студенттердің пҽндік қҧзыреттіліктерін қалыптастырудың ҽдіснамалық негізі 

мынадай қҧзыреттілікке ие болады: қҧзыреттілік, жҥйелік қызмет жҽне тҧлғалық бағыт. 

Модель жасаған кезде тҿмендегілер атап ҿтілді. принциптері:  

- тҧтастық қағидаты студенттерді қалыптастыру ҽлемнің тҧтас кҿзқарасы; 

 - мақсатты белгілеу қағидаты студенттердің мақсаттарының ҿзін-ҿзі анықтауы жҽне 

оларды оқытуға сҽйкес тҥзету; 

 - циклдік қағидасы оқыту циклдік таңба ҿндіріс қағидаты оқу ҥрдісінің қазіргі 

заманғы қҧралдарды пайдалану.  

Модельдің келесі элементттері  - студенттердің пҽндік қҧзыреттіліктерін тиімді 

қалыптастыруға ықпал ететін педагогикалық шарттар:  

1) ҥнемі шығармашылық ізденістер мен жеке тҧлғаларды ынталандыратын пҽндік 

білім беру ортасын қҧру студенттің дамуы мен оқытушы мен студент  арасындағы  ортақ 

ҿзара ҽрекеттесуден қалыптасады оқу ҥрдісінде қолайлы жағдай  жасау жҽне сыныпта 

қолайлы психологиялық атмосфера қҧру; 

2) оқыту мазмҧнын таңдау, пҽндік қҧзыреттілікті қалыптастыру деңгейі студенттер 

(ҧсынылатын оқу материалы болуы керек) жасы, психологиялық, зияткерлік студенттердің 

дҽстҥрлі, тілдік жҽне сҿйлеу ерекшеліктері).  

3) білім деңгейінің динамикасын зерттеу, білімгерлердің пҽндік қҧзыреттілігін 

қалыптастыру. 

 Осы педагогикалық жағдайды жҥзеге асыру тҽжірибеде оқыған пҽн бойынша 

студенттердің білімі мен іскерліктерін қалыптастыру нҽтижесінде олардың пҽндік 

қҧзыреттілік деңгейін арттырады. [6] 

Модель элементтерінің ҿзара байланысы жҥйе элементтерінің тиімді жҧмыс істеуі 

мен ҿзара іс-қимылын қолдайтын педагогикалық жағдайлар жиынтығымен қамтамасыз 

етіледі.  

Модельдің келесі элементі ретінде студенттердің пҽндік қҧзыреттіліктерін 

қалыптастыру ҽдістері болып табылады: 

- талқылау - студенттердің оқу жҧмысы туралы пікір алмасуы. 

- ҽңгіме,онда арнайы қалыптасқан сҧрақтар мҽселесін шешуге бағытталған жаңа 

білімдерді тереңірек меңгеруге, тақырыптың мазмҧнын  толық қабылдауға мҥмкіндік 

береді. 

- тапсырма – білімгерлердің дағдысын қалыптстыруға бағытталған  тапсырмаларды  

орындау. 

- ойын ҽдісі (мысалы: мазмҧнды беру, ҽр тҥрлі кейіпкерлер атынан жҧмыс істеу; 

жҧмыстың мазмҧнын қою жҽне т.б.); 

- жоба ҽдісі (презентациялар, баяндамалар / рефераттар)  жҽне т.б.) студенттердің 

тҽуелсіз білім мен дағдыларды игеу болып табыды.  Біз ҽзірлеген модельде пҽндік 

қҧзыреттілікті қалыптастырудың жоғарыда аталған ҽдістерін қолданады. 

Модельде, оқу ҥрдісін ҧйымдастырудың мынадвй тҥрлері: 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D0%BB%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80#cite_note-1
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«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

103 

 

 

- сабақ (оқу ҥдерісін ҧйымдастырудың негізгі тҥрі). Дҽріс жҽне практикалық 

сбақтармен қатар зертханалық сабақтар. Теория мен практика ҿзара ҽрекеттеседі, яғни 

студенттердің тігін ісіне дағдысын қалыптасуына ҽсер етеді. 

- пікірталас сабағы (оқушылардың белсенділігі мен ой-ҿрісін, пікір-таласқа немесе 

тақырып бойынша дау-дамайларды ҿз бетімен шешуге  ҽсер  етеді);  

- сҧхбат сабағы (бҧл студенттердің бір нҽтижеге, мақсатқа жетуі керек сабақтың 

арнайы тҥрі);  

- сабақтан тыс іс-шаралар (сабақтан тыс уақытта білімгерлерге оқу, материалды 

кҿрсету мҥмкін тҽуелсіз практикалық қызметтегі қҧзыреттілік, оларды жеке ҿздігінен 

дамыту ҽдісі ретінде жҥзеге асыру арқылы пҽндік қҧзыреттілікгін қалыптастырамыз.  
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қазіргі заманғы қҧралдарын пайдалану).  
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Сурет 1 - Инклюзивті сынып білімгерлерін тігін ісіне ҥйретудің функционалды 

қҧрылымдық моделі 

- рҿлдік ойындар (бҧл мамандықтың тҥрі белгілі бір меңгеруді немесе біріктіруді 

білдіреді ойындар тҥріндегі тақырыптар (сҧрақтарға ауызша жауаптар, сҧрақтарға 

жазбаша жауаптар жҽне т.б.); 

 - элективті пҽн ендіру  арқылы кҽсіби қҧзыреттілігін дамыту;  

- ғылыми-практикалық конференция (бҧл бір оқу ҥрдісін ҧйымдастырудың 

формасы, студент ҿз жҧмыстарын талқылайды). 

Осылайша, оқу бір мезгілде мақсат пен қҧрал ретінде ҽрекет етеді. Білім берудің  

ҿзіндік  қҧрылымын ҥлгісін қҧруға мҥмкіндік берді  оның қҧрамдас бҿліктерінің 

ҽрқайсысының мазмҧнын кҿрсетеді.  Студенттердің пҽндік қҧзіреттіліктерін 

қалыптастырудың ҽзірленген моделін іске асыру ҥшін педагогикалық жағдайдың, дамудың 

кешені мҧғалім мен студенттердің оқу нҽтижелерін жҥйелі мониторингілеуді жҽне 

бағалауды қамтамасыз ету, студенттің жеке тҧлғаның жағымды мотивациясыр оқыту 

профилі теориялық материалды жҽне практикалық жҧмысты зерделеуді қамтиды, бҧл 

уақыттың кҿп бҿлігін алады.  

Тренинг қорытынды аттестациямен аяқталады, біліктілік тағайындауымен 

белгіленген ҥлгідегі сертификаттың берілуімен аяқталады.Ҿнеркҽсіптік дайындық 

бойынша аудиториядағы практикалық жҧмыс пайдалы мақсатқа ие жҽне коммерциялық 

ҿнімдерге сапалы ҿнімге ие ҿнімдерді жасауға бағытталған. Мҧндай жҧмыс қызығушылық 

тудырады жалпы жҧмысқа оң кҿзқарас қалыптастырады. [7] 

Бҧл  проблеманы  шешуде функционалды рҿл атқаруы мҥмкін, ол ҿзінің жеке 

психологиялық сипаттамалары мен мҥмкіндіктерін мамандық талаптарымен 

байланыстыра отырып, ҿзін-ҿзі таныстыру дағдыларын дамытуға жҽне ҿзіне деген 

сенімділікті дамытуға кҿмектесетін функционалдық - қҧрылымдық білім беру моделімен 

жҥзеге асырылуы мҥмкін. табысқа жету ҥшін қажетті ҽлеуметтік жҽне мінез-қҧлықкҽсіби 

бейімдеу.  

Инклюзивті оқыту- барлық балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында  мектеп 

жҽне мектепке ҿміріне белсене қатысуға мҥмкіндік береді. Инклюзивті оқыту – болашақ 

мамандардың оқушылардың тең қҧқығын анықтайды жҽне ҧжым іс-ҽрекетіне қатысуға 

мҥмкіндік береді.  

Инклюзивті білім беру балалардың оқу ҥрдісіндегі  қажеттіліктерін 

қанағаттандырып, оқыту мен сабақ берудің жаңа бағытын ҿңдеуге талпынады. Егер 

инклюзивті оқытудың оқыту мен сабақ беруге енгізілген ҿзгерістері тиімді болса, онда 

ерекше қажеттіліктері бар балалардың жағдйын да ҿзгереді. [8]Инклюзивті білім беруді 

ашқан мектептерде оқыған балалар адам қҧқығы туралы білім алуға мҥмкіндік алады. 

Қорыта айтқанда, «Бәріне  бірдей мҥмкіндік», «Сапалы білім - барлығы ҥшін» деген 

ҧстанымды қолдау, қазіргі таңда әрбір тҧлғаға саналы тәрбие,сапалы білім беру 

арқылы нақты кәсіп,   иесі ретінде қалыптастыруға әсер етеміз. 
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Аннотация: На сегодняшний день для инвалидов государством разработаны и 

реализуются разные программы. Мировая медицина предполагает, что врожденная 

анестезия может быть адаптирована для тех, у кого были серьезные заболевания, даже 

если они не зажили. Люди с ограниченными возможностямиздоровья являются 

неотъемлемой частью общества. Инклюзивное образование включает в себя полное 

включение детей в общеобразовательный процесс и специальную поддержку 

коррекционных, педагогических и социальных потребностей детей, чтобы побудить 

родителей активно участвовать в социальной адаптации, устранить барьеры на пути к 

детству, независимо от пола, происхождения или религии, а также создать условия для 

адаптации детей к обществу. Качество образования поддерживается эффективной 

политикой. 

 Abstract:  Today, many government programs for people with disabilities have been 

developed and are being implemented. World medicine suggests that congenital anesthesia can 

be adapted for those who have had serious illnesses, even if they have not healed. People with 

disabilities are an integral part of society. Inclusive education includes the full inclusion of 

children in the general education process and special support for the correctional, pedagogical 

and social needs of children to encourage parents to actively participate in social adaptation, 

remove barriers to childhood, regardless of gender, origin or religion, and create conditions to 

adapt children to age. The quality of education is supported by effective policie. 
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ьатематика жҽне информатика пҽндерінің ІІ санатты мҧғалімі, 

Шымкент қаласы  білім басқармасының  «Есту  қабілеті  бҧзылған  балаларға  арналған    

№1 арнайы  мектеп-интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Шымкент, Қазақстан 

МАТЕМАТИКА САБАҒЫНДА ЕСТУ ҚАБІЛЕТІ БҦЗЫЛҒАН ОҚУШЫЛАРДЫҢ 

ЛОГИКАЛЫҚ ОЙЛАУ ЖӘНЕ ҦСАҚ ҚОЛ МОТОРИКАСЫН ДАМЫТУ 

 
Тҥйін: Бҧл мақалада есту қабілеті зақымдалған балалардың ҿмір сҥру сапасын жақсартуға 

болатын ҽдіс – тҽсілдер қарастырылған. Естімейтін балалардың физиологиясы мен ҧсақ  қол 

моторикасын   арттыру, математика сабағында есту қабілеті бҧзылған балалардың логикалық ойлау 

жҽне ҧсақ қол моторикасын дамыту жолдары, сонымен қатар есептер мен мысалдарды  қол 

моторикасын  пайдаланып шешу  жолдары  кҿрсетілген.  Естімейтін балалардың қол моторикасын 

дамытуда  кҥтілетін нҽтиже қарастырылған.  

Кілттік сӛздер: есту қабілеті зақымдалған балалар, қол моторика, математика, есептер. 

 

«Ҽр естімейтін баланың сҿйлеген сҿзі, оның кҿңіл кҥйін білдіріп тҧруы қажет». 

Л. С. Выготский 

 

 Қоғамның қазіргі заманғы дамуында, ҿсіп келе жатқан ҧрпақты оқыту 

мен тҽрбиелеудің гуманистік бағытына кҿп кҿңіл бҿлінеді. Есту 

қабілеті зақымдалған балалардың ҿмір сҥру сапасын жақсарту, интеграциялау 
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мен ҽлеуметтендірудің қажеттілігі осы балаларға психологиялық-педагогикалық кҿмек 

кҿрсету мҽселесі ҿзекті бола бастады. Бҥгінде ҧсақ қол моторикасын дамытуда 

жаңашыл ҽдістерді пайдалану мҥмкіндігі ҿте кҿп. Қазіргі заманға сай адамның жаңа 

қиялы, жаңашыл идеялары, бастамалары болады. «Педагогикадағы жаңашылдық» - 

жаңа ҽдіс-тҽсілдерді қолданудың ҥрдісі болып табылады. 

Ҧсақ қол моторикасы термині саусақтар қозғалысы жҽне қолдың буындарын 

ҥйлестіру дегенді білдіреді. Адамның бас миында саусақ қимылына жҽне сҿйлеуге жауап 

беретін орталықтар ҿте жақын орналасқан. Яғни ҧсақ моторикаға стимул жасау арқылы  

біз сҿйлеу жҽне қабылдау ҽрекетінің белсенділігін арттырамыз. Сонымен қатар «қол мен 

кҿздің» тепе-теңдігін де ҧмытпауымыз қажет, себебі қолдың ҧсақ қозғалысы кҿздің 

бақылауымен жҥзеге асады. Бала қозғалысы қоршаған ортадағы  заттарды танып білу 

барысында қалыптасады.  

 Ҧсақ моториканың қимылдары мен қолдың икемдігі бас миының қҧрылымының 

даму деңгейін кҿрсетеді. Осыдан келіп қол қимылдарын басқара білу туады.  

Бас миы мен ҧсақ қол моторикасының ҿзара байланысы бас миының қабығы 

ҽрқайсысы бір денеге жауапты бірнеше бҿліктен тҧрады. Бас миының қабығында 

қозғалыстық сипатты анықтайтын бҿлік бар. Бас миы қабығының ҥштен бір бҿлігі қол 

мойнының қозғалыстық қабілетімен байланысты жҽне мидың сҿйлеу зонасы бір – біріне 

ҿте жақын орналасқан. Сондықтан егер баланың саусағы нашар дамыған болса, ол 

баланың сҿйлеу қабілетіне ҽсер етеді. Осыған байланысты ғалымдар қол мойнының 

буынын артикуляциялық аппарат сияқты «сҿйлеу органы» деп те атайды. 

Бала тілін дамыту ҥшін сҿйлеу органы ғана емес сондай –ақ, ҧсақ қол моторикасын 

да дамыту қажет.Сухомлинский айтқандай: «Қабілет бастауы мен балалар дарыны – 

саусақ ҧштарында. Содан шығармашылық ойдың бастаулары пайда болады. Бала 

қолының қозғалысында еңбек қҧралына деген сенімділік пен тапқырлық орын алса, 

қиындық туындайды, ол ҥшін бала ойының шығармашылық анықтық қабілетінің ҿзара 

ҽрекеттестігі қажет. Балада қаншалықты шығармашылық қабілет болса, бала соншалықты 

ақылды келеді».  

Кҿптеген жаңашыл зерттеушілер ҧсақ моториканы дамытуға байланысты саусақ 

моторикасын дамытуға саусақ ойындарын, саусақ ойындарын сипаттауды, сергіту 

сҽттерін, ойын-ертегілер пайдалануды ҧсынады. Т.А. Ткаченко сергіту сҽтіне жаттығу 

енгізу бас миының сҿйлеу зонасының қимылын белсендіреді, ол баланың сҿйлеу тілін 

тҥзетуге мҥмкіндік береді деп тҧжырым жасаған. В.В.Цвынтарный ҧсақ қол моторикасын 

дамытуға есептеу таяқшалар мен сіріңкемен жҧмыстар жасатудың ҽсері мол деген 

кҿзқарас білдіреді. 

Негізінде баланың логикалық ойлау қабілеті дегеніміз - қарапайым математиканың 

алғашқы ҧғымдарын меңгеруден басталады десек қателеспейміз. Балалардың логикалық 

ойлау дағдылары ҽсіресе математика сабағында арта тҥседі. Балалардың логикалық ойлау 

қабілетін дамытуда қарапайым математика  ҧғымдарын ойын арқылы ҥйретудің, заттарды 

ҽр тҥрлі геометриялық пішіндерден қҧрастырудың, ауызша есеп шығарудың, кҿру арқылы 

салыстырудың, қиялдаудың, жҧмбақтар жаттаудың маңызы ҿте зор. Ҿйткені жасырын 

тҧрған ойдың нені меңзеп тҧрғанын ойлап табу баланың ми қыртыстарының жҧмысын 

шыңдайды. Яғни, логикалық ойлау сезімін қалыптастырады. Ҧсақ моториканы пайдалана 

отырып, ойын барысында берілген тапсырмаларды шешуде балалардың ақыл-ойын 

дамытады.  

Міне, осыдан баланың логикалық ойлау, қиялдау қабілеті шыңдалады, дамиды. 

Логикалық ойлаудың қисындылығы олардың шындыққа сай келуінде. Логикалық 

тҧжырым теориясының ең алғаш грек философы Аристотель негізін қалаған.   Қызықты 

математиканы оқытудың ҽрбір кезеңінде балалардың бағдарламалық материалды оқып 

ҥйренгендей қабылдауға терең де берік білімдеріне, іс-ҽрекеттеріне жҽне дағдыларына, 
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сонымен бірге, қызықты математиканы оқытудағы қызығушылығын дамытуға да 

байланысты болады. 

 Естімейтін балалардың қабілеттері бірдей емес. Олардың ішінде математиканы 

сҥйіп оқитын, оған деген ынтасы зор балалар да бар. Оларды жеңіл, біріңғай тапсырмалар 

орындау жалықтырады. Балалардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту, білім алуға 

деген қҧмарлықтарын арттыру белгілі бір ережені меңгеретін жаттығуларды орындағанда 

оларға қиынырақ тапсырмалар, міндетті емес тапсырмалар берілуі қажет.  Мысалы, 

логикалық жаттығулар - бҧл тапсырмалар балалардан тек қана математикадан білімін 

емес, кҥнделікті ҿмірде кездесетін ҽртҥрлі жағдайға байланысты білімді талап ететін 

тапсырмалар. 

Есту  қабілеті тҿмен балалармен  қолдың ҧсақ моторикасын дамыту мақсатымен 

кҥнделікті саусаққа арналған ойындарын ойнап тҧрған жҿн. Бҧл туралы  алғашқы бастау 

сонау  IX – X ғасырларда Қытайда  саусақпен істейтін жҧмыстардың адамға пайдасы зор  

екені  анықталып, оған кҿп кҿңіл бҿлінген. 

 Логикалық ойындар баланың психикасында сапалы ҿзгерістер тудырады: бала 

зейінінің, жадының қалыптасуына ойлау, қиялдау қабілетінің дамуына ҽсер етеді. Ойлау 

шығармашылық жҽне таным ҽрекетінің негізі болып табылады. Логикалық ойлау–

адамның интеллектуалдық қабілеттерінің негізін  қҧрайды.   

Ойынның қандай тҥрі болмасын, ол баланың ойлау, есте сақтау, есіту жҽне де 

белсенді,енжар сҿздік қҧрамның дамуына тигізер пайдасы мол. Ойындар арқылы, біздер 

баламен қарым-қатынасты нығайтып, баланың ҿз-ҿзіне деген кҿз қарасын, сенімін 

ҿзгертіп, ойынға, оқуға деген ынтасын кҿтереміз. 

 

 
 

Оқушылармен сабақ барысында ойналатын ойынмен таныстыру жҧмысы ҥш кезеңге 

бҿлінеді: 

1. Балаларға ең алдымен орындайтын жаттығуларды кҿрсетіп, содан - соң оның 

орындау тҽсілін мҧқият тҥсіндіріп кҿрсетуіміз қажет. 

2. Ҧсынған жаттығуды баламен бірге орындаймыз, қимыл іс ҽрекетті сҿзбен 

тҥсіндіріп отырамыз. 

3. Балаға ҿз бетімен жҧмыс жасауға ҧсыныс жасаймыз. 

Кез келген тапсырмаларды жай жаттығулардан бастап, оқушылардың қабілетіне 

қарай, біртіндеп кҥрделене тҥсеміз.Ҧсақ жҽне жалпы моториканы дамыта отырып, біз 

баланы мҧқияттылыққа тҽрбиелейміз.  

Осы кезеңдер бойынша,  мен математика сабағында оқушылардың логикалық ойлау 

жҽне ҧсақ қол моторикасын  дамыту ҥшін кҿптеген ойын жаттығулар жҥргіземін.   

Жеке жҽне топпен жҧмыс жҥргізгенде балаларға  тҥрлі ойын элементтерін ҧсынамын. Бҧл 

тапсырмалар негізінен балалардың байқағыштығын, ойлауын, қиялын дамытуға 

негізделген. Логикалық жаттығуларды орындау  арқылы баланың ҧсақ моторикасы,  ақыл-

ойы, қиялы, ой ҧшқырлығы дамиды. Бҧл балалардың тҥрлі мазмҧнды есептерді шығаруға, 

есептің шартын қҧра білуге қалыптастырады. Бір есептің бірнеше шешімдерін табуға 

Ҧсақ қол моториканы дамытуда келесі нҽтижеге қол 
жеткіземіз:

Баланың 
сҿйлеу тілі 

жетіледі

Қимыл 
қозғалыс 
қабілеті 
артады

Баланың 
икемділігі 

артады

Логикалық 
ойлау қабілеті 

дамиды

Танымдық  
деңгейі 
артады
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жетелейді. Ҽрбір сабақ қызықты есептермен аяқталып, логикалық есептер балалардың жас 

ерекшелігіне қарай кҥрделене тҥсуі қажет. 

Балалардың  ҧсақ қол моторикасы мен логикалық ойлауын дамытуда «Тізбектеп 

боя», «Кім жылдам?», «Танграм», «Кім ҧшқыр?», «Тез ойлан» тағы басқа ойын тҥрлерін 

ҧсынуға болады.   

Мысалы: «Тізбектеп боя» ойыны. Мҧнда балалар есептерді шығару  жҽне тізбектеп 

қосу арқылы суреттегі белгісіз бейнені  анықтайды, алгоритмді орындайды. Суретті салу 

арқылы балаға эстетикалық тҽрбие беріледі жҽне қызығушылығы оянады. 

35  4 5=       1 5=   10 5=       2 5=   5 11=  

6 5=    9 5=      8 5=   5 5=     7 5=  5 3=  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кім жылдам» ойыны. Бҧл ойында балалар сандардың бҿлінгіштік қасиеттерін білуі 

керек. Сол арқылы тиісті тҥске бояп, берілген шартты орындайды. 

 

 

 

«Танграм» ойыны - ежелден келе жатқан ойын. Мҧнда берілген жеті геометриялық 

пішіннен бір ғана бейнені қҧрастыру. Бҧл ойын балалардың жылдам ойлау қабілеттерін, 

ҧшқырлығын арттырады.Пішіндерді  орналастыру барысында  ҧсақ қол моторикасы 

кеңінен қолданады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Кім ҧшқыр» ойыны. Мҧнда оқушыларға парақ бетінде  сызба тапсырма беріледі. 

Оны қайшымен қырқып жҽне де ҧқыпты желімдеу  арқылы  геометриялық пішін  шығару  

міндеттеледі. Бҧл тапсырма  балаларды ҧқыптылыққа, тиянақтылыққа  жҽне де 

еңбекқорлыққа тҽрбиелейді. 
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«Тез ойлан!» ойыны. Бҧл интерактивті тақтамен немесе магнит тақтасында ойнауға 

болатын ойын. Бірнеше фигуралар беріледі. Амалдарды белгісіз санды табу арқылы 

орындайды. Дайын фигураларға стикерлер арқылы дҧрыс жауаптарын орналастырады. 

 
Баланың  ҽрбір тапсырманы бҧлжытпай орындағанын қадағалап, дҧрыс нҧсқау беріп 

отыру керек. Жҧмыс барысында балаларды мадақтап отырған жҿн. Сабақ ҥстінде осындай 

жҧмыстардың болуының  нҽтижесінде балалар сабаққа ҥлкен  қызығушылықпен 

қатысады,  мҧғалімнің қимыл,  іс - ҽрекеттерін қадағалап, берген нҧсқауларды мҧқият 

орындауға тырысады.  

Ҧсақ қол моторикасын  жетілдіруде жҽне қол бҧлшық еттерінің дҧрыс дамытуда екі 

міндет  шешіледі: 

1.Жалпы баланың интеллектуалды дамуына ҽсер етеді; 

2. Жазуға жаттығады. 

Қорыта келгенде, естімейтін балалардың қабылдау жҽне есте сақтау қабілеттері  ҧсақ 

қол моторикасымен  тығыз байланысты. Сабақ барысында естімейтін балалардың жас 

ерекшелігіне қарай  математика сабағында логикалық ойындарды пайдалана отырып, ҧсақ 

қол моторикасын  дамытамыз. Балалардың логикалық - математикалық ҧғымдардың ҿзін-

ҿзі тану жолдарын меңгеруге кҿмектесеміз. Оқушы  ыммен, ишаратпен сабақтан алған 

ҽсерін, кҿргенін, естігенін айтып беруге тырысады. Осының бҽрі де, баламен ҽр тҥрлі 

ойын ойнап, ҧсақ қол моторикасын дамытқанның  нҽтижесi болып саналады. Сондықтан 

кез келген пҽн мҧғалімдері  сабақ барысында ойындар, жаттығулар, тҥрлі тапсырмалар 

беріп,  ҧсақ  қол моторикасына  дҧрыс кҿңіл бҿлгені жҿн. 
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Аннотация: В этой статье расматриваются методы и  способы улучшения жизненных 

способностей детей с нарушением слуха.   Развитие физиологии и мелкой моторики, а так же 

логического мышления глухих детей  на уроках математики. Приводятся примеры и задачи, пути 
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их решения. Автор  подводит  итоги работы по развитию мелкой моторики неслышащих детей на 

своих уроках математики. 

Abstract:In this article says methods and methods ofimprovement of vital capabilities of children a

re with violationof rumor. Development of physiology and fine motor skills, and similarly logical thinkin

g of deaf children on the lessons ofmathematics. Examples and tasks, ways of their decision aremade. An 

author works out the totals of work on developmentof fine motor skills of unhearing children on the lesso

ns ofmathematics.  
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О ВНЕДРЕНИИ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ  ПО ИНКЛЮЗИВНОМУ 

ОБРАЗОВАНИЮ В ЮКГУ ИМ. М. АУЭЗОВА 

 

Аннотация. В статье рассматриваются проблема профессиональной подготовки 

специалистов по инклюзивному образованию в Казахстане и в университете. 

Инклюзивное образование является одним из процессов трансформации системы 

образования, ориентированным на формирование условий доступности качественного 

образования для всех.  

Ключевые слова. Концептуальные подходы  по инклюзивному образованию, 

образовательные программы, подготовка специалистов. 

 

«Инклюзивное образование является одним из процессов трансформации системы 

образования, ориентированным на формирование условий доступности качественного 

образования для всех. Оно предполагает включение детей с особыми образовательными 

потребностями независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно-

этнических, языковых и иных особенностей в общеобразовательную среду, устранение 

всех барьеров для получения ими качественного образования, их социальную адаптацию и 

интеграцию в социум» [1]. 

После подписания в декабре 2008 г. Конвенции о правах инвалидов ООН Казахстан 

обязался принять надлежащие меры по обеспечению прав инвалидов в вопросах доступа к 

труду, правосудию, образованию, здравоохранению, предоставлению мобильности, таким 

образом, страна стала 137 в мире, присоединившейся к Конвенции.  

В настоящее время приоритетным стратегическим направлением развития системы 

образования в РК является создание условий для получения детьми и взрослыми с 

ограниченными возможностями качественного образования. Государственной Программой 

развития образования на 2011-2020 годы в РК запланировано «обеспечение равного 

доступа всех участников образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам 

и технологиям».  

Индикатор  реализации этой цели: доля школ, создавших условия для инклюзивного 

образования, к 2020 году должна составлять 70% от общего числа.  

В соответствии с Приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 

1 июня 2015 года № 348 «Об утверждении Концептуальных подходов к развитию 

инклюзивного образования в Республике Казахстан», а также с пунктом 1 Комплекса мер 

по дальнейшему развитию инклюзивного образования, утвержденного приказом 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 19 декабря 2014 года No 534 в 

ЮКГУ им. М.Ауэзова разработаны и внедрены следующие документы согласно пунктам 
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данного приказа: 

В университете количество студентов с ограниченными возможностями составляет 

570 чел. Из них имеют инвалидность 1 группы -16 чел., 2 группы -88 чел., 3 группы -466 

чел. 

Зав.кафедрой «Психология и дефектология» д.пс.н., профессором Лекеровой Г.Ж. 

разработано «Положение о психолого-педагогическом сопровождении инклюзивного 

образования в ЮКГУ им. М. Ауэзова», «Положение о психологическом и инклюзивном 

центре ЮКГУ им. М. Ауэзова». Создано в ВУЗе специальное структурное подразделение, 

включающего штатных работников: психолога, тьютора, специального психолога, 

который организует процесс социально-педагогической и психолого-педагогической 

поддержки лиц с особыми образовательными потребностями в рамках включения их в 

учебный процесс вуза (руководитель Айтжанова Г.Т.).В Ресурсном центре 

психологической помощи вуза создаются условия для социальной адаптации и 

профессиональной ориентации и самореализации студентов с особыми образовательными 

потребностями, проводятся психологические тренинги, круглые столы, семинары и т.п. 

Студенты после окончания педагогических специальностей будут принимать участие 

в ее реализации, чем и объясняется необходимость введения в образовательные 

программы модуля «Инклюзивное образование и основы специальной педагогики»[2]. 

Цель модуля - познакомить студентов с базовыми положениями организации и 

управления инклюзивными процессами в образовании; выделить схемы моделирования 

включения детей с ограниченными возможностями в общеобразовательный процесс и дать 

представление об интегрированном обучении как важном социокультурном феномене 

общего и специального образования.  

Освоение дисциплины «Инклюзивное образование» является необходимой основой 

для последующего изучения дисциплин: «Психология детей с особыми образовательными 

потребностями» и «Критериальное оценивание в инклюзивном образовании» 

Будущие педагоги должны обладать необходимыми профессиональными 

компетенциями в работе с обучающимися с особыми образовательными потребностями в 

условиях инклюзивного образования [3]. 

На кафедре профессорско-преподавательским составом осуществляется учебно-

методическое обеспечение инклюзивного образования. Так,изданы и внедрены в учебный 

процесс 18 УМЛ. 

В университете включены в учебные планы педагогических специальностей 

дисциплины, которые ведут ППС кафедры «Психология и дефектология»: 

- Инклюзивное образование БД/ОК, 

- Психология детей с ограниченными возможностями БД/КВ, 

- Критериальное оценивание в инклюзивном образовании БД/КВ, 

- Специальная психология БД/КВ. 

По разработке методических рекомендаций, учебно-методических пособий по 

разработке индивидуальных учебных программ и применению адаптивных критериев 

оценки с учетом индивидуальных особенностей обучающихся лиц с особыми 

образовательными потребностями, по психолого-педагогическому сопровождению, 

социальной реабилитации лиц с особыми образовательными потребностями Лекеровой 

Г.Ж. разработана и внедрена инновационная образовательная программа «Тьютор 

инклюзивного образования» по специальности 5В010500-«Дефектология», в рамках 

которой предусмотрено изучение следующих дисциплин: 

1. Основы здорового образа жизни и общий уход за ребенком, 

2. Психолого-педагогические особенности детей с ОВ, 

3. Психофизическоне развитие детей с ДЦП, 

4. Инклюзивное образование в дошкольном обучении, 
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5. Инклюзивное образование в образовательных учреждениях, 

6. Методика обучения труду детей с ОВ, 

7. Инновационные технологии в работе с младшими школьниками в инклюзивном 

пространстве, 

8. Педагогические технологии при обучении детей с ОВ, 

9. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВ. 

Будущие дефектологи - тьюторы должны приобрести профессиональные 

компетенции по психолого–педагогическому сопровождению процесса обучения и 

адаптации к социуму детей с ОВ. 

По разработке методологических и учебно-методических основ инклюзивного 

образования и интегрированного обучения детей с ограниченными возможностями и 

адаптации учебных планов, учебных программ по проблемам детей с особыми 

образовательными потребностями обучающихся,  ППС кафедры разработали УМКД и 

учебные программы по новым дисциплинам специальности 5В010500-Дефектология. 

По разработке системы оценивания результатов обучения детей и студентов с 

особыми образовательными потребностями, адаптации критериальной системы 

оценивания учебных достижений учащегося к условиям инклюзивного образования, ППС 

разработали учебные программы по новым дисциплинам для всех педагогических 

специальностей. 

- Образовательная программа «Логопедия» 

Развитие речи, коррекция произношения у детей с ОВ 

Логоритмика 

Логопедическая работа при ринолалии и дизартрии 

Воспитание и обучение детей логопатов 

Арт-терапевтические методики в логопедии 

Дошкольная логопедия 

Логопедическая работа при нарушениях письменной речи 

Инновационные педагогические технологии в обучении детей логопатов 

Логопедическая работа при системных нарушениях речи и заикания 

- Образовательная программа «Сурдопедагогика» 

Технические средства и информационные технологии в образовании детей с 

нарушениями слуха 

Дошкольная сурдопедагогика 

Методика развития слухового восприятия глухих детей 

Невербальные средства обучения детей с нарушениями слуха 

Арттерапевтические методики в сурдопедагогике 

Методика обучение детей с кохлеарной имплантацией 

Методика обучение произношения детей с нарушениями слуха 

Методика предметно-практического обучения детейс нарушениями слуха 

Дактильно–жестовая речь 

- Образовательная программа «Олигофренопедагогика» 

Дошкольная олигофренопедагогика 

Олигофренопедагогика 

Коррекционная работа с детьми с нарушениями интеллекта 

Педагогические технологии в обучении детей олигофренов 

Арт-терапевтические методики в олигофренопедагогике 

Методика обучения географии детей с интеллектуальными нарушениями 

Социально-бытовая и пространственная ориентировка детей с нарушениями 

интеллекта 

Методика обучения труду детей с интеллектуальными нарушениями 
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Воспитание и обучение детей с интеллектуальными нарушениями 

Зав.кафедрой «Психология и дефектология» Лекеровой Г.Ж. разработана и внедрена 

инновационная образовательная программа: Образовательная программа  «Тьютор 

инклюзивного образования» по специальности 6В019-«Подготовка специалистов по 

специальной педагогике», в рамках которой предусмотрено изучение следующих 

дисциплин: 

Основы здорового образа жизни и общий уход за ребенком, 

Психолого-педагогические особенности детей с ОВ, 

Психофизическоне развитие детей с ДЦП, 

Инклюзивное образование в дошкольном обучении, 

Инклюзивное образование в образовательных учреждениях, 

Методика обучения труду детей с ОВ, 

Инновационные технологии в работе с младшими школьниками в инклюзивном 

пространстве, 

Педагогические технологии при обучении детей с ОВ, 

Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВ. 

Будущие дефектологи - тьюторы должны приобрести профессиональные 

компетенции по психолого–педагогическому сопровождению процесса обучения и 

адаптации к социуму детей с ООП [4]. 
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Тҥйін: Мақалада Қазақстандағыжҽне университеттеинклюзивті білім беру 

бойыншакҽсіби мамандарды дайындау мҽселесі қарастырылған. Сапалы білім берудің 

барлығына қолжетімділігі жағдайдың қалыптасуына бағытталған, білім беру жҥйесінің 

ҿзгеру ҥрдісі инклюзивті білім берудің бірі болып табылады.  

Аbstract: In article are considered a problem of vocational training of specialists in 

inclusive education in Kazakhstan and at the university. Inclusive education is one of processes 

of transformation of an education system focused on formation of conditions of availability of 

quality education for all. 
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Нҧралиева А.О. 

6М010300 – Педагогика жҽне психология мамандығының 1 курс магистранты 

М.О. Ҽуезов атындағы Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік университеті,  

Шымкент, Қазақстан 

БОЛАШАҚ МҦҒАЛІМДЕРДЕ МЕКТЕПТЕ ИНКЛЮЗИВТІ  

БІЛІМ БЕРУГЕ ДАЙЫНДАУ ТЕОРИЯСЫ 

 
Тҥйін: Мақала инклюзивті білім беру мҽселесіне арналып, қазіргі уақытта бҥкіл ҽлемдік 

қоғамдастықтың назарын аударады. Мақалада инклюзивті білім беру мен жеке қажеттіліктерді, 

ҽсіресе мҥмкіндігі шектеулі балаларды ҧйымдастыру жолдары қарастырылады. Инклюзивті білім 

беру даму тарихын шолу. Сонымен қатар, білім беру жҥйесіне мҥмкіндігі шектеулі балаларға 

ерекше кҿңіл бҿлінеді, ол инклюзивті білім беруді жалпы білім беруді дамыту ҥдерісі ретінде 

қарастырады, бҧл барлық балалар ҥшін ерекше қажеттіліктері бар балаларға арналған білім алуға 

қолжетімділікті қамтамасыз ететін барлық балалардың қажеттіліктеріне бейімделу тҧрғысында 

бҽріне білім алуға қол жеткізуді кҿздейді. қажеттіліктер. Болашақ мҧғалімдерде мектепте 

инклюзивті білім беруге дайындау мҽселесі қарастырылған. Мҥмкіндігі шектеулі балаларды оқыту, 

инклюзивті білім берудің жолдары, ҽдіс-тҽсілдері кҿрсетілген. Болашақ мҧғалімдерде мектепте 

инклюзивті білім беруге дайындау теориясы туралы отандық жҽне шет елдік ғалымдардың 

зерттеулері талданған.  

Кілттік сӛздер: білім беру, инклюзивті білім беру, мҥмкіндігі шектеулі балалар, оқыту, 

ҧстаным, ҽдіс-тҽсілдер, қалыптастыру, парасатты ойлау. 

 
Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңында «білім беру жҥйесінің басты 

міндеттеріне: білім бағдарламаларын меңгеру ҥшін жағдайлар жасау жҽне жеке адамның 

шығармашылық, рухани жҽне дене мҥмкіндіктерін дамыту, адамгершілік пен салауатты 

ҿмір салтының берік негіздерін қалыптастыру, жеке басының дамуы ҥшін жағдай жасау 

арқылы парасатты байыту» деп атап кҿрсеткен. Осыған байланысты қоғам алдына 

оқушының жеке басын ҥйлесімді дамытуға бағыттайтын міндеттер қойылып отыр.  

Білім беру жҥйесінде даму мҥмкіндігі шектеулі балаларға айрықша орын бҿлінген. 

Бҧл балаларға қатысты біздің алдымызда тҧрған негізгі міндет – олардың ҽлеуметтік 

аяқталуы мен бейімделуіне, қоғамдағы толыққанды ҿмірге дайындалуына жағдай жасау 

жҽне кҿмектесу.  

Қазіргі таңда барлық ҽлем жҧртшылығының назарын аударып отырған осы мҽселе 

балалардың жеке сҧраныстары мен ерекшеліктеріне ортаның, отбасының қатысуымен 

білім беру ҥрдісіне толық қосуды қарастыратын инклюзивті білім беру. Осы жаһандық 

мҽселеге ҽлем ғалымдары мынадай анықтама береді: инклюзивтік білім беру дегеніміз - 

барлық балаларды, соның ішінде мҥмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім ҥрдісіне 

толық енгізу жҽне ҽлеуметтік бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына 

қарамай, балаларды айыратын кедергілерді жоюға, ата-аналарын белсенділікке шақыруға, 

баланың тҥзеу-педагогикалық жҽне ҽлеуметтік мҧқтаждықтарына арнайы қолдау, яғни 

жалпы білім беру сапасы сақталған тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат [1].  

Инклюзивті білім беру дегеніміз – балалардың жынысына, жас ерекшеліктеріне, 

географиялық тҧратын жеріне, қимыл-қозғалыстық жҽне ақыл-есінің жағдайына, 

ҽлеуметтік-экономикалық жағдайына қарамастан, сапалы білім алу жҽне ҿздерінің 

потенциалдық дамыту мҥмкіндігіне ие болу. Инклюзивті оқыту – барлық балалардың 

мҧқтаждықтарын ескеретін, ерекше қажеттіліктері бар балалардың білім алуын 

қамтамасыз ететін жалпы білім ҥрдісінің дамуы.  

Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беру идеяларының пайда болуы мен 

енгізілуі п.ғ.д., профессор Р.А.Сулейменованың атымен байланысты. Р.А.Сулейменова 

берген анықтама бойынша, «инклюзивті білім беру – балаларды бҿліп қарастыру 
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кедергілерін жоюға бағытталған, барлық балаларды жалпыға білім беру процесіне қосу 

мен оларды ҽлеуметтік бейімдеуде жасына, жынысына, этникалық, діни қатынасына, даму 

кемшіліктеріне немесе экономикалық статусына қарамастан, отбасының белсенді 

қатысуымен, балаға тҥзету-педагогикалық жҽне нақты ҽлеуметтік қолдау кҿрсету арқылы, 

адекватты білім беру жағдайларын жасауда, балалардың білім алу қажеттіліктері мен жеке 

ерекшеліктеріне баланы емес, ортаны бейімдеуге бағытталған мемлекеттің саясаты. 

Яғни, бҧл анықтамада инклюзивті білім беру жҥйесі барлық балаларға, олардың 

физикалық, интеллектуалдық, ҽлеуметтік, эмоционалдық, тілдік немесе басқа да 

ерекшеліктеріне қарамастан, білім беруді ҧйымдастыруда тең мҥмкіндіктер жасалуын 

қамту қарастырылған. Кең мағынада, инклюзивті білім беру дегеніміз – балаларды 

ҿздерінен ерекшеленетін қҧрдастарымен бірге оқыту. Нҽтижесінде ҿсіп келе жатқан адам 

қоғамның толыққанды мҥшесі болып қалыптаса алады. 

Инклюзивті оқыту балалардың оқу ҥрдісіндегі қажеттіліктерін қанағаттандырып, оқыту 

мен сабақ берудің жаңа бағытын ҿңдеуге талпынады. Егер инклюзивті оқытудың оқыту 

мен сабақ беруге енгізілген ҿзгерістері тиімді болса, онда ерекше қажеттіліктері бар 

балалардың жағдайлары да ҿзгереді. Инклюзивті оқытуды ашқан мектептерде оқыған 

балалар адам қҧқығы туралы білім алуға мҥмкіншілік алады, ҿйткені олар бір - бірімен 

қарым - қатынас жасауға, танып білуге, қабылдауға ҥйренеді.  

Жалпы инклюзивті білім беру – мҥміндігі шектеулі балаларды оқытып ҥйретудін 

бір формасы. Нағыз инклюзия білім берудің 2 жҥйесін: жалпы жҽне арнаулы жҥйелерді 

бір-біріне қарама-қайшы қоймай, қайта жақындатады.  

Инклюзивті оқыту - барлық кемтар балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында, 

мектепте жҽне мектеп ҿміріне белсене қатысуға мҥмкіндік береді, оқушылардың тең 

қҧқығын анықтайды, адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға 

мҥмкіндік береді, барлық балаларды жалпы білім ҥрдісіне толық енгізу жҽне ҽлеуметтік 

бейімдеуге, жынысына, шығу тегіне, дініне, жағдайына қарамай, балаларды айыратын 

кедергілерді жоюға, ата-аналарын белсенділікке шақыруға, балалардың білімділік 

қажеттіліктеріне бейімделуіне жағдай қалыптастыру, яғни жалпы білім беру сапасы 

сақталған тиімді оқытуға бағытталған мемлекеттік саясат [2]. 

Инклюзивті білім беру мҽселесі шет елдерде 1970 жылдан бастау алады, ал 90 жылға 

қарай АҚШ пен Еуропа ҿздерінің білім беру саясатына осы бағдарламаны толық енгізді. 

Ал, біздің елімізде инклюзивті білім беру жҥйесінің дамуы туралы ресми дерек 

«Қазақстан Республикасының Білім беруді дамытудың 2010-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасында» кҿрсетілді.  

Осы бағдарлама тҿңірегінде инклюзивті білім беруді жетілдіру мҽселелері 

қарастырылып, 2015 жылға мына міндеттерді шешу кҿзделген:  

-мҥмкіндіктері шектеулі балаларды біріктіріп оқытудың модульдік бағдарламалары 

жасалады;  

- мҥмкіндіктері шектеулі балаларды жалпы білім беретін ортада біріктіріп оқыту 

ережесі ҽзірленеді;  

- тҥрлі кемістігі бар балалар ҥшін бірігу нысандары анықталады;  

-мҥгедек балаларға қашықтықтан білім беруді ҧйымдастыру қағидалары ҽзірленеді. 

Инклюзивті бағыт кемтар балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы ҿмір сҥру 

мҥмкіншілігін қалыптастырады.  

Мемлекеттік бағдарлама негізінде 2020 жылға қарай мектептерде мҥгедек балалар 

ҥшін кҿтергіш жабдықтар, пандустар, санитарлық бҿлмелерде арнайы қҧралдар орнату, 

тҧтқалармен, арнайы парталармен, ҥстелдермен жҽне басқа да арнайы компенсаторлық 

қҧралдармен жабдықтау арқылы «кедергісіз аймақтар» қҧруы жоспарланған. 3030 

мектепте мҥмкіндіктері шектеулі балаларды оқытуға жҽне тҽрбиелеуге тең қол жеткізу 

ҥшін жағдайлар жасалу міндеті (мектептерде педагог-дефектологтардың, балаларды 
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психологиялық-педагогикалық сҥйемелдеудің, арнайы жеке техникалық жҽне 

компенсаторлық қҧралдардың болуы) алға қойылған. Ҥйде білім алатын мҥгедек балалар 

жеке мҥмкіндіктері мен қажеттіліктері ескеріле отырып, компьютерлік техникамен 

қамтамасыз ету сияқты істері жҥзеге асырылмақшы. Осылайша мемлекетіміз мҥмкіндігі 

шектеулі жандарды ҽлеуметтік қорғау, олардың қоғамға етене араласуына, оларды оңалту, 

жҧмысқа орналастыру жҽне жаңа жҧмыс орындарын қҧру, білім алу, оқыту, қайта 

мамандандыруда қолдан келгенше жағдай жасамақшы [3].  

Инклюзивті оқытудың негізгі ҧстанымдары:  

1. Адам қҧндылығы оның мҥмкіндігіне қарай қабілеттілігімен, жеткен 

жетістіктермен анықталады.  

2. Ҽрбір адам сезуге жҽне ойлауға қабілетті.  

3. Ҽрбір адам қарым қатынасқа қҧқылы.  

4. Барлық адам бір-біріне қажет.  

5. Білім шынайы қарым-қатынас шеңберінде жҥзеге асады.  

6. барлық адамдар қҧрбы-қҧрдастарының қолдауы мен достығын қажет етеді.  

7. Ҽрбір оқушы ҥшін жетістікке жету-ҿзінің мҥмкіндігіне қарай орындай алатын 

ҽрекетін жҥзеге асыру.  

8. Жан-жақтылық адам ҿмірінің даму аясын кеңейтеді. 

Инклюзивті бағыт кемтар балаларды оқуда жетістікке жетуге ықпал етіп, жақсы ҿмір 

сҥру мҥмкіншілігін қалыптастырады.  

Инклюзивті білім беретін мектептерде білім мазмҧны 3 тҥрлі бағдарлама бойынша 

реттеген абзал:  

 жалпы мектептерге арналған типтік оқу бағдарламалары;  

 мҥмкіндігі шектеулі балалардың ақаулық типтеріне сҽйкес арнаулы білім беру 

бағытындағы оқу бағдарламалары;  

 мҥмкіндігі шектеулі балалардың психофизикалық ерекшіліктерін есепке ала 

отырып ҽзірлентін оқытудың жеке бағдарламасы. 

Балалардың мектептегі кҿмекшісі, тҽрбиешісі, анасы – мҧғалім. Мҥмкіндігі 

шектеулі балаларды олардың ерекшеліктеріне қарамай білім беретін ҧстаздардың саны 

жоқ десе болады. Инклюзивті оқыту- барлық балаларға мектепке дейінгі оқу орындарында 

мектеп жҽне мектепке ҿміріне белсене қатысуға мҥмкіндік береді. Инклюзивті оқыту-

оқушылардың тең қҧқығын анықтайды жҽне ҧжым іс-ҽрекетіне қатысуға мҥмкіндік береді. 

Адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға мҥмкіндік береді. 

Инклюзивті оқыту-барлық балалардың мҧқтаждығын ескеретін ерекше қажеттілігі бар 

балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім ҥрдісінің дамуы. Инклюзивті 

білім беру балалардың оқу ҥрдісіндегі қажеттіліктерін қанағаттандырып, оқыту мен сабақ 

берудің жаңа бағытын ҿңдеуге талпынады. Егер инклюзивті оқытудың оқыту мен сабақ 

беруге енгізілген ҿзгерістері тиімді болса, онда ерекше қажеттіліктері бар балалардың 

жағдйын да ҿзгереді.  

Инклюзивті білім беруді ашқан мектептерде оқыған балалар адам қҧқығы туралы 

білім алуға мҥмкіндік алады. Инклюзивті оқыту балаларды жалпы білім беру ҥрдісіне 

толық енгізу жҽне ҽлеуметтік бейімделуге, жынысына, шығу тегіне, дініне қарамай 

балаларды айыратын кедергілерді жоюға ата-аналарын белсенділікке шақыруға 

балалардың тҥзеупедагогикалық жҽне ҽлеуметтік қажеттіліктерін арнайы қолдау, қоршаған 

ортаның балаларды жас ерекшеліктеріне бейімделуіне жағдай қалыптастыру, яғни жалпы 

білім беру сапасы сақталған тиімді саясат [5].  

Қорыта айтқанда, қазіргі таңда ҽр оқушыға жеке тҧлға ретінде қарап, саналы тҽрбие 

сапалы білім беру ҿмір талабы болып табылады. «Бҽріне бірдей мҥмкіндік», «Сапалы 

білім - барлығы ҥшін» деген ҧстанымды қолдау. Ең бастысы кемтар балаларға деген 

қоғамның кҿзқарасын, пікірін ҿзгерту керек, олар ҥшін кедергісіз орта қалыптастыру 
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қажет жҽне мҥмкіндігі шектеулі баламен бір сыныпта отырған дені сау бала ҽлдеқайда 

мейірімді, қайырымды болып ҿсетінін халықаралық тҽжірибе кҿрсетіп отыр.Енді сол 

тҽжірибенің біздің елімізде қанат жайып, ҿркендеуінепедагогтар қауымы зор ҥлес қосуы 

қажет деп ойлаймын. Мҥмкіндігі шектеулі балалардың сыртқы ортамен қарым –қатынасқа 

тҥсіп, ҿзін ҽлеуметтік ортада жеке тҧлға санап, олардың тағдырын ел болып реттейтін кез 

келді. «Бала тағдыры -ел тағдыры» деп қарап, ҧрпақтың ҿмірге келген сҽтінен бастап, 

тҽлім – тҽрбиенібойларына сіңіріп, мҥмкіндігі шектеулі балаларды ҽлеуметтік ҿмірге 

даярлап, еліміздің дамуына ҿз ҥлесін қоса алатын азамат тҽрбиелеу қажет. Бҧл мақсат 

бҥгінгі таңда болашақ мамандарды  даярлап отырған жоғары оқу орны міндеттерінің бірі. 
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 Аннотация: Статья посвящена проблеме инклюзивного образования, которая в 

настоящее время привлекает внимание всего мирового сообщества. В статье рассмотрены пути 

организации инклюзивного образования и  индивидуальные потребности, особенности детей с 

ограниченными возможностями. Сделан обзор истории развития инклюзивного образования. В то 

же время особое внимание уделяется детям с ограниченными возможностями в системе 

образования.Автором иинклюзивное образование рассматривается как процесс развития общего 

образования, который подразумевает доступность образования для всех, в плане приспособления к 

различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к образованию для детей с особыми 

потребностями. 

           Авstract: The article is devoted to the problem of inclusive education, which is currently 

attracting the attention of the entire world community. The article discusses the ways of organizing 

inclusive education and individual needs, especially children with disabilities. A review of the history of 

the development of inclusive education. At the same time, special attention is paid to children with 

disabilities in the education system. The author considers inclusive education as a process of developing 

general education, which implies access to education for all, in terms of adapting to the various needs of 

all children, which provides access to education for children with special needs. needs. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ 

 

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы профессионального 

самоопределения современной молодежи. Проанализированы характеристики 

самореализациии факторы, которые влияют на процесс профессионального 

самоопределения. С помощью диагностической работы, проведенной в Политехническом 

колледже КГТУ им. И. Раззакова были выявлены и обоснованы проблемы, с которыми 

сталкивается молодежь при выборе профессии. На основе проведенного исследования 

авторами предложены эффективные пути решения проблемы профессионального 

самоопределения и самореализации молодежи. 

Ключевые слова: Профессия; профессиональное 

самоопределение;профессиональная самореализация; проблема выбора профессии; 

профориентация; профессиограмма; личный потенциал; мотивы выбора профессий. 

 

Важным моментом в жизни каждого человека является момент профессионального 

самоопределения. Перед вчерашним школьником стоит задача выбора учебного заведения 

для приобретения нужной профессии, но, к сожалению, решить эту задачу самостоятельно 

не представляется возможным. Столкнувшись с такой проблемой многие молодые люди 

уезжают за рубеж, выбирают не те профессии и занимаются сомнительной деятельностью.   

От правильного выбора профессии человека зависит дальнейшее его 

профессиональное самоопределение и жизненная самореализация личности. Как 

известно, профессиональная самореализация личности представляет собой олицетворение 

личного потенциала, мотивов, потребностей и стремлений на профессиональном 

поприще. 

Актуальность данной темы состоит в том, что сейчас исчезают некоторые профессии 

и появляются новые.  При этом не всегда есть возможность получить полную и 

развернутую информацию в том объѐме и на таком уровне, которая будет способствовать 

осознанному пониманиюи выбору молодым человеком профессии. Личность иногда 

просто заимствует оценку престижности профессии у окружающей социальной среды, что 

может быть ошибочным и не соответствовать индивидуальным способностям и 

профессиональной направленности личности. Это приводит к разочарованию в профессии 

и в себе, к уменьшению стремлений получать образование и обладать определенной 

профессией. Все это может усугубить ситуацию на трудовом рынке, привести к 

социально-экономическомуупадкустраны, низкому уровню развития и качества жизни 

молодежи в целом, что является острой социальной проблемой государственного 

масштаба. 

Целью исследования являетсяизучение проблем и факторов, влияющих на выбор 

профессии у молодежи в подростковом и старшем школьном возрасте. В данной работе 

представлены результаты исследований, где участвовали студенты колледжа 1 курса на 

базе 9 класса за последние 2 года. 
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Анализ работ известных авторов [1,2,3,4] показал, что профессиональное 

самоопределение – это избирательное отношение человека к профессии в целом и к 

определенной выбранной профессии. Профессиональное самоопределение является 

осознанным выборомпрофессии, при учете человеком своих особенностей и 

возможностей, требований профессиональной деятельности и социально-экономических 

условий. Профессиональное самоопределение реализуется на протяжении всей 

профессиональной деятельности: человек постоянно анализирует, пересматривает свою 

профессиональную деятельность, самовыражается и самоутверждается в выбранной 

профессии [1]. 

Профессиональная самореализация [2] – это наивысшая стадия профессионального 

развития личности, которая характеризуется выявлением и раскрытию своего потенциала, 

высоким уровнем самосознания и уровнем притязаний, адекватной самооценкой, 

реализацией всех своих возможностей в сфере профессиональной деятельности.Как 

известно, факторы, влияющие на процесс профессиональной самореализации бывают 

субъективные и объективные, которые выражаются посредством взаимодействия трех 

уровней[2].К первому уровню (макросреда) относятся социально – экономические 

факторы, социально – демографические факторы, миграционные процессы, уровень 

оплаты труда, развитие техники, организация труда и производства, престиж профессии и 

др.Ко второму уровню (микросреда) относятся социальные факторы: социальные группы 

(семья, родственники и друзья) и разные общественные и образовательные учреждения и 

заведения. Многочисленные социологические исследования показывают, что ведущее 

положение среди факторов формирования профессиональных ориентаций занимает семья 

и образование.Третий уровень (индивидуально – психологический) состоит из внутренних 

факторов личности, такие как способности, интересы, ценностные ориентации, 

потребности и др. 

Так, при выборе профессии перед молодым человеком встает достаточно длинный 

список проблем, связанных с социально-экономическим статусом, кризисным состоянием 

рынка труда, престижем профессии, недостатком информации о профессии и 

профессиональной деятельности, в том числе и новых профессиях, отсутствием или 

недостаточно качественной профорентационной работы, влиянием общества на выбор 

профессии, коррупцией в образовании и при устройстве на работу, неумением правильно 

и вовремя оценивать свои возможности и потенциал, отсутствием желаний и стремлений 

реализоваться в профессиональной деятельности и др. 

Исследования показали, что, определяющими факторами макросреды (рис. 1), 

влияющими на выбор профессии и дальнейшую профессиональную самореализацию 

молодежи выступают социально-экономический фактор, что составило 53%, далее 

ситуация на рынке труда составило 25% и престижность профессии22%.Результаты 

основных факторов микросреды (рис. 2) составили: влияние родителей 51%, влияние 

друзей и знакомых 25%, социальной статус семьи 24%. Из факторов индивидуально – 

психологических особенностей (рис. 3) главными факторами определилисьвозможность 

устройствана высокооплачиваемую работу 34%, хорошие семейные отношения 30%, затем 

следуют заниматься любимым делом 19%, ивозможность путешествовать и ездить в 

командировки 17%. 
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Рис. 1. Диаграмма факторов макросреды 

 

 
Рис. 2. Диаграмма факторов микросреды 

 
Рис. 3. Диаграмма индивидуально – психологических факторов 

 

Основными проблемами, с которыми сталкивается молодое поколение при выборе 

профессии, по результатам исследования, определились следующие 
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факторы:недостаточность наглядной и полезной информации опрофессияхв том объѐме и 

количестве, которое необходимо современной молодежи с учетом появления новых 

профессий 36%, недостаточность необходимых условий для развернутого и качественного 

осуществления профориентационных работ в учебных заведениях28%, кризисное 

состояние рынка труда 20% и неумение оценивать свои возможности и потенциал 16% 

(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Диаграмма основных проблемы при выборе профессии 

 

Также, в процессе исследования были рассмотрены различные мотивации. 

Исследование проводилось с помощью методики А.А.Реан и В.А.Якунин (модификация 

Н.Ц.Бадмаевой) [3] для диагностики учебной мотивации студентов. 

Результаты анализа учебной мотивации показали, что ведущим мотивом поступления 

в учебное заведение, а именно в среднее профессиональное, когда психофизиологические 

особенности молодых людей в этом возрасте направлены на реализацию и отстаивания 

себя в новой роли взрослого человека, выступают социальные мотивы, что составили  

84,70%, далеепрофессиональные мотивы 84,20%, учебно – познавательные мотивы 81%, 

коммуникативные мотивы 78,90%, мотивы творческой самореализации 79,60%, мотивы 

престижа 79% и мотивы избегания 67,70 % (рис. 5). 

 

 
Рис. 5. Диаграмма мотивов выбора профессии 
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По результатам исследования и с учетом выявленных проблем для успешного 

профессионального самоопределения молодежи и дальнейшей ее самореализации, можно 

предложить создание профориентационного центра в самом учебном учреждении как 

один из оптимальных вариантов совершенствованияпрофориентационных работ. 

Создание такого рода центра в образовательном учреждении, где студенты могут 

получить качественную и доступную информацию, наглядно познакомиться с 

профессией, с людьми, реально работающими в этой профессиональной деятельности, 

окунуться в профессиональную средуисключит проблему недостатка информации о 

профессиях. 

Знакомство с профессией может происходить во время приемной комиссии и на 

протяжении всей учебной деятельности, путем посещения мастерских специальностей, 

ознакомительных мастер – классов и интерактивной беседы со специалистами и др. 

В работе центра предлагается решение профориентационной проблемы путем 

возобновления и расширения профориентационных мероприятий, с помощью совместной 

работы специалистовпрофессий ипсихологов. Одной из задач которого является 

составление профессиограмм [4] с описанием профессии и включающую в себя перечень 

норм и требований, предъявляемых этой профессией или специальностью к работнику, а 

также проведение тестирования для выявления профессиональной направленности 

молодого человека.В данный момент такого рода работа начата в профориентационном 

центре колледжа, где проводились исследования.  

Работа профориентационного центра поможет выявить и раскрыть потенциал 

молодого человека, повысит уровень притязаний, самооценку и осознанность жизненных 

позиций, даст возможность дальнейшему развитию не только в профессиональной 

самореализации, но и в жизненной, так какпрофессиональная самореализация 

пронизывает весь жизненный путь человека, начиная с выбора профессии и до ее 

освоения, а иногда и ее смены на другую. 

Учитывая все вышеперечисленное, актуальность и важность апробации и 

внедрения в образовательные учреждения профориентационныхцентров очевидна. Выбор 

профессии для молодежи станет гораздо взвешенным, продуманным и продуктивным. 

Эффективность и качество обучения улучшится. Возрастет престижность технических 

профессий,и не только, и число высококвалифицированных, конкурентоспособных 

специалистов, что предоставит возможность расширению рынка труда, развитию 

социально-экономического статуса и уровня жизни молодежи в целом. 
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Тҥйiн: Бҧл мақалада қазіргі жастардың кҽсіби ҿзін-ҿзі анықтау мҽселелері 

қарастырылған. Кҽсіби ҿзін-ҿзі анықтау ҥдерісіне ҽсер ететін факторлар мен ҿзін-ҿзі 

жҥзеге асыру сипаттамалары талданды. ҚМТУ политехникалық колледжінде жҥргізілген 
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диагностикалық жҧмыстың кҿмегімен. И. Раззакова жастар мамандық таңдауда кездесетін 

проблемалар анықталып, негізделді. Жҥргізілген зерттеу негізінде авторлар жастардың 

кҽсіби ҿзін-ҿзі анықтау жҽне ҿзін-ҿзі жҥзеге асыру мҽселелерін шешудің тиімді жолдарын 

ҧсынды. 

Abstract: This article is discusses the problems of professional self-determination of 

modern youth. The characteristics of self-realization and the factors are influenced in the process 

of professional self-determination analysis. With the help of diagnostic work carried out at the 

Polytechnic College of KSTU. I. Razzakov identified and justified the problems that faced by 

young people when choosing their profession. Based on the study, the authors proposed effective 

ways to solve the problem of professional self-determination and self-realization of young 

people. 
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Долгоевремяглухиелюди были  обречены жить в мире безмолвия. Но теперь 

кохлеарная имплантация дает возможность глухим людям слышать все звуки, даже самые 

тихие.Кохлеарная имплантация позволяет оглохшему человеку вернуть слух, а благодаря 

этому вернуться к учебе, работе, вернуться к обычной жизни. Глухой ребенок с 

кохлеарнымимплантом получает возможность научиться понимать речь и говорить. А 

имплантация малыша в возрасте до двух лет создает потенциальные условия для того, 

чтобы он развивался также как нормально слышащий ребенок, и полноценно 

интегрировать его в общество слышащих. И сегодня уже не возникает сомнения, что 

кохлеарная имплантация является самым эффективным методом реабилитации глухих 

детей и взрослых. 

 В чем суть кохлеарной имплантации? Слово «кохлеарная» происходит от 

латинского слова «cochlear» (кохлеа или улитка). Так называется орган слуха, в котором 

находятся специальные клетки – рецепторы слуха, воспринимающие звуки и передающие 

их в виде электрических импульсов в слуховой нерв и дальше в мозг, где возникают 

слуховые ощущения. У глухого человека погибают эти рецепторы в улитке, и, в 

результате, звуки не поступают в мозг, человек не слышит. В этом случае ему не 

помогают обычные слуховые аппараты, которые просто усиливают звук. Но ему может 

помочь кохлеарная имплантация – хирургическая операция, в процессе которой во 

внутреннее ухо-улитку глухого человека вводится система электродов, обеспечивающая 

восприятие звуков и речи путем электрической стимуляции слухового нерва. 

 Расширяется круг пациентов, которым рекомендуется использование КИ. Если 

сначала эти операции делались только поздно оглохшим людям, то сейчас значительную 

часть из них составляют дети с врожденной глухотой. Количество ежегодно 
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имплантируемых детей постоянно увеличивается. Кохлеарная имплантация проводится 

детям разного возраста, включая детей до года. Установлена, что чем раньше 

производится имплантация, тем лучше ее результаты. 

Ухо и слуховые центры мозга 

 Ухо состоит из трех частей: наружного, среднего и внутреннего уха (Рис.1).  

 

 
 

Рис.1. Строение уха 

 

Почти все части наружного уха можно увидеть – это ушная раковина, наружный 

слуховой проход и барабанная перепонка, которая отделяет наружное ухо от среднего. За 

барабанной перепонкой находится среднее ухо это небольшая полость, которой 

располагаются три маленькие косточки, соединенные последовательно друг с другом. 

Первое из этих косточек (молоточек) прикреплена к барабанной перепонке, последнее – 

стремечко – прикреплена к тонкой перепонке овального окна, которая отделяет среднее 

ухо от внутреннего уха.  

Внутреннее ухо – самая маленькая и самая важная часть уха. Она еще называется 

улиткой, т.к. по форме напоминает раковину улитки. Внутреннее ухо заполнена 

жидкостью, в нем на специальной пластинке располагаются чувствительные (волосковые) 

клетки, число которых составляет несколько десятков тысяч. Волосковые клетки это 

слуховые рецепторы, отвечающие на звуки разных частот. Эти клетки соединяются со 

слуховым нервом (содержит 31 тыс. волокон), передающим слуховую информацию в 

центры мозга.  

Возникновение слуховых ощущений 

Структуры наружного, среднего и внутреннего уха обеспечивают передачу звуковых 

колебаний к волосковым клеткам. При этом звуковые колебания,  попадающие в 

наружный слуховой проход, вызывают колебания барабанной перепонке. Затем колебания 

барабанной перепонки передаются цепочке слуховых косточек в среднем ухе. Последняя 

косточка этой цепи передает колебания внутреннему уху через мембрану овального окна. 

Колебания мембраны приводят в движение жидкость в улитке, что вызывает стимуляцию 

слуховых рецепторов – волосковых клеток улитки. В результате они создают слабые 

электрические сигналы, которые передаются по слуховому нерву к слуховым центрам 

мозга. В этих центрах происходит  обработка звуковой/речевой информации, 

формируются различные слуховые ощущения (музыки, речи и пр.). 

Нарушение слуха 

Нарушение слуха происходят либо в результате повреждений частей наружного и 

среднего уха (кондуктивная тугоухость), либо в повреждений частей внутреннего уха 

(сенсоневральная тугоухость). При сенсоневральной  тугоухости, прежде всего, 

повреждаются слуховые рецепторы – волосковые клетки. У части больных, особенно при 



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

126 

 

 

потере слуха вследствие менингита, происходит также частичное повреждение слухового 

нерва. При этом поврежденные волосковые клетки, как правило, не восстанавливаются. 

Большие потери слуха и глухота наступают именно при сенсоневральной тугоухости. 

Сущность кохлеарнойимпантации 

Если слуховые рецепторы – волосковые клетки улитки повреждены и не могут 

преобразовать звуковые колебания в электрические сигналы, воспринимаемые мозгом, то 

это может сделать кохлеарныйимплант (КИ). Использование КИ основано на том, что в 

сенсоневральной тугоухости наиболее часто поражены рецепторы улитки (волосковые 

клетки), в то время как волокна слухового нерва долгое время остаются сохранными.  

КИ по существу является разновидностью слухового аппарата. Однако он не просто 

усиливает звук. Он заменяет волосковые клетки внутреннего уха и передает звуковую и 

речевую информацию с помощью слабых электрических разрядов прямо к слуховому 

нерву.  

Однако кохлеарная имплантация – это не только хирургическая операция, а целая 

система мероприятий. Она включает: 

1. Предоперационные  диагностические обследования и отбор пациентов, 

2. Хирургическую операцию, 

3. Послеоперационную слухоречевую реабилитацию пациентов с КИ. 

Устройство и принцип работы кохлеарногоимпланта 

Современные модели КИ производства разных фирм при технических отличиях 

имеют сходную конструкцию. КИ состоит из двух основных частей – имплантируемой и 

наружной (Рис.2). Импланитруемая часть содержит приемник, цепочку активных 

электродов и референтный электрод. Она является самостоятельной и полностью 

автономной, т.к. не имеет никаких внешних выводов, не содержит элементов питания и 

каких-либо других деталей, требующих замены.  

Нужная часть КИ включает микрофон и речевой процессор, размещаемые в корпусе 

заушного (в старых моделях - карманного) слухового аппарата, а также радиопередатчик. 

Радиопередатчик носится за ухом под волосами. Он притягивается к имплантированной 

части через кожу с помощью магнита. Речевой процессор является главной и самой 

сложной наружной частью КИ. Он представляет собой малогабаритный 

специализированный компьютер. На наружных частях КИ есть регуляторы, которые 

позволяют регулировать  громкость звуков, выбрать программу их обработки и др. Там 

также имеются специальные индикаторы, контролирующие его работу, в том числе 

индикатор разрядки батарей (обычно световой и звуковой). Кроме того, к нему можно 

подключить разные внешние устройства – телевизор, телефон и др. 

 

 
Рис. 2. Устройство кохлеарногоимпланта на примере системы «ТЕМРО+»  

(MED-EL, Австрия) 
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А – внешняя часть, включающая речево процессор, радиопередатчик с магнитом и 

микрофон. 

Б – имплантируемая часть, включающая систему электродов и приемник с антенной, 

располагающийся под кожей головы. 

В – положение кохлеарногоимпланта на голове пациента. 

 

 Для работы КИ нуждается в электрическом питании. Источником питания КИ 

служат перезаряжаемые аккумуляторы или одноразовые батареи. 

 Внутренняя (имплантированная) часть КИ не требует замены по мере роста 

ребенка. Это определяется тем, что к моменту рождения ребенка внутреннее ухо у него 

сформировано и больше не растет, с ростом ребенка увеличиваются размеры только 

черепа и мозга. 
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Тҥйін: Мақалада қҧлағы естімейтін балалар мҽселелері сҿз болады. Кохлеарлыимплантация 

дегеніміз – хирургиялық ҽдіспен ішкі қҧлақтағы ҧлудың электродты протезделуі. Яғни, электрод 

электрлі қоздырумен есту жҥйкесіне дыбыс толқындарын импульс арқылы жеткізу болып 

табылады. 

Abstract: Thearticledealswiththeproblemsofdeafchildren.Cochlearimplantationis a surgical 

operation, in the process of that the system of electrodes that provide perception of sounds by electric 

stimulation of auditory nerve is entered in an internalear - snail. 

 

 

 
УДК: 541.65 

 

Жунусхожаев А.Т., Муталиева Б.Ж., Парманкулова П.Ж. Мадыбекова Г.М.,  
к.т.н., ЮКГУ им. М. Ауэзова, Шымкент, Казахстан 
к.т.н, ЮКГУ им. М. Ауэзова, Шымкент, Казахстан 

докторант, ЮКГУ им. М. Ауэзова, Шымкент, Казахстан 
преподаватель, Назарбаев интеллектуальная школа химико-биологического направления, Шымкент, 

Қазақстан 

ИДЕИ ПРОЕКТА ЭРАЗМУС+ 585761 EDUENVI В ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ОНЛАЙН 

ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 Аннотация: В статье рассматривается вопрос идеи проекта Эразмус+ 585761 

eduenvi в использовании информационно-коммуникационных технологий и онлайн 

обучения для развития инклюзивного образования 

 Ключевые слова: проект Эразмус+585161, информационно-коммуникативные 

технологии, инклюивное образовани 

  

 В настоящее время одной из актуальных проблем, стоящих перед мировым 

сообществом, является проблема реализации права на образование для всех, то есть право 

на конкретные и осуществимые возможности для каждого в социальном и личностном 
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росте и реальном успехе в жизни. Это всеобъемлющее глобальное 

понятие «право» ориентирует, узаконивает и наполняет конкретным содержанием 

дисскуссию о ключевой роли образования для всех в современном обществе. 

Именно поэтому в последнее время инклюзивное обучение рассматривается как 

стратегический вектор модернизации образования.  

Чрезвычайно важным фактором внедрения и развития инклюзивного образования в 

Казахстане является понимание и поддержка инклюзивного подхода руководством 

страны. Предпринимая последовательные шаги в движении от равных прав к равным 

возможностям, в доступе к качественному образованию для всех Правительство 

Республики Казахстан в «Государственной программе развития образования в РК на 2016-

2019гг.» определяет инклюзивное образование в качестве одной из важных задач[1]. 

Однако на сегодняшний день ни в одном вузе Казахстана не созданы 

соответствующие условия для внедрения и развития инклюзивной модели. Есть вопросы, 

связанные с затруднениями к доступу к высшему образованию в соответствии со 

стоимостью обучения, несмотря на существование бюджетного образования (по грантам). 

Административные здания, улицы, общественный транспорт, не приспособлены к нуждам 

лиц с ограниченными возможностями. Отсутствуют возможности достаточности 

материально-технической базы, чтобы обеспечить такой контингент всем необходимым. 

Существует необходимость в обеспечении студентов специализированной литературой, 

интерактивными обучающими программами, скорректировать график посещения 

учебного заведения. 

В настоящее время при переходе с традиционных технологий обучения на новые 

инновационные технологии, возможно также учитывать возможности применения 

информационно-коммуникационных технологий в инклюзивном образовании для 

повышения информативности, эффективности обучения, что способствует 

самореализации, формированию творческих способностей, а также осуществлению 

контроля уровня достижений обучающихся. 

Известно, что повышениеуровня образования подрастающего поколения приводит к 

дальнейшему повышению конкурентноспособности в их будущей профессиональной 

деятельности, а также потенциала населения страны. Образованное поколение - это 

весомый статус страны [2]. В последнее время считается, что будущее - это будущее 

технологий, а будущее технологий - в руках преподавателей. Основанные на талантах и 

способностях обучающихся, инновационные идеи находятся в руках преподавателей-

новаторов. 

 В инклюзивном образовании преподаватель также может стать модератором, 

наставником, лидером и консультантом. Технология модерации в процессе обучения 

основана на активном участии всех учащихся и обеспечении удобств каждого обучащегося 

быть эффективным в достижении целей на занятиях. Создание привлекательной 

образовательной среды с интерактивными уроками, умение интегрировать интересные 

задания с темой занятия, и развитие метазнания для повышения мотивации студентов к 

обучению демонстрируетуровень квалификации преподавателя,. Обязательным условием 

дляметазнания является пробуждение интереса обучающегося с использованием 

методологий, ориентированных на положительный результат, и подходящих для каждого 

этапа занятия. 

 Учащимся с ограничениями по здоровью возможно использовать компьютерные 

программы, онлайн-медиа, социальные сети. Возможно достичь больших успехов, 

используя эти возможности в системе образования. Роль преподавателя здесь состоит в 

том, чтобы помочь учащемуся найти информацию, которая имеет отношение к теме, и 

ориентировать на правильное использование знаний дисциплины.  
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Таким образом, ориентируясь на казахстанскуюобновленнуюреформу образования, 

необходимо и в инклюзивном обучении использовать один из модулей эффективного 

обучения - использование ИКТ. 

Внедрение ИКТ в образовательный процесс призвано повысить эффективность 

проведения занятий, освободить преподавателя от рутинной работы, усилить 

привлекательность подачи материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а 

также разнообразить формы обратной связи [3].Технически компетентные учащиеся могут 

использовать цифровые инструменты и развивать навыки критического мышления. 

Более того, использование информационных и коммуникационных технологий 

создает удобную среду для студентов для поиска необходимой информации по предмету, 

исследовательской и экспериментальной работам, для обеспечения информацией и  

экономии времени. 

         С помощью Интернета возможно мгновенно получить доступ к информационным 

ресурсам всего мира: электронным учебникам, средствам хранения файлов, базам данных 

и многому другому. Кроме того, сеть также дает возможность использовать широко 

распространенные новости, электронные письма, списки, публикации и т.д.. для 

информационно-коммуникационных технологий.  

         Технологии, предлагаемые в учебных заведениях, включают в себя различные 

телевизионные программы, цифровые медиа технологии, Интернет, гаджеты, смарт 

устройства, компьютеры или ноутбуки.  

          Известно, что используя доступные гаджеты и другие технологии, ученики 

добиваются успеха за относительно короткий период времени. Однако не следует 

истолковывать, что информационные и коммуникационные технологии используются 

исключительно для поиска, исследований или выполнения заданий. Студент, делясь 

идеями с помощью различных технологий, совершенствует свои знания. 

Использование ИКТ, проблемного обучения и других новых педагогических 

технологий является также основой и для развития электронного обучения как одного из 

инструментов продуктивной деятельности обучающихся. Необходимо подчеркнуть, что в 

последнее время в связи с тем, что молодежь имеет доступ к интернет ресурсам, и много 

информации они могут найти в виртуальном пространтстве, очень важная роль отводится 

электронному обучению как одного из аспектов использования ИКТ в образовательном 

процессе. Хотя электронное обучение широко используется во многих европейских 

учебных заведениях для создания гибких путей обучения молодежи и повышения 

доступности и охвата учебы, во многих российских и казахстанских учебных заведениях 

они по-прежнему используются недостаточно, что делает пути обучения студентов 

недостаточно гибкими и инклюзивными. Относительно низкое использование 

инструментов и методологии онлайн-обучения в основном связано с недостатком 

подходящего (Информационно-коммуникационной техники) ИКТ-оборудования, и 

недостаточными навыками преподавателей для использования этих инструментов. Однако 

в некоторых вузах, например в КазНУ им. Аль-Фараби, (Алматы, Казахстан) и 

Национальном Научно-исследовательском Университете информационных технологий, 

механики и оптики (Санкт-Петербург, Россия) уже имеется свой потенциал онлайн-

обучения с помощью различных международных проектов и собственных ресурсов 

университета, но тем не менее существует необходимость дальнейшего развития и 

обновления навыков для электронного обучения, методов и особенно педагогики для 

стремительного развития в этой области. 

Для развития и совершенствования использования ИКТ в образовательном 

процессе, в частности, для развития электронного обучения, с октября 2017 года с 

поддержкой в рамках программы Erasmus+ стартовал международный проект: 

«Повышение компетентности в области устойчивого управлениия отходами при 
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подготовке специалистов в вузах России и Казахстана/ EduEnvi» [4], в работе которого 

участвуют девять вузов Казахстана, России и Европы. Координатором проекта является 

Университет прикладных наук Тампере, Финляндия (TampereUniversityofAppliedSciences – 

TAMK) – это многопрофильный международный университет, занимаюший лидирующие 

позиции в Европе в сфере онлайн-обучения и мобильных цифровых технологий. 

Европейскими партнерами являются Университет прикладных наук Академии Лиллебаелт 

(LillebaeltAcademyUniversityofAppliedSciences, EAL) – это крупнейшая академия Южной 

Дании и Университет Вальядолида (UniversityofValladolid, UVa) – ведущий университет 

Испании, имеющий обширный опыт исследовательской деятельности в области наук об 

окружающей среде. Уникальностью проекта является то, что данный проект вовлекает 

широкие круги учебных заведений для анализа потребностей, в работе семинаров и 

вебинаров.  

 Проект предлагает модернизацию того, как учебные заведения обеспечивают 

гибкие пути обучения для своих обучающихся. Это достигается путем введения модульно 

структурированных учебных планов устойчивого управления отходами, предлагаемых в 

онлайновых учебных средах. Разработка учебных и обучающих инструментов, 

методологий и педагогических подходов в области устойчивого управления отходами 

была выбрана в качестве приоритетных областей, так как развитие этих областей в 

образовании поможет решить несколько насущных проблем в странах-партнерах. Одним 

из приоритетов является то, что создание учебных программ по устойчивому управлению 

отходами обеспечит страны квалифицированными специалистами с соответствующими 

знаниями в этой области. Во-вторых, модульные учебные онлайн программы со 

встроенными в темы инноваций и предпринимательства позволят студентам получить 

навыки и знания, которые улучшат их возможности трудоустройства на быстро 

меняющихся рынках труда. В-третьих, доступность модулей в онлайн предложит канал 

для непрерывного профессионального обучения для широкого круга обучающихся, в том 

числе и для учащихся с ограничениями по здоровью. 

 Таким образом, внедрение новых педагогических и информационно-

коммуникационных технологий в учебно-воспитательный процесс при инклюзивном 

обучении позволяет повысить активацию и способствует интенсификации деятельности 

обучающихся, повышает их социализацию в интернет пространстве, а также позволит 

повысить конкурентноспособность в будущей профессиональной деятельности. 
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 Тҥйін: Мақалада Erasmus + 585761 білім беру идеясының ақпараттық-коммуникациялық 

технологияларды қолдану жҽне инклюзивті білім беруді дамыту ҥшін онлайн-білім беру мҽселесі 

талқыланады. 

 Abstract: The article discusses the question of the idea of the Erasmus project + 585761 eduenvi in the 

use of information and communication technologies and online learning for the development of inclusive education 
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ИННОВАЦИЯЛАР 

«СЛОЖНЫЕ ПРОФЕССИИ»: ИННОВАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО И ІТ-

НАПРАВЛЕНИЯ 
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РЖА профессоры, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

математика пҽні мҧғалімі, №54 жалпы орта мектебі, Шымкент, Қазақстан  

магистр-оқытушы, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

магистр-оқытушы, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА НЕГІЗІНДЕ МАТЕМАТИКАНЫ 

ОҚЫТУДА КӚРНЕКІЛІК ПРИНЦИПТІ ЖҤЗЕГЕ АСЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Тҥйін: Математиканы оқытуда кҿрнекіліктің табиғи, кескіндік (фотосуреттер, оқу 

картиналары) жҽне кескіндік (графиктер, сызбалар, диаграммалар) деп аталатын ҥш тҥрін 

қарастырады. Кҿрнекіліктің ҽр тҥрінің ҿзіне тҽн атқаратын функциялары бар.    Кҿрнекілік 

тҥрлері: табиғи кҿрнекілікке коллекциядағы кептірілген ҿсімдіктер, жануарлар мен 

қҧстардың тҧлыбы, минералдар жҽне т.б. жатады. Кескіндік кҿрнекілікке карталар, 

картограммалар, схемалар, диаграммалар, кестелер: хронологиялық, синхрондық, 

тақырыптық, графикалық кестелер. Экранды-динамикалық кҿрнекілік қоршаған дҥниені 

бейнелейді. Заманауи цифрлық кҿрнекі қҧралдар оқу материалдарын, ҽсіресе, теориялық 

ережелерді есте жақсы сақтау жҽне жеңіл тҥсіну ҥшін қолданылады. 

          Кілттік сӛздер: кҿрнеклік, принцип, педагогика, ақпараттық  технология,   ҽдіс, 

ҽдістеме, оқыту 

  

Тҽуелсіз еліміздің білім беру жҥйесінің дамуы – цифрлық  жҽне мультимедиялық, 

жаңа ақпараттық технологиялар мен компьютерлердің қолданылу деңгейіне, шығармашыл 

білімнің қалыптастырылатындығына, оның ҽлеуеттік мҥмкіндігінің кҥшеюіне 

байланысты» деп атап кҿрсетті. Осыған орай Қазақстан Республикасының білім жҽне 

ғылыми министрлігі тарапынан қазақстандық мектептер компьютер, интербелсенді тақта, 

мультимедялық кабиенттермен толықтай жабдықталуда [1].   

    Жоғарыда аталған міндеттердің іске асырылуы мектептегі оқу ҥдерісіне 

компьютерлік технология қҧралдарын тиімді қолдана отырып, оқушыларға сапалы білім 

беру ҥшін кҿрнекілік принципті жҥзеге асыру қажеттігі туындайды. Негізгі мектептің 

математика пҽні бойынша мемлекеттік жалпыға міндетті стандартында бҧл пҽннің 

саласында онымен іргелес ҿзге де ғылым салаларындағыдай жаңа білім кҿлемі жедел 

қарқынмен дамып, отырғаны айтылып, осы нормативтік қҧжаттың мақсат-міндеттерін 

анықтауда ескерілген қоғамдық ҿзгерістің бірінде былай делінген: «...Қоғамның жоғары 

деңгейде ақпараттандырылуы, компьютерлік технология қҧралдарының кеңінен 
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қолданылуы математиканы оқыту барысында оқушылардың алгоритмдік мҽдениетін 

арттыруды талап етеді».  

     Бҧл мҽселені шешудегі басты міндет негізгі мектепке, ҽсіресе, математиканы 

оқытуға жҥктеледі. Сонымен, негізгі мектептің бастауыш сынып математика пҽндерін 

оқытуда кҿрнекілік принципті жҥзеге асырудың мҽселелеріне тоқталайық.  

    Кҿрнекілік адамның заттар немесе қҧбылыс жайлы ақпараттың берілуі мен оны 

қабылдауды оңайлату қажеттілігінің туындауымен бір мезгілде пайда болды. Оның куҽсі 

бізге ертеден жеткен жартастағы суреттер болып табылады. Кҿрнекілік – оқыту, жазу 

ҿнері пайда болғанға дейін туындаса керек. Ежелгі Египет, Рим, Грек елінде ол кеңінен 

қолданысқа ие болған. 

    Ақпаратты ауызша жҽне жазбаша сҿйлеу тілі арқылы жеткізудің жетілуі, сонымен 

бірге абстрактілік ойлаудың дамуы,  кҿрнекі оқыту ҽдісінің кең тарауына ықпал етті.  

Оқытудағы кҿрнекілік принципінің мҽні туралы Ж.Б.Қоянбаев, Р.М.Қоянбаев былай 

дейді: «Оқыту ҥдерісінде сҿз бен іс, теория мен практика ҿзара байланысты болады. 

Ҽртҥрлі кҿрнекілікті қолданудың нҽтижесінде сабақ ҽрі тҥсінікті, ҽрі қызықты болып 

ҿтеді. Мысалы, жоғары сыныптарда сабақты демонстрациялап ҿткізу ҿте тиімді жҽне 

нҽтижелі болады. Кҿрнекілік абстракты ҧғымды игеруге ҽсер етеді. Сонымен, кҿрнекілік 

принципінің оқыту материалдарын, ҽсіресе, теориялық ережелерді терең оқуда, берік есте 

сақтауда алатын орыны ерекше». 

     Ҽ.Бидосов [2] кҿрнекілік принципін жҥзеге асыру нақтылық пен абстрактылықтың 

бірлігі ретінде атап кҿрсеткен. Мҧның мҽні оқытудың ҽрбір сатысында, білім игеру 

логикасының желісін басшылыққа ала отырып, сол білімдердің айрықша фактілері мен 

оқушылардың байқауларының немесе аксиомалардың ғылыми ҧғымдар мен теориялардың 

алғашқы бастамаларын тауып, жеке затты қабылдаудан жалпылыққа, нақтылықтан 

абстрактілікке жҽне керісінше жалпылықтан жекелікке, абстрактіліктен нақтылыққа кҿшу 

заңдылықтарын анықтау болып табылады. Сонымен қатар оқу ҥдерісіне кҿрнекілікті 

пайдаланғанда бірқатар ҽдістемелік талаптарды орындаған жҿн екені ескеріледі: кҿрнекі 

қҧралдар сабақтың мақсатына сҽйкес іріктелуі тиіс, кҿрнекі қҧралдарды пайдаланғанда 

оқушылардың оларды дҧрыс қабылдауын қамтамасыз ету ҥшін, қҧралдың неғҧрлым 

маңызды жақтарына назар аударған жҿн; сабақта кҿрнекі қҧралдар шамадан тыс кҿп 

болмағаны яғни мақсатқа жетуге қажеттілерін ғана пайдаланған   маңызды. Егер сабақ 

кезінде бірнеше кҿрнекі қҧрал кҿрсетілуі керек болса, олардың бҽрін бір уақытта емес, 

ҽрқайсысын қажетінше кезегімен пайдаланған орынды.  

     Сабақ кезінде мҧғалімнің ҿзінің баяндауы мен кҿрнекілікті ҥйлестіруі елеулі роль 

атқарады. Дидактикада ҥйлестірудің екі тҽсілі белгілі. Біріншісінде кҿрнекі қҧрал 

мҧғалімнің тҥсіндіруінен   бҧрын кҿрсетіледі. Бҧл жағдайда мҧғалім оқушылардың іс-

ҽрекетін, байқағыштығын бақылай отырып, керегінше мағлҧмат алуына жетекшілік етеді. 

Екіншісінде кҿрнекі қҧралды кҿрсетуден бҧрын мҧғалім оқу материалын тҥсіндіреді.  

     Бҧл екі тҽсілдің біріншісі тиімдірек, себебі ол қажетті білімді меңгеруді қамтамасыз 

етумен бірге, оқушылардың байқағыштық қабілеттерінің ҿрістеуіне кҿмектеседі. Бірақ, 

кҿрнекі қҧралдарды шамадан тыс қолдану оқушылардың ойлау қабілетіне кері ҽсер 

ететінін ескерген жҿн. 

    А.Е.Ҽбілқасымова,   А.К.Кҿбесов,   Д.Рахымбек,   Ҽ.С.Кенеш [3] былай дейді:

 Оқушылардың оқу материалын  қабылдау - талдау  жҽне  жалпылау  ҥдерісінің  

мҽнінен  туындады.   Оқу  барысының  ҽр  тҥрлі  кезеңдерінде  кҿрнекілік  тҥрліше  

функциялар   орындайды.   Математиканы  оқыту  практикасы   бҧл  принципті   жҥзеге   

асыруға  бағытталған  арнайы   қҧрал- жабдықтар  жасауды   қажет  етеді  (геометриялық  

фигуралардың   модельдері,  кестелер,   оқу  диафильмдері,  кинофильмдер,  теледидар,  

микрокалькуляторлар   т. б.). 

 Ескеретін   бір   нҽрсе,  кҿрнекілікті   қалай   болса   солай   қолдана   бермей, тек  
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қажеттілігіне,  тиімділігіне   қарай   пайдалана  білудің   маңызы  зор.  Мысалы,  

стереометрияның   алғашқы  сабақтарында   фигуралардың   ҽр  тҥрлі  моделін   кҿрсету   

оқушылар   ҥшін   пайдалы   болады  да,   кейінірек   олардың   кеңістік   қиялын   

дамытуға    кері    ҽсер   етуі  мҥмкін,   яғни   стереометрияны   ҥйретуде   нақты   

кҿрнекілік   біртіндеп   «абстрактылық  кҿрнекілікке»  (жазық   сызбаларды   қарастыру)   

орын   беруге   тиіс [4]. Я.А.Коменскийді (1592-1670) «Дидактиканың алтын ережесі» деп 

аталатын кҿрнекі оқыту принципінің негізін қалады. Ол кҿрнекілікті адамның ҽртҥрлі 

сезім мҥшелері кҿмегімен қабылдайтын обьекті немесе қҧбылыс жайлы сенімді ақпаратты 

алуға мҥмкін болатын компонент ретінде тҥсінеді, «...барлығын тек сезімдік 

қабылдаулармен, атап айтар болсақ: кҿруді - кҿру сезімдерімен, естуді - есту мҥшелерімен, 

иісті - иіс сезу мҥшелерімен, дҽмді - дҽм сезу мҥшелерімен, жанасуды – сипау арқылы 

сезінуге  болады. Егер қандай да затты бірнеше сезім мҥшелерімен қабылдауға болатын 

болса, онда ол бірден бірнеше сезімдік қабылдауларды қамтиды» [5]. 

     Чех педагогы табиғаттағы заттарды тікелей қабылдау арқылы ҥйренуден бастауды, 

ал егер мҧндай зат (қҧбылыс) болмаса, онда оны оның кескінімен немесе кҿшірмесімен 

алмастыруды ҧсынды. Я.А.Коменский адам білімді ҿзіндік бақылау жасау жолымен алуы 

тиіс деп ҥйретеді. 

    Я.А.Коменский кҿрнекілік мҽселесіндегі негізгі орынға кҿру қабілетін қойды. Оның 

«Суреттердегі сезімтал заттар ҽлемі» оқулығы кҿрнекілік принципі негізінде жазылған 

алғашқы кітап болды (оны тілді оқытуда ҧзақ пайдаланды).     

    Осылайша, Я.А.Коменский кҿрнекілікті сезімдік таныммен байланыстырса, ал 

бақылауды кез-келген білімді алудың негізі деп есептеді. 

    Қ.Жарықбаев: «Байқау дегеніміз – белгілі мақсат пен обьектіні ҽдейілеп қабылдау. 

Байқау ҥшін белсенді ой жҥгірту, арнайы зейін қою, байқау нҽтижесін сҿзбен айтып отыру 

ерекше маңыз алады» деді.  

    И.Г.Песталоцци (1746-1827) бақылауды абстрактілік ойлауды дамыту ҥшін алғашқы 

қадам деп есептеді. Ол кҿрнекіллікке едҽуір терең негіздеу берді. Ол кез келген танымның 

абсолюттік негізі ретіндегі кҿрнекілік  принципін енгізді. 

     И.Г.Песталоцци сезім мҥшелерінің қоршаған ҽлемді тікелей қабылдауы жайлы айта 

отырып: «...сезімдік қабылдау адамдық танымның жалғыз негізі болып табылады. Бҧдан 

кейінгі келетіндердің барлығы да осы сезімдік қабылдаудың қарапайым нҽтижесі немесе 

абстракциясы» деп жазады. Ол кҿрнекілік балалардың ақыл-ой қабілетін арттырып, 

сҿйлеу қабілетін дамытудың  қҧралы деп ҧйғарды. Оның пікірі бойынша, бақылау  ҥш 

сатыны қамтиды: бала алдында қанша зат бар; олардың формалары қандай; бҧл заттар 

қалай аталады. 

    И.Г.Песталоццидің пікірі бойынша, кҿрнекі оқыту мҽні оқушының ойлау мен 

сҿйлеу қабілетін  дамытуға кҿмектесіп, бҿліктен бҥтінге біртіндеп кҿшуге мҥмкіндік 

беретіндігінде  болып табылады. 

    Неміс педагогтары И.Ф.Гербарт (1776-1841), А.Дистервег (1790- 1886), 

Я.А.Коменский білімін дамыта отырып, кҿрнекі оқыту ҽдістемесін мҧғалімнің сабақта 

пайдалануының талаптарын жасады:  

• затты  ҿте ҧзақ демонстрациялауға болмайды, бір затты демонстрациялай беру 

оқушыны жалықтырады; 

 •  сабақта кҿрнекіліктің  сан  алуан  тҥрлері қолданылуы тиіс; 

• мҧғалім кҿрнекі қҧралды пайдалана отырып, қабылдау механизмі, кҿрнекі 

қҧралдарды пайдаланудың тҧтастығы, бірізділігі мен ҽдістемесі жайлы мҽселелерді есте 

ҧстауы шарт;  

• жақыннан алысқа, жеңілден салмақтылығына, қарапайымнан кҥрделіге біртіндеп 

сатылай шығармашылықпен оқуға ҿту керек.  

    И.Ф.Гербарт  қандай да бір объекті мен қҧбылысты тікелей қабылдау мен зерттеу 
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алдында оқушылар бақылайтын затпен танысып, оны айқындаудың  қажеттілігін кҿрсету 

керек деп есептейді.  

    Неміс педагогы Ф.Фребель (1782-1852)  кҿрнекілікті жетілу мен белсенділік ретінде 

қарастырды. Кҿрнекі қҧралдар кҿмегімен жетілу арқылы тҥсініктер мен ҧғымдар 

қалыптасады.  «Бала пісіп жетілгісі келсе, мҧны ол ҿз қолымен жасасын». Фребель еңбегі 

оның кҿрнекі оқытудағы шығармашылық  жҽне белсенділік компоненттеріне ерекше орын 

беруінде болып тҧр. Сол заманғы барлық педагогтар сияқты кҿрнекі оқыту жайлы айта 

отырып, қоршаған ортаны сезім мҥшелерімен тікелей қабылдау деген кҿзқараста болған 

ол, кҿрнекі оқыту ҽдістемесін жасағанымен, бірақ кҿрнекі оқытуды, мақсат категориялар 

мен шығармашылықтың ҿзара байланысы жайлы мҽселе ашық тҥрде қойылған жоқ. 

    К.Д.Ушинский кҿрнекілікті оқыту ҥдерісінде мҧғалім жетекшілігімен немесе 

ҿзіндік бақылау нҽтижесінде қабылданатындығына  тҽуелсіз тҥрде баланың тікелей 

қабылдауымен нақты бейнеде тҧрғызылған ілім ретінде анықтады. Кҿрнекіліктің ең 

ерекше де маңызды тҥрлерінің бірі деп ол ҽсерлі жҽне бейнелі сҿйлеуді есептеді. Оқыту 

ҥдерісінде мҧғалім ҿз ҽңгімесін «біріншіден, оқылғандарды еске тҥсіріп қана емес, 

сонымен бірге оны тікелей жетілдірумен толықтыра отырып, балаларға оны кҿрсетуі тиіс; 

екіншіден, сҧрақтарды сан алуан етіп жҽне ҽсерлі ете отырып, кҿрнекілікті кҿрсетуі тиіс».  

    К.Д.Ушинский ҥшін кҿрнекілік - оқытудың ҽдістері мен тҽсілдерінде міндетті тҥрде 

қатысып отыратын оқытудағы маңызды дидактикалық принцип. 

 К.Д.Ушинский баланы тек кҿрнекі оқытуды логикамен ҧштастырғанда оқушының 

кҿрнекі ойлауын тҽрбиелеу қҧралы болып табылады деп ҧйғарды. Кҿрнекі оқыту 

«ақылдың дамуына» жол ашады. 

К.Д.Ушинский  сол кездегі арифметика бағдарламасына орынды сын айта отырып, 

оның орынына ҿз бағдарламасын ҧсынды. Ол арифметиканы оқытуды ҿлшеу жайлы 

кҿрнекі тҥсініктерден бастауды ҧсынды.  Геометриялық  формаларды оқыта отырып 

арифметиканың ҿзіне кҿрнекілік пен жандылық беру ҥшін мҧғалім ҿлшеулерді 

пайдаланады деп кҿрсетеді К.Д.Ушинский. 

    Сонымен, К.Д.Ушинский нақтыдан абстрактіге, ҽрекеттен (практикадан) теориялық 

жалпылауға ҿтуге шақырады. Ол кҿрнекі оқытудың мҽнін терең тҥсінеді: ол ақыл-ой 

қабілетінің дамуына, материалдың мазмҧндалу мҥмкіндігіне, оқу жҧмысындағы 

белсенділік пен даралануға, материалды эмоциялық қабылдауға, алынған білімді 

жҥйелендіруге жол ашады. 

    Орыс педагогы Н.Ф Бунаков (1837-1904) кҿрнекілікті оқудың шынайы ҿмірмен 

байланыс қҧралы, ҿмірлік қажетті білімді алу қҧралы деп есептеп, кҿрнекілік тҥсінігін 

шығармашылық элементтермен байланыстырды. 

    М.Жҧмабаев: «Бір затпен танысқанда сыртқы сезімдердің кҿбі қатынасса, ол зат 

ҧмытылмайды. Балаға бір нҽрсені білдіру керек болғанда осы жолды ҧстау керек. Яғни 

мҥмкін болғанша баланың сыртқы сезімдерінің кҿбін қатынастыру керек. Мысалы, бір 

заттың тҥрін де кҿрсет, дыбысын да естірт, ҧстатып та кҿр, иіскет, дҽмін татқыз, сыйпат, 

суретін салғыз Баланың жаратылысының ҿзі осыны тілейді. Бала ҿзінің кҿрген нҽрсесін 

ҧстағысы келеді, естіген нҽрсені кҿргісі келеді. Ҧстаған нҽрсесінің дҽмін татқысы келеді. 

Осы жолды ҧстағанда баланың білімі берік болады. Мысалы, дҧрыс жазуы ҥшін қҧр 

ережелерді білуі жетпейді. Қолдың, кҿздің, қҧлақтың ҽдеттенуі шарт». 

    Ғалым-педагогтар кҿрнекі оқытуды сезім мҥшелеріне ҽсер ететін, нақты 

қабылданатын объекті немесе қҧбылыстармен байланыстырды; олар кҿрнекі оқыту 

мҽселесін кҿтерді; кҿрнекі оқыту мҽнін негіздеді; оның мектепте қолданылу ҽдістемесін 

жасап, ҽрекеттің кҿрнекі оқытумен байланысы жайлы мҽселе қойды. 

    Дегенмен, олар кҿрнекілік қасиеті тек нақтыға ғана тҽн деп, ал абстрактілік ҧғымын 

кҿрнекілікпен байланыстыруға болмайды деп есептеді. Кҿрнекілік принципін қолдану 

ҽдістемесі негізінен бастауыш мектепке, ана тілі сабақтарына қатысы болып, кҿрнекі 
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оқытудың компоненттік қҧрамы анықталған жоқ.  

    Қазіргі уақытта психологиялық-педагогикалық жҽне ҽдістемелік  ҽдебиеттерде 

кҿрнекілік, кҿрнекі оқыту, кҿрнекілік тҥрлері, кҿрнекілік қҧралдары жіктемесінің сан-

алуан жолдары келтіріледі. Ғылыми ҽдебиеттер мен мектеп практикасында «кҿрнекілік» 

сҿзі ҥш мағынада қолданылады. Біріншіден, ол кейбір обьектілер (кҿрнекі қҧралдарды), 

екіншіден, кейбір қасиеттерін, ҥшіншіден, адамның белгілі бір іс-ҽрекетін (кҿрнекілік 

қҧралдарын қабылдау, оларды пайдалануды) білдіреді. Терминнің кҿпмҽнділігіне 

байланысты оның ҽр тҥрлі анықтамалары бар. 

    Психологиялық зерттеулер (Н.А.Менчинская, П.А.Гальперин, Т.В.Кудрявцев, 

Л.В.Занков жҽне басқалар) кҿрнекілікті «абстрактілік деңгейде жҽне практикалық іс-

ҽрекет ҥдерісінде қарастырады. 

    З.И.Калмыкованың пікірінше, кҿрнекілік практикалық іс-ҽрекеттерімен ғана 

байланысты емес, сонымен бірге оқушылардың заттармен, оларды алмастыратындармен 

(сызбалармен,  кескін, график жҽне суреттермен) іс-ҽрекет орындауына тҽуелді.  

    З.И.Калмыкова кҿрнекіліктің практикалық формасына бақылауға мҥмкін болатын 

қҧралдармен бірге, сондай-ақ ойлау экспериментін де жатқызады.  

   Сонымен, кҿрнекі оқыту ҧғымы объектімен немесе оны алмастырушы затпен 

тікелей практикалық іс-ҽрекет, сондай-ақ ойлау іс-ҽрекетімен тікелей байланысты. 

    Ғалымдардың екінші тобы кҿрнекілік ҧғымын бейне ҧғымымен байланыстырады. 

Оқытудағы кҿрнекілік объективті шындықтың  тікелей қабылдау кезінде пайда болатын 

сезімдік-кҿрнекілік бейнелерді пайдалану, жҽне жеткен жетістік нҽтижесі таным-білім 

ретінде тҥсіндіреді.           

    Л.Н.Нуритдинов  бейнелерді екі тҥрге бҿледі. Бірінші топқа шынайы объектілер 

тікелей кҿрініс беретін сезімдік кҿрнекі бейнелер кіреді. Екінші топқа абстрактілік 

формада кҿрініс беретін рационалды бейнелерді жатқызды. Бейне мен кҿрнекілік 

тҥсініктері тығыз байланысты, ол кҿрнекіліктің сезімдік жҽне рационалдық екі сатысын 

бҿліп кҿрсетеді. «Рационалдық кҿрнекілік - теориялық ҧғымның сезімдік нақты формада 

кҿрсететін дидактикалық қҧрал; осы қҧрал кҿмегімен оқушылардың шығармашылық 

белсенділігін, логикалық ойлауын дамытып, танымдық  іс-ҽрекет дағдыларын 

қалыптастырады, шығармашылық, ғылыми-дҥниетанымдық ҧғымдарды игереді». 
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Аннотация: В этой статье рассматриваются методика осуществления принципа  

наглядности  средствами информационно-коммуникативных технологии в учебном 

процессе. 

В программе развития образования в Республике Казахстан определены 

стратегические задачи системы образования в новых информационных научно-

технических, рыночных условиях: «Обучающие должны не просто овладеть суммой 

знаний, умений, и навыков…».  Гораздо важнее и сложнее править обучающимися умение 

самостоятельно добывать, анализировать, структурировать и эффективно использовать 

информацию для полезного участия в жизни общества.  

Обучение — сложный педагогический-психологический процесс, совместная 

деятельность обучающего и обучаемого, учителя и ученика. Обучение не должно 

сводиться к передаче и усвоению сформулированных учителем правил, формул, теорем. 
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Это активный творческий поиск со стороны учителя и со стороны ученика. Задача учителя 

состоит в том что, чтобы в процессе передачи знаний научить учеников активным формам 

учения, приводящим к самостоятельному добыванию знаний.  

Abstract: Education  –  a complex pedagogical process, joint activity of learners and 

trained, teacher and pupil. Education must be not reduced to conveying and acquiring formulated 

the rules, formula, theorems.This is active creative searching from the direction of   teacher and 

from the direction of  pupil. The task of the teacher consists in that in the process of conveying of 

the knowledge to teach the pupil to active forms of the teaching, leading to independent gaining 

the knowledge.  

The task of  the pupil - master knowledge system, to solve independently creative tasks. 

The scientific problem and accessibility, consciousnesses and activities puts before teacher 

question about finding active methods of the shaping and organizations to scholastic cognitive 

activity in practice. One of the ways of the decision of this problem – do demonstrative teaching. 
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Тҥйін: Ақпаратты ауызша жҽне жазбаша сҿйлеу тілі арқылы жеткізудің жетілуі, 

сонымен бірге абстрактілік ойлаудың дамуы,  кҿрнекі оқыту ҽдісінің кең тарауына ықпал 

етті.  Оқыту ҥдерісінде сҿз бен іс, теория мен практика ҿзара байланысты болады. Ҽртҥрлі 

кҿрнекілікті қолданудың нҽтижесінде сабақ ҽрі тҥсінікті, ҽрі қызықты болып ҿтеді. 

Мысалы, жоғары сыныптарда сабақты демонстрациялап ҿткізу ҿте тиімді жҽне нҽтижелі 

болады. Кҿрнекілік абстракты ҧғымды игеруге ҽсер етеді. Сонымен, кҿрнекілік 

принципінің оқыту материалдарын, ҽсіресе, теориялық ережелерді терең оқуда, берік есте 

сақтауда алатын орыны ерекше. 

Кілттік сӛздер: қазақ тілі, ҽдебиет, кҿрнекілік, принцип, педагогика, ақпараттық  

технология,  ҽдіс, ҽдістеме, оқыту. 

 

Кҿрнекілік адамның заттар немесе қҧбылыс жайлы ақпараттың берілуі мен оны 

қабылдауды оңайлату қажеттілігінің туындауымен бір мезгілде пайда болды. Оның куҽсі 

бізге ертеден жеткен жартастағы суреттер болып табылады. Кҿрнекілік – оқыту, жазу 

ҿнері пайда болғанға дейін туындаса керек. Ежелгі Египет, Рим, Грек елінде ол кеңінен 

қолданысқа ие болған. 

Ҽ.Бидосов  кҿрнекілік принципін жҥзеге асыру нақтылық пен абстрактылықтың 

бірлігі ретінде атап кҿрсеткен. Мҧның мҽні жалпы орта мектептерде қазақ тілі мен ҽдебиет 

пҽнін  оқытудың ҽрбір сатысында, білім игеру логикасының желісін басшылыққа ала 

отырып, сол білімдердің айрықша фактілері мен оқушылардың байқауларының немесе 

аксиомалардың ғылыми ҧғымдар мен теориялардың алғашқы бастамаларын тауып, жеке 

затты қабылдаудан жалпылыққа, нақтылықтан абстрактілікке жҽне керісінше 

жалпылықтан жекелікке, абстрактіліктен нақтылыққа кҿшу заңдылықтарын анықтау 

болып табылады. Сонымен қатар оқу ҥдерісіне кҿрнекілікті пайдаланғанда бірқатар 
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ҽдістемелік талаптарды орындаған жҿн екені ескеріледі: кҿрнекі қҧралдар сабақтың 

мақсатына сҽйкес іріктелуі тиіс, кҿрнекі қҧралдарды пайдаланғанда оқушылардың оларды 

дҧрыс қабылдауын қамтамасыз ету ҥшін, қҧралдың неғҧрлым маңызды жақтарына назар 

аударған жҿн; сабақта кҿрнекі қҧралдар шамадан тыс кҿп болмағаны яғни мақсатқа жетуге 

қажеттілерін ғана пайдаланған   маңызды. Егер сабақ кезінде бірнеше кҿрнекі қҧрал 

кҿрсетілуі керек болса, олардың бҽрін бір уақытта емес, ҽрқайсысын қажетінше кезегімен 

пайдаланған орынды.  

   Қазақ тілі сабағы кезінде мҧғалімнің ҿзінің баяндауы мен кҿрнекілікті ҥйлестіруі 

елеулі роль атқарады. Дидактикада ҥйлестірудің екі тҽсілі белгілі. Біріншісінде кҿрнекі 

қҧрал мҧғалімнің тҥсіндіруінен   бҧрын кҿрсетіледі. Бҧл жағдайда мҧғалім оқушылардың 

іс-ҽрекетін, байқағыштығын бақылай отырып, керегінше мағлҧмат алуына жетекшілік 

етеді. Екіншісінде кҿрнекі қҧралды кҿрсетуден бҧрын мҧғалім оқу материалын 

тҥсіндіреді.  

   Бҧл екі тҽсілдің біріншісі тиімдірек, себебі ол қажетті білімді меңгеруді 

қамтамасыз етумен бірге, оқушылардың байқағыштық қабілеттерінің ҿрістеуіне 

кҿмектеседі. Бірақ, кҿрнекі қҧралдарды шамадан тыс қолдану оқушылардың ойлау 

қабілетіне кері ҽсер ететінін ескерген жҿн. 

Ескеретін   бір   нҽрсе,  кҿрнекілікті   қалай   болса   солай   қолдана   бермей, тек  

қажеттілігіне,  тиімділігіне   қарай   пайдалана  білудің   маңызы  зор.  Мысалы,  

стереометрияның   алғашқы  сабақтарында   фигуралардың   ҽр  тҥрлі  моделін   кҿрсету   

оқушылар   ҥшін   пайдалы   болады  да,   кейінірек   олардың   кеңістік   қиялын   

дамытуға    кері    ҽсер   етуі  мҥмкін,   яғни   стереометрияны   ҥйретуде   нақты   

кҿрнекілік   біртіндеп   «абстрактылық  кҿрнекілікке»  (жазық   сызбаларды   қарастыру)   

орын   беруге   тиіс. Я.А.Коменскийді (1592-1670) «Дидактиканың алтын ережесі» деп 

аталатын кҿрнекі оқыту принципінің негізін қалады. Ол кҿрнекілікті адамның ҽртҥрлі 

сезім мҥшелері кҿмегімен қабылдайтын обьекті немесе қҧбылыс жайлы сенімді ақпаратты 

алуға мҥмкін болатын компонент ретінде тҥсінеді, «...барлығын тек сезімдік 

қабылдаулармен, атап айтар болсақ: кҿруді - кҿру сезімдерімен, естуді - есту мҥшелерімен, 

иісті - иіс сезу мҥшелерімен, дҽмді - дҽм сезу мҥшелерімен, жанасуды – сипау арқылы 

сезінуге  болады. Егер қандай да затты бірнеше сезім мҥшелерімен қабылдауға болатын 

болса, онда ол бірден бірнеше сезімдік қабылдауларды қамтиды» [5]. 

     Чех педагогы табиғаттағы заттарды тікелей қабылдау арқылы ҥйренуден 

бастауды, ал егер мҧндай зат (қҧбылыс) болмаса, онда оны оның кескінімен немесе 

кҿшірмесімен алмастыруды ҧсынды. Я.А.Коменский адам білімді ҿзіндік бақылау жасау 

жолымен алуы тиіс деп ҥйретеді. 

    Я.А.Коменский кҿрнекілік мҽселесіндегі негізгі орынға кҿру қабілетін қойды. 

Оның «Суреттердегі сезімтал заттар ҽлемі» оқулығы кҿрнекілік принципі негізінде 

жазылған алғашқы кітап болды (оны тілді оқытуда ҧзақ пайдаланды).     

    Осылайша, Я.А.Коменский кҿрнекілікті сезімдік таныммен байланыстырса, ал 

бақылауды кез-келген білімді алудың негізі деп есептеді. 

    Қ.Жарықбаев: «Байқау дегеніміз – белгілі мақсат пен обьектіні ҽдейілеп 

қабылдау. Байқау ҥшін белсенді ой жҥгірту, арнайы зейін қою, байқау нҽтижесін сҿзбен 

айтып отыру ерекше маңыз алады» деді.  

    И.Г.Песталоцци (1746-1827) бақылауды абстрактілік ойлауды дамыту ҥшін 

алғашқы қадам деп есептеді. Ол кҿрнекіллікке едҽуір терең негіздеу берді. Ол кез келген 

танымның абсолюттік негізі ретіндегі кҿрнекілік  принципін енгізді. 

     И.Г.Песталоцци сезім мҥшелерінің қоршаған ҽлемді тікелей қабылдауы жайлы 

айта отырып: «...сезімдік қабылдау адамдық танымның жалғыз негізі болып табылады. 

Бҧдан кейінгі келетіндердің барлығы да осы сезімдік қабылдаудың қарапайым нҽтижесі 

немесе абстракциясы» деп жазады. Ол кҿрнекілік балалардың ақыл-ой қабілетін 
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арттырып, сҿйлеу қабілетін дамытудың  қҧралы деп ҧйғарды. Оның пікірі бойынша, 

бақылау  ҥш сатыны қамтиды: бала алдында қанша зат бар; олардың формалары қандай; 

бҧл заттар қалай аталады. 

    И.Г.Песталоццидің пікірі бойынша, кҿрнекі оқыту мҽні оқушының ойлау мен 

сҿйлеу қабілетін  дамытуға кҿмектесіп, бҿліктен бҥтінге біртіндеп кҿшуге мҥмкіндік 

беретіндігінде  болып табылады. 

    Неміс педагогтары И.Ф.Гербарт (1776-1841), А.Дистервег (1790- 1886), 

Я.А.Коменский білімін дамыта отырып, кҿрнекі оқыту ҽдістемесін мҧғалімнің сабақта 

пайдалануының талаптарын жасады:  

• затты  ҿте ҧзақ демонстрациялауға болмайды, бір затты демонстрациялай беру 

оқушыны жалықтырады; 

 •  сабақта кҿрнекіліктің  сан  алуан  тҥрлері қолданылуы тиіс; 

• мҧғалім кҿрнекі қҧралды пайдалана отырып, қабылдау механизмі, кҿрнекі 

қҧралдарды пайдаланудың тҧтастығы, бірізділігі мен ҽдістемесі жайлы мҽселелерді есте 

ҧстауы шарт;  

• жақыннан алысқа, жеңілден салмақтылығына, қарапайымнан кҥрделіге біртіндеп 

сатылай шығармашылықпен оқуға ҿту керек.  

    И.Ф.Гербарт  қандай да бір объекті мен қҧбылысты тікелей қабылдау мен зерттеу 

алдында оқушылар бақылайтын затпен танысып, оны айқындаудың  қажеттілігін кҿрсету 

керек деп есептейді.  

    Неміс педагогы Ф.Фребель (1782-1852)  кҿрнекілікті жетілу мен белсенділік 

ретінде қарастырды. Кҿрнекі қҧралдар кҿмегімен жетілу арқылы тҥсініктер мен ҧғымдар 

қалыптасады.  «Бала пісіп жетілгісі келсе, мҧны ол ҿз қолымен жасасын». Фребель еңбегі 

оның кҿрнекі оқытудағы шығармашылық  жҽне белсенділік компоненттеріне ерекше орын 

беруінде болып тҧр. Сол заманғы барлық педагогтар сияқты кҿрнекі оқыту жайлы айта 

отырып, қоршаған ортаны сезім мҥшелерімен тікелей қабылдау деген кҿзқараста болған 

ол, кҿрнекі оқыту ҽдістемесін жасағанымен, бірақ кҿрнекі оқытуды, мақсат категориялар 

мен шығармашылықтың ҿзара байланысы жайлы мҽселе ашық тҥрде қойылған жоқ. 

    К.Д.Ушинский кҿрнекілікті оқыту ҥдерісінде мҧғалім жетекшілігімен немесе 

ҿзіндік бақылау нҽтижесінде қабылданатындығына  тҽуелсіз тҥрде баланың тікелей 

қабылдауымен нақты бейнеде тҧрғызылған ілім ретінде анықтады. Кҿрнекіліктің ең 

ерекше де маңызды тҥрлерінің бірі деп ол ҽсерлі жҽне бейнелі сҿйлеуді есептеді. Оқыту 

ҥдерісінде мҧғалім ҿз ҽңгімесін «біріншіден, оқылғандарды еске тҥсіріп қана емес, 

сонымен бірге оны тікелей жетілдірумен толықтыра отырып, балаларға оны кҿрсетуі тиіс; 

екіншіден, сҧрақтарды сан алуан етіп жҽне ҽсерлі ете отырып, кҿрнекілікті кҿрсетуі тиіс».  

    К.Д.Ушинский ҥшін кҿрнекілік - оқытудың ҽдістері мен тҽсілдерінде міндетті 

тҥрде қатысып отыратын оқытудағы маңызды дидактикалық принцип. 

     Педагогикада кҿрнекіліктің табиғи, кескіндік (фотосуреттер, оқу картиналары)   

жҽне кескіндік (графиктер, сызбалар, диаграммалар) деп аталатын ҥш тҥрін қарастырады. 

Кҿрнекіліктің ҽр тҥрінің ҿзіне тҽн атқаратын функциялары бар.  Кескіндік кҿрнекілікке 

карталар, картограммалар, схемалар, диаграммалар, кестелер жатады. Мысалы кестенің 

бірнеше тҥрлері бар. Олар: хронологиялық, синхрондық, тақырыптық, кестелер. Цифрлық 

технологиялар, кҿрнекі қҧралдар оқу материалдарын, ҽсіресе, теориялық ережелерді есте 

жақсы сақтау жҽне жеңіл тҥсіну ҥшін қолданылады. 

      К.Д.Ушинский баланы тек кҿрнекі оқытуды логикамен ҧштастырғанда 

оқушының кҿрнекі ойлауын тҽрбиелеу қҧралы болып табылады деп ҧйғарды. Кҿрнекі 

оқыту «ақылдың дамуына» жол ашады. 

    Орыс педагогы Н.Ф Бунаков (1837-1904) кҿрнекілікті оқудың шынайы ҿмірмен 

байланыс қҧралы, ҿмірлік қажетті білімді алу қҧралы деп есептеп, кҿрнекілік тҥсінігін 

шығармашылық элементтермен байланыстырды. 
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    М.Жҧмабаев: «Бір затпен танысқанда сыртқы сезімдердің кҿбі қатынасса, ол зат 

ҧмытылмайды. Балаға бір нҽрсені білдіру керек болғанда осы жолды ҧстау керек. Яғни 

мҥмкін болғанша баланың сыртқы сезімдерінің кҿбін қатынастыру керек. Мысалы, бір 

заттың тҥрін де кҿрсет, дыбысын да естірт, ҧстатып та кҿр, иіскет, дҽмін татқыз, сыйпат, 

суретін салғыз Баланың жаратылысының ҿзі осыны тілейді. Бала ҿзінің кҿрген нҽрсесін 

ҧстағысы келеді, естіген нҽрсені кҿргісі келеді. Ҧстаған нҽрсесінің дҽмін татқысы келеді. 

Осы жолды ҧстағанда баланың білімі берік болады. Мысалы, дҧрыс жазуы ҥшін қҧр 

ережелерді білуі жетпейді. Қолдың, кҿздің, қҧлақтың ҽдеттенуі шарт». 

    Ғалым-педагогтар кҿрнекі оқытуды сезім мҥшелеріне ҽсер ететін, нақты 

қабылданатын объекті немесе қҧбылыстармен байланыстырды; олар кҿрнекі оқыту 

мҽселесін кҿтерді; кҿрнекі оқыту мҽнін негіздеді; оның мектепте қолданылу ҽдістемесін 

жасап, ҽрекеттің кҿрнекі оқытумен байланысы жайлы мҽселе қойды. 

    Дегенмен, олар кҿрнекілік қасиеті тек нақтыға ғана тҽн деп, ал абстрактілік 

ҧғымын кҿрнекілікпен байланыстыруға болмайды деп есептеді. Кҿрнекілік принципін 

қолдану ҽдістемесі негізінен бастауыш мектепке, ана тілі сабақтарына қатысы болып, 

кҿрнекі оқытудың компоненттік қҧрамы анықталған жоқ.  

    Қазіргі уақытта қазақ тілі,  ҽдебиеттерде кҿрнекілік, кҿрнекі оқыту, кҿрнекілік 

тҥрлері, кҿрнекілік қҧралдары жіктемесінің сан-алуан жолдары келтіріледі. Ғылыми 

ҽдебиеттер мен мектеп практикасында «кҿрнекілік» сҿзі ҥш мағынада қолданылады. 

Біріншіден, ол кейбір обьектілер (кҿрнекі қҧралдарды), екіншіден, кейбір қасиеттерін, 

ҥшіншіден, адамның белгілі бір іс-ҽрекетін (кҿрнекілік қҧралдарын қабылдау, оларды 

пайдалануды) білдіреді. Терминнің кҿпмҽнділігіне байланысты оның ҽр тҥрлі 

анықтамалары бар. 

    Психологиялық зерттеулер (Н.А.Менчинская, П.А.Гальперин, Т.В.Кудрявцев, 

Л.В.Занков жҽне басқалар) кҿрнекілікті «абстрактілік деңгейде жҽне практикалық іс-

ҽрекет ҥдерісінде қарастырады. 

    З.И.Калмыкованың  пікірінше, кҿрнекілік практикалық іс-ҽрекеттерімен ғана 

байланысты емес, сонымен бірге оқушылардың заттармен, оларды алмастыратындармен 

(сызбалармен,  кескін, график жҽне суреттермен) іс-ҽрекет орындауына тҽуелді.  

    З.И.Калмыкова кҿрнекіліктің практикалық формасына бақылауға мҥмкін болатын 

қҧралдармен бірге, сондай-ақ ойлау экспериментін де жатқызады.  

   Сонымен, кҿрнекі оқыту ҧғымы объектімен немесе оны алмастырушы затпен 

тікелей практикалық іс-ҽрекет, сондай-ақ ойлау іс-ҽрекетімен тікелей байланысты. 

    Ғалымдардың екінші тобы кҿрнекілік ҧғымын бейне ҧғымымен 

байланыстырады. Оқытудағы кҿрнекілік объективті шындықтың  тікелей қабылдау кезінде 

пайда болатын сезімдік-кҿрнекілік бейнелерді пайдалану, жҽне жеткен жетістік нҽтижесі 

таным-білім ретінде тҥсіндіреді.           

ҚПА профессоры Ҽ.Қ.Бҥркіт мектепте  қазақ тілін оқытуда бейне мен кҿрнекілік 

тҥсініктері тығыз байланысты деп атап айтқан.  Ал,  рационалдық кҿрнекілік - теориялық 

ҧғымның сезімдік нақты формада кҿрсететін дидактикалық қҧрал; осы қҧрал кҿмегімен 

оқушылардың шығармашылық белсенділігін, логикалық ойлауын дамытып, танымдық  іс-

ҽрекет дағдыларын қалыптастырады, шығармашылық, ғылыми-дҥниетанымдық 

ҧғымдарды игереді. 
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Аннотация: Решение данной проблемы зависит от обновления содержания 

образования, касающихся именно для каждого учащегося, учитывая их активность, 

творческий подход и личностные особенности. В специализированных школах для 
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одаренных детей требуются новые системы методов активизации развития творческой 

деятельности учащихся. 

Abstract: The development of creative activity of pupils of specialized schools for gifted 

children by means of computer technology, one of the main direction of modern education 

development stipulates scientific theoretical and practical researches in the field of its formation 

and development. The decision of this problem depends on the renewal of education content of 

exactly each pupil, taking into consideration their activity, creative approach and individual 

peculiarities. The new systems of development and activization methods are necessary at 

specialized schools for gifted children. 
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МЕКТЕПТЕ «РОБОТ ТЕХНИКАСЫ»  ПӘНІН ОҚЫТУ ЖӘНЕ СЫНЫПТАН ТЫС 

ЖҦМЫСТАРДЫ ҦЙЫМДАСТЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Тҥйін: Arduino - автоматтандыру жҥйелері мен робот техникаға арналған аппараттық 

жҽне бағдарламалық қамтамасыз етудің жалпы атауы, сондай-ақ IoT саласындағы шешім. 

Бҧл, виртуалдылық аясынан шыға алмайтын, стандартты дербес компьютерлерге 

қарағанда, физикалық қоршаған ортамен неғҧрлым тығыз қатынасатын электронды 

қҧрылғыларды (электронды қҧрылымдаушы) жобалауға арналған қҧрал. Бҧл платформа, 

ашық бағдарламалық кодымен «physical computing» арналған, заманауи бағдарламаны 

қамтамасыз етуге арналған ортамен қарапайым басу тақтасында қҧрылған. Arduino 

платформасын іске қосу ҥшін де  компьютердегі «ардуино» бағдарламалалық жасақтамасы 

кҿмегімен командалар жасақталып,кабель арқылы микроконтроллерге жҥктеледі. 

 

Кілттік сӛздер: робот техникасы, педагогика, мультимедиялық технология, ҽдіс, ҽдістеме, 

оқыту 

  
Мектептің тҽрбие жҧмысының қҧрамдас бҿлігі болып табылатын сыныптан тыс 

жҧмыс оқыту мен тҽрбиелеудің жалпы мақсаты – баланың ҿмірге жҽне қоғамға қажет 

ҽлеуметтік тҽжрибені игеріп алуына жҽне қоғам қабылдаған қҧндылықтар жҥйесін 

қалыптастыруға бағытталған.  

Мектепте «Робот техника» пҽнінен сыныптан тыс жҧмыс мына міндеттердің 

орындалуына бағытталған:  

Мектепте «Робот техника» пҽнінен сыныптан тыс жҧмыстың мақсаты мен міндеттерін 

оның – оқытушылық, тҽрбиелік, дамытушылық функциялары анықтайды.  

Мектепте «Робот техника» пҽнінен сыныптан тыс жҧмыстардың ерекшеліктеріне 

сҥйене отырып, оған қойылатын талаптарды атап кетейік.  

Мектепте «Робот техника» пҽнінен сыныптан тыс жҧмыс, оның бағыттарын, 

мазмҧнын, формасын анықтау кезінде алғашқы бастауларды қҧрайтын – жалпы 

принциптердің негізінде жҥргізіледі.  

Мектепте «Робот техника» пҽнінен сыныптан тыс жҧмыстың мазмҧны бейімделген 

ҽлеуметтік тҽжірибені, баланың жеке тҽжірибесінде іске асқан эмоцияны, бастан кешкен, 

адам ҿмірінің ҽрҥрлі аспектілерді кҿрсетеді.  
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Мектепте «Робот техника» пҽнінен сыныптан тыс жҧмыстардың формалары – бҧл 

мазмҧнына қарап қойылатын талаптар. Сондықтан сыныптан тыс жҧмыс формаларының 

саны орасан кҿп болғандықтан, оларды тҧтастай жіктеу мҥмкін емес.  

Мектепте «Робот техника» пҽнінен сыныптан тыс жеке жҧмыстарға қойылатын жалпы 

мақсат – нақты тҧлғаның толыққанды дамуы ҥшін педагогикалық шарттармен қамтамасыз 

ету. Ол балада оң «Мен-концепциясын» қалыптастыру жҽне тҧлғалық ҽртҥрлі қырларын, 

жеке басының мҥмкіндігін дамыту арқылы жҥзеге асырылады. 

Мысалы, «Робот техника» пҽнінен сыныптан тыс оқытуда тарихи мҽліметтерді, 

бағдарламалаудан қиындатылған есептерді, математикалық логикасының элементтерін, 

есептеп шығару жҥйесін жҽне т.б. қарастыру дҽстҥрге айналуда.  

Мектепте «Робот техника» пҽнінен сыныптан тыс пҽндік  олимпиаданың мақсаты; 

- білімді, дамыған, дарынды мектеп  оқушыларын іздеу; 

- мектепте робот техникасын оқыту  деңгейін бағалау;   

- робот техниканы оқыту барысындағы ең жоғарғы деңгейге қойылатын талапты ашу; 

- мектеп, жоғарғы оқу орындары буынындағы кері байланысты жҥзеге асыру. 

Мектепте «Робот техника» пҽнінен сыныптан тыс пҽндік  олимпиаданың негізгі 

мақсаты - оқушының қабілетін ашуды ескере отырып, логикалық - алгоритмдік жҽне 

жҥйелі комбинаторикалық ойлауы дамыған оқушыларды табу қажет. Бҧл ҽртҥрлі дайын 

программалық қҧралдар мен командаларды пайдалану іскерлігінде пайда болады. 

 Мектепте «Робот техника» пҽнінен сыныптан тыс пҽндік  олимпиадаға  дайындау 

ҽдістемесі - қарастырылып отырған тҽсілде оқушьшарды олимапиадаға дайындау 

информатиканың базалық курсының жалғасы болып табылады. Дайындықтың ең тиімді 

тҥрі — сабақты олимпиада тҥрінде жҥргізу. Стандартты емес есептерді шешгу ҥшін 

мҽліметтерді ҧйымдастыру мен програлмалаудың қазіргі ҽдістерін білу қажет. 

Мектепте «Робот техника» пҽнінен сыныптан тыс пҽндік  олимпиаданың тыс жҧмыста 

«Робот техникасы» ҥйірмесін жҥргізуге арналған авторлық бағдарлама. 

Ҥйірмеде  ҽртҥрлі бағыттар бойынша жҧмыс істейтін команда (ҽрбір команда 5 

оқушыдан қҧралған) бар. Техникаға қызығушылық танытқан балалар аталмыш 

ҥйірмелерде мектептен тыс уақытта шығармашылығын шыңдайды. Басқаша айтқанда, 

техника ғылымының ҽліппесімен танысады.  

Қаламызда 2019 жылдың 16 қаңтар айынан бері мектеп оқушылары арасында 

«Робототехника» жарыс ҿткізіліп келеді.  Химия – биология бағытындағы Назарбаев 

Зияткерлік мектебінде ҿткен бірінші қалалық «Робототехника» сайысына №61 жалпы орта 

мектептің команда мҥшелері қатысып, жҥлделі 1-орынды иеленді. 

Қ.К.Наурызбаев пен Ҽ.Қ.Бҥркіт жас техниктердің жарысы жайында: Бҧл жарыста 

балалардың шығармашылық жҧмыстары сынға тҥседі деген болатын. Мысалы, бҥгінгі 

таңда кҽсіби білікті, бҽсекеге қабілетті, еліміздің  дамуы мен ҿркендеуіне ҥлес қосатын  

азаматтерды тҽрбиелеу ҿзекті мҽселе екені анық.  Сонымен  қатар қазіргі таңда кҽсіптік 

жҽне техникалық  білім беру жҥйесін индустриалдық-инновациялық даму бағдарламасына 

сай жетілдіру ҥрдісі жҥріп жатыр.  №61 жалпы орта мектебінің  «ROBOLAND» -робот 

техникасы ҥйірмесінің  жҧмыс жоспары.     

 

Жҧмыс мазмҧны 

1.«ROBOLAND» -робот техникалық ҥйірмесінің  команда мҥшелерін  

5-9 сынып оқушылары арасында 5 оқушыдан команда жасақтау. Мектеп 

бойынша команда капитанын сайлау. 

2.«ROBOLAND» -робот техникалық ҥйірмесінің  жҧмысын аптасына 

бір рет (сенбі кҥні)  жҥргізу,  жас техниктерге кеңес беру. 
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3.«ROBOLAND» -робот техникалық ҥйірмесінің  6-сынып командасын 

2019 жылғы  қаңтар айының  16 кҥні  сағат 10 
00

-де ҿтетін  «Roboland-

2019»  робототехника ҥйірме жҧмыстарының нҽтижесі ретінде 

Шымкент қалалық №7, 17, 19, 40, 41, 47, 89, 107, 61  жалпы орта 

мектептері арасындағы бірінші қалалық ашық чемпионатына 

дайындау. 

4.«ROBOLAND»   командасын:  Қантҿре Маржан Ҽуесханқызы, 

Сыдықова Іңкҽр, Ҿтепбергенова Ҽмина,  Кҿбек Бибінҧр,  Тҿлеп 

Рахымжан  жҽне  команда капитаны Қантҿре Нҧржан Ҽуесханҧлын 

қатыстыруға ҽзірлік жҧмыстарын жҥргізу, ғылыми-ҽдістемелік кеңес 

беру, шығармашылық жҽне техникалық, психологиялық тҧрғыдан 

дайындық жасау.  

5.«ROBOLAND» -робот техникалық ҥйірмесінің  командасын  бірінші 

қалалық ашық чемпионатына қатысу алдында  роботты қҧрастыру, 

жинау,  траектория сызығымен жҥргізу. 

6.«ROBOLAND» -робот техникалық ҥйірмесінің  командасын  бірінші 

қалалық ашық чемпионатына қатысушы жеңімпаздарды марапаттау 

салтанатына қатысу. 

7.«ROBOLAND» -робот техникалық ҥйірмесінің  командасын  бірінші 

қалалық ашық чемпионатында тҽжірибе жинақтау, фотосуретке тҥсу, 

қорытындылау. Газет-журналдарға мақала жариялау. 

8.«ROBOLAND» -робот техникалық ҥйірмесінің  5-9  сынып 

командалары арасында конструктор бойынша жаттығулар ҿткізу, 

роботтарды ҽртҥрлі материалдардан жасау 

9.«РОБОТ ТЕХНИКА»  бойынша интернеттен материалдар жинақтау 

10.«РОБОТ ТЕХНИКА»  бойынша  мектепішілік кҿрме ҧйымдастыру. 

11.«Roboland-2019»  робот техника сайысын мектепішілік  ҿткізу. 

12.ОҚМУ-мен, Шымкент қалалық білім басқармасымен бірлесіп 

«Roboland-2019»  робототехника бойынша  қалалық (облыстық) 

ғылыми жоба байқауын  ҿткізу. 

13.«ROBOLAND» -робот техникалық ҥйірмесінің  мҥшелерін, команда 

капитандарын марапаттау 

14.«ROBOLAND» -робот техникалық ҥйірмесінің  жҧмысын 

қорытындылау, есеп беру, нҽтижелерін талдау. 

 

«ROBOLAND» ҥйірмесінің нҽтижелері 

     «50 ҥздік есім - Қазақстанның болашағы»  атты ҽлемге ҽйгілі жобаның 

www/uniquekazakhstsn.info/ru/action/50-imen-budushchego-kazakhstan сайтында ҽлем 

бойынша 7000 оқушы қатысып, оның ішінде 50 дарынды бала дауыс жинау нҽтижесі 

бойынша іріктелініп алынды. Соның ішінде, Шымкент қаласынан   «Ҥздік» ғылыми жоба 

жҧмысы жҽне озық идеясы мен ҿнертапқыштығы ҥшін Шымкент қалалық №61 жалпы 

орта мектептің оқушысы, «ROBOLAND» ҥйірмесінің мҥшесі, озық ойлы ҿнертапқыш 

оқушы ретінде Қантҿре Нҧржан Ҽуесханҧлы  арнайы «Қҧрмет грамотасымен» жҽне «Жас 

ғалым»  медалімен марапатталды. 
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1-сурет. Шымкент қаласының №61 жалпы орта мектебінің  ҿнертапқыш оқушысы, 

жас ғалым, болашақ инженер- конструктор Қантҿре Нҧржан Ҽуесханҧлына «50 имен 

будущего Казахстана» жайлы интернет-энциклопедиялық альбом-журналын   М.Ҽуезов 

атындағы ОҚМУ-нің ғҧлама ғалымдары қҧрметпен  табыстауда. 

16 қаңтар 2016  жылы  Шымкент қаласындағы химия-биология бағытындағы 

Назарбаев Зияткерлік мектебі мен Шымкент қалалық білім бҿлімінің ҽдіскері Салибекова 

Мадина Шыныбекқызы  ҧйымдастырған «ROBOLAND» роботехника бойынша бірінші  

қалалық  байқауға «Траектория»  категориясына қатысып,  жҥлделі 1-орынды иеленді.  

 

 
3-сурет. Шымкент қаласының №61 жалпы орта мектебінің жеңімпаздары жҽне 

команда капитаны  Қантҿре Нҧржан Ҽуесханҧлы. 

 
4-сурет. Нҧсқаушы  Ҥсен Досымханның кҿмегімен қҧрастырған роботты сынақтан 

ҿткізуде.  Робот сайыс жолында екі айналымда, мҥмкіндіктің біріншісін – 47 секундта,  ал 

екіншісін 36 секундта сҽтті жҥріп ҿтіп, командаға жеңіс алып берді.  
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Аннотация: В программе развития образования в Республике Казахстан определены 

стратегические задачи системы образования в новых информационных научно-технических, 

рыночных условиях: «Обучающие должны не просто овладеть суммой знаний, умений, и 

навыков…»  Гораздо важнее и сложнее править обучающимися умение самостоятельно добывать, 

анализировать, структурировать и эффективно использовать информацию для полезного участия в 

жизни общества.  

 Обучение - сложный педагогический-психологический процесс, совместная деятельность 

обучающего и обучаемого, учителя и ученика. Обучение не должно сводиться к передаче и 

усвоению сформулированных учителем правил, формул, теорем. Это активный творческий поиск 

со стороны учителя и со стороны ученика. Задача учителя состоит в том что, чтобы в процессе 

передачи знаний научить учеников активным формам учения, приводящим к самостоятельному 

добыванию знаний.  

Abstract: Education  –  a complex pedagogical process, joint activity of learners and trained, 

teacher and pupil. Education must be not reduced to conveying and acquiring formulated the rules, 

formula, theorems.This is active creative searching from the direction of   teacher and from the direction 

of  pupil. The task of the teacher consists in that in the process of conveying of the knowledge to teach the 

pupil to active forms of the teaching, leading to independent gaining the knowledge. The task of the pupil 

- master knowledge system, to solve independently creative tasks. The scientific problem and 

accessibility, consciousnesses and activities puts before teacher question about finding active methods of 

the shaping and organizations to scholastic cognitive activity in practice. One of the ways of the decision 

of this problem – do demonstrative teaching. 
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БАСТАУЫШ СЫНЫПТА  АҚПАРАТТЫҚ-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЯЛЫҚ 

ТЕХНОЛОГИЯ ҚҦРАЛДАРЫ КӚМЕГІМЕН  КӚРНЕКІЛІК ПРИНЦИПТІ ЖҤЗЕГЕ 

АСЫРУ ӘДІСТЕМЕСІ 

       
       Тҥйін: Бастауыш мектептің  алдында қойылған жаңа да кҥрделі міндеттерге, адам ҥшін 

қажетті білім кҿлемінің ҿсуіне байланысты оқыту ҥдерісінде оқушыға ҧсынылатын талаптар да 

ҿзгерді. Оқушы оқу материалының мазмҧнын жай ғана еске тҥсіру мен қалпына келтіру 

жеткіліксіз болып, олардың ҿздері білім беру ҥдерісіне қатысуы, ҿз білімін ҿзіндік толықтыру 

дағдысы мен жылдам дамыған ғылыми жҽне техникалық ақпарат ағысында бағдарлану маңызды 

болып табылады.  

      Кілттік сӛздер: бастауыш, сынып, кҿрнеклік, принцип, педагогика, ақпараттық  технология, 

ҽдіс, ҽдістеме, оқыту         
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Қазақстан Республикасында бастауыш сыныпта білім беруді дамыту - оқу 

ҥдерісінде, оның ішінде бастауыштағы пҽндерді оқытуда заманауи ақпараттық 

телекоммуникациялық технология қҧралдары мен цифрлық технологияны, оқу қҧрал-

жабдықтарды кешенді тҥрде тиімді қолдану болып табылады. 

Осыған орай К.Ҿстеміров қазіргі   педагогикалық   технологиялар  мен  оқыту  

қҧралдарын былайша жіктейді: заттарды   жҽне   объективтік   шындықтың   

қҧбылыстарын   шартты  қҧралдармен   (сҿз,  белгі,  графика)   кҿрсететін   оқу   

қҧралдары текстік  кестелерді,  схемаларды,  графикаларды,  диаграммаларды,  

жоспарларды, карталарды,   оқу   кітаптарын:   оқулықтар   мен   оқу   қҧралдарын,   

есептер   жинақтарын,   ҿзіндік   жҧмысқа    арналған   нҧсқауларды,   дидактикалық   

материалдарды    жҽне   т.б. қамтиды [1]. 

Ҿз   кезегінде   білім   берудің   техникалық   қҧралдары   ерекше   топты   қҧрайды.    

Бҧл   оқу   қҧралдары   оқу   ҥдерісі   барысындағы   хабарларды   тарату    қҧралы   болып   

табылады    жҽне   ол  ҥшін   арнайы   техникалық   жабдықтар  қажет  болады.  Оларға   

жататындар:   транспаранттар,  диафильмдер   жҽне   кинофильмдер,   видеофильмдер,    

дыбыстық    таспа   жазбалары,    компьютерлік   бағдарламалар   жҽне   т .б. 

Техникалық    қҧралдар   тобына   сонымен   қатар   тҥрлі   проекциялық   жҽне   

дыбыстық   аппаратуралар   (кинопроекторлар,   диапроекторлар,   графопроекторлар,   

магнитофондар,   бейнемагнитофондар);   тренажѐрлар,   ҽмбебап   техникалық   қҧралдар,    

лингафондық    қҧралдар,   электрондық - есептеу   техникасы    жатады. 

Цифрлық технология мен компьютерді оқыту қҧралы ретінде қолдануда оның 

тиімділігі жҽне дидактикалық мҥмкіндігі ескеріледі. Пҽндерді оқыту ҽдістемесі оқытудың 

мақсатын, мазмҧнын, ҽдісін, қҧралдарын, формаларын, тапсырмалар жиынтығын біртҧтас 

жҥйе ретінде қарастырады (1-сурет). 

 

 
 

1-сурет. Оқыту компоненттері. 

 

    1-суреттегі оқыту компоненттері, оқыту ҽдістемесі – оқытудың мақсатын (не 

ҥшін оқытамыз?), мазмҧнын (нені оқытамыз?), ҽдістерін (қалай оқытамыз?), анықтаумен 

қатар, қалай тиімді оқытуға болады? – деген мҽселені қарастырады. 

Мақсаты 

Мазмұны 

Құралдары 

Формалары 

Әдістері 

Тапсырмалар 

Мұғалімдер 

Оқушылар 
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Бастауыштағы барлық пҽндерді оқытудағы «не ҥшін оқытамыз?» сҧрағы қоғам 

талабына сай қойылып отыр. «Не ҥшін оқытамыз?» сҧрағына  «нені оқытамыз?» деген 

маңызды мҽселе туындайды. Осы мҽселе байланысты теориялық материалдардың 

мазмҧны, оқушылардың дайындық деңгейіне қойылатын талаптар анықталады.  

    «Қалай оқытамыз?» - деген сҧраққа жауап беруде мҧғалімнің іс-ҽрекетіне ерекше 

мҽн беріледі. Себебі, мҧғалім оқу ҥдерісіндегі жетекші тҧлға. Ол оқу бағдарламасын 

таңдайды, осы бағдарламаға сҽйкес кҥнтізбектік – тақырыптық жоспар жҽне оған сҽйкес 

сабақ жоспарын жасайды. 

 «Қалай оқытамыз?» сҧрағы мҧғалімнің ҽрбір сабаққа дайындық барысында сабақ 

тҥрін, оқыту ҽдістерін, бекіту жҽне бақылау кезеңдеріндегі тапсырмаларды анықтауы 

қажеттілігінен туындайды. Демек, математика пҽні мҧғалімі:  

білімділік, дамытушылық, практикалық, тҽрбиелік мақсаттарын тҥсінуі жҽне 

ҿзіндік білім ретінде бойға сіңіруі; 

игерілген білімдегі коипьютерлік технология қҧралдарының орны мен маңызын 

кҿре білуі; 

пҽнді оқыту қҧралдарын меңгеруі; 

оқытудың дҽстҥрлі жҽне жаңа ақпараттық технологияға (компьютерлік технология) 

негізделген ҽдістерін білуі; 

оқушылардың ақыл –ой қызметін басқаруды меңгеруі; 

оқытуды ҧйымдастыру формаларын меңгеруі; 

басқа пҽндермен байланысын зерттеуі; 

оқушылардың пҽнге деген қызығушылығын арттыруы қажет.     

Оқыту қҧралдарын белгілеріне қарай мынадай тҥрлерге жіктейміз; 

      1.Ондағы қолданылатын материалдарға байланысты (сҿздік жҽне бейнелік); 

      2.Қабылдау тҥрлеріне орай (кҿру, есту, кҿру-есту); 

      3. Материалды беру тҽсіліне қарай (техникалық  аппарат кҿмегімен немесе 

техника  кҿмегінсіз,  дайын кестелер,  диакадр, кинотаспа); 

     Оқытудың  техникалық қҧралдарының  ішінде қабылдауға арналғандары жиі  

қолданылады.  Олар:   1. Оқытудың экрандық қҧралдары;    2. Оқытудың дыбыстық   

қҧралдары;   3. Оқытудың экрандық – дыбыстық қҧралдары. 

Ал, компьютерлік техниканың (ақпараттық жҽне коммуникациялық технологиялар 

қҧралдары) оқытудың басқа қҧралдарына қарағанда  ҿзіндік ерекшеліктері мен 

артықшылықтары  бар,  қолдану мҥмкіндігі де кеңірек. 

Экрандық оқу қҧралдарына   диапозитив, транспаранттар, диафильмдер, 

эпиобъектілер, сондай-ақ ҥнсіз кҿрсетілетін киноҥзінділер мен кинофильмдер жатады. 

Оқу диапозитивтері – оқу жҽне тҽрбие мақсатына қолдануға арналған  бейнелер 

топтамасы. Оларды  фотографиялық  тҽсілмен тҥссіз материалға (шыны немесе таспаға) 

тҥсіреді. Сҿйтіп, диапроектор кҿмегімен бейнені жазықтыққа  (экранға) тҥсіріп кҿрсетеді. 

Транспаранттар - полиграфиялық жҽне фотографиялық жолмен тҥсірілген тҥссіз 

таспадағы  бейнелер. Транспоранттарды  графопроектор кҿмегімен демонстрациялап 

кҿрсетеді. 

Эпиобъекті – экранға жарық кҿмегімен проекцияланатын жазық объектілердегі 

бейнелер (сызбалар, суреттер, фотографиялар, мҽтіндер жҽне т.б).  

Оқу диафильмдері - оқу ақпаратын алдын-ала  тізбектей кҿрсету ҥшін кадр  тҥрінде  

ені  35 мм тҥссіз  таспаға фотографиялық  жолмен ҽзірленген бейнелер  топтамасы. 

Оқытудың  дыбыстық  қҧралдары.  Ҽртҥрлі радиоқабылдағыштар мен  дыбыстық  

жазбалар (магниттік  жазбалар, грамтабақшалар).   Оқытудың экрандық - дыбыстық  

қҧралдары оқу  кинооқулықтар, оқу  теледидар хабарлары, бейнежазбалар, дыбыстық  

диафильмдерін  біріктіреді.  

Кинооқулық - бҧл  кинотаспадағы дыбыстық  тҥрде берілетін  жылжымалы 
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объектілердің позитивтік  фотографиялық  бейнесі.    Оқу  кинооқулық  қорына  

кинофильмдер, киноҥзінділер  жатады.     Бейнежазбалар - бҧл  арнайы  магниттік  таспа  

бейнемагнитофон  мен теледидар  камерасы  кҿмегімен жазылған  бейне жҽне дыбыс.  

Теледидар  экранда бейнелеу  ҥшін  қолданылады. 

    Ақпараттық-телекоммуникациялық технология  қҧралдарын  кешенді  қолдануда  

мына  тҿмендегі  мҽселеге  басты  назар  аударылады: 

    1.Ҿтілетін  тақырыпқа  қатысты  оқыту мен тҽрбиелеу мҽселелерін  анықтап  алу; 

    2.Оқушылардың  оқулықтағы  игеретін  материал  кҿлемін  анықтап  алу; 

    3.Оқушылардың танымдық  тҽжірибелерін  есепке  алу; 

    4.Білім  мазмҧнына  элементарлық талдау жасау (оқулық  қолданылады); 

    5.Білімнің тізбектей берілуін  анықтаумен  қатар,  дағдылары мен  ебдейліктерін 

де  біртіндеп  қалыптастыру; 

    6.Білуге  қарай   біртіндеп  қадам  жасау; 

    7. Ҽрбір  қадамның  ҽдістемелік жҥйесін  жасау: 

а)   Оқушылардың  танымдық  қызметін  модельдеу; 

ҽ)   Оқыту ҽдістерін  жобалау; 

б)   Кері  байланыс  жасау тҽсілдерін  жобалау; 

в)   Оқыту  қҧралдарының  қҧрамы  мен  қолданылу  мҥмкіндігін  анықтап  алу; 

Оқу   қҧралдары   жҥйесінің    қалыптасуы    –   білім   беру   қҧралдарының   тҥріне   

ҿзіндік   белгілері   бойынша   классификациялау  ғана    емес,   сонымен   қатар   

дидактикалық   қасиеттері   мен  қызметтерін   білуді   де   қажет   етеді. 

Дидактикалық    қасиеттер   дегеніміз  –  оқу   қҧралдарының   басқалардан   

айырмашылықтары    кҿрсетілетін   белгілері   мен   дидактикалық   функцияларда   

(қызметінде)   кҿрініс   табатын   ҿзіндік   ерекшеліктері.    Дидактикалық   қасиеттер   тек   

қана   оқу   қҧралдарына   тҽн   болып   келетін   мҥмкіншіліктерді   ғана   қамтиды.   Оқу-

тҽрбие   жҧмысында   тҥрлі   ҽдістерді   қолданудың   объективтік  бағыттары   ретінде   

қарастырылатын   дидактикалық   функциялар   мен   дидактикалық   қасиеттердің    ҿзара   

байланыстары  болып    отырады.    «Дидактикалық   қасиет»  пен   «дидактикалық   

мҥмкіндік»   ҧғымдарының   ҿзара   жақындығынан   да   болар,   педагогикалық   

ҽдебиетте    оларды   бірге   қарастыру   дҽстҥрге   айналған [2]. 

Қорыта айтқанда, пҽнді оқыту   қҧралдарының ҽрқайсысының   дидактикалық   

қызметтерінің   ҽртҥрлі   болып   келетіндігіне    қарамастан,  олардың барлығына тҽн   

ортақ  қызметтері бар.  Атап   айтқанда: 

       –   оқушылар   қабылдаған   хабарларды   ҧғынып   тҥсінуді,   тҥсініктер   мен   

ҧғымдарды   қалыптастыруды   қамтамасыз   ете   алатын   кҿрнекілік   қызмет; 

       –  хабарлау   қызметі,   ҿйткені   оқу   қҧралдары   білімнің   нақты   кҿздерінің   бірі   

болып   саналады,   яғни   белгілі   бір   хабарларды   жеткізушінің   рҿлін   де   атқара   

береді; 

       –  орнын   толтырушылық   қызмет   оқу   ҥдерісін   жеңілдетеді,   кҿздеген   

мақсатқа   кҿп   кҥш,   денсаулық ,   уақыт   жҧмсамай  жетуге   бағытталған; 

       –   бейімдеушілік   қызмет   оқу   ҥдерісіндегі   қолайлы   жағдайлар   туғызуға,   

демонстрацияларды,    ҿзіндік   жҧмыстарды   ҧйымдастыруға,  оқушылардың    жас   

ерекшеліктеріне   байланысты   ҧғымдар   мазмҧнының   бірдей   болуына,   білімнің   бір   

қалыпты   сабақтастығына   бағдар   алған; 

       –   интегративтік   қызмет,   белгілі  бір   объектіні   немесе  қҧбылысты   тҧтастай   

да   жҽне  оның   бір  бҿлшегі   ретінде   қарастыруға   мҥмкіндік   береді.    Бҧл   қызмет  

оқу   қҧралдарын   кешенді  тҥрде   қолдану   мен    жаңа   ақпараттық   технологияның   

қҧралдарын   қолдану   арқылы    жҥзеге   асырылады. Оқытудың негізіне бақыланушы 

обьектілерді қабылдау жатады. Не нҽрсені қандай тҽсілмен білгіміз келсе де, біз 

барлығынан бҧрын сезім мҥшелерімізге жҥгінеміз.  Адам тыңдаса, оқыса, бақыласа - 
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барлығынан бҧрын жҧмысқа оның сезімі мен қабылдауы қосылады, содан соң - есте 

сақтау, біріктіру, пайымдау, ақпаратты шығармашылық ҿңдеу жҥзеге асады. Егер мҧғалім 

оқушының танымдық іс-ҽрекетіне ҽсер еткісі келсе, онда ол  алдымен оның сезім 

мҥшелеріне ҽсер етеді, осы талдағыштар арқылы адам ақпарат алады [3].  
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Аннотация: В этой статье рассматриваются методика осуществления принципа  

наглядности средствами информационно-коммуникативных технологии в учебном процессе. 

В программе развития образования в Республике Казахстан определены стратегические 

задачи системы образования в новых информационных научно-технических, рыночных условиях: 

«Обучающие должны не просто овладеть суммой знаний, умений, и навыков…»  Гораздо важнее и 

сложнее править обучающимися умение самостоятельно добывать, анализировать, 

структурировать и эффективно использовать информацию для полезного участия в жизни 

общества.  

Обучение — сложный педагогический-психологический процесс, совместная деятельность 

обучающего и обучаемого, учителя и ученика. Обучение не должно сводиться к передаче и 

усвоению сформулированных учителем правил, формул, теорем. Это активный творческий поиск 

со стороны учителя и со стороны ученика. Задача учителя состоит в том что, чтобы в процессе 

передачи знаний научить учеников активным формам учения, приводящим к самостоятельному 

добыванию знаний.  

Abstract: Education  –  a complex pedagogical process, joint activity of learners and trained, 

teacher and pupil. Education must be not reduced to conveying and acquiring formulated the rules, 

formula, theorems.This is active creative searching from the direction of   teacher and from the direction 

of  pupil. The task of the teacher consists in that in the process of conveying of the knowledge to teach the 

pupil to active forms of the teaching, leading to independent gaining the knowledge. The task of the pupil 

- master knowledge system, to solve independently creative tasks. The scientific problem and 

accessibility, consciousnesses and activities puts before teacher question about finding active methods of 

the shaping and organizations to scholastic cognitive activity in practice. One of the ways of the decision 

of this problem – do demonstrative teaching. 
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Тҥйін: Табиғатта, техникада жҽне тҧрмыста кейбір денелердің ҿзара ҧқсас, ҥйлесімді 

орналасуын симметрия деп атайды. «Симметрия» грек сҿзінен алынған «ҥйлесім» сҿзі 

сияқты бірдей ҿлшемділікті, белгілі бір реттілікпен орналасқан деген ҧғымды білдіреді. 

Симметрия физика мен математикада, химия мен биологияда, техника жҽне 

архитектурада, поэзия  мен музыкада маңызды роль атқарады. Симметрияның ең 

қарапайым тҥрі – тҥзуге қатысты симметрия.  

        Кілттік сӛздер: сҽулет, ҿнер, техника, технология, математика, симметрия, туынды 
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Математикада, табиғатта, техникада жҽне тҧрмыста кейбір денелердің ҿзара ҧқсас, 

ҥйлесімді орналасуын симметрия деп атайды.  

«Симметрия» грек сҿзінен алынған «ҥйлесім» сҿзі сияқты бірдей ҿлшемділікті, 

белгілі бір реттілікпен орналасқан деген ҧғымды білдіреді. Симметрия ҧғымы адам 

шығармашылығының кҿпғасырлық тарихымен тығыз байланысты. Симметрия физика мен 

математикада, химия мен биологияда, техника жҽне архитектурада, поэзия  мен музыкада 

маңызды роль атқарады.  

Симметрияның ең қарапайым тҥрі – тҥзуге қатысты симметрия. Егер тҥзу бойымен 

бҥктегенде жазықтықтағы екі фигура бір-бірімен беттесетін болса, ондай фигуралар 

тҥзуге қатысты симметриялы фигуралар деп аталады. Симметриялы фигуралар ҿзара тең 

болады. Егер тҥзу фигураны симметриялы екі бҿлікке бҿлсе, онда ондай фигура осьтік 

симметриялы фигура деп аталады, ал тҥзу сол фигураның симметрия осі деп аталады. 

Симметрия туралы тҥсінікті келтіру арқылы тҥзуге қатысты фигураларды, соның 

ішінде центрлік жҽне осьтік симметрияны, симметриялы фигуралардың ҿзара теңдігін 

қарастыру. 

        Математикадағы симметрияның ҿнердегі, архитектурадағы орны мен қажеттілігін 

кҿрсете отырып, оның ҥйлесімділігі мен кҿркемдігін танытумақсатында симметрия 

тарихына ой жҥгіртіп, фигуралардың симметриялығы, кҿркем шығармаларда 

симметрияны қолдану, сҽулет ҿнеріндегі симметрия жҽне ҽріптер мен сҿздердегі айналық 

симметрияны зерттеуге тырыстық. 

Тік тҿртбҧрыш, квадрат, шеңбер – осьтік симметриялы фигуралар. Тік 

тҿртбҧрыштың екі симметрия осі бар, квадраттың тҿрт симметрия осі бар. Шеңбердің кез 

келген диаметрі арқылы ҿтетін тҥзу оның симметрия осі болады. Сондықтан шеңбердің 

симметрия осьтері шексіз кҿп. 

 

А                                                 В              Е                            Д 

 

   В                                                                                      

                             С                                 L          

К                                              F                              G    

Сурет-1. Тік тӛртбҧрыш 

                                              Сурет-2. Квадрат                    Сурет-3.  Шеңбер 
 

 Бҧрыш – осьтік симметриялы фигура. Бҧрыштың симметрия осі бойындағы 

бҧрыштың тҿбесінен басталатын сҽулені биссектриса деп атайды. Бҧрыштың 

биссектрисасы оны градустық ҿлшемтері тең екі бҧрышқа бҿледі.Симметрияның екінші 

тҥрі – нҥктеге қатысты симметрия.О нҥктесіне қатысты симметриялы нҥктелер фигураның 

ҿзінде жатса, ол фигура центрлік симметриялы фигура деп аталады. О нҥктесі фигураның 

симметрия центрі деп аталады.  

А 

 

 

 

 

 

В                                              С                  Сурет-4. Осьтік симметрия 

 

 

Тік тҿртбҧрыш, шеңбер, кесінді – центрлік симметриялы фигуралар. Тік 
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тҿртбҧрыштың қарама-қарсы тҿбелерін қосатын кесінді диагональ деп аталады. Тік 

тҿртбҧрыштың диагональдарының қиылысу нҥктесі – оның симметрия центрі. Шеңбердің 

симметрия центрі – шеңбердің центрі болатын О нҥктесі. Кесіндіні тең екі бҿлікке бҿлетін 

О нҥктесі – оның симметрия центрі. Мысалдар: Фигура тҥзуге қатысты симметриялы деп 

аталады,егер ол тҥзу сол фигураны екі бірдей бҿлікке бҿліп,сол тҥзу боиымен бҿліктерді 

беттестіргенде сҽйкес келсе (O – симметрия осьі) 

Мысалы: А  тҥзуіне қатысты В мен А  симметриялы. 

а) АВ ; б) АО=ОВ 

                                     О 

А                                                                     В 

Сурет- 5.  Кесінді 

Координаталық жазықтықтағы координаталар басы О нҥктесіне катысты 

симметриялы нҥктелердің координаталары қарама-қарсы сандар болады. 

 
Сурет- 6.  Осьтік симметрия 

Фигура О нҥктесіне қатысты симметриялы деп аталады,егер осы фигураның кез 

келген X нҥктесіне сҽйкес Y нҥктесі О (симметрия центрі) нҥктесіне қатысты Х пен 

симметриялы болып табылса.Симметрия жҽне фигура центрі бір. Симметрия осьі мен 

симметрия жазықтығы бірнеше болуы мҥмкін. Шар, домалақ цилиндр, домалақ конус 

жҽне т.б шексіз симметрия жазықтықтарына ие. 

Қожа Ахмет Яссауи кесенесі – ортағасырлық сҽулет ҿнері ескерткіші. Тҥркістан 

қаласында орналасқан. 1396-1399 жылдары Ҽмір Темірдің бҧйрығымен Қожа Ахмет 

Яссауи қабірінің басына тҧрғызылған. Кесене оңтҥстік-шығыстан солтҥстік-батысқа қарай 

созылып жатыр. Ені  46,5 м, ҧзындығы  65 м. Кҥйдірілген шаршы кірпіштен ҿрілген. 

Кесене жобасының ерекшелігі онда Орталық Азия сҽулет ҿнерінде бҧрын-соңды 

ҧшыраспаған шатыр жабу тҽсілдері қолданылған. Кесенеде аса ҥлкен портал (ені  50 

метрге жуық, порталдық арканың ҧзындығы 18,2 метр), бірнеше кҥмбез, 35 бҿлме бар. 

Ғимараттың биіктігі 37,5 м. Сыртқы қабырғалардың қалыңдығы  1,8-2 м, қазандық 

қабырғаларының қалыңдығы  3 м. 
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Сурет-7. Осьтік симметрия 
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Орта ғасырлардағы тҧрғызылган алғашқы шіркеулер сурет ҿте ауыр, қалың 

тастардан қаланды. Ҽдетте олар айналасы биік тас дуалдармен қоршалды. Роман 

шіркеулері ҿзінің сыртқы кейпімен сҧсты кҿрінсе, ішкі бҿлмелерінің безендірілу 

ғажайыптылығымен кҿзге тҥседі. Шіркеудің капителдерінде, бағана жақтауларында, 

аркалы терезелерде, кереге бедерлерінде толып жатқан адам басты кентаврлармен тҥрлі 

қҧбыжық мҥсіндер қойылған.Романдық сҽулет ҿнері алғаш Италияда дамып, артынан 

Германияда ҿзінің шетіне жетті.Олар германиядағы аты-шулы сҽулет шіркеу-кешендері- 

Майнц, Маер жҽне Вормсе ғимараттары. Сол кезеңі айтулы ҿнер ескерткішінін бірі-Байе 

Францияның   қаласына, жетпіс метрлік кілемнің оң бойында король Вильгелмнің 

Англияны қалай жаулағаны туралы шежіре тоқылып бейнеленген. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет-8.  Осьтік симметрия 
 

Орта ғасырдағы Романдық ҿнерден кейін Готика ҿнері алғаш Францияда жақсы 

дамыды. Ең ҽдемі де ҽсем готикалық ҿнер осында ҿркендеп, кҿбінесе осында сақталды. 

Бҧл ҿнер одан кейінгі кезеңде басқа елдерге тарап, ХҤІ ғасырға дейін кҥшін жоймады. 

Франциядағы Готика соборларының ең бір ескісі жҽне атақтысы-сурет«Қҧдай ана» 

ғимараты. Бҧл собор XII ғасырда салынған. Одан кейін тҧрғызылған Шартрдегі, 

Реймседеғі жҽне Амьенедегі соборлар готика атағын одан сайын асыра тҥсті. Осы 

соборлардың ішіндегі ең ҥлкені жҽне ҿте шебер ҿрнектелінгені жҽне сҧлуы Реймсе 

ғимараты. 

Сол кездегі  аса ірі мҥсінші жҽне сҽулетші италияндық Лоренцо Бернини 15' 1680) 

барокколық ағымды ҿркендетуде ҥлкен ҥлес қосты. Оның негізгі жҧмыс аренасы- Рим 

қаласы болды, сондықтан да Суретішінің ең белгілі жҧмыстарының бірі-мифологиялык 

тақырыпқа  

кҧрылған жер асты патшасы Плутонның Прозерпинаны ҧрлауы. Сонымен қоса «Ҽкетаз 

ҽулие Терезесі» жҧмысы ҿзінің орындалуы, сомдалуы жағынан ҿте жоғары шеберлікпен 

салынған.  
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Аннотация: В этой  работе «Симметрия — символ красоты, гармонии и 

совершенства» изучены законы симметрии.  Для исследований взято несколько объектов 

это: зеркальная симметрия, симметрия в живой природе, симметрия в архитектуре, 

симметрия в Выдвинутая в начале работы гипотеза подтверждается исследовательской 

работой. 

Abstract: In this work « Symmetry — a symbol of beauty, harmony and perfection». 

Laws of symmetry are studied.  For researches some objects it are taken: mirror symmetry, 

symmetry in wildlife, symmetry in architecture, symmetry in Russian national ornament. Put 

forward in the beginning of work the hypothesis proves to be true research work. 
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Аннотация: Работа Георгия Милляра в кино началась с небольших эпизодических 

ролей. А вот первую свою крупную роль актер получил в фильме-сказке Александра Роу 

«По щучьему велению» (1938). Он сыграл царя Гороха. Эта лента стала дебютной и для 

Роу, но говорящая щука, самоходная печь, ходящие задом наперед гуси настолько 

понравились зрителям, что режиссеру моментально поступил заказ на следующую сказку. 

Ключевые слова: сказка, легенда, герой, роль, басни, Баба-яга 

  
Георгий Францевич Милляр – известнейший актер театра и кино, Народный артист 

РСФСР. Он родился в начале прошлого века, 7 ноября 1903 года, в Москве. Его отец 

Франц де Милье был инженером: он прибыл из Франции в Россию для того, чтобы 

консультировать русских рабочих в области мостостроения. Здесь Франц де Милье 

познакомился с дочерью иркутского золотопромышленника Елизаветой Журавлевой, 

которой сделал предложение. 
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Актер Георгий Милляр 

 

Семья была довольно обеспеченной, и родившийся Георгий ни в чем не испытывал 

нужды. К сожалению, счастье молодоженов было недолгим – в 1906 году отец Георгия 

умер. После кончины мужа Елизавета со своим сыном продолжала жить в достатке. У них 

была роскошная квартира в Москве, две дачи (в Подмосковье и Геленджике). Для 

обучения ребенка языкам, музыке, литературе были наняты гувернантки. 

В то время тетя Георгия была известной театральной актрисой, благодаря которой 

мальчик в столь раннем возрасте познакомился с театром. Любовь к искусству будущему 

актеру прививали с детства – он имел возможность услышать выступления Шаляпина, 

Неждановой, Собинова. Неудивительно, что Георгий и сам пытался примерить на себя 

роль лицедея, устраивая для своих родных домашние представления. 

В 1914 году беззаботное детство кончилось вместе с началом нового периода для 

страны. Предреволюционные волнения заставили мать увезти сына из неспокойной 

Москвы в Геленджик, где проживал его дед. После прихода к власти большевиков семья 

осталась без средств к существованию – революционеры отняли у них и квартиру в 

Москве, и подмосковную дачу. Елизавете с сыном теперь была положена лишь одна 

комната в коммуналке, в которую превратилась их огромная столичная квартира. В этот же 

период семейную фамилию предусмотрительно подправили с де Милье на Милляр. В 

дальнейшем Георгий Францевич старался не упоминать о своем происхождении и даже в 

анкетах не сообщал о своем превосходном владении немецким и французским языками. 

Окончив школу в Геленджике, Георгий Милляр устроился на роботу в местный театр 

простым бутафором. Молодой человек исполнял все свои обязанности на совесть, но его 

не покидала мечта стать настоящим артистом. Звездный час Милляра настал, когда в 1920 

году исполнительница роли Золушки не смогла прибыть на спектакль из-за болезни. Ее то 

и заменил старательный бутафор, причем получилось это у него великолепно. 

В 1924 году поднаторевший артист-самоучка перебрался в Москву, где поступил в 

нынешний Театр имени Маяковского, который на тот момент именовался Школой 

юниоров при Московском театре Революции. В 1927 году Георгия Францевича, 

окончившего учебу, приняли в труппу Московского театра Революции. В составе 

коллектива он проработал вплоть до 1938 года. 

Театральная карьера Милляра складывалась наилучшим образом, но в 1941 году он 

покинул труппу – актер решил попробовать себя в кинематографе. 

Работа Георгия Милляра в кино началась с небольших эпизодических ролей. А вот 

первую свою крупную роль актер получил в фильме-сказке Александра Роу «По щучьему 

велению» (1938). Он сыграл царя Гороха. Эта лента стала дебютной и для Роу, но 

говорящая щука, самоходная печь, ходящие задом наперед гуси настолько понравились 

зрителям, что режиссеру моментально поступил заказ на следующую сказку. 

 

https://24smi.org/celebrity/3928-fedor-shaliapin.html
https://24smi.org/celebrity/3938-vladimir-maiakovskii.html
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Георгий Милляр в фильме "По щучьему веленью" 

 

Следом была снята картина «Василиса прекрасная», где Георгий Милляр 

великолепно воплотил образ Бабы-Яги. Отдать женскую роль мужчине было самым 

верным решением, ведь, как говорил сам артист, ни одна женщина не позволила бы 

показать себя такой страшной на экране. Над образом Бабы-Яги Милляр работал 

самостоятельно – он наблюдал за женщинами преклонного возраста, перенимая у них 

мимику, походку, жестикуляцию. Кроме страшной старухи Милляр сыграл в фильме еще 

две роли, но в титрах был указан лишь раз. 

В 1941 году на «Союздетфильме» приняли решение снять сказку с патриотическим 

окрасом «Конец Кощея Бессмертного». В образе Кощея создатели ленты видели 

исключительно Георгия Францевича, который долго не соглашался на съемки, сомневаясь 

в своих силах. Однажды на обсуждение эпизодов фильма актер явился с полностью 

обритой головой и без бровей. Так Милляр делал всегда на съемках, чтобы облегчить 

работу гримерам. Стало понятно – артист готов сниматься. Премьера сказки с аншлагом 

состоялась в День Победы. 

Впоследствии Георгий Милляр стал самым «сказочным» актером в мире. Он 

блестяще сыграл множество негативных персонажей, воплощал образы ведьм, оборотней, 

чудищ и других представителей «сил тьмы». Бабу-Ягу артист в общей сложности сыграл 

около десяти раз, причем образ менялся от одной роли к другой. Он сам придумывал 

костюмы и любил, чтобы было пострашнее. 

Милляр долгие годы сотрудничал с режиссером Александром Роу. В 16 картинах 

творца он исполнил три десятка ролей. Его ярчайшие образы – Черт из «Вечеров на хуторе 

близ Диканьки», Баба-Яга в «Морозко», царь подводный Чудо-Юдо в «Варваре-красе, 

длинной косе», придворный злодей Квак из «Марьи искусницы», оборотень Кастрюк в 

«Финисте-ясном соколе» – до сих пор помнятся зрителю. 

Георгий Милляр работал и с другими режиссерами, у которых ему удалось 

изобразить не менее ярких персонажей. Запомнились роли Наимудрейшего в сказке 

режиссера Бориса Рыцарева «Волшебная лампа Аладдина», мистера Брауни в 

современной сказке Бориса Бунеева «Деревня Утка», мудреца Селима в «Калифе Аисте» 

Виктора Храмова, злого колдуна Смога в картине Геннадия Харлана «Андрей и злой 

чародей». 

Помимо сказок Георгий Францевич снимался в других картинах. Он принял участие 

в таких фильмах, как «Кавказская пленница», «Баллада о Беринге и его друзьях», «Шаг с 

крыши», «Серебряное ревю».  

Появляясь даже в эпизоде, талантливейший актѐр умел приковать к себе внимание. 

Фильмография Георгия Милляра насчитывает более сотни работ. Последний раз он 
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снялся в фильме «Ка-ка-ду» в 1992 году. 

О личных отношениях Георгия Милляра ходило множество слухов. Поговаривают, 

что в 30 лет он мог жениться на одной молоденькой актрисе, которая заявила о скором 

пополнении семейства. На такую новость Георгий Францевич якобы ответил, что не может 

иметь детей, и отправил женщину к истинному отцу будущего ребенка. 

Достоверно известно, что холостяком Милляр прожил до 65 лет. Однажды в одной из 

комнат квартиры появилась новая жительница по имени Мария Васильевна. С новой 

знакомой у актера было нечто общее: женщина была также родом из «раскулаченных» - 

после революции ее родителей арестовали.  

К моменту знакомства с Георгием Милляром у Марии Васильевны уже были 

взрослые дети от первых двух браков. Присмотревшись к соседке, 65-летний актер 

попросил ее руки. Марии Васильевне на тот момент было 60. Удивленная женщина 

заявила артисту, что ей не нужны мужчины, на что Георгий Францевич шутливо ответил: 

«Я не мужчина. Я Баба-Яга». 

Свадьбу отпраздновали в первый день съемок очередной сказочной ленты «Варвара-

краса, длинная коса». Съемочная группа сделала сюрприз новобрачным, накрыв столы на 

берегу Москвы-реки. 

Жену Георгий Милляр очень любил и уважал, кроме того, полюбила невестку и мама 

артиста. Взрослые дети Марии Васильевны тоже приняли мужа матери. В семье Милляров 

всегда были мир и порядок. 

Они проживали в той самой коммуналке, некогда принадлежавшей полностью его 

семье, вместе с матерью, которая умерла в 1971 году. В жизни Георгий Милляр был 

простым человеком, любил выпить, хотя пьяным его никогда не видели. Дружбу он водил 

в основном с гримерами, осветителями и костюмерами. 

Несмотря на всенародную любовь и популярность, Георгием Милляром никогда не 

интересовалась советская пресса, а власти особо не жаловали. Звание Заслуженного 

артиста этот бесконечно талантливый и скромный человек получил лишь в 85-летнем 

возрасте. В последние годы жизни он часто посещал всевозможные детские мероприятия 

– встречи с детьми в школах, пионерлагерях. Милляр никогда не отказывался от 

концертов, хотя иногда организаторы могли не выплатить актѐру гонорар, лукаво ссылаясь 

на то, что нет денег. 

В преддверие юбилея Георгия Францевича попросили выступить для детей в 

концертном зале «Россия». Узнав, что в зале будет 850 ребят, артист купил детские 

альбомы для рисования и от руки нарисовал столько же картинок с Бабой-Ягой, летящей в 

ступе. На каждом рисунке была подпись «С любовью Г.Ф.Милляр». Как признался актѐр, 

он просто хотел «оставить подарочек каждому ребетеночку». 

Было неясно, вычеркнули ли Георгия Милляра из списка приглашенных, либо 

концерт не состоялся вовсе, но в назначенный день за ним так никто и не приехал. 

Нарисованные Бабушки разошлись среди соседей, несколько штук до сих пор хранятся в 

Музее кино. 

Скончался Георгий Милляр 4 июня 1993 года, не дожив немного до своего 90-летия. 

Его похоронили на Троекуровском кладбище. Среди переданных в Музей кино вещей 

артиста был найден небольшой пожелтевший листок бумаги со стихами, которые он 

написал незадолго до собственной смерти: 

«А, наверное, было бы здорово, 

Под финал, под конец пути, 

Напоследок сыграть Суворова 

И тогда уж спокойно уйти». 

Фильмография: 
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 «По щучьему велению» 

 «Василиса прекрасная» 

 «Конец Кощея Бессмертного» 

 «Морозко» 

 «Волшебная лампа Аладдина» 

 «Андрей и злой чародей» 

 «Кавказская пленница» 

 «Шаг с крыши» 

 «Ка-ка-ду» 

 «Калиф-аист» 
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Тҥйін: Біз бҧл мақаламызда бҥкіл ҽлем мойындаған  Кеңес Одағы кезінде тҥсірілген 

мейірімді де қызықты ертегілердің ғажайып кейіпкері ретінде «Жалмауыз кемпір»  ролін 

сомдаған Г.Миллярдың ҿмірдеректері мен ойнаған рольдері жайлы жан-жақты зерттеулер 

жҥргізіп, оны келешек ҧрпаққа жеткізуді мақсат еттік. Жоғарыда келтірілген фильмдердің 

тҽрбиелік мҽні ҿте зор. Ҧлан-ғайыр деп есептеуге де болады. 

Abstract: Therefore in work contemplate realization of principle of use visual methods in 

teaching of  resource of information technologies on the basis  school  in the Republic of  

Kazakhstan. Information technologies began appearance and became possibility to use their 

strong resources in aim of teaching. Therefore in work contemplate realization of principle. 

Therefore in work contemplate realization of principle of use visual methods in teaching of  

resource of information technologies on the basis  school  in the Republic of  Kazakhstan. 

Information technologies began appearance and became possibility to use their strong resources 

in aim of teaching. 
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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА «РОБОТ ТЕХНИКАСЫ»   

ПӘНІН ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Тҥйін: Arduino - автоматтандыру жҥйелері мен робототехникаға арналған 

аппараттық жҽне бағдарламалық қамтамасыз етудің жалпы атауы, сондай-ақ IoT 

саласындағы шешім. Бҧл, виртуалдылық аясынан шыға алмайтын, стандартты дербес 

компьютерлерге қарағанда, физикалық қоршаған ортамен неғҧрлым тығыз қатынасатын 

электронды қҧрылғыларды (электронды қҧрылымдаушы) жобалауға арналған қҧрал. Бҧл 

платформа, ашық бағдарламалық кодымен «physical computing» арналған, заманауи 
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бағдарламаны қамтамасыз етуге арналған ортамен қарапайым басу тақтасында қҧрылған. 

Arduino платформасын іске қосу ҥшін де  компьютердегі «ардуино» бағдарламалалық 

жасақтамасы кҿмегімен командалар жасақталып,кабель арқылы микроконтроллерге 

жҥктеледі. 

 

 Кілттік сӛздер: робот техникасы, педагогика, мультимедиялық технология, 

ҽдіс, ҽдістеме, оқыту 

  
Ҥйді автоматтандыру (smart home, немесе home automation) — ҽрекеттерді 

орындауға жҽне адамның араласуынсыз белгілі бір міндеттерді шеше алатын ҥй 

қҧрылғыларының жҥйесі. Мҧндай ҽрекеттердің ең кҿп таралған мысалдары: шамдардың 

автоматты жанып-ҿшуі, автоматты жылыту жҽне ауаны тазарту, ҿрт жҽне басқа тҿтенше 

жағдайларда автоматты тҥрде ҥй иесіне хабарлама жіберу. 

Қазіргі таңда ҥйді автоматтандыру ҿте ыңғайлы жҽне тиімді. Пайдаланушы 

қажеттіліктеріне сҽйкес баптауларды ҿз бетінше тҥзей алады. Ҽрине бҧны жҥзеге асыру 

ҥшін ақылды ҥй иесі, қҧрылғылардың қайда орналасқанын, қандай міндеттер 

атқаратынын жҽне оларды қалай орындауға болатынын білуі тиіс. 

Бҧл мағынада ақылды ҥй (smart house, также building automation и intelligent 

building) - қазіргі заманғы ҥлгідегі ҥй автоматтандыру қҧралдарымен жҽне жоғары 

технологиялық қҧрылғылармен жабдықталған тҧрғын ҥй. «Ақылды» ҥй деп барлық 

пайдаланушылардың қауіпсіздігін жҽне жайлылығын қамтамасыз ететін жҥйені тҥсінген 

жҿн. Қарапайым сҿзбен айтқанда, ол орын алған нақты жағдайларды анықтап, оларға 

тиісті жауап бере алуға қабілетті болуы керек: жҥйенің бір бҿлігі басқалардың ҽрекетін 

алдын-ала жазылған алгоритмдер арқылы басқара алады. Сонымен қатар, бірнеше кіші 

бҿліктерді автоматтандыру арқылы бҥкіл кешенде синергетикалық ҽсер қалыптасады [1]. 

Осының бір мысалы ретінде ешқашан салқындатқышқа қарсы жҧмыс істемейтін 

жылыту жҥйесін келтірсе болады. Ал жылыту жҥйесі тек ауа температурасына 

байланысты жҧмыс істеп қана қоймай, сонымен қатар, назарына басқа да бірқатар 

факторларды ескереді. Ондай факторлардың қатарына жел кҥші, болжау мҽліметтері жҽне 

тҽулік уақыты кіреді. 

Ішкі жҽне сыртқы жағдайларға сҽйкес автоматты режимде инженерлік жҥйелер мен 

қҧрылғылардың барлық тҽртібін бақылау, адам (пайдаланушылар) мен оның ҿмір сҥру 

кеңістігін ҿзара қарым-қатынасының ең озық тҧжырымдамасы екені болып табылады. 

Бҧл жағдайда, теледидар ҥшін пульттерді іздеу, жарықтандыру ҥшін ондаған 

ажыратқыштарды басу, желдету, жылыту, бейнебақылау, дабыл, моторлы қақпа жҽне 

басқа да жҥйелерді басқарудағы жеке блоктарды қолдану секілді нҽрселер керек емес 

болады. 

Біздің жобамызда ақылды ҥй жҥйесі қҧрылғылары ҥш тҥрден тҧрады: 

Контроллер (HUB)- барлық элементтері жҥйесін бір-бірімен қосатын жҽне оларды 

сыртқы ҽлеммен байланыстыратын бақылау қҧрылғысы 

Сенсорлар (датчиктер)- қоршаған орта жағдайлары туралы ақпарат алатын 

қҧрылғылар 

Актуаторлар- тікелей нҧсқауларды орындайтын қҧрылғылар: сиреналар, климат 

контроллерлер, жҽне ақылды (автоматты) ажыратқыштар, ақылды (автоматты) розеткалар, 

қҧбырларға арналған ақылды (автоматты) клапандар. 

Кҿп жағдайда заманауи ақылды ҥй контроллері басқа қҧрылғылармен радио жҥйесі 

арқылы байланысады. Олардың ең кҿп таралған стандарттары: ―Z-Wave‖,‖ZigBee‖ жҽне 

―Wi-Fi‖, сондай-ақ Америка Қҧрама Штаттарында танымал ―Thread‖ жҥйесі. Ҽдетте 

сыртқы ҽлеммен қарым-қатынас ҥшін контроллер интернетке қосылған [3]. 

Қауіпсіздік жҥйелері 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
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Қозғалыс сенсорлары, діріл датчиктері, терезе сынуын жҽне есіктердің ашылуын 

сезетін датчиктер. Бейнебақылау. Видеотелефондар. Электрондық қҧлыптар (ақылды 

қҧлыптар) жҽне қақпаны басқару модульдері. 

Сиреналар - бҧл қҧрылғылар салыстырмалы қарапайым жҥйеден немесе ҿте 

кҥрделі қауіпсіздік жҥйелерін салуға мҥмкіндік береді. 

Негізгі алгоритмдерге тӛмендігілер кіреді: 

 Ҥйге бҿтен адамның кіргенін тіркеу 

 Иелерді хабардар ету 

 Сирена қосу 

 Бейнебақылауды қосу 

 Негізгі жҽне бҿлме аралық есіктерді жабу 

 

Электрондық қҧлыптар, домофондар жҽне т.б. қҧрылғылар қашықтан басқару жҽне 

бейнебақылау бҿліктері бар ҥйге кіруді бақылау жҥйелерін ҧйымдастыруға мҥмкіндік 

береді. 

 Жарықтандыруды басқару 

 Ақылды ажыратқыштар жҽне диммерлер 

 Перде жҽне жалюзи басқару модульдері 

 RGB-RGBW-мен LED жарық контроллерлері 

 Қозғалыс сенсорлары 

 Сыртқы жарық сенсорлары 

 

 
Сурет1 «Ақылды ҥй» макеті 

1- «Ақылды ҥй» макеті; 

2- Жарықтандыру; 

3- Охрана помещений, датчики движения; 

4- Сервоприводы; 

5- Arduino платасы; 

6- Температура жҽне ылғалдық датчикгі. 

 Бақылауды қамамасыз ететін датчик Arduino програмасы кҿмегімен 

басқарылады. 

Arduino - автоматтандыру жҥйелері мен робототехникаға арналған аппараттық жҽне 

бағдарламалық қамтамасыз етудің жалпы атауы, сондай-ақ IoT саласындағы шешім. Бҧл, 

виртуалдылық аясынан шыға алмайтын, стандартты дербес компьютерлерге қарағанда, 
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физикалық қоршаған ортамен неғҧрлым тығыз қатынасатын электронды қҧрылғыларды 

(электронды қҧрылымдаушы) жобалауға арналған қҧрал. Бҧл платформа, ашық 

бағдарламалық кодымен «physical computing» арналған, заманауи бағдарламаны 

қамтамасыз етуге арналған ортамен қарапайым басу тақтасында қҧрылған. Arduino 

платформасын іске қосу ҥшін де  компьютердегі «ардуино» бағдарламалалық жасақтамасы 

кҿмегімен командалар жасақталып, кабель арқылы микроконтроллерге жҥктеледі. 

ArduinoMega 2560 

Ардуино қҧрылғысы Atmel ATmega8 жҽне ATmega168 базасы негізіндегі 

микроконтроллерлерден тҧрады. Ардуиноның барлық модуль сызбалары Creative 

Commons лицензиясымен таратылғандықтан, білікті инженерлер мен қолданушылар еркін 

таратылатын мҽліметтерді негізге ала отырып ҿздерінің нҧсқаларын дайындай алады. 

Mega2560 - ATmega2560 пайдаланып микроконтроллер негізінде басқарма USB-

портына сериялық қосылу ҥшін ATMega8U2 чип қолданылады[2] 

Қысқаша сипатамасы 

Микроконтроллер ATmega2560 

Жҧмыс кернеуі 5В 

Кіріс кернеуі (ҧсынылғанЫ) 7-12В 

Кіру кернеуі (шектеу) 6-20В 

Сандық кіріс/шығыс 
54  (14 из которых могут работать также как 

выходы ШИМ) 

Аналогтық кірулер 16 

Кіріс/шығыс арқылы тҧрақты ток  40 mA 

Шығу ҥшін тҧрақты ток 3.3 В 50 mA 

Флешь-жады 
256 KB  (из которых 8 КB используются для 

загрузчика) 

Жедел есте сақтау жады 8 KB 

Энергияға тҽуелсіз жады 4 KB 

Тактілік жиелік 16 MHz 

 

«Ақылды ҥй» жобасын басқарудың қысқаша программасы 

#include<IRremote.h> 

#include<stDHT.h> 

#include<MFRC522.h> 

#include<Servo.h> 

 

intLightSensor = A0;    //жарықдатчигі 

intLightThreshold = 10; //жарықшегі 

intLightOnOff = 1;      //жарыққақосылады 

//--------------------------------------------------- 

intWindowsOpenClose = 2; //релештор 

int TimeInMilis = 200;    //штор ашу уақыты 

//--------------------------------------------------- 

int pirPins[] = { 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }; //қозғалыс датчиктері 

int light[] =   { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };  //қосу/ажырату жарығывключен/выключен 

int lightSensors[] = { 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 }; //реледегі қосу/ажырату жарығы 

//--------------------------------------------------- 

int SS_PIN = 17;                                      



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

161 

 

 

int RST_PIN = 18; 

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); //RFID-кілт 

unsigned long uidDec, uidDecTemp; 

Servo servoMainDoor; //кіретінесік 

int MainDoor = 19; 

int TimeToCloseInMilis = 3000; 

//--------------------------------------------------- 

int RECV_PIN = 20; 

IRrecv irrecv(RECV_PIN);   //ИК-пульт 

decode_results results; 

int Gates = 21;  //қақпарелесі 

bool gatesOpen = false; 

int Garrage = 22;  //гарражрелесі 

bool garrageOpen = false; 

. . . 

if(irrecv.decode(&results)) //ИК–нҽтижені алу пульті 

{ Serial.println(results.value, HEX); 

irrecv.resume();             //ИК-нҽтижеалуҥшінқашықтанқайтарупульті 

if(results.value == 0x00) //button 0 

 

Қорытындылай келе, бҧл жҥйе энергияны ҥнемдеуге, тҧрлі қҧрылғыларды жҽне 

ҥнемі жарықтандыруды ҿшіріп/қосуда ыңғайлымҥмкіндік береді.   

Ҥй температурасын, тҿтенше жағдайлардың ҿрт дабылы жҽне кіруді бақылау жҥйесі, 

коммуналдық жҽне басқа да авариялар мен ескерту жҥйесінавтоматты бақылау адамдарға 

неғҧрлым ыңғайлы жҽне қауіпсіздік адамның ҿмірін жеңілдетеді жҽне шығынды азайтады. 

Ҥйдің айналасында жасыл аймақ эстетикалық лҽззат алуға жҽнетабиғатадемалуға 

мҥмкіндік береді. Ыңғайлы кҿлік тҧрағын, ыңғайлы кіріп шығуды  кез келген жҥргізуші оң 

бағалайды.  
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Аннотация: В программе развития образования в Республике Казахстан 

определены стратегические задачи системы образования в новых информационных 

научно-технических, рыночных условиях: «Обучающие должны не просто овладеть 

суммой знаний, умений, и навыков…». Гораздо важнее и сложнее править обучающимися 

умение самостоятельно добывать, анализировать, структурировать и эффективно 

использовать информацию для полезного участия в жизни общества.  

 Обучение — сложный педагогический-психологический процесс, совместная 

деятельность обучающего и обучаемого, учителя и ученика. Обучение не должно 

сводиться к передаче и усвоению сформулированных учителем правил, формул, теорем. 

Это активный творческий поиск со стороны учителя и со стороны ученика. Задача учителя 

состоит в том что, чтобы в процессе передачи знаний научить учеников активным формам 

учения, приводящим к самостоятельному добыванию знаний.  

Abstract: Education  –  a complex pedagogical process, joint activity of learners and 

trained, teacher and pupil. Education must be not reduced to conveying and acquiring formulated 

the rules, formula, theorems.This is active creative searching from the direction of   teacher and 
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from the direction of  pupil. The task of the teacher consists in that in the process of conveying of 

the knowledge to teach the pupil to active forms of the teaching, leading to independent gaining 

the knowledge. The task of the pupil - master knowledge system, to solve independently creative 

tasks. The scientific problem and accessibility, consciousnesses and activities puts before teacher 

question about finding active methods of the shaping and organizations to scholastic cognitive 

activity in practice. One of the ways of the decision of this problem – do demonstrative teaching. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТА 

ДИЗАЙНЕРАМИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ 

 

Аннотация: Статья посвящена значению цвета в жизни человека,  комплексному 

исследованию понятия цвета. Авторы статьи  раскрывают природу цвета с точки зрения 

физики, показывает объективный взгляд на цвет. В данной статье рассмотрены вопросы  

влияния цвета на эмоциональное состояние человека. Представлены интересные факты, 

связанные с понятием цвета.Рассмотрена психология цвета, влияние цвета на настроение 

человека, цветовые предпочтения разных людей. С учетом основной темы статьи особое 

внимание уделено использованию знаний законов цвета дизайнерами при проектировании 

одежды.В статье раскрываются вопросы, как и почему цвета становятся модными.Даны 

рекомендации по гармоничным сочетаниям цветов в одежде. Данная статья  будет 

интересна специалистам в области дизайна одежды, а также широкому кругу читателей. 

 

Ключевые слова: Цвет, спектр, спектральные цвета, цветовой круг, цветотип 

внешности, восприятие, влияние, психология цвета, цвет в одежде, сочетаемые цвета. 

 

Если сомневаетесь, надевайте красное.  

Билл Бласс 

 

C самого нашего рождения и до самого последнего дня нашей жизни, нас 

сопровождают различные цвета. Мы видим их каждый день и не стараемся акцентировать 

наше внимание на этом постоянно. Мы выбираем цветную красивую одежду, мебель, 

интерьер и многое другое, просто исходя из понимания ―нравится - не нравится‖. Мы даже 

не замечаем, как цвета изо дня в день влияют на нашу жизнь, наше поведение, настроение, 

характер. 

Цвет вашей одежды может помочь получить повышение по службе, убедить в 

споре, вызвать друзей на откровенный разговор, улучшить ваше самочувствие, 

эмоциональное состояние. Цвета одежды могут придавать нам уверенность, силу или 

наоборот, создавать чувство неловкости. Это относится не только к области одежды, но 

также ко всему, что вас окружает.  Поскольку цвет влияет на поведение людей, попробуем 

разобраться, как и почему возникает цвет и те или иные реакции на цвет? Физика цвета. 

Цвет — это особенность восприятия глазом разных волн света. Каждая волна 
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соответствует спектру, он в сою очередь, носитель информации.Цвет – это волны 

определенного рода электромагнитной энергии, которые после восприятия глазом и 

мозгом человека преобразуются в цветовые ощущения. Поток света с одним и тем же 

спектральным составом вызовет разные ощущения у разных людей в силу того, что у них 

различаются характеристики восприятия глаза, и для каждого из них цвет будет разным. 

Отсюда следует, что споры, «какой цвет на самом деле», бессмысленны — смысл имеет 

только измерение того, каков «на самом деле» состав излучения. Ощущение цвета 

возникает в мозге при возбуждении и торможении цветочувствительных клеток — 

рецепторов глазной сетчатки человека или животного, — колбочек. 

Субъективное восприятие цвета зависит также  от яркости и скорости его 

изменения (увеличения или уменьшения), адаптации глаза к фоновому свету (см. цветовая 

температура), от цвета соседних объектов, наличия дальтонизма и других объективных 

факторов; а также от того, к какой культуре принадлежит данный человек (способности 

осознания имени цвета);  и от других, ситуативных, психологических моментов. 

Среднестатистический человек различает порядка миллиона цветов. Мужчины и 

женщины видят цвета неодинаково. Некоторые женщины могут разглядеть почти 100 

миллионов цветов. Так что когда ваша жена в следующий раз будет спорить с вами про 

цвет ваших туфель, вы будете знать — почему. Некоторые женщины являются 

тетрахроматиками. Это означает, что они могут воспринимать приблизительно в 100 раз 

большее количество цветов, чем воспринимает обычный человек. Технически, цвета не 

существует. Цвет создается нашим мозгом, когда он пытается понять сигналы света, 

получаемые из внешнего мира. Другими словами, цвет — это то, что существует у нас в 

голове. Без этого наш мир – это монохромное бесцветное место.  

Первым, кто исследовал свойства цвета, был И. Ньютон. На основании его работ 

стало известно, что белый цвет, который, по его мнению, единственный объективно 

существует в природе и распадается на семь составляющих. Красный, оранжевый,желтый, 

зеленый, голубой, синий, фиолетовый – основные цвета, составляющие радугу.Ньютон 

описал модель цветового круга по аналогии музыкальной модели , разделив окружность 

на 7 (рис.1). 

У поэта и мыслителя — Иога́нна Во́льфганга фон Гете другой взгляд . По его 

мнению, цвет объективно существует в природе, он реален. Гѐте выявил чистые цвета – 

которые нельзя получить путем смешивания (красный, желтый, синий) и смешанные, 

число которых неограниченно. Все они плавно перетекают из одного оттенка в другой и 

находятся на стыках между чистыми цветами.  Позже Йохансен Иттен предложил 

двенадцатичастный цветовой круг, который принято считать классическим. Он основан на 

тех же 3-х цветах (рис.2), названных Гѐте чистыми. Затем идет вторичные цвета – 

полученные путем смешивания синий+красный=фиолетовый, красный+желтый 

получается оранжевый, синий и желтый дают зеленый – это цвета второго порядка. 

Остальные цвета также образуются путем смешивания. 

Цветовой круг Иттена один из основных инструментов дизайнера. Каждый, 

работающей в сфере дизайна и моды не раз сталкивался с понятием «цветовой круг», но 

мало кто знает, кто стоит у истоков данного творения (рис 2.) 
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Рис.1. Цветовой круг И.Ньютона             Рис.2. Цветовой круг Иттена. 

 

Не менее известен и цветовой круг Вильгельма Освальда(рис.3), представляющий 

собой непрерывный спектральный цветовой круг. Основными цветами в нем являются так 

же 3 цвета, но это уже красный, синий и зеленый – стоящие в основании современной 

модели цвета RGB. А белый и черный цвета в чистом виде отсутствуют. Они трактуются 

как полное отсутствие цвета – белый, или же, как максимальная насыщенность цвета — 

черный цвет. 

 

 

Рис.3. Цветовой круг В.Освальда. 

 

Цветовой круг прошел долгий путь, прежде чем приобрел привычный нашему 

глазу вид и вошел в обиход. Но, независимо от того, кому мы приписываем создание 

цветового круга, и кому в большей степени признательны современные дизайнеры, 

цветовой круг — это прежде всего инструмент колористики. 

Являются ли черный и белый цветами? Это один из самых спорных вопросов. Если 

вы спросите художника или ребенка, то черный — это цвет, а белый – это отсутствие 

цвета. С научной точки зрения, черный является отсутствием всех цветов, а белый – 

смешением всех цветов. Когда нет света, все становится черным. Солнечный свет – это 

белый свет, который состоит из всех цветов спектра. Хорошей демонстрацией спектра 

является природное явление радуги.Мы не можем увидеть цвета солнечного света, за 

исключением атмосферных условий, при которых преломляются лучи света, создавая 

радугу.Кстати несколько лет назад ученые создали материал «чернее черного» из 

углеродных нанотрубок, который поглощает 99 процентов ультрафиолетового, видимого, 

инфракрасного и дальнего инфракрасного света. 

Психология цвета. 

Каждый цвет влияет на наше психологическое состояние. Одни цвета притягивают  

внимание, другие, напротив, отталкивают. Поэтому цвет одежды, которую мы надеваем, 

формирует у окружающих определенные психологические ощущения от нашего 

присутствия.  Разбираясь в значениях цветов можно управлять впечатлением и создавать 

необходимый вам имидж.Следует учитывать, что есть различные факторы,  влияющие на 

восприятие цвета, такие как возраст, социальный статус, территориальный фактор, а также 

индивидуальные психологические особенности. Существует много интересных фактов о 

цветах.Например, приборы ночного видения обычно зелѐные, потому что наши глаза 

могут разглядеть больше оттенков зелѐного, чем любого другого цвета. В очках ночного 

видения используется зелѐный люминофор, потому что человеческий глаз способен 

различить больше оттенков зелѐного, чем какого-либо другого цвета.Солнце на самом деле 

белое и светит белым светом, если смотреть на него из космоса. Просто когда солнечный 

свет проходит через атмосферу Земли, он приобретает жѐлтый оттенок.Есть цвета, 

которые слишком сложны для человеческого глаза. Мы не можем их увидеть из-за 

принципов восприятия и обработки цветов в мозгу, не позволяющих нам различать 



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

165 

 

 

некоторые оттенки. Попробуйте представить себе желто-синий или красно-зелѐный цвет, и 

вы убедитесь, что мы не можем их не только увидеть, но и представить.Большинство 

людей видит цветные сны, но те, кто рос в эпоху чѐрно-белого кино, скорее всего, видят 

чѐрно-белые сны. У лошадей — самые большие глаза из всех наземных животных. И они, 

кстати, отлично видят ночью. Правда, к сожалению, у них дихроматическое (двухцветное) 

зрение, что означает, что они могут видеть только два основных цвета из трѐх. Люди, не 

различающие цветов (страдающие цветовой слепотой), как правило, лучше видят в 

темноте.Плащ матадора не обязательно должен быть красным, потому что быки не 

различают цветов. Говорят, что плащ красного цвета нужен для того, чтобы скрывать 

капли крови от зрителей (когда быка убивают).Армия США использует людей, 

страдающих цветовой слепотой, для распознавания камуфляжа. Всѐ потому, что они 

воспринимают определѐнные цвета так, как люди с нормальным зрением не 

способны.Согласно исследованиям, рыжеволосым людям во время проведения 

хирургических операций может потребоваться на 20% больше анестезии, чем обладателям 

другого цвета волос.В Средневековье красильщики ткани окрашивали материал либо в 

красный, либо в синий цвет. У каждой из этих двух групп были свои гильдии, 

запрещавшие своим членам окрашивать ткань в противоположный цвет, поэтому одежда 

фиолетового цвета в то время была редкостью.Бутафорская кровь на съѐмках фильма 

"СуиниТодд, демон-парикмахер с Флит-стрит" была оранжевого цвета из-за панического 

страха, который Джонни Депп испытывает при виде крови. Потом ей на компьютере 

придали нужный цвет.Начиная с 1890-ых годов, простые карандаши стали окрашивать в 

жѐлтый цвет. Всѐ потому, что графит для их производства поступал из Китая, а в Китае 

жѐлтый цвет считался цветом королевской династии. Таким образом,  производители 

карандашей давали понять, что в них — китайский графит высокого качества. С тех пор 

они так и остались жѐлтыми.Ниже приводится выдержка из отраслевого журнала 1918 

года (когда розовый цвѐт ещѐ считался мальчишечьим, а синий — девичьим): 

"Общепринятым правилом является розовый цвет для мальчиков и синий для девочек. 

Причина в том, что розовый, будучи более решительным и сильным цветом, больше 

подходит для мальчиков, в то время как синий цвет, который является более утончѐнным и 

грациозным, лучше смотрится на девочках".Очень интересные факты о том, как 

воспринимает цвет мужчина и женщина. Оказывается, красный цвет мужчины и женщины 

воспринимают совершенно по-разному. Не случайно в народе вот уже много лет гуляет 

шутка о том, что мужчина не признает ни «цвета испуганной нимфы», ни «цвета морской 

волны». В то время как женщины видят бордовый, красно-коричневый, малиновый, 

мужчины в основном просто видят красный цвет без оттенков. Происходит это вовсе не 

из-за чѐрствости и невнимательности сильного пола,  а потому что спектр оттенков, 

воспринимаемых мужским мозгом, гораздо меньше, чем женский. Это напрямую зависит 

от ДНК. Дело в том, что особый ген, отвечающий за интерпретацию красного цвета, 

находится в X-хромосоме, а, как известно, у женщин, в отличие от мужчин, Х-хромосом 

на одну больше. Такое положение вещей позволяет женщине улавливать абсолютно все 

оттенки красного. 

Самый нелюбимый цвет в большинстве стран — белый. 

Ученые из Университета Окленда в Новой Зеландии исследовали связь между 

цветом автомобиля и риском аварий, учитывая множество других факторов, таких как 

возраст, пол, использование ремней безопасности и условий на дороге. Как выяснилось, 

серебристые машины реже всего становились жертвами аварий, так как они лучше видны 

на дороге и при тусклом свете.Оказывается, запрещающий сигнал светофора красный 

вовсе не случайно. Есть такое понятие, как рассеивание Рэлея. Наш глаз видит 

рассеиваемые волны — от красного (длинноволнового) до фиолетового или синего 

(коротковолнового). При этом короткие волны при прохождении через атмосферный 

https://bugaga.ru/interesting/1146748422-top-10-samye-sovershennye-sovremennye-tanki-planety.html
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воздух рассеиваются сильнее, чем длинные. Такая закономерность особенно важна в 

плохую погоду — в туман или в дождь.  Красный цвет воспринимается человеком быстрее 

и четче в силу своих физических параметров и благодаря длине световой волны. Проще 

говоря, красный издалека видно гораздо лучше, чем, скажем, синий или фиолетовый. 

Кстати, по статистике, автомобили красного цвета чаще других попадают в аварии. 

Красный цвет возбуждает и активно воздействует на нервную систему, соответственно и 

стиль вождения становится куда более агрессивным. Главную опасность для обладателей 

красных автомобилей представляют машины того же цвета: благодаря необычному 

наложению скорости и цвета создается иллюзия, что другой водитель собирается вас 

«подрезать». Чем выше скорость, тем сильнее  оптический обман.Синий – самый 

любимый цвет в мире. Его предпочитает 40% населения планеты. Такой выбор сложно 

назвать случайным. Синий не раздражает, от созерцания цвета индиго, как считают 

специалисты, нервная система приходит в полный порядок. Однажды в японском городе 

Нара учѐные, объединившись с полицией, провели захватывающий эксперимент: в самых 

криминальных кварталах города жѐлтые фонари заменили на синие, то же самое 

проделали и на железнодорожной станции, где нередко совершались самоубийства. 

Удивительно, но уровень преступности за рекордно короткие сроки  в неблагополучных 

районах снизился на 9 %, а на железнодорожной станции за два года не произошло ни 

одного самоубийства.Помимо спокойствия, которое обуславливает синий цвет, он ещѐ и 

активизирует работу мозга. А учѐные из Канадского Университета установили, что синий 

цвет способствует творческому мышлению.Тем удивительнее, что в Древнем Риме, если 

верить историкам, синий цвет недолюбливали по той причине, что варвары, с которыми 

римляне перманентно воевали, как правило, раскрашивали тела в синий цвет, для 

устрашения.Если вы мечтаете похудеть и только что сели на диету – не спешите 

перекрашивать стены кухни в жѐлтый цвет. Зачастую в ресторанах и кафе используют 

мебель или декор ярко-жѐлтого цвета, а всѐ потому, что желтый и оранжевый цвета 

пробуждают аппетит. Ряд специальных исследований доказал, что именно эта цветовая 

гамма способствует выработке желудочного сока, к тому же в тѐплой «подсветке» 

продукты кажутся привлекательнее. 

Из всего спектра цветов жѐлтый - самый светлый, сияющий цвет, за счѐт этой своей 

особенности он привлекает к себе много внимания, и другие цвета в сочетании с жѐлтым 

лучше воспринимаются глазом, а ярко-жѐлтый маркер считается первым в мире по 

популярности.Наша эмоциональная реакция на цвет невероятно сильна. Восприятие цвета 

зависит от физиологических особенностей ваших глаз и от состояния нервной системы, от 

жизненного опыта и окружающей обстановки. Все мы знаем расхожее выражение, будто 

оптимисты смотрят на мир сквозь розовые очки. Отчасти, это утверждение верно. Как 

выяснили учѐные – розовый наиболее благотворно влияет на нашу нервную систему, даже 

сильнее, чем синий. Созерцание розового настолько притупляет неконтролируемый гнев и 

физическую агрессию, что этот цвет активно применяют в исправительных заведениях и 

школах для трудных детей в целях профилактики асоциального поведения и снижения 

попыток суицида. Так что, если на работе выдался трудный день – купите себе розовое 

платье или сумочку, а лучше и то и другое. Учѐные, которые с упоением занимаются 

изучением космоса, утверждают, что у вселенной есть свой цвет. Для того чтобы 

определить тот самый оттенок в 2001-м году, ученые из Университета Джона Хопкинса 

усреднили цвета 200 000 галактик и получили бежево-белый цвет, который назвали 

Космический кофе с молоком. Конечно, многие слышали нетривиальные названия 

различных оттенков: так например, помимо цвета бедра испуганной нимфы, есть ещѐ и 

цвет испуганной мыши и влюблѐнной жабы, сочный розовый называется цветом Иудина 

дерева, а близкий к нашему любимому коралловому и вовсе – куропаткины глаза. 

Особенно трогательное название – цвет парижской грязи, который, кстати, вполне 
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соответствует реальности, цвет паука, замышляющего преступление (он очень похож на 

испуганную мышь) и последнего вздоха жако (кто такой жако, не уточняется, но 

подозреваем, что речь идет о попугае). 

У некоторых людей, страдающих хроматофобией,  возникает сильная реакция на 

определенные оттенки, а другие вообще стараются избегать некоторых цветов. 

Подверженные хроматофобии испытывают такие симптомы, как тошнота, 

головокружение, затрудненное дыхание, чувство паники, повышенная частота ударов 

сердца и кровяное давление, тревога, головная боль и дрожь. 

Различные цвета могут сформировать определенный образ, вызвать определенные 

эмоции, ассоциации. 

Черный цвет – загадочный и таинственный, символизирует непознанное и скрытое. 

С одной стороны, это цвет отрицания, отказа, уныния и мрачного восприятия жизни 

(черный гардероб указывает на душевный кризис). С другой – цвет строгости. Почему мы 

считаем черный цвет элегантным? Потому что в обществе принято быть сдержанным. 

Одеваясь в черное, мы прячем себя, свои чувства, эмоции и недостатки фигуры. 

Серый выбирают люди, которые боятся слишком громко заявить о себе. Либо хотят 

быть неприметными, чтобы что-то получить («серый кардинал»). Серый – цвет 

нейтральности. Это идеальный фон для любого другого цвета, для любой манипуляции 

или игры. Он дает силу тому, кто слаб и уязвим. 

Красный оказывает на психику самое сильное воздействие. Выражает жизненную 

силу, стремление добиться влияния, завоевать успех. С одной стороны, красный 

символизирует любовь, страсть, желание, с другой – агрессию, напор, борьбу. Красный 

повышает динамичность жизни и предприимчивость. Люди, отвергающие этот цвет, 

ощущают в себе недостаток жизненной силы. 

Розовый – цвет мягкости, нежности, доброты и сентиментальности, цвет грез и 

мечтаний. Если вы любите розовый – значит, не терпите жестокости и насилия в любом 

его проявлении. Человек, выбирающий для себя этот цвет, предпочитает жить в легком, 

комфортном мире, придуманном им самим. Будьте осторожны с людьми, которые любят 

розовый, – они очень ранимы. 

Синий – цвет неба, покоя, расслабления, вечности. Представляет собой 

привязанность ко всему окружающему вокруг: единение, тесную связь, постоянство, 

верность. Потребность в синем означает потребность в покое, удовлетворенности и 

гармонии. Синий цвет часто отвергают люди, которые испытывают длительный стресс или 

напряжение. Человек, избегающий в одежде синий цвет, может таким образом 

протестовать против любых социальных норм и авторитетов. 

Голубой – охлаждающий и успокаивающий цвет. Голубой (несмотря на стереотипы) 

– цвет женственности, материнства. Символизирует мир, спокойствие, беззаботность. 

Располагает к отдыху и расслаблению. 

Зеленый – цвет упорства, твердости, жесткости, постоянства. Он повышает 

уверенность в себе. Тот, кто выбирает зеленый, хочет нравиться, нуждается в признании, 

боится и старается избегать чужого влияния, ищет способы самоутверждения. 

Желтый – самый светлый цвет. Символ легкости, живости, яркости и радостного 

восприятия жизни. Его выбирают люди контактные, любопытные, оптимистичные, 

привыкшие привлекать к себе внимание других. Если человек полностью отвергает 

желтый, значит, он находится в состоянии пустоты, изоляции или крайнего раздражения. 

Коричневый. Люди, предпочитающие этот цвет, желают физического отдыха, покоя. 

Также его любят люди, придающие большое значение собственному здоровью, и те, кто 

ценит стабильность, традиции, семью. Человек, отвергающий все коричневое, находится в 

поиске своей индивидуальности. 

Оранжевый – цвет теплоты, блаженства, радости, цвет энергии, свободы и силы. 
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Символизирует развитие, направленность на успех. Еще оранжевый – цвет просветления, 

не зря его носят буддистские монахи. Он проявляет скрытые возможности человека, 

помогает освободиться от страхов и депрессии, снимает напряжение во всех конфликтах. 

Фиолетовый олицетворяет все нестандартное. Это цвет нашей фантазии, 

волшебства, магии. Тот, кто любит его, не только желает быть околдованным, но и сам 

жаждет обладать колдовской силой. Неприятие фиолетового говорит о желании 

устанавливать как можно более ясные отношения с людьми. 

Использование цвета и цветовых сочетаний при проектировании одежды. 

Каждый человек обладает неповторимым колоритом. В зависимости от цвета волос, 

глаз, кожи, от глубины или мягкости черт лица и множества других факторов каждый 

представляет собой уникальную совокупность цветов и оттенков – такой набор признаков 

называется цветотипом человека. Как было уже сказано ранее, дизайнеры в своей работе 

используют цветовой круг (рис 4.) 

 Рис.4. Цветовой круг 

 

В цветовомкругеесть две главные координаты - холодная и теплая. По холодной оси 

координат в верхней части представлена «холодная» зимняя внешность - это цветотип с 

высоким холодным контрастом, здесь практически нет серых оттенков, только яркие и 

чистые цвета. Пример - классическая Белоснежка с нежным румянцем и алыми губами, 

черные волосы и глубокие глаза. 

В нижней части - натуральное лето, это максимально неконтрастная внешность с большим 

количеством серого - светлая кожа без выраженного розового или желтого подтона, 

платиновые волосы. Пример - нордические блондины с неконтрастной внешностью. 

По горизонтали расположены наиболее яркие цветотипы - слева с высоким содержанием 

красного, справа - с большим содержанием желтого. Красные тона прекрасно 

иллюстрируют рыжие ирландцы - пример можно увидеть на фото, это натуральная осень. 

Желтые оттенки - прекрасная солнечная внешность с теплой гаммой (пример также на 

фото - натуральная весна).Верхняя часть цветового круга - контрастные типы, а нижняя - 

мягкие, неконтрастные.Неправильно подобранная цветовая гамма в одежде способна 

испортить работу самого хорошего визажиста и стилиста по волосам. Гармонично 

собранный образ должен работать на вас, но он складывается из многих деталей, поэтому 

важно знать и понимать свой цветотип. Некоторые женщины делают это на интуитивном 

уровне, для большинства же есть несложные методики.Самая распространенная теория 

цветотипов — это теория времен года, по которой четыре типа внешности 

соответсвуютвременам  года — весна, лето, осень, зима.  Принято считать, что лето и зима 

— это холодные цветотипы, а весна и осень — теплые. 

Цветотип внешности: весна 

Весна — теплый и нежный, самый светлый и деликатный из всех цветотипов. Весна 

подарила женщинам этого цветотипа светлую кожу с теплым персиковым оттенком, 

нередко с золотисто-коричневыми веснушками; волосы от медовых до соломенных 

оттенков и обширную палитру цвета глаз (светло-карие, зеленовато-серые, желтовато-

зеленые или голубые). 
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В качестве базовых цветов рекомендуются:  оттенок яичной скорлупы, теплый светло-

бежевый, верблюжий, шоколадный, кофе с молоком, лососевый, персиково-желтый, 

сапфировый, золотисто-коричневый, абрикосовый, лазурно-голубой, яблочный зеленый, 

теплый оранжево-красный. 

Цветотип внешности: осень 

Осень — теплый насыщенный цветотип. Прекрасная природная гамма, открывающая 

массу возможностей. Внешность некоторых женщин осеннего цветотипа настолько яркая, 

что они обходятся без макияжа.  Этот цветотип очень выразителен, но является самым 

редким для нашей страны. Осенних девушек можно узнать по персиковому или 

красноватому, медному оттенку кожи и веснушкам с золотисто-красным отливом. Глаза 

яркие, самых разных оттенков, от светло-голубого до темно-карего, характерны 

золотистые крапинки. Цвет волос — любые оттенки рыжего, от светло-медных до 

каштановых. 

В качестве базовых цветов рекомендуются: теплый кремово-белый цвет, глубокий 

красный, цвет ржавчины, темный зеленый (бутылочный), верблюжий, шоколадный. 

Дополнительные цвета для комбинирования: апельсиновый и томатно-красный. 

Цветотип внешности: лето 

Летний цветотип — холодный ненасыщенный. У летних девушек кожа нежная, либо 

светлого оливкового холодного цвета, либо светло-розового с голубоватым оттенком. Глаза 

— серые, серо-синие, серо-зеленые или ореховые. Волосы могут быть, как очень 

светлыми, так и темно-русыми, но обязательно с холодным пепельным, а не золотистым 

(как у «весенних») оттенком. Характерная черта —  сероватая дымка и в цвете волос, и в 

цвете глаз. 

В качестве базовых цветов рекомендуются: смешанный белый цвет, цвет 

некрашенной белой шерсти или яичной скорлупы, приглушенный синий, нежный серо-

голубой и голубовато-серый, коричневато-розовый, светло-сиреневый. Дополнительные 

цвета: малиновый, лимонно-желтый, цвет морской волны. 

Цветотип внешности: зима 

Зима — насыщенный холодный цветотип. Самый яркий и эффектный тип женской 

внешности с преобладанием контрастных, ярких, холодных красок. Цвет волос — черный 

или темно-каштановый с холодным пепельным оттенком.  Цвет глаз — темно-карий, 

зеленый, темно-серый или темно-синий. Кожа может быть двух типов: или очень светлая, 

прозрачная, без румянца — словно фарфоровая; или смуглая, с холодным оливковым 

оттенком. 

В качестве базовых цветов рекомендуются: черный, цвет моря, синий, красный, белый, 

антрацитовый. Дополнительные цвета для комбинирования: пурпурно-розовый (яркий), 

темный цвет цикламена, изумрудно-зеленый.   

Цвет является наиболее очевидным фактором в дизайне одежды, и его воздействие 

не может быть недооценено. Можно выбрать самый тонкий рисунок при оформлении 

женской одежды, но если вы выберете негармоничные сочетания цветов, ваши усилия 

 будут бесполезными. Каждый человек по своему реагирует на цвета в одежде, осознаѐм 

мы это или нет. Кто-то носит всѐ белое, как проявление свежего, чистого, летнего и 

прохладного. Кто-то предпочитает красное, считая этот цвет колоритным и динамичным. 

Кто-то выбирает чѐрный цвет одежды, считая его скромным, тихо сексуальным и 

загадочным. Более тонкие сочетания цветов в одежде во многих случаях оказывают на 

человека и более сильное влияние.  

Мало того, что умелое использование цветов поможет создать нужный образ, оно также 

может сэкономить деньги. Дизайнер может подобрать в цветовом сочетании одежду так, 

что она будет выглядеть значительно богаче. 
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Модельеры и дизайнерыпризваны придавать материи форму. Однако, прежде, чем 

начать кройку, необходимо определиться с ее цветом. Создавая одежду, модельер не до 

конца свободен – цвет и общая цветовая палитра задаются ему извне. Кто же назначает те 

цвета, которые будут актуальны в новом сезоне, ккто и на каком основании определяет, 

какого цвета одежду нам носить? 

Организация, определяющая актуальные цветовые гаммы для большинства 

отраслей дизайна – это Pantone. Располагается она в Нью-Джерси США. Основана в 

середине 60-х годов XX века Гербертом Лоуренсом. Основная его заслуга заключается в 

разработке и издании настоящей библии колористики, получившей название 

PantoneColorMatchingSystem. Это пронумерованный справочник, снабженный 

оригинальным названием цветов. В последствии именно цветовые палитры Panton станут 

основным продуктом компании, предназначенным для работы дизайнеров и модельеров 

(рис.5, 6). Рис.5. СправочникPantoneColorMatchingSystem.Рис.6. Цветовые палитры Panton. 

В итоге, после длительных обсуждений, принимается важное решение. На 

закрытой от прессы встрече собираются представители «цветовых комитетов» из разных 

стран. Именно им суждено определить основные цвета года, отдельно для мужчин и 

женщин. По этому поводу ЛитрисАйсмен, исполнительный директор Института цвета 

Pantone и глава комитета, который выбирает Цвет года Pantone, говорит: «Эти выборы — 

попытка собрать преобладающие в мире настроения в одном оттенке». 

«Цвет года, — это организующий принцип и маркетинговый инструмент для 

дизайнеров интерьера, декораторов, флористов, иллюстраторов, производителей одежды, 

косметики — да хоть чайных чашек». 

Цвета, определяемые PantoneColorInstitute, всего лишь высококвалифицированная 

рекомендация. Практика показала, что использование при создании коллекции одежды 

именно этих цветов позволят добиться наиболее высоких продаж. Однако, тот или иной 

модельер при создании коллекции может сделать с точностью до наоборот. То есть 

использовать цветовые решения, диаметрально противоположенные выбору Panton, и 

только выиграть от этого. Быть не в тренде — это большая смелость в мире моды, которая 

с лихвой может быть вознаграждена.Ведущие модные дома уже более полувека имеют 

свои фирменные цвета, которые к настоящему моменту стали их визитной карточкой. Этот 

выбор обусловлен прежде всего внутренним чувством модельера, его знанием пропорций 

и формы. Хорошим примером является компания Tiffany&Co, которая уже много лет 

использует один и тот же цвет, разработанный дизайнером Полой Шер. До этого компания 

использовала несколько вариантов мятного, и каждый отдел компании мог решать, какой 

его оттенок использовать.В итоге выбор цвета остается за конечным потребителем. 

Именно об этом в одном из последних своих интервью говорит Эдди Опара, дизайнер 

Pentagram, автор книги Colorworks, повествующей о том, как цвет используется в 

современном дизайне.« Моя жена любит кукурузно-жѐлтый цвет, и ей нравятся почти все 

жѐлтые платья или ещѐ какие-то предметы одежды — это такое глубоко личное 

отношение». 

Таким образом, не важно, какие цвета объявлены модными и актуальными, в 

конечном итоге мы выбираем ту или иную вещь, исходя из внутренних, глубоко 

психологичных и субъективных факторов. Шутка в том, что зачастую дизайнер может 

предугадать наш, казалось бы свободный и необусловленный внешними 

обстоятельствами, выбор.Для некоторых из них цвет становится визитной карточкой. 

Например, для Valentinoкрасныйцвет настолько знаковый, что даже есть оттенок красного, 

который называется Valentinored  чуть смягченный теплый красный, немного ярче 

томатного. Известны и туфли ChristianLouboutin, у которых всегда ярко-красная подошва. 

Чтобы когда мужчины оборачиваются вслед женщине, они видели ее скрытую 

женственную натуру. 
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Однако, существуют некие устоявшиеся рекомендации по выбору цвета. Основные 

богатые и элегантные нейтральные цвета: бежевый, цвет летнего загара, серый, чѐрный, 

белый, цвет морской волны. Эти цвета с их широким разнообразием оттенков модны были 

всегда. Они никогда не выходят из моды, и они всегда проявляют элегантность. Подобные 

цвета должны быть выбраны в первую очередь. Далее. Всегда выбирайте цвета, который 

подходят для вашего тона кожи, цвету ваших волос и даже глаз. Например: сочетание 

серого и бежевого - богатые нейтральные цвета. Исключительно хорошо подходят 

блондинкам. Чѐрный цвет одежды - очень богатый нейтральный цвет. Очень хорошо 

подходит брюнеткам со смуглой кожей. Тѐмно-каштановый цвет хорошо подходит в 

качестве нейтрального цвета дляна людей с каштановыми или тѐмно-рыжими волосами и 

румяным цветом кожи. 

Правильно подобранная цветовая гамма (сочетание используемых вместе цветов) 

очень важная деталь в одежде. Каждый цвет прямо как человек имеет свои 

индивидуальные качества: один спокоен и нежен, другой - агрессивен. И со своими 

собратьями (другими цветами) у каждого отдельного цвета свои отношения: с некоторыми 

дружные (хорошее сочетание), с другими враждебные (плохое сочетание), а с третьими 

даже близкие (гармония цветов). Все используемые в квартире, в одежде или на сайте 

цвета должны находиться в гармонии, не все из них вместе смотрятся гармонично и не все 

сочетаются с другими цветами. Правильно подобрать сочетание цветов вам поможет 

данная таблица (рис 7.).  

Рис.7.Таблица подбора цветовых сочетаний. 

 

Какие цвета можно сочетать: с синим цветом (он же ультрамарин) сочетаются цвета: 

слоновая кость, кремовый, песочный, охра, розовый, оранжевый, красный и белый. Темно 

зеленый цвет хорошо сочетается с кремовым, цветом слоновой кости, охрой и розовым 

цветом.Цвета, которые сочетать нельзя:совсем не сочетаются: розовый с красным и 

оранжевым, серый с темно-зеленым цветом. А синий с салатовым, как и зеленый цвет с 

красным хотя и сочетаются, но не гармонируют и выглядят вместе абсолютной 

безвкусицей. 

Изучение вопроса цвета в нашей жизни показало, что каждый цвет имеет свою 

символику и свои психологические особенности. И цвет в жизни каждого человека – 

понятие индивидуальное. Эксперты убеждены, что любому человеку может пойти 

абсолютно любой цвет. Необходимо просто подобрать правильный оттенок и его 

интенсивность, принимая во внимание, что фактура и состав выбранной ткани, 

цветоискажение и освещение могут внести свои коррективы. 

Правильно подобранные цвета и оттенки могут подчеркнуть ваши достоинства и 

отвлечь внимание от несовершенств, а ошибочно выбранные сделают внешний вид 

непривлекательным. Таким образом, любому человеку, не обязательно 

профессиональному дизайнеру, нужно уметь находить гармоничные сочетания не только в 

одежде, но и в окружающем его мире. 
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     Тҥйін: Бҧл мақала адам ҿмірінде тҥстер, тҥстердің маңызы жҽне оның кешенді 

зерттеуге арналған. Мақалада авторлар тҥске объективті тҥрде қарай отырып, физикалық 

тҧрғыдан тҥстердің табиғатын ашады жҽнетҥстердің адамның эмоционалдық жағдайына 

ҽсер ету мҽселелерін де қарастырады, қызықты фактілерді ҧсынады. Сондай-ақ тҥс 

технологиясы, оның адам кҿңіл-кҥйіне ҽсерін де қарастырған. Тақырыпқа сай, 

дизайнерлер киімді жобалау кезінде тҥс заңдарына ерекше кҿңіл бҿледі. Тҥстердің қалай 

сҽнге айналатынын анықтайды, киімдегі гҥлдердің ҥйлесімділік қарастырады. Бҧл мақала 

кҿпшілікке де киім дизайны саласындағы мамандарға да қызықты болатыны сҿзсіз. 

      Abstract: The article is devoted to the meaning of color in human life, a comprehensive 

study of color‘s concept. The authors of the article reveals the nature of color from  point of view 

of physics, shows an objective view on color. This article discusses the effects of color on  

emotional state of a person. Presents interesting facts related to the concept of color. The 

psychology of color, the influence of color on the mood of  person, the color preferences of 

different people. Special attention of topic is paid to the use of knowledge of the laws of color by 

designers when designing clothes. The article is about, how and why colors become fashionable. 

Recommendations are given on harmonious color combinations in clothes. This article will be of 

interesting  to specialists in the field of clothing design, as well as a wide range of readers. 
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УДК 521.98  

Әбілдаева А.С.  
магистр, аға оқытушы, М.Х.Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік Университеті, Тараз, Казахстан 

ТАЛАП  ЕТІЛГЕН  МАМАНДЫҚТАР МҤМКІНДІГІ 

 
Тҥйін: Осы Жолдаудың ерекшеліктерінің бірі - жастарға назар аудару жҽне 2019 жылы 

«Жастар жылы» деп жариялау ҧсынылды. Ақпараттық технологиялар тоқтап қалмайды жҽне кҥн 

сайын қарқынды дамып келеді. Бҥкіл ҽлемде ақпараттық технологиялар маманы ең танымал 

мамандықтардың бірі болып табылады, жҽне Қазақстан бҧл ерекшелік емес. 

Кілттік сӛздер: Нарық, инвестиция, индустриалды-инновациялық, маркетология, 

нанотехнология, веб-ҽрлеуші, робототехника, IT- маманы 

 

Қазіргі заманауи технологиялар дамып тҧрған кездің ҿзінде кҿп елдерде мықты 

инженерлердің жетіспеушілігі байқалады. Елдің ҿндіріс пен техника саласында дамуында 

бҧл мамандардың орны ерекше. 

 Ҽрине, бҧл саланың адамдары біздің ҿмірімізге ҿте кҿлемді тамырын жайып 

ҥлгерді. Бірақ, бҧл болашақта IT саласының мамандары кҿбейеді деген сҿз емес. Ҿйткені, 

кҥнделікті ҿміріміз ақпараттық технологияларға барынша бейімделіп жатқан соң бҧл 

мамандар қанша кҿп болса сонша жақсы болып тҧр. 

Бҥгінгі кҥнде жақын уақытта ҿзекті мамандықтардың атауларын білу ҿте маңызды. 

Сондықтан да халықаралық дамуға еңбек нарығындағы жaғдай екпіндей ауысады. 

Сондықтан да қазіргі заманғы экономикалық нарықтың ерекшеліктерін ескеру қажет. 

Бҥгінгі кҥні IT- маманы барлық ҽлемде сонымен қатар Казақстанда да ең керекті 

талап, қажет  етілетін  маман болып табылды. Барлық мекеме жҧмыс орындарында веб-

бағдармалашылар, ҧтқырлықты қосымшалардры жасаушылар, РНР-жасаушылар, желі 

ҽкімшіліктері жҽне де басқа IT сферасының ҿкілдері кҿбеюде.  Олардың негізі қоятын 

талаптарына сҽйкес келетін білімдеріне келесі бағдарламалау тілдері мысалы, Java, 

HTML, Visual Basic, SAP R/3, SQL, Pyth, жҽне ағылшын тілінің жақсы деңгейі негіз бола 

алады.  

IT- маманының жҽне де керекті факторының бірі оның – жойылып кеткен 

жҧмысының бар болу мҥмкіндігі. Ол ҿзі мысалы, Нҧр-Сҧлтанда ҥйінде отырып, ҽлемдік 

компаниялармен бірігіп жҧмыс жасай алады жҽне ол ҥшін қомақты табыс табу мҥмкіндігі 

бар. Бірақ осындай жҧмысқа орналасу тек қана бағдарламашылар мен осыны жасап 

шығарушыларға ғана ҽзірге қолжетімді болып тҧр.   

Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға білім беруді дамытудың 

Мемлекеттік бағдарламасына сай, Қазақстандағы білім беру реформаларының ортақ 

мақсаты білім беру жҥйесін жаңа ҽлеуметтік-экономикалық ортаға бейімдеу болып 

табылады. Тез ҿзгеретін ҽлемде бейімделе алатын техникалық озық, ҿнімді жҧмыс кҥшін 

қҧру ҥшін адам капиталына инвестициялар ҿте қажет. Білімге, дағдыға жҽне 

тҧрғындардың қабілеттеріне инвестициялайтындар болашақтың табысты экономикасы 

болады. Білімді жай ғана ҽлеуметтік қажеттіліктерге шығын деп емес, экономикалық 

инвестициялар деп тҥсіну қажет.  

Жоғары оқу орны білімінен кейінгі Бағдарлама бойынша негізгі міндеттердің бірі 

елдің индустриалды-инновациялық дамуының қажеттіліктеріне сҽйкес келетін жоғары 

жҽне жоғарыдан оқу орны білімінен кейінгі кадрлармен қамтамасыз ету болып табылады. 

Жоғарыда айтылғандардан қазір ғана емес, болашақта да қажет етілетін 

мамандықтарды ескеріп, талдау қажеттігі туралы қорытынды былай шығаруға болады: 

1.Инженерлік мамандықтар 

Мамандардың болжамы бойынша озық ҧстанымдарға ҿндірістік шығарылыммен 

байланысты инженерлік мамандықтар жатады. Бҥгінгі кҥнде ең қажет етілгендер 
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қҧрылысшылар, технологиялық машиналар мен техникаларды, сонымен қатар машина 

жасаушылар болып табылады. Олардан кейін металлургтар, энергетиктер, мҧнай жҽне газ 

саласының, есептеу техникасының,  радиотехника, электроника жҽне телекоммуникация 

жҧмысшылары тҧрады, сонымен қатар жеңіл ҿнеркҽсіп ҿнімдерінің технологиясы мен 

қҧрастыру. Жҽне содан кейін тау-кен ісі, автоматтандыру жҽне басқару, прибор жасау жҽне 

жылу энергетикасы саласының мамандары тҧрады. 

Қазіргі сҽтте ҿнеркҽсіпте кҽсіби инженерлердің, орта топтың техникалық 

мамандары мен жетекшілерінің қатты жетіспеушілігі туындайды. Ҽсіресе техникалық 

жҽне экономикалық немесе заңдық білімнің ҥйлесімдігі, ағылшын немесе кез келген 

еуропалық тілдік білу бағаланатын болады. Барлық ҿнеркҽсіп салаласында инженер-

маркетологтардың жҽне менеджерлердің қажеттілігі артуда. 

АТ жҽне компьютерлік аппараттық қамтамасыз етуді жасаушылар. 

Бағдарлама жасаушы - бағдарламалық жасақтаманы қҧратын жҽне  оның жҧмысқа 

қабілеттілігін қолдаушы маман. Қазіргі ҽлемде қандай да бір  фирманың имиджі біршама 

ҥлкен мҽнге ие болуда жҽне ҿзінің сайт – жҧмысының  деңгейі  сенімділігінің кҿрсеткіші 

болып табылады. Тиісінше, веб-ҽрлеуші - ең жоғары ақылы «компьтерлік» 

мамандықтардың бірі. 

2. Нанотехнологиялар 

Бҧдан кейінгі жақын болашақтың біршама талап етілетін мамандықтары 

нанотехнологиялармен байланысты. 

Нанотехнология - бҧл молекулалармен жҽне атомдармен жҧмысқа негізделген 

технология, бҧл біршама заттардың жасырын жҽне бағалы қасиеттерін пайдаланатын 

технология. Нанотехнология - бҧл ҥлкен сала, оны ҥш бҿлікке бҿлуге болады: 

микросхемаларды жасау, наноҿлшемдегі роботтарды жасау, сонымен қатар атомдық 

деңгейдегі инженерия. 

Нанотехнология барлық ғылым салаларымен байланыста болады. 

Биотехнология - биологиялық жҥйелер мен олардың элементтерін пайдаланатын 

технологиялар. 

Қазіргі уақытта биотехнология ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылады, онда 

гендік инженерия мен микробиология ҽдістерінің кҿмегімен гендік модификацияланған 

ҿнімдер алады. Биотехнология молекулярлық медицинада, биофармацевтикалық 

ҿндірістерде жҽне басқа салаларда қолданылады. 

Электроника мен биотехнологияның тҥйіскен жеріндегі мамандықтар маманнан 

электроникада да, биоинженерияда да терең білімді талап етеді. 

3. Сервиспен байланысты мамандықтар 

Біздің елді бҥгінгі кҥні кҿптеген аймақтарда тҧрғындардың табысы артуда, орта 

санаттың саны да ҿсуде. Бҧл ҥрдістің кҿрсетішінің бірі - кҥн ҿткен сайын сапалы сервиске 

қажеттілік. 

Логистика. 

Логистика саласы кҽсіпорынның қызмет етуінде бірінші кезекті тҧратны сала. 

Логист мамандығы қатаң шеңберде жҧмыстан шаршаған, шаблондар мен берілген 

шектеулерді жақсы кҿрмейтіндер ҥшін оңтайлы. Жемісті мансапты жасау ҥшін, логистке 

аналитикалық ақыл мен жҥйелі ойлау, интуиция, қиын жағдайлардан тез шыға білу, 

адамдармен қарым-қатынас жасау дағдысы, тіл тапқыштық қажет. Тҽжірибелік 

тҽжірибесіз, сонымен қатар математиканы, техниканы, қолданыстағы заңнаманы терең 

білмей жҽне ҽрине бизнес ҥрдістерін тҥсінбеу мҥмкін емес. Табиғатынан ойыншы, 

тауарлар мен жҥктерді шахмат тақтасындағы фигуралар сияқты жылжыта алатын дарынға 

ие адам ғана жақсы логист бола алатына кҿптеген кҽсіпкерлер кҿз жеткізген. 

4. Экология 
«Экология» термині бҧрын 1866 жылы пайда болған.  Жҽне бҧдан ҽрі де қоршаған 
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ортаны сақтау мҽселелері ҥлкен орынға ие болады. Атмосфераға зиянды қалдықтардың 

ҿсуі болашақ жаһандық ҽлемде бірінші орындардың бірінде экология мҽселесін қояды. Бір 

жағынан, кҽсіби экологтарға сҧраныс арта бастайды, ал екінші жағынан - табиғат 

қорғаушылардың талаптарының спектрі кеңиді. 

Қалалар ҥлкейіп, ҿндірістер кҿбейген соң ҽрине, ҿте ҥлкен экологиялық мҽселелер 

пайда болуда. Оларды шешу ҥшін жоғарғы дҽрежелі мамандар қажет-ақ. Ҥлкен 

қалалардағы кептелістер т.б. мен адам ҿмірінің ҧзаруы бойынша экологтардың жоғары 

ҥлесі болады деп кҥтілуде.  

4. Медициналық мамандықтар 

Медицина бҥгінде енді ғана қҧрылып, зерттеліп келе жатқан, ал 10 жылдан кейін 

тҽжірибеге еніп, медицинада ҥйреншікті іс болатын, электроника, биотехнология 

саласының жетістіктерін жемісті пайдалануда. 

5. Химия 
Химия саласының мамандары энергетика саласында ерекше қажет болады. Энергияның 

баламалы кҿздері аса қажет болады. Химия - инновация мен болашақтың ғылымы. 

6. Тағамдық ӛнеркәсіп 

Агроном жҽне фермер мамандықтарын сарапшылардың басым бҿлігі жойылып бара 

жатқан мамандықтар қатарына жатқызады. Ҽлемнің дамыған елдерінде кішігірім 

фермерлік шаруашылықтар 15 жылдан артық уақыт тҧрақты тҥрде кедейшілік шегінде 

тепе-теңдік ҧстап келеді, негізінен мемлекеттік дотация есебінен кҥн кҿреді. Болашақ 

тағамы болжамдардың кҿпшілігі бойынша – бҧл табиғи емес, «нағыз» тағам, ал 

қоспалардың артып келе жатқан ҥлесі бар тағам немесе біз ҥшін қалыпты емес кҿздерден 

алынған қоспалары бар тағам. Инженерия жҽне биологиядағы білімдерге ие тағам 

ҿнеркҽсібі мамандары кҿптеген елдердің тҧрғындары ҥшін негізгі ҿндірушілер болады. 
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Аннотация:  Одной из особенностей нынешнего Послания является то, что в нѐм 

уделено внимание молодѐжи и 2019 год предложено объявить «Годом молодѐжи».  

Информационные технологии не стоят на месте и стремительно развиваются с каждым 

днем. Во всем мире IT-специалист является одной из самых востребованных 

специальностей, и Казахстан не исключение. 

          Abstract: One of the peculiarities of the present Message is that it pays attention to the 

youth and it is proposed to announce the year 2019 as the ―Year of the Youth‖. Information 

technologies do not stand still and are rapidly developing every day. Around the world, an IT 

specialist is one of the most sought-after specialties, and Kazakhstan is no exception. 
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРВАНИЯ РЫНКА КАПИТАЛА 

 

Аннотация: Особенности формирования рынка капиталов в Казахстане. Капитал, 

как фактор производства выступает в виде совокупности благ, используемых в 

производстве товаров и услуг. Рынок ссудного капитала подразделяется на денежный 

рынок и рынок капитала. Денежный рынок связан с краткосрочными банковскими 
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операциями сроком до одного года. Рынок капитала обслуживает среднесрочные и 

долгосрочные операции банков. Рынок капитала имеет довольно сложную структуру, и его 

деятельность обеспечивается с помощью самых различных денежных инструментов и 

организаций. Поэтому для всех сегментов рынка капитала можно обнаружить общие 

закономерности.  

Ключевые слова: рынок капитала; факторы производства; капитал; рынок труда; 

ссудный капитал; национальный капитал. 

 

          Рынки капиталов - это группа взаимосвязанных рынков, на которых формируется 

спрос, предложение и цены на финансовые инструменты, в том числе те, базовым активом 

которых являются энергетические и товарно-сырьевые ресурсы, а также происходит 

перераспределение свободных денег инвесторов в пользу тех субъектов, которые имеют в 

них нужду. 

      Рынки капиталов в Республике Казахстан развиваются дискретно и фрагментарно, 

недостаточно выполняют основные свои функции - сосредоточивание спроса и 

предложение инвестиционного капитала, формирование справедливых рыночных цен, 

использование финансовых инструментов для обеспечения развития экономики. 

       В связи с неоднозначностью трактовки категории "капитал" существует  проблема 

определения понятия "рынок капитала". В экономической литературе выделяются два 

возможных варианта трактовки этого понятия: 

    Если под капиталом понимать физический капитал, то рынок капитала - это часть 

рынка факторов производства наряду с рынком труда и земли. Если под капиталом на 

рынке финансов понимать денежный капитал, то рынок капитала выступает составной 

частью рынка ссудных капиталов. 

    Капитал как фактор производства выступает в виде совокупности благ, используемых в 

производстве товаров и услуг. Это инструменты, машины, оборудование, складские 

помещения, транспортные коммуникации, средства связи и т.д. Их техническое состояние 

постоянно совершенствуется и оказывает решающее влияние на общую результативность 

производственного процесса и его эффективную целесообразность. [1, С.168] 

     Рынок ссудного капитала подразделяется на денежный рынок и рынок капитала. 

Денежный рынок связан с краткосрочными банковскими операциями сроком до одного 

года. Рынок капитала обслуживает среднесрочные и долгосрочные операции банков. Он, в 

свою очередь, делится на ипотечный рынок (операции с закладными листами) и 

финансовый рынок, но и фондовая биржа, а объектом операций выступают не только 

ценные бумаги частных предпринимателей, но и государственных институтов. 

     На рынке ссудных капиталов формируются спрос и предложение денежного капитала. 

Спрос на капитал на рынке факторов вытекает из стремления инвестировать, т.е. 

прирастить капитал. Инвестиционный проект будет принят, если предельные издержки по 

его осуществлению не превысят предельного дохода от полученного в результате 

продукта. Следовательно, спрос на инвестиционные товары будет определяться этим 

предельным доходом. [2] 

     Предложение капитала возникает в основном со стороны домашних хозяйств, а также 

предприятий и государства. Домашние хозяйства, владеющие капиталом в   вложенных 

денежных средств, предоставляют капитал в пользование бизнесу в форме материальных 

средств и получают доход в виде процента на вложенные средства. 

     Рынок капитала имеет довольно сложную структуру, и его деятельность 

обеспечивается с помощью самых различных денежных инструментов и организаций. 

Поэтому для всех сегментов рынка капитала можно обнаружить общие закономерности. 

Они проявляются, прежде всего, в том, как на этом рынке формируется цена денежного 

капитала. Цена денежного капитала - величина дохода, который фирма должна 
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обеспечить владельцам сбережений, чтобы не согласились предоставить эти сбережения 

для осуществления инвестиций. Этот процесс подчиняется общим закономерностям 

рыночного ценообразования, и его основой является взаимодействие спроса на денежные 

средства и их предложения. 

        Процент в современной экономической теории чаще всего рассматривается как цена 

капитала независимо от того, получает ли его промышленник в виде 

предпринимательского дохода или собственник ссудного капитала. Таким образом, 

процент представляет собой разновидность дохода наряду с прибылью. Процент - эта та 

часть дохода, которую получает владелец капитала в течение года. Если она выражается в 

процентах, то такой доход называется процентной ставкой. Например, вы кладете в банк 

100 тыс. долл. под 15% годовых. Ваш доход (или процент) составит 15 тыс. долл., и ставка 

процента в этом случае будет равна 15%. [3, С.174-177] 

        На рынках капитала собрались проблемы, которые требуют неотложного разрешения. 

В первую очередь это касается развития инфраструктуры рынков капитала, 

сосредоточивание заключения договоров купли-продажи ценных бумаг на фондовых 

биржах и других организаторах торговли ценными бумагами, развития Национальной 

депозитарной системы, усовершенствования механизма защиты прав инвесторов и 

системы раскрытия информации на рынке ценных бумаг, выпуска и обращения 

финансовых инструментов. 

          Рынки капитала Республики Казахстан существенно отстают за 

среднестатистическими показателями от соответствующих показателей Российской 

Федерации, Польши и Венгрии. Соотношение капитализации рынка акций к внутреннему 

валовому продукту в 2006 году в этих странах составляет 69%, тогда как в Республике 

Казахстан - 41,6%. Республика Казахстан имеет все объективные условия для 

динамического вступления к цивилизованным рынкам капитала, но те проблемы, которые 

постоянно возникают из-за  несовершенствования и бессистемности реформ, 

значительных недостатков в правовом обеспечении развития рынка ценных бумаг и 

других финансовых инструментов создает негативное влияние на экономическое 

состояние страны, отражаются на формировании экономической политики и финансовой 

безопасности государства. 

     Основными причинами отставания национальных капиталов являются: 

- отсутствие скоординированной государственной политики, направленной на изменение 

рынков капитала в один их главных механизмов реализации инвестиционного потенциала 

национальной экономики; 

- несовершенство законодательства, которое регулирует деятельность на рынках капитала; 

- недостаточно сформированная инфраструктура рынков капитала; 

- низкий уровень торговой активности на отечественном рынке акций вследствие того, что 

контрольные пакеты акций принадлежат большим владельцам, которые не заинтересованы 

в дополнительных их выпусках; 

- отсутствие должной концентрации торговли ценными бумагами и другими финансовыми 

инструментами в системе биржевой торговли. 

       Таким образом, на данном этапе рынок капиталов не достаточно развит. Однако 

государство создало программу модернизации рынков капитала, которая должна помочь в 

их развитии. Альтернативными вариантами формирования рынков капитала после 

воплощения в реальность могут быть: 

- вариант пассивной государственной политики, который предусматривает 

невмешательство государства в развитие рынков капитала и предоставления приоритета 

законам рынка; 

- вариант вовлечения иностранных денег, который предусматривает открытие рынка для 

притока иноземного финансового капитала без всяческих законодательных ограничений 
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на развитие в РК иностранными инвесторами современных технологий и институций; 

- вариант, который предусматривает активное участие государства в регулирование 

развития рынков капитала и даст возможность обеспечить конкурентоспособность 

национальной экономики и ее развитие.  [4] 

      В настоящее время принимаемые меры Национального Банка Республики Казахстан 

по активизации фондового рынка, привлечение ресурсов путем размещения 

корпоративных облигаций и поэтапно реализуемая Программа IPO казахстанских 

компаний должны способствовать росту инвестиций и экономическому подъему. Но для 

этого привлекаемые инвестиции должны вкладываться в создание новых мощностей, 

основных фондов и производственных запасов - становиться реальными. Одна из 

основных диспропорций казахстанского фондового рынка состоит в том, что здесь пока не 

происходит роста реального капитала, хотя наблюдается активизация населения в 

проведении Программы IPO и размещений корпоративных ценных бумаг. 

Первоочередной задачей казахстанского фондового рынка должно стать вложение 

значительного капитала в реальное производство. Рост капитализации эмитентов должен 

сопровождаться повышением эффективности используемых мощностей и ресурсов и 

обеспечиваться не только за счет приобретения новых активов и выпуска в обращение 

новых ценных бумаг. В настоящее время свое намерение к присоединению к ЕАЭС 

открыто проявляют Турция, Египет, после снятия экономических санкций Иран. [5] 
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Тҥйін: Қазақстандағы капитал нарықтын қалыптастыруы. Капитал ҿндіріс факторы 

ретінде, ҽрекет жиынтығы тҥрінде игіліктерді ҿндіруде пайдаланылатын тауарлар мен 

қызметтер. Несие нарық капитал болып бҿлінеді- ақша нарығы жҽне капитал нарығы. 

Қысқа мерзімді  жҽне бір жылға дейінгі мерзімге банктік операциялар  ақша нарығымен 

байланыста. Капитал нарығы орта мерзімді жҽне ҧзақ мерзімді банктердің операциялар 

бойынша қызмет кҿрсетеді. Капитал нарығы  ҿте кҥрделі қҧрылым, оның қызметі ҽр тҥрлі 

ақша қҧралдарын жҽне ҧйымдарының қамтамасыз етеді. Сондықтан  капиталдың 

нарықтың барлық сегменттері жалпы заңдылықтарын анықтау болады. 

Abstract: Features of the formation of the capital market in Kazakhstan. Capital, as a 

factor of production, acts as an aggregate of goods used in the production of goods and services. 

The capital market is subdivided into the money market and the capital market. The money 

market is associated with short-term banking operations for up to one year. The capital market 

serves mid-term and long-term operations of banks. The capital market has a rather complex 

structure, and its activity is provided with the help of a variety of financial instruments and 

organizations. Therefore, for all segments of the capital market, you can find common patterns.  
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БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІН 

ҚОЛДАНУ 

 

Тҥйін: Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық белсенділігінің даму 

деңгейі мҧғалімнің педагогикалық іс-ҽрекетіне тікелей байланысты. Толығырақ айтқанда, 

мҧғалімнің педагогикалық шеберлігі, оқу материалының тҥсініктілігі, мазмҧндылығы, 

оқыту ҥдерісіндегі мҧғалім мен оқушылар арасындағы ізгілікті қарым-қатынас пен 

оңтайлы ҽдіс-тҽсілдері қолданып оқыту оқушылардың шығармашылық белсенділігін 

дамытудың негізі болып табылады. 

           Кілттік сӛздер: бастауыш, сынып, кҿрнекілік, принцип, педагогика, ақпараттық  

технология,  ҽдіс, ҽдістеме, оқыту 

 

Бҥгінде бастауыш мектепте оқытудың ең басты мақсаты – бастауыш сынып 

оқушыларының білім алу белсенділігін арттыру. Яғни мҧғалімнің жҽрдемімен 

оқушылардың ҿздігінше білім алуына баса кҿңіл бҿлу. Ол ҥшін оқыту ҥдерісінде дарынды 

оқушылардың ойлау белсенділігін дамытудың бағдарламалық, проблемалық, 

эвристикалық жҽне зерттеушілік ҽдістерін қарастырайық. Бҧлар дарынды оқушылардың 

білімділік, біліктілік қызметінің деңгейіне сҽйкес жҥргізіледі. 

Бағдарламалық оқыту бойынша оқушылар бағдарламаланған оқулықтан немесе 

компьютерге енгізілген арнайы қҧрастырылған оқыту қҧралдарынан білім алады. 

Бағдарламалық оқыту ҽдісіне бағдарламалық картаны қолданса, оқу пҽнінің белгілі 

бір тарауын ҿз бетінше оқып игеруді жҥзеге асыруды кҿздеген нҧсқаулардың реттелген 

жҥйесімен жҧмыс істейді. Мҧндағы басты ерекшелік, арнайы қҧрастырылған тақырыпты 

оқушылар ҿз бетінше оқып ҥйрену барысында ҿзінің іс-ҽрекетінің дҧрыстығын дер кезінде 

бақылап отыруына мҥмкіндігі болады.  

Проблемалық оқыту ҽдісінің мҽні: мҧғалім проблема қойып, оны ҿзі шешеді, бірақ 

бҧл шешімін шынайы дегенмен оқушыларға ҧғынықты жолдарын аңғарта отырып, ойдың 

шешім жолындағы қозғалысын ашып кҿрсетеді». Егер бағдарламаланған оқытудың 

негізіне ойлаудың алгоритмдік тҥрі жатса, проблемалық оқыту шығармашылық, тапқыр 

ойлауға сҥйенеді, оқушылардың ойлау белсенділігін арттырады. Бҧлай ойлау стандартты 

емес мҽселелерді шешуде қажет болады. Мҽселені проблемалық ҽдіспен баяндағанда 

(проблемалық жағдай туғызу, проблемалық сҧрақтар қойып ойландыру т.б.) дарынды 

балалар мектеп оқушыларының қызығушылығы артып, ҿздерін ғылыми жаңалықты 

ашушылар ретінде сезінеді. 

Проблемалық оқыту теориясы кҿптеген педагогтар ҿз еңбектерінде 

(М.И.Махмутов, А.М. Матюшкин, В. Оконь т.б.) терең зерттелген. Бҧл теорияның басты 

ҧғымы «проблема» (кездейсоқтық жағдай) болып табылады. 

Кездейсоқтық жағдайға осылайша келудің шығармашылық қҧндылығы жоғары, 

себебі, теорияның тууы мен оның шешімін оқушыларға кҿрсету жаңалықтың 

эвристикалық қуатын бағалауға, терең ойлануға жетелейді. 

Проблемалық оқытудың негізін «проблемалық жағдай» мен «оқыту ҥдерісіндегі 

проблеманы шешу» қҧрайды. Проблемалық жағдай – оқыту ҥдерісінде тҥсініксіздік 

сипатында пайда болған объективті мҽселе. Ол мҽселені оқушылар ойлау ҽрекеттерінің 
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жоғары деңгейімен ғана шешуі мҥмкін. Сондықтан, дарынды балалар мектеп 

оқушыларының шығармашылық белсенділігін дамытудың технологиясы – оқыту 

ҥдерісіндегі проблемалық оқыту ҽдісі болып табылады. Проблемалық оқыту ҽдісі – 

оқушылардың проблемалық ойлануын, берілген білімді меңгеруін қамтамасыз ете 

отырып, мҧғалімнің нҧсқауымен жҥргізіледі. Мҧндағы проблемалық мҽселе – ізденістің 

негізі, қиындықтың басты бағдары. Бастауыштағы дарынды оқушылардың ҿзіндік ізденіс 

жҧмыстарын оқыту ҥдерісінде ҧйымдастырғанда қосымша проблемалық ахуал жасау 

бірден-бір қажеттілік. 

Бҧл оқыту ҽдісінің мынадай кезеңдері бар: 

– проблемалық жағдай туғызу; 

– оқыту ҥдерісінде проблеманы талдау; 

– проблеманы шешу болжамын кҿрсету; 

– шешу болжамын талқылау; 

– шешім нҽтижелерін жҽне қолданған ҽдіс-тҽсілдердің тиімділігін таразылау. 

Демек, мҧғалімнің сабақ барысында ҿтілген тақырыпқа байланысты кез-келген 

мҽселені енгізе алатындығын ескерсек, мҧғалім оқыту ҥдерісінде дайын білімді айтпай, 

тақырыпқа байланысты мҽселені шешу жолдарын оқушылармен бірлесе отырып 

талқылап, шығармашылыққа жолбастау керек. Дарынды балалар мектеп оқушыларының 

ҿз бетінше жҧмысты орындау, шығармашылық іздену ҽрекеті сияқты, мазмҧндық-амалдық 

компоненттерін дамыту қажет. Проблемалық ситуациядан шығудың тҥрлі амал-ҽдістерін 

қолданып, оқушылардың шығармашылық мотивациясын жоғарылату мҽселелеріне 

мҧғалім ҥнемі нҧсқаушы бола білуі тиіс. 

Бастауыш мектеп оқушыларына жаңа материалды тҥсіндіруде, болжамдар жасауға 

баулу, олардың ойлау белсенділігін табиғи дамыту болып есептеледі. 

Проблемалық оқытуды эксперименттік зерттеумен шебер ҧштастыру арқылы оқыту 

дарынды оқушылардың ғылыми ізденісін дамытуға тиімді оң ҽсерін тигізеді. Олар 

проблемадан болжамға, болжамнан экспериментке, эксперимент нҽтижелерін теориялық 

зерделей келіп, жаңа проблемаға кҿшіп отырады. Бҧл ҥдеріс дарынды балалар мектеп 

оқушылары ҿз бетінше, белсенді тҥрде, болжамды зерттеуге ішінара ізденістер жҥргізуіне 

ахуалдар қалыптасады. 

Эвристикалық ҽдіс негізінен диалогиялық (сҧрақ-жауап) формадағы ішінара зерттеу 

ҽдісі ретіндегі ҽңгіме. Мҧнда мҧғалім дарынды оқушыларға білімді, ҧғымды бірден дайын 

кҥйінде бермей, кезегімен қойылған сҧрақтар арқылы олардың білімдері мен 

бақылауларына жҽне ҿмір тҽжірибесіне сҥйеніп, жаңа ҧғымдар мен ережелерге, 

заңдылықтарға қарай бағыт беру. Эвристикалық ҽңгіме ҽдісі дарынды оқушылардың 

ізденімпаздығын, ҿз бетінше ойлау қабілетін, шығармашылық белсенділігін дамытуды 

кҿздейтін прогрессивті ҽдіс. 

Эвристикалық ҽңгімеде қойылатын сҧрақтар ішінде оқушылар бірден жауап бере 

алмайтын проблемалық сҧрақтар кездеседі. Бҧрыннан білетін білімді еске тҥсіріп, 

жаңғыртуға арналған сҧрақтар мҧнда тек қана кҿмекші білім бола алады. Оларды 

қатехиздік ҽңгіме дейді. 

Эвристикалық ҽңгіме ҽдісін басқа оқыту ҽдістерімен байланыстыра қолданған 

дҧрыс. Оған оңтайлылары ретінде проблемалық, бағдарламалық ҽдістерді алуымызға 

болады. Себебі, эвристикалық ҽңгіме ҽдісі синтетикалық ҽдістерден гҿрі аналитикалық 

ҽдістермен жақсы ҧштасады. 

Эвристикалық ҽңгіме-сҧрақтар жҥйесі бірқанша шарттарды қанағаттандыруы 

керек: сҧрақтар логикалық жағынан жҥйелі, қысқа, дҽл болуы; кҥмҽнді, сенімсіз болмауы, 

жауабын табуда оқушылардың жан-жақты ойлануына кең жол ашуы т.б. Сондай-ақ 

сҧрақтарға сҽйкес оқушылардың берген жауаптары да дҽл жҽне толық, басқаларға 

тҥсінікті болуы қажет. 
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Егер оқушылардың дайындық деңгейі, қызығушылығы мен мҧғалімнің 

педагогикалық шеберлігі жоғары болса, онда бҧл ҽдістің жетістігін жоғары деңгейден 

кҿруге болады. Себебі, эвристикалық ҽңгіме ҽдісі репродуктивтік ҽңгіме жҥргізуге 

арналған сҧрақ-жауаптар жҥйесі арқылы оқушылардың ойлау белсенділігін дамытуға 

ҥлкен септігін тигізеді. 

Білім беру кезінде дарынды оқушылар бойында жалпы шығармашылық біліктермен 

(мақсат қоя білу, жҧмысын жоспарлау, ҿзін-ҿзі бақылау, талдай, теңей, қорытындылай 

жҽне жҥйелей білу) қатар оқу пҽнінің ерекшелігіне байланысты біліктерін ескерген дҧрыс. 

Осы мҽселеге зерттеу жҥргізген  ғалымдардың еңбектерінде жалпы шығармашылық 

біліктердің оқыту ҽдістерімен байланысы айқындалып, мҧндай біліктерге қол жеткізудің 

маңызды тҽсілі – зерттеу ҽдісі болып табылатындығы кҿрсетілген. 

Оқушыларды ізденушілікке баулу, оларға ғылыми зерттеу дағдысы мен білігін 

игерту бҥгінгі білім беру саласының маңызды мҽселесі болып табылады. Ғылыми зерттеу 

дегеніміз – ғылыми ҽдіс-тҽсілдерді қолдана отырып, белгілі бір объект жҿнінде жаңа білім 

келтіріп шығаратын жҥйелі жҽне арнайы мақсатқа кҿзделген жҧмыстар. Балаларға білім 

беруде зерттеу ҽдісін қолдану қажеттілігі олардың табиғи қызығушылығы қоршаған 

ортасына деген қҧштарлығының басымдылығымен тҥсіндіріледі. Оқушылардың зерттеу 

ҽрекеті олардың ҿзіндік талабын қанағаттандыруға ҽсер етеді. Зерттеуге қызығушылықты 

тудырудың маңызды алғышарты ретінде іс-ҽрекеттің ҽлеуметтік мҽселелеріне тҽрбиелеу, 

оның мағынасын ҧғыну, ҿз іс-ҽрекеті ҥшін зерттеп отырған ҥрдістерінің маңыздылығын 

тҥсіну керек. 

Зерттеушілік білік пен дағды бҥгін ғылыми жҧмыспен байланысты адамдарға ғана 

қажет емес, ҽрбір адамға оның қызмет аясында да қажет. Шығармашылық зерттеу ізденісі 

бҥгінде кез-келген мамандықтың ажырамас бҿлігіне айналуда. Ғылыми ҽдебиеттерде 

оқушының зерттеушілік қызметіне байланысты тҥрлі терминдер кездеседі: ғылыми-

зерттеу жҧмысы, зерттеулік оқыту жҽне т.б. 

«Зерттеу» ҧғымына энциклопедияда «жаңа ілімді шығаратын ҥрдіс жҽне танымдық 

қызметтің бір тҥрі болып табылады» деп анықтама берілген. 

Зерттеу ҽдісінің дарынды балаларды оқытудағы қажеттілігі баланың табиғи ҽр 

нҽрсені білуге ҧмтылуымен, қоршаған ортаны тҥсінуге қызығушылығымен тҥсіндіріледі. 

Балалардың жеке зерттеулері олардың ҿздерінің жеке қызығушылықтары мен 

қажеттіліктерін қанағаттандыруларынан туындайды. Сонымен бірге зерттеу жеке, 

шығармашылық белсенділігін дамытуға мҥмкіндік береді, ойлау жҽне зерттеушілік 

дағдыларын дамытады. Ҿздерінің жеке зерттеулері арқылы оқушылар қоршаған ҽлемді 

таниды, ҿздері ҥшін жаңа білім ашады, яғни оны «дайын» кҥйінде алмайды. 

Зерттеу ҽдісінің тамыры тым тереңге кетеді. Тарихи деректерге қарасақ, зерттеу 

ҽдісінің негізін Сократ қалаған (тіпті бҧл ҽдіс «Сократтық ҽңгіме» деп аталады). 

Ежелгі дҽуірде пайда болған аналогиялық ҽдіс – эвристикалық ҽңгіме (аңызға 

қарағанда Архимед есімімен байланысты, шешуі қиын есепті шешкен ғалым «Эврика» деп 

айғайлап жіберген), қазіргі кең тараған эвристика терминін (жаңалық ашуға байланысты) 

чех философы ҽрі математигі Бернард Больцано ҧсынған. 

Дарынды баланың зерттеушілік белсенділігін жҥзеге асырмағанда нҽтижеге жетпеу 

синдромы пайда болады да, дарынды бала ҿз мҥмкіндігінен тҿмен ҥлгереді. Демек, 

зерттеушілік қызмет пен тҽртіп оқушының кҥрделі кіріккен білімі болып табылады да, ол 

барлық жеке тҧлғалық қасиеттерді біріктіреді. Осыған байланысты Аристотельдің «Таң 

қалу арқылы адамдар философияға жақындай бастайды, олар алдындағы қиын мҽселені 

шеше келе одан ҽрі, одан да қиындықтар мен қызықтарға куҽ болады», деген сҿзі бар. 

Демек, қызығушылық зерттеу ҽрекетінің қозғаушы кҥші. 

Зерттеу ҽдісі – дарынды балаларды оқытудың негізі, себебі бҧл ҽдіссіз олардың 

қабілеттерін ашу мҥмкін емес. Дарынды балаларды зерттеушілік қызметтерін ҽртҥрлі 
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формалар мен ҽдістер, арнайы бағдарламалар, жаңа мҽртебелі гимназия, лицей мектептер 

арқылы жҥзеге асыруға болады. Қазіргі кезде барлық оқушылар ҥшін, дарынды балалар 

ҥшін ғалымдар мен шебер ҧстаздардың ізденістері екі мҽселеге негізделеді: оқытудың 

мазмҧны мен оқушылардың оқу-танымдық қызметтерін ҧйымдастыру. Бҧл мҽселелерді 

шешуде негізгі орынды философия, психология, педагогиканың теориясы алады. Ҽрине, 

дарынды балаларды оқытуды ҧйымдастыру стратегиясы, педагогикалық технологиясы 

ҽртҥрлі, бірақ олардың барлығы саралау, проблемалық зерттеу аясында жҥзеге асады [36]. 

Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық белсенділігін дамытуда зерттеу 

ҽдісінің орны ерекше. Оқыту ҥдерісіндегі формализмді мҥмкіндігінше кемітіп, білім 

беруді ҿмірмен байланыстыру мақсатында зерттеу ҽдісі кҿптеп қолданылып келеді. 

Зерттеу ҽдісінің қолданыс аясы мен функцияларын нақтыласақ, ол былай: 

– ізденістің ғылыми ҽдістерін табу мен қолдануды жҥзеге асырады; 

– шығармашылық іс-ҽрекеттің дамуына, ашылуына кҿмектеседі; 

– шығармашылық белсенділікті дамытудың негізі қызығушылық пен қажеттілікті 

қалыптастыруда кҿрініс табатын мотивациялық дҽйектемелер аясында жарыққа шығады 

[167]. 

Зерттеу тапсырмаларын орындау барысында оқушылар зерттеу ҽдістерін толық 

қолданады. Бҧл ҥдеріс, шығармашылық белсенділікке қажеттілікті оятады. 

 Зерттеу тапсырмасына байланысты мҽселелерді анықтау. 

 Зерттеулердегі проблема ҥшін болжам жасау. 

 Зерттеу жоспарын қҧру. 

 Зерттеу тапсырмасының жоспарын қҧру.  

 Жоспар бойынша зерттелген нҽтижелерге тҥсініктеме. 

 Нҽтижені тексеру. 

 Нҽтижелі жҧмыс бойынша білімдерді қолдану маңыздылығына 

қорытындылар шығару. 

Зерттеу тапсырмаларын қҧрастырғанда, олардың ҿмірмен байланыстылығын, 

оқушыларға белгілі-бір тҽжірибені ҥйретуге, меңгертуге қажеттілігін ҧмытпауымыз керек. 

Сондай-ақ, зерттеу тапсырмаларының мазмҧндық деңгейі оқушылардың білім деңгейіне 

сай болып, бағдарламалар аясынан ауытқымауы керек. Зерттеу жҧмыстарының саны мен 

кҿлемінен бҧрын сапасына кҿбірек назар аудару басты қажеттілік болуы тиіс. 

Зерттеу ҽдісін ғылымда шешілген, бірақ оқушылар ҥшін жаңалық болатын 

мҽселелерді шешудегі ізденіс, шығармашылық іс-ҽрекетін ҧйымдастыру ҽдісі деп 

атауымызға да болады. Мҧғалім оқушыларына зерттеуге берген  жҧмысының зерттелу 

барысын, шығармашылық іс-ҽрекетін жҽне нҽтижесін алдын-ала біліп отырады. Дарынды 

балалар мектеп оқушыларының зерттеу жҧмысының білімділікке, біліктілікке тартудағы 

маңызы зор. Зерттеу жҧмысының сапалық маңызы: шындықтың тікелей бейнесі мен 

шығармашылық жҧмыстардың бастапқы нҧсқаларының кҿрініс табуы. 

Бастауыш мектеп оқушыларының оқу ҥдерісінде зерттеу ҽдісін қолданып, 

зерттеулер жҥргізуі олардың шығармашылық белсенділігін дамытудыға орны ерекше. Бҧл 

ҥдеріс тҿмендегідей факторлармен анықталады: 

– бастауыш мектеп оқушыларының зерттеулері олардың оқу пҽні бойынша 

шығармашылық белсенділігін дамытуға бағытталған компьютерлік технологияның 

қажетті элементі бола алады; 

– бастауыш мектеп оқушыларының оқу пҽнінен зерттеу жҧмысы олардың 

шығармашылық белсенділігін дамытудың негізі. Себебі, зерттеу жҧмысы дарынды 

оқушылардың ерік-жігерін жҧмылдыру кезінде кездесетін қиындықтарды жеңе білу 

дағдысы мен тҽжірибесін бекітеді; 

– бастауыш мектеп оқушыларының зерттеу жҧмысы олардың оқу пҽніне 

байланысты мотивация мҽселелерін шешудегі шығармашылық белсенділігін дамыту ҽдісі 
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болады. 

Осыған орай, дарынды балалар мектеп оқушыларының ғылыми таным кезеңдері 

мен проблеманы шешу біліктерін, шығармашылық іс-ҽрекет дағдыларын қарапайымнан 

кҥрделіге қарай қағидасымен ҥйреткен дҧрыс. 

«Шығармашылық ҽрбір адамға белгілі мҿлшерде тиесілі игілік емес, бірақ солай 

болғанымен, олсыз қоғамның дамуы да мҥмкін емес» [52]. Яғни, адам баласының белсенді 

жҽне дербес іс-ҽрекетінің жоғарғы формасы – шығармашылық екені рас. Сол себепті, 

дарынды балалар мектеп оқушыларының ҿзіндік жҧмысының сапасын барынша қолдап 

отыру, оны тҧрақты шығармашылық қызығушылыққа, одан ҽрі шығармашылық 

белсенділігін дамытуға жетелеген болар еді. 

Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық белсенділігін дамыту 

логикасының маңызы зор. Ол белсенді ҧстаздар жағынан ҧйымдастырылатын оқу-тҽрбие 

процесі.  

«Шеберліктің белгісі – тҥрлі ҽдісті болу», – деген екен орыстың ҧлы жазушысы – 

Лев Толстой ҿзінің «Ҥйрету ҽдістері туралы» еңбегінде. 

Демек, бастауыш мектеп оқушыларын зерттеу жҧмыстарына, проблемалық 

тапсырмаларын шығармашылықпен шешуге жҥйелі тҥрде тартуда тҥрлі оқыту ҽдістерін 

қолдану тиімді. 
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Аннотация: Решение данной проблемы зависит от обновления содержания 

образования, касающихся именно для каждого учащегося, учитывая их активность, 

творческий подход и личностные особенности. В специализированных школах для 

одаренных детей требуются новые системы методов активизации развития творческой 

деятельности учащихся. 

Abstract: The development of creative activity of pupils of specialized schools for gifted 

children by means of computer technology, one of the main direction of modern education 

development stipulates scientific theoretical and practical researches in the field of its formation 

and development. The decision of this problem depends on the renewal of education content of 

exactly each pupil, taking into consideration their activity, creative approach and individual 

peculiarities. The new systems of development and activization methods are necessary at 

specialized schools for gifted children. 
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МИКРО ГЭС МОЩНОСТЬЮ 90 КВТ 

 

Аннотация: В данной работе дается обоснование по строительству микро ГЭС на 

притоке р. Сайрамсу. Целью выполненной работы является состовление тнхнического 

предложения по строительству микро ГЭС, включающего в себя водозаборное 

сооружение, подводящий тракт. Микро ГЭС, технологическое оборудование, а также 

социально–экономическое обоснование необходимости строительства микро ГЭС. 

  

Ключевые слова: микро ГЭС, напор, гидропотенциал, мощность, стоимость, 

турбина, гидроагрегат, трубопровод.  

 

Использование энергии небольших водотоков с помощью малых и микро ГЭС 

является одним из наболее эффективных направлений развития возобновляемых 

источников энергии в нашей республике. 

Микро ГЭС мощностью до 100квт можно установить практически в любом месте. 

Выбор места для микро ГЭС начинается с измерения расхода воды и определения 

возможного  напора.  

Гидроагрегат состоит из энергоблока, водозаборного сооружения и устройства 

автоматического регулирования. 

Используются микро ГЭС как источники электроэнергии для малонаселенных 

пунктов, фермерских хозяйств, а также для неболщих хозяйств в труднодоступных 

районах, там где прокладывать сети не выгодно. 

Одним из основных достоинств объектов малой гидроэнергетики является 

экологическая безопасность. В процессе их сооружения и эксплутации вредных 

воздействий на свойства и качество воды нет. Водоемы можно использовать и для 

рыбохозяйственной деятельности  и как источники водоснабжения населения. 

Микро ГЭС могут работать как в автономном режиме, т.е вне электросети края 

области, так в составе электросети. 

После установки микро ГЭС  энергия вырабатывается практически бесплатно. 

На сегодняшний день средняя стоимость 1 квт мощности микро ГЭС включая 

стоительные работы, составляет в среднем от 1000 до 1500 долларов США. Стоимость 

оборудования 1 квт мощности микро ГЭС в среднем составляет 800 долларов США. 

Стоимость электроэнергии выработанной на микро ГЭС выше чем на обычных большых 

ГЭС, может достигать 0,1 доллара США за квт.час. Однако микро ГЭС,  как правило 

используются в тех местах где отсутствует централизованное электроснабжения и 

выработка электроэнергии в таких регионах является одним из основных условий 

развития и повышения качества жизни. 

В данной работе на примере автономного электроснабжения мало-населенного 

пункта Каскасу за счет устройства микро ГЭС на участке р.Сарыайгыр показана 

возможности использования гидроэнергетического потенциала подобных водотоков в 

районе с децентрализованным электроснабжением. 

Обект находится на территории Толебийского района ЮКО. 

К основным сооружениям микро ГЭС относятся: 

 -Головное водозаборное сооружение  
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-Трасса трубопровода для подачи воды от головного сооружения к агрегатам микро 

ГЭС.  

-здание станции микро ГЭС. 

Головное водозаборное сооружение предполагается по типу горного водозабора, 

которое представляет собой своеобразную плотину в виде данного порога, не создающего 

практически препятсвия стоку воды и проходу наносов. 

Головное сооружение состоит из двух конструктивных элементов: водоприемника и 

переливного каменно-набросного порога из местных материалов. Отметка гребня порога 

на водоприемнике принята равной  1245,3 м и превышает отметку дна реки в створе на 

0,9м. 

Для обеспечения максимального забора воды в период прохождения минимальных 

расходов по руслу (в межень), отметка гребня переливного порога установлена с 

превышением на 0,1м  над отметкой гребня водоприемника и составляет 1245,4 м. 

Водоприемник изготавливает из монолитного железобетонного лотка, перекрытого 

сверху решеткой, имеющей уклон порядка 0,2 в строну нижного бьефа и обеспечивающей 

равномерное втекание воды в лоток по всей его длине. Габариты лотка определены исходя 

из условий-обеспечения забора расчетного расхода микро ГЭС равного 0,9 м
3
/сек при 

любых расходах воды в реке; диаметра напорного трубопровода;  

Основание водоприемника заглублено на 1,8м ниже отметки дна реки.  После 

завершения бетонных работ выполняется отсыпка грунта в верховую и  низовую упорные 

призмы с заложением откосов 1:2 от порога к руслу для обеспечения устойчивости 

сооружения, защита основания порочей к руслу для обеспечения устойчивости 

сооружения, защиты основания от размыва за переливным фронтом. 

Трасса напорного водовода проложена по правобережной террасе вдоль основания 

откоса, в обход существующих посевных площадей и строений. Длина водовода 

составляет около 281м.  Водовод запроектирован сварным из металлических труб 

диаметром 0,6м. 

Водовод имеет уклон по трассе в сторону здания станции. Заканчивается  водовод 

тремя отводами диаметром 0,35м к агрегатом. 

Здания станции микро ГЭС закрытого типа расположено на правом берегу в 281м 

ниже по руслу реки от створа головного сооружения и запроектировано под установку 

трех гидроагрегатов ˮМГЭС-30-13ˮ, единичной мощностью 30 квт при расчетном напора 

нетто 13м. 

Подвод воды к агрегатам осуществляется со стороны нижнего бьефа. На турбинных 

водоводах устанавливается предтурбинные задвижки. 

Размер здания вдоль потока - 6,0м определен размерами гидро агрегата, условиями 

его проноса при ремонте и монтаже. 

Размер здания поперок потока -10,0 м определен исходя из следующих условии: 

расстояний между агрегатами – 2,5м; - ширина прохода;                     -размещения 

электротехнического оборудования. 

Отвод воды от агрегатов и связь с руслом осуществляется по коротким 

индивидуальным железобетонным лотка и для каждого агрегата. Отметка дна лотка 

соответствует отметке дна реки в створах сопряжения. Высота лотка назначена из условий 

обеспечения нормальной гидравлической связи с потоком воды в реке при любых 

горизонтах воды и сочетаниях величин расходов ГЭС и реки. 

Общая стоимость стоительства микро ГЭС предварительно определена в размере 

150 тыс долларов США по текущему курсу. 

Установленная мощность микро ГЭС на реке определено равной  90квт с 

установкой трех агрегатов по 30 квт каждый. Максимальный расход через турбины ГЭС 

0,9м
3
/с. 
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Тҥйін:  Осы мақалада Сайрамсу ҿзені бойынша микро ГЭС қҧрылысының 

негіздемесі берілген. Орындалған жҧмыстың мақсаты микро ГЭС қҧрылысы бойынша 

техникалық ҧсыныстардың, соның ішінде суды қабылдаудың қҧрылымын, жеткізу желісін 

қҧру болып табылады. Микро гидро, технологиялық жабдықтар, сондай-ақ микро 

гидростанция қҧрылысының ҽлеуметтік-экономикалық негіздемесіне сай. 

Abstract: In this paper, a justification is given for the construction of a micro 

hydropower station on the tributary of the r. Sairamsu.  The purpose of the work performed is the 

compilation of the technical proposal for the construction of a micro hydropower plant, including 

a water intake structure, supply line. Micro hydro,  technological equipment, as well as socio-

economic rationale for the construction of micro hydro. 
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     Тҥйін: Бҧл мақалада сандық ҧғымдарды білдіретін сҿздер басқа ешбір халықтың 

тілінен кем емес екендігі жайында жазылған. Қазақ тілінде миллионға дейін кҥрделі сан 

атаулары жасалған, сан есімді сҿз табы дҽрежесіне кҿтеретіндер де — осы кҥрделі сан 

атаулары. Бірақ олар санаттан тыс қалып, сҿздіктерде кҿрінбей жҥр. Сан есім атауларынан 

сҿздікте небҽрі 20 шақты дара сандардың атаулары ғана беріледі. 

Кілттік сӛздер: Сан есім, сҿзжасам, синтетикалық тҽсіл, морфема, аналитикалық 

тҽсіл, тіркесу реті, шылау, есептік сан 

 

  Сан атаулары - ҿте кҿне заманнан келе жатқан сҿздер, оларды барлық кҿне жазба 

ескерткіштерден кездестіруге болады. Сан есім сҿздердің сҿзжасам жҥйесі ерте 
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қалыптаскан, ҿзіндік сҿзжасамдық бірліктері бар, ерекшеліктері бар.Сан есімнің 

сҿзжасамдық бірліктеріне сан атаулары жҽне сҿзжасамдық жҧрнақтар жатады. Сан 

атаулары сҿзжасамда негіз сҿз қызметін атқарады. Сан есімнің жҧрнақтары сҿзжасамдық 

қосымшалар қызметін атқарады. Сан есім сҿзжасамына басқа сҿз таптарының сҿздері 

қатыспайды яғни басқа сҿз табынан сан есім сҿздер жасалмайды.Сан есім сҿзжасамында 

тілде қалыптасқан- сҿзжасамдық тҽсілдердің біразы қолданылады, бірақ бҽрі емес. 

Мысалы сан есімде семантикалык тҽсіл қолданылмайды, синтетикалық тҽсіл ҿте ҿнімсіз, 

ал сҿзжасамның аналитикалық тҽсілі сан есім сҿзжасамында негізгі қызмет атқарады.Сан 

есімнің сҿзжасамдық бірліктерінің қызметі белгілі заңдылықтарға негізделген. Сан 

есімнің синтетикалық тҽсіл арқылы жасалуы белгілі косымшалармен ғана байланысты. 

Сан есім -косымшаға ҿте кедей сҿз табы. Сан есімнің сҿзжасам қосымшаларының 

қолданылуының тілде ҿзіндік заңдылығы қалыптасқан. Сан есім жҧрнақгары басқа сҿз 

табына жалғанбай, тек сан есім сҿздерге ғана жалғанады. Басқа сҿз таптарының 

қосьшшалары ҿз аясында тҧйықгалмайтын болса, сан есімде оның сҿзжасамдык 

косымшалары оның ҿз аясынан шықпайды, яғни баскд сҿздерге жалғанбайды. Сан есім 

қосымшалары жаңа сан атауларын жасай алмайды, тек сандык атауларды тҥрлендіріп, 

оган тҥрлі мағына ҥстейді. Мысалы, Екінші, ҥшінші кҥндері ағаш отырғызушылардың 

тобы кҿбее тҥсті. Иҽ, айтты — айтпады, ҿткен жылы тҿртінші бҿлімше колхоз бойынша 

мемлекетке астық сату жоспарын бірінші болып орындады. (Қ.Боранбаев). Осындағы 

екінші, ҧшінші, тҿртінші, бірінші деген сан есімдердің кҧрамындағы -нші, -інші жҧрнағы 

реттік сан есімдер жасайды, ягаи ол - сан есімнің бір семантикалық тобының жҧрнағы. 

Мҧнда осы сҿздерге негіз болып тҧрған сан атауларынан басқа сандық ҧғым, атау 

жасалмаған. Негіз сҿздің сандык ҧғымының ҥстіне ретгік мағына косылған. Сан есімнің 

сҿзжасамдық жҧрнақгары мағынаны турлендіруші жҥрнақтарға. жатады.Мҧндай сан есім 

қосымшалары кҿп емес, оларға реттік, жинақтық сан есімдердің қосымшалары жатады. 

Сан есімнің сҿзжасавдық жҥрнақгары сан есімнің мағыналық топтарын жасайды. Сан 

есімнің тҥрлі мағыналық топтарын жасауға басқа сҿз таптарының кҿрсеткіштері де 

қатысады. Бҧл қҥбылыс та-тіл зандылығынан негізгі орын алмағанымен, тілде бар жағдай. 

Тілдік бірліктердің ҿз қызметінен басқа да тҥрлі қызмет атқаруы-кездесіп отыратын 

қҧбылыс. Сан есімнің мағыналық топтарының жасалуында бҧл біраз орын алады. 

Мысалы, Жасы сол кезде кырықтарды алқымдаған, сақалды, мҧртты кісі еді (С.Мҧқанов). 

Жасы отыздардағы, қыр мҧрынның астына шоқталап мҧрт қойған - сіріңке қара жігіг 

(Ж.Жҧмақанов). Мҧнда қырықтар, отыздар деген болжалдық сандар сан есімге кҿптік 

жалғау жалғану арқылы жасалған, сан есімнің болжалдық семантикалық тобының 

жасалуына зат есімнің кҿптік жалғауы қатысып тҧр. 

Сҿзжасамдық бірліктер тек қосымшалар ғана емес екені белгілі. Сан есім 

сҿзжасамының тҥп негізі қосымшаларда емес, тҥбір сҿзге, сандық атауларға қатысты. Сан 

атауларына тіліміз ҿте бай. Қандай болмасын сандық ҧғымды дҽлме-дҽл білдіруге тіл 

байлығымыз, сандық атауларымыз жеткілікті. Осы бай сан атаулары негізінен бір сандық 

атау мен екінші сандық атаудың бір-біріне тіркесуі арқылы жасалған. Басқаша айтқанда, 

сан есімде сҿзжасамдық негізгі бірліктер - сан атауларының ҿзі, ҿйткені сан есімде сан 

атаулары бір сандық атау мен екінші сандық атаудың тіркесі арқылы жасалған. Олай 

болса, сан есімде сандық ҧғым негізінен кҥрделі сан атаулары арқылы беріледі. 

Сандық атаулардың негізгі жасалу жолы аналитикалық тҽсілмен байланысты 

болғаңдықтан, бҧл тҽсіл арқылы сан есімдердің жасалуының ҿзіндік жолы, тіркесу реті, 

модельдері бар. Сан атауларын бір-бірімен тіркестіретін морфемалар, жалғастырушы 

қосымшалар тілде жоқ, сан есімнің жасалуы таза аналитикалық тҽсілге жатады. 

Сондықтан сан есім сҿзжасамының аналитикалық тҥрінде сҿзжасамға қатынасатын 

сыңарлардың орын тҽртібінің маңызы ҿте зор. Мысалы, он бір, он бес, отыз алты, елу 

сегіз, тоқсан тоғыз т.б. Осы сандық ҥғымды білдіру ҥшін сыңарлардың осы орны сақталу 
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керек. Олардың орнын ҿзгертуге болмайды. Мысалға жоғарыдағы сандардың 

сыңарларының орнын ҿзгертіп, бір он, бес он, алты отыз, сегіз елу, тоғыз тоқсан тҥрінде 

алсақ, жоғарыдағы мағына сақталған жоқ, мҥлдем басқа мағына туды. Бҧдан сан есімнің 

аналитикалық тҽсіл арқылы жасалымында сыңарлардың орын тҽртібі ҿте тҧрақты, оның 

ерекше мҽні бар.Сан есім кез келген сандардың бір-бірімен тіркесу арқылы жасалмайды. 

Мҧнда қалыптасқан белгілі заңдылық бар. Ол заңдылык бойынша тілімізде сан атаулының 

қайсысының калай тіркесуі қалыптасқан. Оны кҥрделі сандардың тіркесу ҥлгілерінен 

кҿруге болады, ал сан есім сҿзжасамдық ҥлгілерге ҿте бай. Айталық ондық пен бірлік 

аралас сандардың жасалу ҥлгісімен жҥздіктердің ҥлгісін салыстырып қарайық. Ондық пен 

бірлік аралас сандар он жҿне бірлік сыңардан тҧратын ондық - бірлік тҥріндегі ҥлгі 

арқылы жасалады да, мағына сыңарлардың мағынасының қосындысынан туады: отыз бес, 

қырық жеті, елу алты, сексен жеті т.б. Ал жҥздік атаулар бірлік-жҥздік ҥлгісімен жасалады 

да, мағына сыңарлардың мағынасының кҿбейтіндісінен туады. Мысалы, екі жҥз, бес жҥз, 

алты жҥз, сегіз жҥз т.б. Ҽр тҥрлі сандык атаулардың тҥрлі-тҥрлі нақтылы ҥлгілері бар. Ол 

ҥлгілердің ҽрқайсысының белгілі қҧрамы бар, оған қатысатын сыңарлар тек сан есім 

сҿздер ғана. Ҽр ҥлгі бір топ сандардың атауларын жасайды.Сан есім сҿзжасамдық ҥлгілері 

кҥрделі сан атауларының жасалуын кҿрсетеді, ал сан есім мағыналық топтары да 

аналитикалық тҽсіл арқылы жасалады, бірақ, мҧнда сыңарлардың тек қана сан есім болуы 

міндетті емес, ҿйткені оған басқа сҿз табы, яғни шылаулар да қатыса береді. Мысалы, 

Оның қҧны кҿп болса, 10-15 сом (С.Мҧқанов). Айналасы отыз шақты ғана ҥйлік тҿрелер 

бірімен-бірі айнала кҧда (С.Мҧқанов). Осы мысалда сан есімнің болжалдық тобына 

жататын екі мысал бар. Оның біріншісі он жҽне он бес сандарының қосарлануы арқылы 

жасалған, оның сыңарларының екеуі де сан есімнен, ал екіншісі есептік санға шақты 

шылауының тіркесуі арқылы жасалған.Нақтылы сандық атаулардың жасалуына қатысатын 

бірліктер - тек қана сан есімдер. Ал сан есімнің мағыналық топтарының жасалуына сан 

есімнің ҿз кҿрсеткіштерімен қатар, басқа сҿз таптарының кейбір кҿрсеткіштері де 

белсенді қатысады. Ҽрине, сан есім мағыналық топтарының жасалуына кез келген 

қосымша қатыса бермейді. Ондай қызметке араласатын косымшалардың тҥрлері де, саны 

да белгілі. 

Жоғарыда сан есім сҿзжасам жҥйесіне берілген сипаттамалардан сан есім 

сҿзжасамының басқа сҿз таптарының сҿзжасамымен салыстырғанда, ҿзіндік ерекшелігі 

молдығы байқалды. Оларды жинақтай келгенде, тҿмендегі ерекшеліктерді атау кажет. Ол 

ерекшеліктердің бірі - сан есімнің сҿз тудырушы, сандық ҧғым жасаушы жҧрнақтарының 

жоқтығы. Сан есім қҧрамында кездесетін, кҿне қосымшалардың жағдайы басқашарақ. 

Олар: -ыз/-із/сегіз, тоғыз/, -ты/-ті/алты, жеті. Бҧл морфемалардың этимологиясы белгісіз. 

Қосымша сҿзде кездесетін тілдік бірлік, бірақ ол басқа сандарда қайталанбайды. Ал сан 

есім сҿздердің қҧрамында кездесетін басқа жымдасқан морфемалардың тҥп негізі белгілі 

сҿзге барып тіреледі. Бҧл заңды, ҿйткені сан есім сҿзжасамының негізі-синтетикалық тҽсіл 

емес, аналитикалық тҽсіл. Оған дҽлел ретінде қҧрамы кҥрделі морфемадан тҧратын алпыс, 

жетпіс, сексен, тоқсан атауларын келтіруте болады. Н.К. Дмитриев кейбір жеке сҿздердің 

этимологиясына келсек, алтмыш /алпыс/, етмеш сҿздері /алты/, ете /жеті/ сҿздерінен -

мыш, -меш жҥрнақтары арқылы жасалған, ол алғаш он дегенді білдірген болуы керек. 

Мҧндай сан есім формалары кҿптеген тҥркі тілдеріне қатысты дейді. Ол сексен, тоқсан 

сҿздерін сегіз, тоғыз сҿздерімен байланыстырады да, олардың қҧрамындағы екінші 

сыңары он сҿзінің ҿзгерген тҥрі деп санайды.Сын есімнің сҿзжасамдық жҧрнақтары 

болмағандықтан, ол ҿзінің қҧрамын басқа сҿз таптарының лексикалық бірліктері арқылы 

толықтыра алмайды. Сан есім сҿзжасамының басқа сҿз таптарының сҿзжасамынан негізгі 

ерекшеліктерінің бірі де осы белгіге байланысты. Сан есім сҿзжасамына тек сан атаулары 

ғана негіз болады, басқа сҿз таптары сан атауларының жасалуына негіз бола алмайды. 

Басқаша айтқанда, сан есім сҿзжасамы сан есім аясынан шықпайды. Сан есімдер ҿзінің 
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ішкі мҥмкіндігі арқылы ғана байып, толығып, басқа сҿз табының қатысын керек етпейді. 

Мҧндай ерекшелік басқа сҿз таптарында кездеспейді. Сондықтан оны сан есім 

сҿзжасамына байланысты негізгі ерекшеліктердің бірі санауға ҽбден болады.Сан есімнің 

жекелеген қосымшалары тек сан есімдерге ғана жалғанады, басқа сҿз таптарына 

жалғанбайды яғни мҧнда негіз сҿз тек сан есім ғана болуға тиіс. Бҧл жағдай сан есім 

сҿзжасамының ҿз ішінде тҧйықталуын туғызған, басқаша айтқанда, сан есім сҿзжасамы ҿз 

аясында қалады, бҧл да-сан есім сҿзжасамының бір ерекшелігі. Сан есім сҿзжасамында 

тағы бір ерекшелік ҿзіне назар аударады. Сан есім сҿзжасамындағы негізгі ҥлгілер мен 

тҽсілдер қазір ҿз қызметін тҧйықтаған, ҿте пассивтенген, олар-тілді сан атаулармен қазір 

кҥнделікті толықтырып отырған ҥлгілер мен тҽсілдер емес. Анығырақ айтсақ, сан есім 

сҿзжасамының ҥлгілері мен тҽсілдері бір кездері ҿте белсенді қызмет атқарып, тілдегі сан 

атауларын жасаған. Тілімізге орыс тілінен миллион, миллиард, триллион сияқты сан 

атаулары енген, олардың тіркесімен талай сан атауларын жасауда сан есім сҿзжасамының 

тҽсілдері мен ҥлгілері қызмет атқарған. Бірақ сан есім сҿзжасамының тҽсілдері мен 

ҥлгілері қазір жаңа сан атауларын жасап, тілге жаңа сан қосып, ҥздіксіз қызмет етіп 

отырған жоқ. Сондықтан да сан есім қҧрамы басқа сҿз таптарымен салыстырғанда, 

тҧрақты деуге болады. Аталған жағдайлар сан есім сҿзжасамының ҿзіндік ерекшелігін 

танытады.  
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  Аннотация: В этой статье подробно описано, что слова, означающие 

количественные понятия, не меньше языка ни одного другого народа.В казахском языке 

составлены до миллиона сложных чисел, и те, кто поднимает на степень стада слова сан-

это сложные цифры.Но они остаются вне категории, не видны в словарях. Из названий 

чисел в словаре дается всего около 20 наименований единичных чисел. 

Abstract: This article describes in detail that words meaning quantitative concepts are 

not less than the language of any other nation.In the Kazakh language, up to a million complex 

numbers are composed, and those who raise the degree of the herd of the word San are complex 

numbers.But they left out category do not appear in the dictionaries. From the names of numbers 

in the dictionary is given only about 20 names of single numbers. 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРҒАН ЕЖЕЛГІ  «ШӚГЕН» -  

ҦЛТТЫҚ АТ СПОРТЫ ОЙЫНЫ 

 
Тҥйін: Ҧлттық «Шҿгеннің отаны» – Кіндік Азия, иесі – кҿшпенді халық.   Ҧлы даланы 

мекендеген қазақ халқы салт пен дҽстҥрге берік, ҧлттық спорт ойындарына аса бай. Ҽсіресе, ат 

қҧлағында ойнаған ата-бабаларымыз кҿкпар, теңге ілу мен жамбы ату, қыз қуу, аламан бҽйге 

дегенде барын салады. Ҧлтымызбен тығыз байланысты ат спорты ойындарының қатарына тарихы 

ҧзақ, тамыры терең шҿген ойынын да жатқызуымыз керек.  Ертеректе шҿген – ірі малдың тобық 

сҥйегінен жасалыпты. Ат қҧлағында ойнайтын жігіттер қолдарына шоқпар алып, ҽлгі тобықты 

ҧрып ойнайтын болған. Шҿгеннен бҧрын «қуық» доп, «жел» доп деген ойын тҥрлері де болған 

екен. Доп дегеніңіз сол кездердің ҿзінде-ақ малдың қуығы мен қарынынан жасалса керек. Ол да 

шоқпар ҧстап, сойыл сҥйреткен азаматтардың ат ҥстіндегі ойыны саналған деген деректер 

бар. Шҿген тҿрт тҥлік мал баққан халқымыздың ҧлттық спорты ғана емес, ҽскери жаттығу 

формасы ретінде қалыптасқан ойыны саналады.   Бҥгінде тҿрткҥл дҥние поло деп таныған 

ойынның тҥп-негізі Орта Азияда қаланып, басы осы шҿген ойынынан басталғандығы туралы 

Халықаралық поло федерациясының ресми сайтында жазылған.  

          Кілттік сӛздер: Шҿген, спорт, федерация, ҧлттық ойын, тарихи қҧндылық, ҧлттық спорт 

 

Қазіргі таңда полоны  ҽлемнің 80-нен астам елдерінде ойнайды. Поло 

Ҧлыбритания,  Испания, Италия, Франция, Германия, Пҽкістан, Ҥндістан, Біріккен Араб 

Ҽмірлігі (БАҼ), Аргентина, Мексика, Бразилия, Америка Қҧрама Штаты (АҚШ), 

Австралия жҽне т.б. ірі мемлекеттерде  зор танымалдыққа ие.  Бҧл ҥрдістен Қазақстан 

мемлекеті де шет қалып отырған жоқ.  

2012 жылы Ҿмірзақ Шҿкеев мырзаның бастамасымен Қазақстан Шҿген 

федерациясының негізі қаланды. 2014  жылы Аргентина астанасы Буэнос-Айрес 

қаласында ҿткен Бас Ассамблеяда Қазақстан шҿген федерациясы Халықаралық поло 

федерациясының толыққанды мҥшесі мҽртебесіне ие болды. Қазіргі уақытта Ақмола, 

Алматы, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай  облыстарында  ҿңірлік федерациялар ашылып, 

шҿген клубтары жҧмыс істеуде. 

Осыған орай,   бҧл ҽлемдік ҥрдістен шет қалмай жасҿспірімдерді ат спортына баулу 

мақсатында, Шымкент қаласында алғаш рет  «Оңтҥстік Қазақстан облысының шҿген  

федерациясы»  қоғамдық бірлестігі заңды тҥрде тіркеліп   (Мемлекеттік тіркеу туралы 

анықтама №32120-1958-ҚБ,  БСН 161140006839.  Тіркеуші орган ОҚО Ҽділет министрлігі, 

07.11.2016 ж.  жҽне Жарғысы да бекітілді), оның іргетасы  Шымкентте қаланды.    

«Оңтҥстік Қазақстан облысының шҿген  федерациясы»  қоғамдық бірлестігінің 

Президенті  Тастеміров Нҧрлан Қуанышбайҧлы, Вице-Президенті Айнабеков Ҽлімжан, 

Вице-Президенті жҽне атқарушы директоры Бҥркіт Ҽуесхан Қантҿреҧлы, Оңтҥстік 

Қазақстан облысының шҿген  федерациясы»  қоғамдық бірлестігінің зоотехнигі  Бекбауов 

Сарыбай Тастемірҧлы.  

Мҽңгілік Қазақ Елінің Тҧңғыш Президенті  Нҧрсҧлтан  Ҽбішҧлы Назарбаевтың 
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«Қазақстан жолы -2050» атты  Жолдауында еліміздің болашағының бағытын тҥзеген, ҧлы 

мақсаттарға жеткізетін «Мҽңгілік Ел» ҧлттық идеясында Қазақ еліміздің ҿркендеуіне ҥлес 

қосатын  жас спортшыларды тҽрбиелеу ҿзекті мҽселе екені анық айтылған. Қазіргі кезде 

жалпы орта мектептерде, колледждерде жас спортшыларды  жетілдіру ҥрдісі жҥзеге 

асырылуда.     

Шҿген немесе поло ойынының ережесі туралы,  Шҿген-Поло ойынының 4 соққысы 

бар. Алға, артқа жҽне аттың екінші қапталымен алға, артқа соққы жасайды. Осы тҿрт тҥрлі 

соққының техникасын, сілтеу траекториясын қарап отырсаңыз, біздің қылыш сермеу, 

шоқпар сілтеу сияқты ат ҥстіндегі жауынгерлік ҽрекетке ҧқсайды. Станислав Потаповтың 

айтқаны да – осы. Демек, шҿген жауынгерлік ҿнерге жас ҧланды бейімдеуге, тҽрбиелеуге, 

икемділігін арттыруға таптырмайтын ойын болған.  

Поло ойыны Еуропаға таралысымен клубтар қҧрылып, одан ҽрі қанатын кеңге жая 

бастағаны белгілі. ХІХ ғасырдың ҿзінде шҿген Еуропа асып, Оңтҥстік Америкаға, одан ҽрі 

АҚШ, Австралия секілді елдерге жетті. Ойынға қызығушылықтың жоғары болғаны 

соншалықты оны кҽсіби деңгейде ойнайтын болды. Тіпті 1900-1936 жылдары Олимпиада 

ойындарының бағдарламасына кірді. Бҥгінде полоны ҽлемнің 84 мемлекеті ойнайды. 

Поло ҽлемнің барлық елінде элиталық спорт тҥріне жатқанымен, Аргентинаның 

ҧлттық спорт тҥрі саналады. Елде бір команданың сапын бір отбасы мҥшелері немесе 

бірнеше туысқан адамдар толықтыратын клубтар да жеткілікті. Аргентинада кҿптеген 

компаниялар мен жеке кҽсіпкерлер ҥшін поло тҧрақты қаржылық табыс кҿзіне айналған. 

Олар осы ойын ҥшін жылқыларды арнайы баптайды. Жаз мезгілінде Аргентинаға 

кҿптеген туристер ағылады. Оның ішінде поло ойыншылары мен ҽуесқойлар да бар. 

Сонымен қатар кҽсіби ойыншылар, жаттықтырушылар жҽне жылқышылар табыс табу 

ҥшін ҿзге елдерге жҧмысқа барады. Бҥгінде бҧл елде ҽлемдік жылқы шаруашылығы, 

жекелей алғанда поло ойын-сауықтың бірнеше тҥрін ҧсынатын ҥлкен индустрияға 

айналды. Аргентина тарапы ойынға ерекше мҽн беріп қана қоймай, 1982 жылы басқа да 

елдермен біріге отырып, халықаралық поло федерациясының негізін қалады.  

Қазақстанда шҿген ойынын қайта ҿрлету жҿніндегі ҧсыныстарды ғалымдар, 

журналистер жҽне спорт функционерлері тоқсаныншы жылдардың аяғында айта бастады. 

Қазақстанда шҿген федерациясын қҧру туралы ҧсынысты алғаш рет Ҿмірзақ Шҿкеев 

мырза айтқан болатын. Сҿйтіп, 2012 жылы Қазақстанда поло федерациясының негізі 

қаланды. 2014 жылы поло федерациясына президент болып Асылжан Мамытбеков мырза 

сайланған соң федерацияға қатысты алда атқарылатын жҧмыстарды жоспарлау қолға 

алынды. Ол кісі басшылыққа келгелі федерацияның атқаратын жҧмысының бірнеше 

бағыты айқындалып, елімізде полоны дамытудың негізгі алғышарттары жасалды. 

Федерацияның атауы – Қазақстан шҿген федерациясы деп ҿзгертілді. Айтулы 

табысымыздың бірі – 2014 жылдың желтоқсан айында Қазақстан шҿген федерациясының 

Аргентина астанасы Буэнос-Айрес қаласында ҿткен Халықаралық поло федерациясының 

Бас Ассамблеясында мҥшелікке қабылдануы болды. Сондай-ақ осы уақыт аралығында 

Алматы, Оңтҥстік Қазақстан, Жамбыл, Қостанай, Солтҥстік Қазақстан облыстары мен 

Астана қаласында ҿңірлік федерациялар ашылып, клубтар қҧрылды. Облыстық 

федерацияларды қҧрал-жабдықпен қамтамасыз ету мҽселесін де толықтай орындап 

шықтық. Биылдан бастап шҿген ойынынан ҧйымдастырылатын іс-шаралар республикалық 

бҧқаралық спорт кҥнтізбесіне енді. Соның аясында Мҽскеу қаласында, Оңтҥстік 

Қазақстан, Жамбыл облыстарында оқу-жаттығу жиындары ҧйымдастырылды. Биылғы 

жылдың қыркҥйек айының 21-28 кҥндері аралығында Аргентинаның Буэнос-Айрес 

қаласындағы Халықаралық поло федерациясының орталығында еліміздің негізгі қҧрамасы 

жаттығу жиынын ҿткізіп қайтты.  
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1-сурет. Ҧлы Дала Елінің жауынгері 

 

 

 
2-сурет. Шымкенттік «Шҿген» ат спорты  

федерациясының командасы. 

 

Шҿген тарихы Біздің кҿшпенді бабаларымыздың тіршілігі жылқымен тығыз 

байланысты болғаны тарихтан белгілі. Олардың ҿмірінде жылқы аса маңызды рҿл 

атқарып, жауынгершілік заманда сенімді серігіне баланды. Ерте замандарда Орта Азияны 

мекендеген кҿшпенділердің атпен ойнайтын сан тҥрлі спорттық ойындары кҿп болған. Ол 

жайында бізге кҿнеден жеткен тарихи деректер айғақ болып отыр. Бҥгінде Еуропада 

танымалдылыққа ие шҿгеннің тҥп тарихының негізі Орта Азиядан шыққаны туралы 

деректер кҿп. 
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Шҿген — тҥркі тектес тайпа-ҧлыстарда, соның ішінде қазақтарда ежелгі 

замандарда кең тараған спорттық ойыны. Аса шеберлікті қажет ететін бҧл сайыс тҥрі қазақ 

халқында ҧлттық ойын ретінде қолданылған. Шҿген ойыны  - қазір тҥркі дҥниесі 

елдерінде де, қазақ халқының да кейінгі ҧрпақтарында ҧмыт болғанымен, қазіргі кезде 

қайта жаңғыруда. 

Шҿген ойынын еске тҥсіретін спорт тҥрі бҧл кҥндері Еуропадан кездеседі. 

Ағылшын ақсҥйектерінің сҥйікті ҽрі машықты спорт ойынынның бірі - Поло. Полоны 

қазіргі замандастарымыз жақсы біледі, ол ат ҥстінен доп таяқпен доп қуып бҽсекелесу 

немесе оны "атты хоккей" десе де болады. Бірақ Еуропаның Полосын тамашалап отырып, 

осы ойын ҿзіміздің ежелгі ҧлттық ойынымыз екендігін біле бермейді. Оны біз кҿне тҥркі 

мҧраларын зерттеген ғалымдар мен мамандардың еңбектерінен  білдік. X-XI ғасырлардағы 

тҥркі халықтарының ежелгі мҧраларында "Шҿген" ойыны туралы нақты деректер бар. 

Жҥсіп Баласағҧни ҿзінің атақты дастаны "Қҧтты бҥлік" кітабының "Елшілер қандай болу 

керектігі туралы баяндалатын" тарауында  осы шҿгенді айтып ҿтеді. Елші тілге шебер, 

шешен, ҽдепті, зерделі алғыр болуы керек, ҽрі шахматты, шҿгенді жақсы ойнауы тиіс 

дейді. 

Шҿген ережесі: Жалпы ережесі бойынша ойын 4-8 кезең аралығынан қҧралады. 

Оның ҽрқайсысы 7 минутқа созылады. Арасындағы ҥзіліс уақыты ҥш минутты қҧрайды. 

Ойын барысында тҿрт тҥрлі ҧру ҽдісі бар. Ҧзындығы 120-150 сантиметрді қҧрайтын 

таяқша (клюшка) ойынның негізгі қҧралы. Ашық даладағы алаңның кҿлемі 275х180 

метрді қҧрайды. Бҧл командалық спорт ойындарындағы ең ҥлкен алаң болып саналады. 

Қақпаның ҧзындығы жеті метрге жетеді. Екі жақтағы қақпаның арасы 230 метрден кем 

болмауы тиіс. Ҽр ойыншыға тиесілі 3-4 аттан болуы керек. Ҿйткені, ойын кезінде оларды 

екі реттен кем емес ауыстыруға тура келеді. Шетелде мҧндай аттардың бағасы қымбатқа 

тҥседі. Бағасы 5 мыңнан 50 мың АҚШ долларына дейін барады. Кҿз жеткізген тҽжірибелік 

дерек бойынша, поло ойнауға қазақы тҧқымды жылқылар жарап тҧр. 

Демек,  Шҿген - қазақ ҧлтының бай мҽдениетін, ҿркениет ҥлгісін танытатын ойын, 

сондықтан "Шҿгенді" қайта жаңғырту, халқымыздың "Кҿкпар", "Қыз қуу", "Теңге алу" 

секілді ойындарының қатарында деп айтуға негіз бар. 
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Аннотация: В этой  работе мы рассмотрели про опытах федерации «Поло».   «Поло»  

является древнейшая спортивная  национальная игра казахского народа.  В которую играли наши 

ханы, и султаны.  А также, султан Кыпчак Бейбарыс.   

Abstract: Therefore in work contemplate realization of principle of use visual methods in 

teaching of  resource of information technologies on the basis  school  in the Republic of  Kazakhstan. 

Information technologies began appearance and became possibility to use their strong resources in aim of 

teaching. Therefore in work contemplate realization of principle. Therefore in work contemplate 

realization of principle of use visual methods in teaching of  resource of information technologies on the 
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basis  school  in the Republic of  Kazakhstan. Information technologies began appearance and became 

possibility to use their strong resources in aim of teaching. 
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«дене тҽрбиесі» пҽнінің мҧғалімі, Шымкент қаласының №22 негізгі орта мектебі, 

Шымкент, Қазақстан  
2
7 «А» сыныптың оқушысы, Шымкент қаласының №22 негізгі орта мектебі, Шымкент, 

Қазақстан  
3
дене тҽрбие пҽнінің оқытушысы, 

Тҥркістан аграрлық колледжі, Тҥркістан Қазақстан 

«ШӚГЕН»  - АТ СПОРТЫ  ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ  

 САЙТЫН ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

 
Тҥйін: Поло ҽлемнің барлық елінде элиталық спорт тҥріне жатқанымен, Аргентинаның 

ҧлттық спорт тҥрі саналады. Елде бір команданың сапын бір отбасы мҥшелері немесе бірнеше 

туысқан адамдар толықтыратын клубтар да жеткілікті. Аргентинада кҿптеген компаниялар мен 

жеке кҽсіпкерлер ҥшін поло тҧрақты қаржылық табыс кҿзіне айналған. Олар осы ойын ҥшін 

жылқыларды арнайы баптайды. Жаз мезгілінде Аргентинаға кҿптеген туристер ағылады. Оның 

ішінде поло ойыншылары мен ҽуесқойлар да бар. Сонымен қатар кҽсіби ойыншылар, 

жаттықтырушылар жҽне жылқышылар табыс табу ҥшін ҿзге елдерге жҧмысқа барады. Бҥгінде бҧл 

елде ҽлемдік жылқы шаруашылығы, жекелей алғанда поло ойын-сауықтың бірнеше тҥрін 

ҧсынатын ҥлкен индустрияға айналды. Аргентина тарапы ойынға ерекше мҽн беріп қана қоймай, 

1982 жылы басқа да елдермен біріге отырып, халықаралық поло федерациясының негізін қалады.  

Кілттік сӛздер: Шҿген, спорт, федерация, ҧлттық ойын, тарихи қҧндылық, ҧлттық спорт 

 

 Қазіргі таңда полоны  ҽлемнің 80-нен астам елдерінде ойнайды. Поло 

Ҧлыбритания,  Испания, Италия, Франция, Германия, Пҽкістан, Ҥндістан, Біріккен Араб 

Ҽмірлігі (БАҼ), Аргентина, Мексика, Бразилия, Америка Қҧрама Штаты (АҚШ), 

Австралия жҽне т.б. ірі мемлекеттерде  зор танымалдыққа ие.  Бҧл ҥрдістен Қазақстан 

мемлекеті де шет қалып отырған жоқ.  

2012 жылы Ҿмірзақ Шҿкеев мырзаның бастамасымен Қазақстан Шҿген 

федерациясының негізі қаланды. 2014  жылы Аргентина астанасы Буэнос-Айрес 

қаласында ҿткен Бас Ассамблеяда Қазақстан шҿген федерациясы Халықаралық поло 

федерациясының толыққанды мҥшесі мҽртебесіне ие болды. Қазіргі уақытта Ақмола, 

Алматы, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай  облыстарында  ҿңірлік федерациялар ашылып, 

шҿген клубтары жҧмыс істеуде. 

Осыған орай,   бҧл ҽлемдік ҥрдістен шет қалмай жасҿспірімдерді ат спортына баулу 

мақсатында, Шымкент қаласында алғаш рет  «Оңтҥстік Қазақстан облысының шҿген  

федерациясы»  қоғамдық бірлестігі заңды тҥрде тіркеліп   (Мемлекеттік тіркеу туралы 

анықтама №32120-1958-ҚБ,  БСН 161140006839.  Тіркеуші орган ОҚО Ҽділет министрлігі, 

07.11.2016 ж.  жҽне Жарғысы да бекітілді), оның іргетасы  Шымкентте қаланды.    

«Оңтҥстік Қазақстан облысының шҿген  федерациясы»  қоғамдық бірлестігінің 

Президенті  Тастеміров Нҧрлан Қуанышбайҧлы, Вице-Президенті Айнабеков Ҽлімжан, 

Вице-Президенті жҽне атқарушы директоры Бҥркіт Ҽуесхан Қантҿреҧлы, Оңтҥстік 

Қазақстан облысының шҿген  федерациясы»  қоғамдық бірлестігінің зоотехнигі  Бекбауов 

Сарыбай Тастемірҧлы.  

Мҽңгілік Қазақ Елінің Тҧңғыш Президенті  Нҧрсҧлтан  Ҽбішҧлы Назарбаевтың 

«Қазақстан жолы -2050» атты  Жолдауында еліміздің болашағының бағытын тҥзеген, ҧлы 
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мақсаттарға жеткізетін «Мҽңгілік Ел» ҧлттық идеясында Қазақ еліміздің ҿркендеуіне ҥлес 

қосатын  жас спортшыларды тҽрбиелеу ҿзекті мҽселе екені анық айтылған. Қазіргі кезде 

жалпы орта мектептерде, колледждерде жас спортшыларды  жетілдіру ҥрдісі жҥзеге 

асырылуда.     

Шҿген немесе поло ойынының ережесі туралы,  Шҿген-Поло ойынының 4 соққысы 

бар. Алға, артқа жҽне аттың екінші қапталымен алға, артқа соққы жасайды. Осы тҿрт тҥрлі 

соққының техникасын, сілтеу траекториясын қарап отырсаңыз, біздің қылыш сермеу, 

шоқпар сілтеу сияқты ат ҥстіндегі жауынгерлік ҽрекетке ҧқсайды. Станислав Потаповтың 

айтқаны да – осы. Демек, шҿген жауынгерлік ҿнерге жас ҧланды бейімдеуге, тҽрбиелеуге, 

икемділігін арттыруға таптырмайтын ойын болған.  

Поло ойыны Еуропаға таралысымен клубтар қҧрылып, одан ҽрі қанатын кеңге жая 

бастағаны белгілі. ХІХ ғасырдың ҿзінде шҿген Еуропа асып, Оңтҥстік Америкаға, одан ҽрі 

АҚШ, Австралия секілді елдерге жетті. Ойынға қызығушылықтың жоғары болғаны 

соншалықты оны кҽсіби деңгейде ойнайтын болды. Тіпті 1900-1936 жылдары Олимпиада 

ойындарының бағдарламасына кірді. Бҥгінде полоны ҽлемнің 84 мемлекеті ойнайды. 

Қазақстанда шҿген ойынын қайта ҿрлету жҿніндегі ҧсыныстарды ғалымдар, 

журналистер жҽне спорт функционерлері тоқсаныншы жылдардың аяғында айта бастады. 

Қазақстанда шҿген федерациясын қҧру туралы ҧсынысты алғаш рет Ҿмірзақ Шҿкеев 

мырза айтқан болатын. Сҿйтіп, 2012 жылы Қазақстанда поло федерациясының негізі 

қаланды. 2014 жылы поло федерациясына президент болып Асылжан Мамытбеков мырза 

сайланған соң федерацияға қатысты алда атқарылатын жҧмыстарды жоспарлау қолға 

алынды. Ол кісі басшылыққа келгелі федерацияның атқаратын жҧмысының бірнеше 

бағыты айқындалып, елімізде полоны дамытудың негізгі алғышарттары жасалды. 

Федерацияның атауы – Қазақстан шҿген федерациясы деп ҿзгертілді. Айтулы 

табысымыздың бірі – 2014 жылдың желтоқсан айында Қазақстан шҿген федерациясының 

Аргентина астанасы Буэнос-Айрес қаласында ҿткен Халықаралық поло федерациясының 

Бас Ассамблеясында мҥшелікке қабылдануы болды. Сондай-ақ осы уақыт аралығында 

Алматы, Оңтҥстік Қазақстан, Жамбыл, Қостанай, Солтҥстік Қазақстан облыстары мен 

Астана қаласында ҿңірлік федерациялар ашылып, клубтар қҧрылды. Облыстық 

федерацияларды қҧрал-жабдықпен қамтамасыз ету мҽселесін де толықтай орындап 

шықтық. Биылдан бастап шҿген ойынынан ҧйымдастырылатын іс-шаралар республикалық 

бҧқаралық спорт кҥнтізбесіне енді. Соның аясында Мҽскеу қаласында, Оңтҥстік 

Қазақстан, Жамбыл облыстарында оқу-жаттығу жиындары ҧйымдастырылды. Биылғы 

жылдың қыркҥйек айының 21-28 кҥндері аралығында Аргентинаның Буэнос-Айрес 

қаласындағы Халықаралық поло федерациясының орталығында еліміздің негізгі қҧрамасы 

жаттығу жиынын ҿткізіп қайтты.  
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1-сурет. Ҧлы Дала Елінің жауынгері 

 

 

 
2-сурет. Шымкенттік «Шҿген» ат спорты  федерациясының командасы. 

 

Шҿген тарихы Біздің кҿшпенді бабаларымыздың тіршілігі жылқымен тығыз 

байланысты болғаны тарихтан белгілі. Олардың ҿмірінде жылқы аса маңызды рҿл 

атқарып, жауынгершілік заманда сенімді серігіне баланды. Ерте замандарда Орта Азияны 

мекендеген кҿшпенділердің атпен ойнайтын сан тҥрлі спорттық ойындары кҿп болған. Ол 

жайында бізге кҿнеден жеткен тарихи деректер айғақ болып отыр. Бҥгінде Еуропада 

танымалдылыққа ие шҿгеннің тҥп тарихының негізі Орта Азиядан шыққаны туралы 

деректер кҿп. 
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Шҿген — тҥркі тектес тайпа-ҧлыстарда, соның ішінде қазақтарда ежелгі 

замандарда кең тараған спорттық ойыны. Аса шеберлікті қажет ететін бҧл сайыс тҥрі қазақ 

халқында ҧлттық ойын ретінде қолданылған. Шҿген ойыны  - қазір тҥркі дҥниесі 

елдерінде де, қазақ халқының да кейінгі ҧрпақтарында ҧмыт болғанымен, қазіргі кезде 

қайта жаңғыруда. 

Шҿген ойынын еске тҥсіретін спорт тҥрі бҧл кҥндері Еуропадан кездеседі. 

Ағылшын ақсҥйектерінің сҥйікті ҽрі машықты спорт ойынынның бірі - Поло. Полоны 

қазіргі замандастарымыз жақсы біледі, ол ат ҥстінен доп таяқпен доп қуып бҽсекелесу 

немесе оны "атты хоккей" десе де болады. Бірақ Еуропаның Полосын тамашалап отырып, 

осы ойын ҿзіміздің ежелгі ҧлттық ойынымыз екендігін біле бермейді. Оны біз кҿне тҥркі 

мҧраларын зерттеген ғалымдар мен мамандардың еңбектерінен  білдік. X-XI ғасырлардағы 

тҥркі халықтарының ежелгі мҧраларында "Шҿген" ойыны туралы нақты деректер бар. 

Жҥсіп Баласағҧни ҿзінің атақты дастаны "Қҧтты бҥлік" кітабының "Елшілер қандай болу 

керектігі туралы баяндалатын" тарауында  осы шҿгенді айтып ҿтеді. Елші тілге шебер, 

шешен, ҽдепті, зерделі алғыр болуы керек, ҽрі шахматты, шҿгенді жақсы ойнауы тиіс 

дейді. 

Шҿген ережесі: Жалпы ережесі бойынша ойын 4-8 кезең аралығынан қҧралады. 

Оның ҽрқайсысы 7 минутқа созылады. Арасындағы ҥзіліс уақыты ҥш минутты қҧрайды. 

Ойын барысында тҿрт тҥрлі ҧру ҽдісі бар. Ҧзындығы 120-150 сантиметрді қҧрайтын 

таяқша (клюшка) ойынның негізгі қҧралы. Ашық даладағы алаңның кҿлемі 275х180 

метрді қҧрайды. Бҧл командалық спорт ойындарындағы ең ҥлкен алаң болып саналады. 

Қақпаның ҧзындығы жеті метрге жетеді. Екі жақтағы қақпаның арасы 230 метрден кем 

болмауы тиіс. Ҽр ойыншыға тиесілі 3-4 аттан болуы керек. Ҿйткені, ойын кезінде оларды 

екі реттен кем емес ауыстыруға тура келеді. Шетелде мҧндай аттардың бағасы қымбатқа 

тҥседі. Бағасы 5 мыңнан 50 мың АҚШ долларына дейін барады. Кҿз жеткізген тҽжірибелік 

дерек бойынша, поло ойнауға қазақы тҧқымды жылқылар жарап тҧр. 

Демек,  Шҿген - қазақ ҧлтының бай мҽдениетін, ҿркениет ҥлгісін танытатын ойын, 

сондықтан "Шҿгенді" қайта жаңғырту, халқымыздың "Кҿкпар", "Қыз қуу", "Теңге алу" 

секілді ойындарының қатарында деп айтуға негіз бар. 
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Аннотация: В этой  работе мы рассмотрели про опытах федерации «Поло».   «Поло»  

является древнейшая спортивная  национальная игра казахского народа.  В которую играли наши 

ханы, и султаны.  А также, султан Кыпчак Бейбарыс.   

Abstract: Therefore in work contemplate realization of principle of use visual methods in 

teaching of  resource of information technologies on the basis  school  in the Republic of  Kazakhstan. 

Information technologies began appearance and became possibility to use their strong resources in aim of 

teaching. Therefore in work contemplate realization of principle. Therefore in work contemplate 
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Аннотация: Дискретный гидравлический агрегат предназначен для параллельной работы со 

стабильной мощностью в энергосистеме. Такой агрегат состоит из гидравлической турбины и 

синхронного гидроагрегата, включающегося в электрическую сеть энергосистемы 

индивидуальным выключателем и отличающегося от известных тем, что с целью упрощения и 

удешевления он не имеет регулирующих устройств (например, подвижного направляющего 

аппарата или регулирующих лопастей) и удерживается в устойчивом режиме благодаря 

синхронной работе электрической системы. Стремление к экономичности агрегатов ГЭС привело 

к двойному регулированию гидротурбин — путем регулирования расхода воды направляющим 

аппаратом и углом разворота лопастей рабочего колеса по некоторой оптимальной зависимости. 

Это сильно расширяло зону работы агрегата с высоким к.п.д. 
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Дискретное и аналоговое управление режимами. Управление режимом 

энергосистемы может осуществляться двояко: 

1. Увеличением (или уменьшением) активной (или реактивной) мощности источников. 

2. Включением (или отключением) того или иного элемента системы (генератора, 

трансформатора, линии и др.). 

Назовем первое направление, допускающее сколь угодно плавное изменение 

режима, аналоговым управлением или управлением режимом, а второй — дискретным 

управлением или управлением составом работающего оборудования. Далее под 

управлением составом оборудовання будем поннмать только управление составом 

генераторов активной мощности или дискретное (скачкообразие) изменение их 

мощности[1]. 

Начиная с эпохи работы изолированных источников мощности, основным считалось 

аналоговое управление. И лишь тогда, когда оказывалось, что тот или иной режим нельзя 

осуществить ввиду каких-либо ограничений, возникала необходимость в изменении 

состава работающего оборудования.В результате прогресса энергетической техники 

источники мощности становились все более совершенными для управления режимом и 

все более тяжелыми и неповоротливыми при управленин составом. Но по мере роста 

энергосисте.м роль аналогового управления и его эффективность все более снижалась. 

Возникает вопрос: нельзя ли полностью (или почти полностью) отказаться от 

главного аналогового управления режимом и использовать только управление составом 

генераторов или принудительное ступенчатое изменение нагрузки агрегата? Назовем 

такое гипотетическое энергообъединение, в котором подавляющая часть агрегатов имеют 

только дискретное управление, «дискретной» энергетикой. Анализ показывает, что такое 

энергообъединение вполне реально и имеет ряд преимуществ перед обычным. В статье 

описаны основные принципы его работы и показаны его основные преимущества. 
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Дискретный гидравлический агрегат. Дискретный гидравлический агрегат 

предназначен для параллельной работы со стабильной мощностью в энергосистеме. Такой 

агрегат состоит из гидравлической турбины и синхронного гидроагрегата, 

включающегося в электрическую сеть энергосистемы индивидуальным выключателем и 

отличающегося от известных тем, что с целью упрощения и удешевления он не имеет 

регулирующих устройств (например, подвижного направляющего аппарата или 

регулирующих лопастей) и удерживается в устойчивом режиме благодаря синхронной 

работе электрической системы. Сразу отметим, что это только один из возможных и 

наиболее простой вид днскретного аппарата. Далее будут рассмотрены и более сложные 

конструкции многорежимных агрегатов [2]. 

Лопасти агрегата установлены в некотором оптимальном в данной режимной точке 

положении, направляющий агрегат отсутствует. Пуск и остановка производятся с 

помощью быстропадающего щита, затвора или другого простого устройства.При пуске 

поднимается щит, агрегат трогается с места и начинает набирать обороты. При 

подсинхронной скорости включается выключатель, подается возбуждение, и агрегат 

методом самосинхронизации втягивается в работу, отдавая в сеть ту мощность, на 

которую он рассчитан. 

Для осуществления суточного или иного регулирования изменяется число 

включенных на ГЭС агрегатов — от нуля до полного располагаемого. При 

проектировании такой электростанции обосновываются и выбираются оптимальный 

размер агрегата (диаметр и геометрия рабочего колеса) и число устанавливаемых на ГЭС 

агрегатов.Подчеркнем, что такая дискретная ГЭС не может работать изолированно от 

системы даже кратковременно. Синхронность работы н загрузка этой ГЭС обеспечивается 

другой станцией (или станциями), регулирующими частоту в системе. При внезапном 

повреждении дискретного агрегата защита отключает его от сети и дает команду на 

опускание быстропадающего щита или на закрытие затвора. Если скорость их 

передвиження недостаточна по условиям разгона агрегата, следует предусмотреть 

дополнительное регулирующее устройство, например, отводящее поток воды в 

отсасывающую трубу, или какое-либо тормозное устройство[3]. 

Агрегат рассчитан на длительную работу в одном режиме; его конструкцию можно 

отработать достаточно тщательно, сделав его не только максималыю экономичным в этом 

конкретном режиме, но и равнопрочным во всех узлах. Это должно смягчить остроту 

проблемы теплового контроля.Фактически мощность дискретного агрегата и его 

экономичность будут несколько изменяться в зависимости от фактора интенсивности 

энергоресурса — при росте напора на ГЭС или при изменении частоты в сети. 

Стремление к экономичности агрегатов ГЭС привело к двойному регулированию 

гидротурбин — путем регулирования расхода воды направляющим аппаратом и углом 

разворота лопастей рабочего колеса по некоторой оптимальной зависимости. Это сильно 

расширяло зону работы агрегата с высоким к.п.д. 

Принятие концепции дискретных агрегатов существенно упрощает конструкцию и 

управление малых ГЭС, снижает их стоимость. Для автоматизации такой ГЭС достаточно 

установить очень простой автооператор — командоаппарат, управляющий числом 

включенных агрегатов в зависимостн от притока воды к ГЭС. Полностью исключаются 

громоздкие и плохо работающие устройства уравнивания нагрузки между агрегатами. 

Принцип дискретности позволяет по-новому оценить экономичность малых рек. 

Появляется возможность уже сегодня более смело включать их в приходную часть 

энергетической программы. 

Дискретные агрегаты и повышение маневренности. Разделим все возможные с точки 

зрения их реализации дискретные агрегаты на пять классов. 

1. Однорежимныйагрегат может работать только в одном крейсерском режиме и не 
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допускает ни разгрузки, ни форсировки. Такой дискретный гидроагрегат был 

рассмотрен выше. Его нельзя использоватъ для регулирования графика нагрузки. 

Поэтому такие агрегаты могут устанавливаться лишь в крайнем случае с особым 

обоснованием или на малых стаициях. 

2. Двухрежимный с форсировкой работает в крейсерском режиме, но допускает 

увеличение мощности форсировкой (с потерей экономичности) для работы в 

пиковой зоне. Целесообразность применения в системе определится 

сопоставлением потери экономичности с величиной форсировочного диапазона. 

3. Двухрежимный с разгрузкой работает в крейсерном режиме и в режиме 

минимальной нагрузки и не допускает форсировки. 

4. Трехрежимныйдопускает длительную работу с минимальной нагрузкой, 

форсировку и длительную работу в крейсерском режиме. 

5. Многорежимныйможет дополнительно работать в несколькнх промежуточных 

режимах в диапазоне от максимальной (форсировочной) до минимальной нагрузки. 

Выбор типа агрегата определяется его мощностью, потребителями системы и 

конструктивными возможностями исполнения или реконструкции. Для системы 

желательны трехрежимные и реже — многорежимные агрегаты. Двухрежимные агрегаты 

могут появиться в результате реконструкции старых агрегатов. 

Пуск агрегата и перевод его из одного дискретного режима в другой должен быть 

жестко программным по допустимым градиентам напряжений и проводиться специальной 

пусковой автоматикой. Условия пуска должиы программно перестраиваться в 

зависимостн от времени простоя блока и находиться под контролем ЭВМ с подсчетом 

потерь ресурса агрегата на каждый пуск.Уяснив концепцию дискретного агрегата, 

рассмотрим факторы, способствующие внедрению дискретной энергетики. 

Предпосылки появления дискретной энергетики. Рост энергосистем привел к 

сокращению эффекта от аналогового регулирования. Сегодня агрегаты работают в очень 

мощных энерго-объединениях. Роль каждого из агрегатов (даже самого крупного) 

постоянно снижается. В реальной жизни концепцня аналогового управления стихийно все 

более заменяется концепцией дозированного воздействия. Что бы заметно повлиять на 

режим энергообъедииення, надо приложить большое управляющее воздействие, которое 

чаще всего превышает полную установленную мощность  блока. И в экстренных 

условиях, например в условиях внезапного появлення избытка мощности, вызванного 

аварийным отключением высоковольтной линии, диспетчер или управляющая ЭВМ 

используют отключение (или разгрузку) заранее определенного числа энерго-блоков. В 

таком режиме работают, например, ГЭС Даугавского каскада, где отключается или 

включается то или иное число работающих агрегатов и поддерживается устойчивость 

режима передачи мощности с запада на восток страны[4]. 

Оптимизация режима энергосистемы с дискретными агрегатами. У дискретного 

агрегата отсутствует обычная расходная характеристика, представляющая зависимость 

часового расхода условного топлива (или воды) от мощности агрегата. Поэтому 

применение традиционных методов оптимизации режима, основанных на идеях 

выпуклого программирования, здесь не представляется возможным. 

Рассмотрим возможный способ оптимизации режима энергосистемы с дискретными 

агрегатами. В основу положим один из методов дискретной оптимизации, известный под 

названием «метода рюкзака». 

Сначала рассмотрим оптимизацию режима дискретной концентрированной 

энергосистемы без учета пусковых затрат энергоресурса. Под концентрированной будем 

понимать энергосистему, в которой потери в ЛЭП и их пропускная способность мало 

влияют на оптимальное распределение нагрузки между электростанциями. Принцип 
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оптимнзации в этом случае достаточно очевиден: агрегаты ранжируются (нумеруются) и 

загружаются в порядке возрастания их удельных расходов в крейсерском режиме. Для 

многорежимных агрегатов работа в каждой режимной точке рассматривается независимо 

как работа самостоятельного агрегата. Этим для каждого часа суток определяется нулевое 

приближение для последующего расчета режима с учетом пусков и потерь в сети. 

Для учета затрат на пуск из режима нулевого приближения для каждого агрегата 

определяется время простоя агрегата Тпр. С использованнем пусковой характеристики 

агрегата Вп-Вп(ТиР) определяются удельные пусковые затраты р на один мегаватт/час 

работы блока: где Р-установленная мощность блока: 

   Р= 
Bп(Тпр)

РТпр
        (1) 

Дополнительно определяются затраты на износ агрегата, вызванные его пуском, 

например, аналогично (2). Величина этих затрат е может приниматься постоянной для 

данного вида оборудования и нересчитывается в единицы расхода условного топлива на 1 

МВт*ч работы блока. 

Расчетная или условная экономичность блока равна 

У = bуд+ Р + e (2) 

Агрегаты ранжируются по величине расчетной экономичности у, и снова выбирается 

состав работающих агрегатов, начиная с агрегатов с меньшей величиной у. 

Для агрегатов, которые имеют малое вре.мя включения, меньшее некоторой 

критической величины Г, т. е. 

  Тпр ≤Г                                                      (3) 

алгоритм уточнення должен предусматривать проверку целесообразности 

сокращения времени простоя или его полного исключення. Это проводится заменой і-го 

агрегата, остановкой другого, на ранг ниже (і—1), или еще более экономичного агрегата, 

если это дает суммарную экономию топлива на участке (3). 

Сходимость процесса обеспечивается тем, что на каждом шаге или выбирается 

лучшее решение, или остается старый вариант. 

Учет потерь в сети можно нроводить известным способом корректировки удельного 

расхода топлива при выборе состава оборудования по формуле 

bуд=bуд/(1-δі)                                 (4) 

где bуд иbуд — соответственно скорректированное на потери мощности в сети и 

агрегатное значение удельного расхода топлива; δ=𝜕П/𝜕Р-дифференциальный показатель 

(относительный прирост) потерь мощности в сети ∆П при росте нагрузки на і-й станции 

на величину ∆Р. 

Если в процессе оптимизации будут нарушены ограничения по той или иной 

контролируемой ЛЭП, то с передающего конца линии отключается последний по 

экономичности работающий агрегат и заменяется наиболее экономичным из 

неработающих до этого агрегата с приемного конца.  

Выполнение условия ограничения по линии передачи записывается в виде 

 aij Pii ≤ Pjл  (5) 

 

где аij коэффициенты долевого влияния i-го агрегата на нагрузку контролируемой 

линии j. 

Сам факт появления активного ограничения по ЛЭП говорит о том, что 

экономичность агрегата энергосистемы и пропускная способность линий передачи 

оказались yже согласованными между собой, что означает недостаточно хорошее 

качество проектирования линий передачи и всегда приводит к дополнительному 

перерасходу топлива в энергообъединении. 
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В настоящее время достижение форсировки дискретного агрегата, равной глубине 

разгрузки хорошего аналогового агрегата, представляется сложным. Но в перспективе, 

когда все внимание конструкторов оборудования будет уделено созданию совершенного, 

мобильного к пускам дискретного агрегата, положение может нзменнться. В сегодняшних 

условиях, полагая kр=0,6, а kф =1,2, получим возрастанне числа пусков на 7 % для 

дискретных агрегатов, которое не может счи- таться решающим фактором против их 

применения. 

Реконструкция аналоговой энергетики в дискретную. Переход к дискретной 

энергетике можно начинать уже сегодня, одновременно с реконструкцией устаревших 

тепловых станций. Напомним, что реконструкция оборудования — важнейшее 

направление совершенствования энергетики, намеченное энергетической программой 

страны. При реконструкции важно получить не простое увеличение мощностн 

оборудования на старых площадях, а новое качество оборудования, существенно 

повысить производительность труда эксплуатацнонного персонала. 

Регулирование частоты в энергосистемах с дискретными агрегатами. Қонцепцию 

регулирования частоты в дискретных энергосистемах можно рассматрнвать в двух 

аспектах прогресса дискретного оборудования. На первой стадии введення дискретной 

техники можно сохранить существующую идеологию планового аналогового 

регулирования частоты и мощности в энергообъединениях. В этом случае, как и сегодня, 

на сутки вперед будет прогнозироваться и планироваться оптимальный режим работы 

объединения. Будет определен плановый состав работающего оборудования в 

энергосистеме и, следовательно плановая нагрузка каждой электростанции [5]. 

При более высоком развитии дискретной энергетики частоту в энергообъединении с 

приемлемой точностью можно будет регулировать только дискретными агрегатами. Здесь 

главную роль будет играть опережающий частотный пуск агрегатов. Заметим, что 

частотный пуск — это типичный пример дискретного управления. Обычно сразу же после 

пуска такого агрегата он загружается с максимально возможной скоростью на 

максимальную величину. 

Все приведенные выше соображения говорят о потенциально высокой 

эффективности дискретной энергетики, которую можно было бы назвать энергетикой 

будущего. Начало внедрения дискретных агрегатов не связано ни с какими режимными 

или временными ограннчениями. Уже сегодня можно приступить к проектированию и 

установке первых крупных дискретных агрегатов или к реконструкции агрегатов из 

аналоговых в дискретные. Надо только учитывать, что реконструированный из 

аналогового дискретный агрегат будет значительно хуже, чем специально 

спроектированный. Так пропеллерные гидроагрегаты, полученные из поворотно-

лопастных прнвариванием лопастей к втулке рабочего колеса, будут хуже специальных 

нерегулируемых агрегатов из-за неоптимальностн своей геометрии. 

Выводы. 

1. При проектировании в современной энергетике не в полной мере учитывается 

параллельная работа энергоагрегатов в энергоснстеме, и они неоправданно 

рассматриваются как независимо работающие агрегаты. 

2. Снижение роли в системе каждого, даже самого крупного, агрегата приводит к 

уменьшению эффективности плавного (аналогового) регулирования режима, к 

недоиспользованию его всережимных способностей. 

3. Исключение плавного регулирования режима на большинстве агрегатов и управление 

режимом энергосистемы только изменением числа включенных в работу агрегатов или 

принудительным переходо.м от режима к режиму — дискретным (ступенчатым) 

изменением его нагрузки с программным управлением, приведет к значительному 
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упрощению и удешевлению (до 20—30 %) основного оборудования электростанций, 

отказу от сложной режимной автоматики агрегатов, позволит лучше использовать 

конструктивные материалы и облегчить контроль за состоянием агрегата. 

4. Одновременно с проведением исследовательских работ рекомендуется немедленно 

приступить к реализации принципов дискретной энергетики при проектировании и 

строительстве малых и средних ГЭС и АЭС и реконструкции старых ТЭС. 
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Тҥйін: Энергия кҿздерінің бҿлінуі кезеңінен бастап аналогтық бақылау негізгі болып саналды. 

Тек белгілі бір режимді қандай да бір шектеулерге байланысты іске асыру мҥмкін болмаған кезде 

ғана жҧмыс істейтін жабдықтың қҧрамын ҿзгерту қажет болды. Энергетикалық технологияның 

жетістігі нҽтижесінде қуат кҿздері режимді басқаруға жҽне басқаруға кҿбірек жҽне ауыр тиеді. 

Бірақ энергетикалық жҥйе ҿскен сайын аналогты бақылаудың рҿлі мен оның тиімділігі артып 

келеді. 

Ҽрбір, тіпті ірі жҥйедегі жҥйенің рҿлін тҿмендету тегіс (аналогтық) режімді басқарудың 

тиімділігін тҿмендетуге, оның барлық режимді қабілеттерін азайтуға ҽкеледі. Дискретті жылу 

жҥйесі электр жҥйесімен параллель жҧмыс істеуге арналған жҽне жеке қосқышты пайдаланып, 

электр желісіне кіретін қазандықтан, жылу турбинасынан жҽне синхронды генератордан тҧрады; 

белгілі бір бірліктерден айырмашылығы, бҧл қҧрылғының қҧнын жеңілдету жҽне азайту ҥшін 

кейбір дискретті режимде жҧмыс істеуге арналған. 

Abstract: Since the era of the work of isolated power sources, analog control was considered the 

main one. And only when it turned out that a particular regime could not be implemented due to any 

restrictions, it was necessary to change the composition of the operating equipment. As a result of the 

progress of the energy technology, the power sources became more and more sophisticated to control the 

regime and more and more heavy and sluggish with the management. But as the energy system grew, the 

role of analogue control and its efficiency decreased more and more. 

Reducing the role of each system, even on a large system, will reduce the effectiveness of the 

smooth (analog) mode management and reduce its overall regime. The discrete heating system consists of 

a boiler, heat turbine and a synchronous generator, intended for parallel operation with the electrical 

system and using a separate switch; Unlike certain units, it is intended to work in some discrete mode to 

simplify and reduce the cost of the device. 
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ТҤРЛІ БАҒЫТТАҒЫ ЖБИ ӚНДІРІСІНДЕГІ ЖЕРГІЛІКТІ ТОЛТЫРҒЫШТАРДЫҢ 

ҚАСИЕТТЕРІНІҢ СӘЙКЕСТІК АНАЛИЗІ 

 
Тҥйін: Мақалада Тҥркістан облысының жергілікті Қайтпас, Самсоновка жҽне Арыс 

карьерлерінің ҧсақ жҽне ірі толтырғыштарын зерттеу нҽтижелері келтірілген. Ҧсақ жҽне ірі 

толтырғыштардың гранулометриялық қҧрамы, ірілік модулі, ірі толтырғыштың лещадты жҽне 

инелі дҽндерінің қҧрамы, олардың беріктігі, сазды жҽне тҧнбалы қоспалардың қҧрамы анықталды. 

Сынақ МЕМСТ талаптарына сҽйкес жҥргізілді. Зерттеу кҿрсеткендей, Кайтпас карьерінің 

толтырғыштары нормативтік талаптарға сҽйкес келеді жҽне жол бетонын ҿндіру ҥшін 

пайдаланылуы мҥмкін. Самсоновка карьерінің қиыршық тасы нормативтік талаптарға сҽйкес 

келеді жҽне темірбетон ҿнімдерін ҿндіру ҥшін пайдаланылуы мҥмкін. Арыс карьерасы қҧмының 

шаңды жҽне сазды бҿлшектерің қҧрамы номадан асып тҧр жҽне ҧсақ іріліктің модуліне сҽйкес 

келедіжҽне темірбетон ҿнімдерін ҿндіру ҥшін пайдаланылуы мҥмкін. 

Кілттік сӛздер: бетон, бетондану, толтырғыштар, цемент, дҽндік қҧрамы, ірілік модулі, ҥйме 

тығыздығы, беріктік. 

 

Бетондар дегеніміз – байланыстырғыш затқа ол бетон кҿлемінің 10-15 % белгілі 

мҿлшерлерде (85-90 %) толтырғыштар мен су қосқанда қоспаныңқатаю нҽтижесінде 

алынатын жасанды тас. 

Бетонтану деп – бетондардыңқҧрылымы мен қасиеттері жҿніндегі қолданбалы 

ғылымды атайды. Оның негізгі міндеті – бетондардыңқҧрамы, қҧрылымы мен қасиеттері 

арасындағы байланыстылықты зерттеу, табу. Бҧлардың арасындағы  байланысты  тану – 

материалдық (химиялық) қҧрамды ҥйлестіру мен қҧрылымға ықпал ететін сыртқы ҽсерлер 

арқылы белгілі бетондардың сапасын жақсартуға емес, керісінше ерекше қасиеттері бар 

принципті жаңа бетондар жасауға мҥмкіндік туғызады. 

Толтырғыш бетонда 80 пайыз кҿлемін қҧрайды, сондықтан бетон қҧрамындағы 

қымбат, дефицитті болып келетін цементті жҽне басқада тҧтқыр заттарды азайтуға жағдай 

жасайды. 

Цемент тасы қату кезінде кҿлемдік шҿгу деформациясына ҧшырайды. Оның шҿгуі 2 мм/м-

ге жетеді. Деформациялық шҿгуі біркелкі болмағандықтан, ішкі кернеу тҥзіліп, майда 

жарықтар пайда болады. Бҧл жарықтар кҿзге кҿрінбегенімен, бетонның беріктігін, ҧзаққа 

тҿзімділігін, коррозияға тҿзімділігін тҿмендетеді. Толтырғыш бетон қҧрамында қатаң 

қаңқа қҧрайды. Бҧл қаңқа шҿгу кернеулерін қабылдап, бетонның шҿгуін цемент тасының 

шҿгуіне қарағанда 10 есе азайтады. 

Жоғары беріктікті толтырғыштардан қҧралған қатаң скелет бетонның беріктігін жҽне 

серпімділік модулін арттырады, аққыштығын тҿмендетеді. 

Жеңіл кеуекті толтырғыштар бетон беріктігін жҽне жылуҿткізгіштігін тҿмендетіп, бҧндай 

бетондарды қоршау конструкцияларында жылуоқшаулағыш ретінде қолдануға жағдай 

жасайды. 

Арнайы аса ауыр жҽне гидратты толтырғыштар бетонды радияциядан қорғаныс 

қасиетін артырады. 

Яғни толтырғыштар ҿте жағымды, оларды қолдану бетонның қасиеттеріне жҽне 

технико-экономикалық тиімділігіне ҽсер етеді. Толтырғыштардың бетон қҧрамына ісерін 

кҿптеген ғалымдар зерттеген. [1]. 

Толтырғыштар пайда болуына қарай олар ҥш топқа бҿлінеді: 

1 Табиғи, соның ішінде процесс бойында алынатын қосалқы жыныстар жҽне байыту 
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қалдықтары. 

2 Ҿндіріс қалдықтары. 

3 Жасанды (арнайы тағайындалған). 

Табиғи материалдар жҽне химиялық қҧрамы мен фазалық кҥйі ҿзгеріссіз қаланатын 

ҿндіріс қалдықтарынан материалдар сҽйкесінше тау жыныстарының немесе қалдық 

тҥрінің пайда болуы жҽне петрографикалық аталуымен сипатталады. Мысалы: тереңдік 

магмалық ﴾интрузивті) жыныстар - гранит, сеинит, диорит, ҥйінді домна қалдықтары. 

Жасанды толтырғыштар шикізат тҥрі (табиғи, қалдықтардан немесе олардың 

араласпасынан﴿ жҽне ҿндіру технологиясы (ҿңдеу ҽдісі). Мысалы, табиғи шикізаттан 

кҿпіртіп кҥйдіру арқылы алатын – керамзит; домна қожының балқымасынан саңылау алу 

арқылы - қожды пемза. 

Толтырғыш тҥйіршіктердің ірілігі бойынша бҿлінеді: 

1. ірі - тҥйіршіктері (бҿлшектері) 5мм-ден жоғары ﴾қиыршықтас, шағылтас(. 

2. ҧсақ - тҥйіршіктері 5мм-ге дейін ﴾қҧм﴿. 

Тҥйіршік формасының сипаты бойынша ажыратылады: 

1. ҧсақтау арқылы алынатын бҧрышты (дҧрыс емес) формаға ие толтырғыштар 

﴾қиыршықтас, ҧсақтап елеуден ҿткен қҧм жҽне басқалары﴿. 

2. тҥйіршіктері дҿңес формаға ие толтырғыштар ﴾шағылтас, табиғи қҧм жҽне 

басқалары﴿. 

Толтырғыштарды тҥйіршіктердің тығыздығына байланысты: тығыз жҽне 

саңылаулыға жатқызады, ол сҽйкесінше  2,0 г/см³-тан жоғары жҽне 2,0 г/см³ дейін.  

Толтырғыштың жіктеулік сипаттамасы, сондай-ақ оның тҿгілмелі тығыздығы болуы 

мҥмкін, ол ірі саңылаулы толтырғыштарға 1200 кг/м³-тен, ал саңылаулы қҧмдарға 1400 

кг/м³-тан жоғары болмауы керек.  

Толтырғыштардың тҥрі бетонды жіктеу белгілерінің бірі болып келеді, осыған 

байланысты нығыз, саңылаулы жҽне арнайы толтырғыштардағы бетондарға бҿледі. 

Толтырғыштардың ҿзін негізгі пайдалануына сҽйкес бҿледі: ауыр, жеңіл, ҧсақ 

тҥйіршікті бетондар, арнайы бетондарға (ыстыққа тҿзімді, химиялық ҽсерге тҿзімді, 

декоративті, радиациялық сақтауыш, жылу оқшаулағыш жҽне басқалары). 

Ҽр тҥрлі қҧрылыс конструкцияларын тҧрғызу ҥшін оның ішінде зауыт жасап 

шығарған бҧйымдарды қазіргі кезде жҽне болашақта бетон екендігі айқын. Бҧл «бетон» 

ҧғымының ҧлғаюына байланысты. Бетондар кҿп болды: ауыр жане жеңіл, констуктивті 

жане жылуоқшаулағыш, жол жҽне гидротехникалық, ҧялы жҽне кҿп қуысты, ыстыққа 

тҿзімді жҽне декоративті, радиобелсенді ҽсерден қорғайтын жҽне химия коррозиядан 

сақтайтын, керамзитбетон, шлакопемзобетон, аглопоритобетон, золобетон жҽне т.б. ескере 

кететіні бетонның аталуы кҿп жағдайда қолданылатын толтырғыштардан, ал олардың 

қасиеттері толтырғыштардың қасиеттеріне байланысты.  

Толтырғыштардың бетон араласпасы жҽне бетон қасиетіне ҽсерінің барлық 

ҿзгешелігін ажырата біле отырып, тҽжірибелі ең оңтайлы бір немесе басқа қолдану 

аумағын таңдау, немесе бар толтырғыштардан белгілі бетонға қойылатын талаптарға ең 

қолайлы тлтырғыштарды табу керек. Бірдей мҿлшерде дҽйекті детерминизм негізінде 

инженер қажетті толтырғыш ҿндірісін ҧйымдастыру ҥшін шикізат ресурстарын мақсатты 

бағытта ізденіс жасап жҽне бір немесе басқа шикізатты қайта ҿңдеудің технологиялық 

тҽсілдерін оның ерекшеліктері мен қойылған мақсатқа сҥйене отырып тиімді таңдап 

ҥйрену қажет. 

Қҧрылыс сапасын жоғарылату сҧрағы бара-бара кҿбірек мағына алуда. Сапа – 

техника-экономикалық категория. Нақты мысал – қҧрылыста бетон маркасынан 

(беріктіктің орташа кҿрсеткіші) класқа кҿшуі (қажетті беріктіктің берілген 

қамтамасыздығы). Осы ауысымға байланысты бетонның біртектігін жоғарылату 

экономикалық ынталандырылады. Соңғысы толтырғыш сапасы мен біртектілігіне тҽуелді, 
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сондықтан толтырғыштарды байыту технологиясы, олардың жоғары сапасын қамтамасыз 

етуіне жҽне технологиялық ҥміттілігіне кҿп кҿңіл бҿлінген. 

Толтырғыштар деп белгілі бір тҥйіршіктік қҧрамды табиғи жҽне жасанды 

материалдар, олар оңтайлы байланыстырғыш зат пен суды араластырғанда қҧралған бетон 

қҧрайтын затты атайды. Толтырғыштар бетон жҽне темірбетон конструкцияларының 

қҧнының 30-50 % , ал кейбір кезде одан да жоғары. Сондықтан оқу, толтырғышты тура 

таңдау, оларды оңтайлы ҿндіру жҽне қолдану ҥлкен мағынаға ие.  

Бетон қҧрамындағы толтырғыштар негізгі қасиеттеріне ҽсер етеді, соның ішінде: 

1)Толтырғыштардың сапасы жҽне беріктігі 

Бетон беріктігін анықтайтын барлық эмпирикалық формулаларда толтырғыштардың 

сапалығын анықтайтын коффиценттер бар. Мысалы Боломей – Скрамтаев жҽне И. Н. 

Ахвердов формуласы. 

Толтырғыштар сапасы жоғары болған сайын сол толтырғыштардан алынатын бетон 

беріктігі жоғары болады. 

2)Толтырғыштардың цемент тасымен ҧстасуы. 

Толтырғыштардың цемент тасымен ҧстасуы бетон беріктігін анықтайтын негізі жҽне 

бетонды сығу кезінде кҿлденең созылу деформациясына қарсыласушы болып табылады.  

Толтырғыштардың цемент тасымен ҧстасуына толтырғыштың сыртқы беті ҽсер 

етеді. Қиыршықты болып келген сайын цементпен ҧстасуы артады. Жҽне керісінше 

толтырғыштар шағал болып келгенде цемент тасымен ҧстасуы нашарлайды. 

3)Толтырғыштардың дҽндік қҧрамы. 

Оптимальды таңдалған толтырғыш дҽндік қҧрамы бетонның физико-механикалық 

кҿрсеткіштерін жақсартады.  

Осыған байланысты Гаджиев А.М., Курбанов Р.М., Хаджишалапов Г.Н., Хежев Т.А. 

отқа тҿзімді базальтты бетонның қасиетіне толтырғыштардың дҽндік қҧрамынына ҽсеріне 

ғылыми-зерттеу жҥргізді. Морозов Н.М., Боровских И.В.қҧмның тҥрлерінің майда 

толтырғышты бетон қҧрамына ҽсерін зерттеді.[2].Медведева А.А., Ураскова В.Е., Туева 

Т.В.  ҧсақ толтырғыштардың гранулометриялық қҧрамының қиыршық тастан жасалған 

бетонның беріктігіне ҽсерін зерттеді.[3].Хозин В.Г.  Морозов Н.М.  Боровских И.В. 

беріктігі жоғары ҧсақ тҥйіршікті бетон алу ҥшін  қҧмның гранулометриялық қҧрамын 

оңтайландыруын зерттеді.[4].Антончик Т.В., Егорова П.А., Туева Т.В.  ірі толтырғыш 

ретінде – гравия қолдану арқылыбетон беріктігіне оның қҧрамының ҽсерін зерттеген.[5]. 

Соған байланысты біз жергілікті толтырғыштардың; Cамсоновка қиыршық тасы, 

Қайтпас қиыршық тасы, Арыс қҧмы, Қайтпас қҧмы. физико-механикалық, химия-

минералогиялық қасиеттерін анықтадық. Кесте-1,2. Барлық зерттеулер ГОСТ талаптарына 

сай жасалынды. [6,7,8,9]. 

 

 

Кесте – 1. Ірі толтырғыш қасиеттері 

Қасиеттері Қайтпас қиыршық 

тас 

Самсоновка 

қиыршық тас 

Дҽндік қҧрамы Толық қалдық: 

0 

5,28 

81,32 

99,56 

Толық қалдық: 

0 

20,96 

96 

98,44 

Пластинкалы жҽне инелі формалы 

қиыршық тас мҿлшері, %салмағы 

бойынша 

10,2 6,8 
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Беріктік шегі (дробимость бойынша), 

% 
12,4 12,9 

Ҥйме тығыздығы, кг/м
3
 1414 1368,2 

Шаңды жҽне сазды бҿлшектерің 

қҧрамы, %салмағы бойынша 
1 1 

Қиыршық тас қҧрамындағы ҽлсіз 

жыныстардың мҿлшері, %салмағы 

бойынша 

- - 

 

Кесте – 2. Майдатолтырғыш қасиеттері. 

Қасиеттері Қайтпас қҧм Арыс қҧм 

Дҽндік қҧрамы Жеке 

қалдық: 

24,6 

11,2 

11,8 

17,8 

27 

7,6 

Толық 

қалдық: 

24,6 

35,8 

47,6 

65,4 

92,4 

100 

Жеке 

қалдық: 

4,6 

5 

13,2 

31,4 

37,9 

7,9 

Толық 

қалдық: 

4,6 

9,6 

22,8 

54,2 

92,1 

100 

Ірілік модулі 2,7 (ірі) 1,8 (майда) 

Шаңды жҽне сазды бҿлшектерің 

қҧрамы, %салмағы бойынша 
5,6 4 

10 

фракцияссыснанірідҽндердіңмҿлшері, 

%салмағы бойынша 

0,2 2,4 

5фракцияссыснанірідҽндердіңмҿлшері, 

%салмағы бойынша 
16,9 5,9 

Ҥйме тығыздығы, кг/м
3
 1358 1360 

 

Қорытынды: Зерттеу кҿрсеткендей, Кайтпас карьерінің толтырғыштары 

нормативтік талаптарға сҽйкес келеді жҽне жол бетонын ҿндіру ҥшін пайдаланылуы 

мҥмкін. Самсоновка карьерінің қиыршық тасы нормативтік талаптарға сҽйкес келеді жҽне 

темірбетон ҿнімдерін ҿндіру ҥшін пайдаланылуы мҥмкін. Арыс карьерасы қҧмының 

шаңды жҽне сазды бҿлшектерің қҧрамы номадан асып тҧр жҽне ҧсақ іріліктің модуліне 

сҽйкес келедіжҽне темірбетон ҿнімдерін ҿндіру ҥшін пайдаланылуы мҥмкін. 
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Аннотация: В статье приведены результаты исследования мелкого и крупного заполнителя 

местных карьеров Туркестанской области: Кайтпас, Самсоновка и Арыс. Определены 

гранулометрический состав, модуль крупности, содержание лещавидных и игловатых зерен 

крупного заполнителя, их прочность, содержание глинистых и илистых примесей. Испытание 

проводились в соответствии с требованиями ГОСТ на мелкий и крупный запонитель. 

Исследование показали, что заполнители карьера Кайтпас соответствует нормативным 

требованиям и могут быть использованны для производства дорожного бетона. Щебень карьера 

Самсоновка соответствует нормативным требованиям и могут быть использованны для 

производства ЖБИ изделии. Песок карьера Арыс содержит глину больше нормы и обладает 

мелким модулем крупности.  

Abstract:The article presents the results of the study of small and large aggregates of local quarries 

of Turkestan region: kaitpas, Samsonovka and Arys. Determined granulometric composition, fineness 

modulus of, the content of the flake and hlavaty grains of the coarse aggregate, the strength, the content of 

clay and silt impurities. The test was carried out in accordance with the requirements of GOST for small 

and large aggregates. The study showed that aggregates career kaitpas meets the regulatory requirements 

and can be used for the production of road concrete. Crushed stone career Samsonovka meets regulatory 

requirements and can be used for the production of concrete products. Sand quarry Arys contains clay 

more than normal and has a small size module. 
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технология пҽнінің мҧғалімі, С.Сейфуллин мектебі,  

Бадам елді мекені, Ордабасы ауданы, Тҥркістан облысы, Қазақстан  

ТЕХНОЛОГИЯ САБАҒЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН   

СИММЕТРИЯНЫҢ ҒАЖАЙЫПТАРЫ 

 
Тҥйін: Табиғатта, техникада жҽне тҧрмыста кейбір денелердің ҿзара ҧқсас, ҥйлесімді 

орналасуын симметрия деп атайды. «Симметрия» грек сҿзінен алынған «ҥйлесім» сҿзі сияқты 

бірдей ҿлшемділікті, белгілі бір реттілікпен орналасқан деген ҧғымды білдіреді. Симметрия 

физика мен математикада, химия мен биологияда, техника жҽне архитектурада, поэзия  мен 

музыкада маңызды роль атқарады. Симметрияның ең қарапайым тҥрі – тҥзуге қатысты симметрия.  

          Кілттік сӛздер: сҽулет, ҿнер, техника, технология, симметрия, туынды 

 

 «Симметрия» грек сҿзінен алынған «ҥйлесім» сҿзі сияқты бірдей ҿлшемділікті, 

белгілі бір реттілікпен орналасқан деген ҧғымды білдіреді.  

Жалпы алғанда симметрияның қол ҿнердегі, технология сабағында (қыздарға 

арналған) орны мен қажеттілігін кҿрсете отырып, оның ҥйлесімділігі мен кҿркемдігін 

таныту мақсатында симметрияның ғажайыптарын зерттеуге талпындық. 

        Cимметрия  табиғатта, мысалы кҿбелектерде  анық  байқалады.  
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Сурет- 1. Кӛбелектің қанаттары симметриялы 

 

 
Сурет-2. Жапырақтар бір-біріне симметриялы 

 

Қазақтың  ҧлтық  ою-ҿрнектері ҿзінің  ҽсемдігімен  кҿз  тартады.  Ою-ҿрнектедің  

тҥрлері  ҿте  кҿп.  Олардың  ҽрқайсысы  ҽртҥрлі  симметриялы.  Сонымен  қатар  қазақ  

қыздарының  ҽшекей  бҧйымдары  да  басқаларға  қарағанда  симметрия  жағынан  айқын  

кҿрінеді.  оған  мысал  ретінде  шашқа  тағатын  шолпы,  білезік,  белдік  пен  белбау  

сондай-ақ   киіз  ҥйдің  жабдықтары  сандықтың  бетіндегі  оюлардың  барлығы  

симметриялы. 
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Сурет-3. Ою-ӛрнектер симметриялы салынған. 
 

 

  
                   

 

                              Сурет-4. Осьтік симметрия 

 

Қайталанатын  ҥлгілер-нысанның (заттардың) бір біріне ҧқсайтын жҽне бірнеше 

рет қайталанатын бҿліктері.Мысалы,табиғатта,тҧрмыста,кҿптеген симметриялы нысандар 

кездеседі (кҿбелек,білезік,киіз ҥй,домбыра,ою ҿрнектер жҽне т.б.). Ҽсіресе еңбекке баулу 

сабағында «Қҧрақ кҿрпе» тақырыбында ҿте кҿп қолданады. 

 
 



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

211 

 

 

 
Сурет-5. Қҧрақ кӛрпешедегі осьтік симметрия. 

 

 
 

Сурет-6.  Киіз ҥйдегі симметрия. 



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

212 

 

 

 

 
 

 
Сурет-7.  Қазақтың қыз-келіншектерінің  әшекей бҧйымдарындағы 

математикалық симметрия. 
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Аннотация: В этой  работе мы рассмотрели математическую симметрию на уроках 

технологии для девочек. «Симметрия — символ красоты, гармонии и совершенства» 

изучены законы симметрии.  Приведены примеры:  симметрия в живой природе, 

симметрия в технологии, и др.   

Abstract: In this work « Symmetry — a symbol of beauty, harmony and perfection». 

Laws of symmetry are studied.  For researches some objects it are taken: mirror symmetry, 

symmetry in wildlife, symmetry in architecture, symmetry in Russian national ornament. Put 

forward in the beginning of work the hypothesis proves to be true research work. 
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ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТТЕРІН 

АРТТЫРУ  ӘДІСТЕМЕСІ 

 
Тҥйін: Arduino - автоматтандыру жҥйелері мен робототехникаға арналған аппараттық жҽне 

бағдарламалық қамтамасыз етудің жалпы атауы, сондай-ақ IoT саласындағы шешім. Бҧл, 

виртуалдылық аясынан шыға алмайтын, стандартты дербес компьютерлерге қарағанда, физикалық 

қоршаған ортамен неғҧрлым тығыз қатынасатын электронды қҧрылғыларды (электронды 

қҧрылымдаушы) жобалауға арналған қҧрал. Бҧл платформа, ашық бағдарламалық кодымен 

«physical computing» арналған, заманауи бағдарламаны қамтамасыз етуге арналған ортамен 

қарапайым басу тақтасында қҧрылған. Arduino платформасын іске қосу ҥшін де  компьютердегі 

«ардуино» бағдарламалалық жасақтамасы кҿмегімен командалар жасақталып,кабель арқылы 

микроконтроллерге жҥктеледі. 

         Кілттік сӛздер: робот техникасы, педагогика, мультимедиялық технология, ҽдіс, ҽдістеме, 

оқыту 

  
Мектептің информатика сабағында арнайы сыныптарда, сондай-ақ сыныптан тыс 

жҧмыстарда «Жас техниктер» ҥйрмесі жҽне техникалық шығармашылық клубтарындағы 

дҽріс жҥргізетін ҧстаз машықтану сабақтарын ҿте тиімді жҽне кызықты етіп жҥргізуі 

ҥшін, оқушының жас ерекшеліктерін жҽне сонымен қатар оның даралық кызығушылығын 

ескере отырып казіргі ғылыми зерттеу жҧмыстарының барысымен ҥйлестіріп отыруы 

керек. Сондықтан еліміздің қазіргі білім беру жҥйесінде жаңа информатикаларды еңгізу 

жҽне  ҽлемнің соңғы ғылым жаңалықтарынан хабардар ету кҥннен кҥнге басты талапқа 

айналып отыр. Оқушыны  жастайынан  еңбекке тҽрбиелеудің  бірден - бір жолы,  ол 
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шығармашылық жҧмыстар. Соның бірі техникалық шығармашылық жҧмыс еңбектің бір 

тҥрі. Мысалы: ҥйірмеге қатысушы автомобиль немесе ҧшақтың қарапайым моделін  

жобалап жҽне оны кҧрастырып кҽдімгі ҥлкен автомобиль мен ҧшақтар сияқты қозғалысқа 

келтіруге ҽрекет жасайды. Ол осы моделін жҥргізіп, не ҧшырып ойнай отырып, оған баска 

да ҿзгерістер ҧсынуы мҥмкін. Сҿйтіп баланың мҧндай ҽрекеттерінің ҿзі келешекте 

тиянақты бір нҽтижеге ҽкеледі. Ал, енді оқушыны техникалық шығармашылығына 

дайындауда инженерлік графика жҽне акпараттың информатика ҥлкен рҿл  атқарады. 

Осыған орай инновациялық информатикалар казіргі мектеп пен мектептен тыс 

шығармашылық ҥйірмелерінің басты сипаты болуы тиіс. Осы сипаттаудың  кайнар  кҿзі-  

ҧстаз.  Оның   нҽтижесі  ҧстаздың шығармашылығы,  инновациялық зерттеу ҽдістері мен 

бір бағыттағы ғылыми ізденісінде жҽне орта кҽсіптік білім беру жҥйесінің алғашкы 

іргетасы мектептегі техникалық шығармашылық ҥйірмелерінің білім беруінен 

қалыптасады, яғни оқушыларды техникалық шығармашылық жҧмысына машықтандыру-

жалпы   білім  берудегі   маңызды   буындардың   бірі. Ҿйткені   оқушы   осы   

ҥйірмелердегі  жасаған  жҧмыстарына  байланысты техника салаларының  бір бағытын  

таңдайды.     

Сурет  жҽне  сызбасыз  жобаны  бҧйым  ретінде  дайындап  шығару  мҥмкін  емес  

екенін  ҽрбір  ізденуші  біледі. 

     Жаратылыстану ғылымдарыньң заңдарына байланысты айта кететін жҽйт, яғни 

оны оқып білуге оқушыларды тек қана оқулықтармен шектемей, оларға ҧлы ғҧламалардың 

даналық сҿздерін жҽне аттары аңызға айналған ҿнертапқыштары мен ғалымдардың жасап 

кеткен жаңалықтарын ҽр тҥрлі ҽлем деңгейіндегі жаңалықтарымен  ҧштастырып 

таныстырып отыру керек . 

Ж. Аймауытов  былай  деген  « Мектеп  бітіріп  шықкан  соң,  бала бҥкіл  ҽлемге, 

ҿзгенің жҽне ҿзінің ҿмірге білім жҥзімен ашылған саналы ақыл кҿзімен  карай  білсе, міне  

білімдендірудің  тҥпкі  мақсаты осы. Мектеп  осы  бағытта  баланың келешекке жетілуіне 

мықты негіз болу керек ». Яғни, мамандарды   дайындаудың   сапасын   жоғарылату   мен  

олардың  шығармашылық кабілетін дамыту жҽне мҽдениет, ғылыми-техникалық 

прогрестің жетістіктерін  жетік  меңгеруде, яғни оқу  кезеңдерінде  жастарды ғылыми-

шығармашылық жҧмыстарға тартуға жҽне шығармашылық бағыттарын тҥрлендіруге 

септігін  тигізеді. 

Мектептің информатика сабағында берілетін білімнің кҿлемін тҥрлендіруде 

ақпараттық информатиканы кеңінен қолдану, яғни жастардың жобалаған бҧйымының  

негізін суреттеп, оны сызба тҥрінде  кҿрсетуге  инженерлік графиканы меңгеру, 

бағдарламамен  қамтылған автоматтырылған жобалау жҥйесін жҽне оған жақын білім 

салаларын ҥйренуінің арқасында жастардың алдына жаңа ҿзекті мҽселелер қойылады. 

Бҧрындары бҧйымды жобалауда оның сызбаларын қолмен орындауға біраз кҥш 

жҧмсалатын, ал қазіргі таңда сызбалар компьютерде ҽртҥрлі бейнеде тҥрлендіріліп,  

ізденушіге жаңа ойлар ҧсынуына септігін тигізіп, оларға қосымша ғылыми жҧмыстарға 

араласуына мҥмкіндіктер туғызады. Сҿйтіп шығармашыльқ нҽтижеге қол жеткізуде 

графикалық пҽндерді оқып, олардың тапсырмаларын дайындау жастардың танымдық жҽне 

кҽсіптік оку ҽрекеті оның мотивімен белсенділігін кҥшейтеді. Яғни, алдағы жобаланатын 

тапсырмаға қатысты "шығармашылық" деген тҥсінік зерттеушілерге байланысты ҽр тҥрлі 

талданылады, мысалы, ол біреуінде ҿзгеше кҧнды жҧмыстың пайда болуында,  ал  

келесісінде адамның ішкі ҿміріндегі жаңалықтың пайда болуы,  ал тағы біреуінде 

қозғалыс механизімінің кҿзі ретінде қарастырылады. Жҽне де оқушының жеке 

шығармашылығымен байланыстырылуы жаңа дағдылырды ойлап тауып 

қалыптастыруымен жҽне оның  қабілеттілігін  белгілеуге  қолданылады. 

Негізінен окушылардың техниканы жобалаудағы шығармашылығы дегеніміз-жаңа 

жоба нҽтижесімен жаңа ҿнім алуға септік жасайтын қызмет. Сонымен бірге ол оқушының 
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ойлаған мҽселелерін тҧжырымдау жҽне оны ҿз еркінше графикалық жолмен елестетіп 

кҿре білдіретін ситуациялық танып білудің жаңа деңгейі. Графикалық шығармашылық 

ситуация жаңа жобаны немесе жаңалықты табуда  ҥлкен  ҥлес  қосады.  

Дегенмен, ҽрбір ізденуші-оқушыдан бірдей дҽрежеде техникалық 

шығармашылыққа белсенділігін керсетуін талап етуге болмайды. Осыған орай техникалық 

тапсырмаларды шешуде алдымен графикалық тапсырмаларды шеше отырып бҧйымның 

конструкциясымен тапсырманы шешуге болады. Яғни сурет, сызу жҽне сызба жҧмыстары 

оқушының белсенділгін  арттыруға бірден бір септік жасайды. 

ХХІ  ғасыр ғылым мен техниканың  заманы, яғни іргелі  еліміздің  ірілігін,  

кҿрсетіп,  дамыған  елдермен  иық  теңестіреміз  десек  бҥгінгі  жас  ҿскін  ғылым  мен  

техниканы  меңгеруі  керек деп ойлаймын.  Техника  саласындағы  мамандарды  даярлау  

жҽне  оларға  қолдау  кҿрсетуде  ҿңірімізде  сең  қозғалды  десек  болады.  Ҽрдайым 

ҿткізілетін республикалық  Ҽл-Фараби  олимпиадасы  мен басқа да ғылыми-зерттеу 

конкурстары  соның  алғашқы  баспалдағы.  Елбасы  Н. Назарбаев «Жаңа  ҽлемдегі  Жаңа  

Қазақстан»  атты  Жолдауында   «Білім  жҽне  ғылым   министрлігі мен  Ҥкіметтің  тиісті  

кҧрылымындарына  ғылыми-техникалық  оқыту  бағдарламасын  ҽзірлеп ,  ақша  

қаражатын  тиімді  пайдалану  мен  ғылыми  жҽне  қолданбалы  зерттеулердің  

қосарластығын  еңсеру  арқылы  ғылыми,  конструкторлық  жҽне  информатикалық  

жҧмыстарын  сала аралық ҥйлестіруін  нығайту  қағидаттары  бойынша  оның  іске  

асырылуын  бақылауға алу  керек »  

-деген  болатын.  Жолдауды   қолдау  немесе  іске  асыруды  ҽр бір  азамат ҿзінің 

парызы   санайды .   

Еліміздің Ҽлемдегі деңгейін жастарымыздың ғылым мен білім саласындағы 

сауаттылығы айқындайтыны баршамызға аян. Қазақ халқының жастары Ҽлемдегі техника 

жетістіктерін меңгеру мен қатар келешекте Қазақстан елінің  ҿз техникаларын жобалап 

жасауға ҧмтылыс жасаса, сол біздің бағасы жоқ жетістігіміз болар еді.  

Елбасымыз ҿзінің Қазақстан халқына жолдауларында ҽрдайым жастарымыздың 

техника саласын меңгеруін атап кҿрсетуде.  

Сіздің жҽне сіз басқарып отырған ҧжымның елімізде болып жатқан балаларға 

қажетті басты шараларды баяндап  жҽне  қолдап жатқандары  бізді қуантады. 

Ҽлемдегі ғылыми – техникалық прогрестің даму деңгейі туралы ойлана отырып, 

қазақ жастарына мына жҽйттерді айтқан орынды болар деп  ойлаймын. 

Инженерлік мамандықтарды да терең игеретін уақыт келді. Біз басқа да 

мамандықтарды жаман деп айта алмаймыз. Алайда, бҥгінгі кҥнде Қазақстан ҥшін білікті 

жас  инженерлер, конструкторлар, дизайнерлер жҽне механиктер жеткіліксіз болып отыр. 

Дипломы жҽне арнайы мамандық куҽлігі барлар баршылық, бірақ осы саладағы біліктілер 

аздау. Біздің жастарымыз ешкімнен кем емес. Олар ағылшын,  жапон, қытай, неміс, 

француз  елдерінің жастары игерген инженерлік мамандықтарды игере алады. Дҥниенің 

тҥкпір–тҥкпірі қазақ деп ойланатын кҥнді жақындату керек деп, оны ҿзінің ғылыми-

техникалық жетістіктері арқасында жақындататын нағыз инженерлер мен  конструкторлар 

деген сенімдемін. Мысалы: Эйфель мҧнарасын жобалаған ҽйгілі француз инженері Густав 

Эйфель, қайықтар мен су кемелерін жобалаудың атасы орыс инженері А.Крыловпен 

атақты ҿнертапқыш И.Кулибин сынды тҧлғалар бізден шықпасына кім кепіл. 

Индустриалды Жапонияның дамуын мысал етіп келтірсек, бҧл Кҥншығыс елі дҥние жҥзі 

елдерінің ғылыми-техникалық  жетістіктерін ҿз пайдасы ҥшін тиімді қолдана отырып, 

бҥгінгі жағдайға жетті.  

Қазақстан барлық жағынан дамып, ҿркениетті елдердің қатарына қосылып  келеді.  

Еліміз экономикалық, ҽлеуметтік жҽне саяси жағынан жаңаруын жеделдетуде.  

Қазақстан Республикасының Президенті Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев Қазақстан 

халқына дҽстҥрлі Жолдауында ХХІ ғасыр деңгейінде білім беру мен кҽсіптік даярлау 
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саласы ҥшін мына жҽйтті атап кҿрсетті. 

Ҿскелең қазақ елінің азаматы, кҥннен–кҥнге қанаты бекіп, кҥшейіп келе жатқан 

Республиканың ҿмірі ағымынан шет қалмау ҥшін, ел басшылығының алға тартар 

прогресшіл саясатына барынша қолқанат болу ҥшін «Ҧлт бесігі – Ауыл ҿмірі, ауыл 

ҿмірінің келешегі жҽне басты кейіпкерлері балалар» деген оймен Республика деңгейінде 

ана тілімізде «Техника-балғындар ҽлемінде» атты балаларға арналған журналды жобалап 

ҧйымдастырып, 2003 жылдан бастап шығара бастадық. Осы бастамаға  ҧлы  тҧлғалардың  

айтып  кеткен  ҧлағатты сҿздері де  себеп  болды. Кеңес заманында техника туралы жҽне 

оларды меңгеру жолдарын ҥйрететін журналдар баршылық болатын. Алайда, олардың 

барлығы дерлік орыс немесе басқа тілдерде жарық кҿретін. Бҧл саладағы ҿз ана тілімізде  

шығатын журналдар еліміз егемендікке ие болғаннан кейін ғана жарық кҿре бастаған 

шындық.  Ал, техниканың  тҥрлері  туралы  мҽліметтерді  топтастырып  ҥлкен  кітап  етіп  

шығаруға  да  болады,  бірақ  ол  мектеп  оқушыларының  басым  кҿпшілігіне қымбатқа  

тҥседі.      

Кітап  дҥкендеріндегі  балаларға  арналған  техника  туралы  кітаптар ҿте  қымбат  

жҽне  олар  орыс  тілінде  жазылған  немесе  басқа  тілдерден  орысшаға  аударылған.  

Осындай  кітаптарды  ауылдық  қазақ  орта  мектептерінің  оқушылары  алған  кҥнде де,  

оны  оқып  тҥсіну  ҿте  қиынға  соғады. Сондықтан,  оларға  техника  тҥрлерін  оқып  

білудегі  алғашқы  бас балдақ, ол  қазақ  тілінде  жазылған  жҽне  ҿзі  арзан  журнал  

немесе  шағын  кітап  болуы  керек.       

Дуалы ауыз дана бабаларымыз «50 жылда ел жаңа» депті. Десе дегендей, кешегі 

қаламсап кезеңінен компьютер заманына жеттік. Алдағы 50, тағы бір 50 жыл кҿшімен 

жетер ҿркениетіміз тым – тым шырқау биікте! Бейне балғын бала қиялы, оның асқақ 

арманы жҥзеге асып жатқандай.  

Мҽңгілік Қазақ деген халықтың болашағы ҥшін жҽне ізбасар ҧрпақтары мен 

жастарымызды қазіргі таңда жҽне келешекте ҽлемдік  ҿркениеттен - жаһанданудан  

қалдырмау жолында осы бастан білім мен ғылымға баулып дҥниенің тҿрткҥлінде 

жасалынған керемет қайталанбас техника тҥрлерін, оның тарихын жҽне жасалыну 

жолдарын ҥйретуіміз керек деп ойлаймыз.  

Машина прогрестің қозғалтқышы екені аян. Кез келген адам конструктор, дизайнер 

немесе машина жасаушы - жобалаушы бола алмайды. Бҧл салаға қызыққан азаматтар ғана 

баруы мҥмкін. Дегенмен, балалар арасынан Қазақстан елінің игілігіне қызмет ететін 

келешек ҿнертапқыштар, инженер – конструкторлар, дизайнерлер, ҧшқыштар жҽне ғарыш 

саласының   мамандары табылуы ҽбден мҥмкін деген сенімдемін.  

Уақыт ҿткен сайын ғылым мен техника кҥн санап ҿсіп отыр. Ҽр бір уақыт 

ҿткенімен ерекшеленіп, кейінгі ҧрпаққа ҿшпес мҧраларын қалдырады. Кезінде Леонардо 

да Винчидің кҿрегендігін «ауада қҧс секілді ҧшуға болады» деген сҿзінен айқын аңғара 

аламыз. Леонардо да Винчидің сҿзін іс жҥзінде дҽлелдеп, алғашқы ҧшақты жасап 

ҧшырған американдық ағайынды Уилбер мен Орвилл Райттар болса, кейіннен ҽлемге 

ҽйгілі азаматтар А.Можайский, Н.Жуковский, К.Циалковский, Р.Годдард, С.Королев, 

И.Сикорский, А.Туполев, С.Ильюшин, Г.Форд, Г.Даймлер, К.Бенц, Р.Тревитик, 

Дж.Стефенсон жҽне т.б. бірнеше ҿнертапқыштар техника  тҥрлерін жасап, оларды 

сынақтардан ҿткізген. Олардың ҿнегесін қайталап бірнеше ҧрпақ ҿсіп жатты. Солардың 

алғашқысы тҧңғыш ғарышкер - Ю.А.Гагарин болатын. Ол алғашқыда аэроклуб 

ҥйірмесіне қатысып, аспан ҽлемін танып білу шеберлігін шыңдай тҥсті.  

Сондай – ақ, біздің ҧлтымыздың мақтаныштары Т.Бигелдинов, Н.Әбдіров, 

Т.Әубәкіров. Т.Мҧсабаев жҽне Ҧлы Отан соғысында ҧшқыш болған қазақ қызы Хиуаз 

Доспановалар ҽуеде ҧшып қазақ атын шағара білді. Ал  қазіргі  таңда  қазақ  қызы Тоты 

Әмірова ҥлкен алып «Боинг» ҽуе кемесінің командирі. Осы  жетістіктер  техника саласы 

білімінің  жемісі.     
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Ал еліміздің  әр бір  жерлерінде  ӛздеріне  қажетті  миниавтомобиль, 

минитрактор, дельтаплан  және  ауылшаруашылық  техникаларын  жобалап  жасап  

жатқан  ӛнертапқыштар  кездесуде.  

Бҥгінде жасҿспірімдер мен балаларға техникалық білім берудің маңызы зор болып 

тҧр. Себебі, ҿркениетті елдермен тереземізді теңестірері біздің  елдің ғылым мен техника 

жетістіктері екендігін жақсы білеміз. Жарыққа шыққанына кҿп уақыт болмаса да, 

кҿпшілік жасҿспірім оқырман қауымға кеңінен тарала бастаған «Техника -  балғындар  

әлемінде» журналының алға қойған мақсаты балғындар мен жасҿспірімдердің ғылым  мен 

техника тарихына, олардың бҥгіні мен ертеңіне деген қызығушылығы мен қҧштарлығын 

арттыру мен қатар, техниканың қыр-сырын тҥсініп, толық меңгеруіне септігін тигізу. Ол 

мектеп қабырғасында оқушылардың жас деңгейіне қарамай автомобиль, зымыран, 

ҧшақ, су кемелері, тепловоз, электровоз, паровоз, радиоэлектроника, әскери 

техникалар мен басқа да транспорттың, сонымен қатар, олардың тҥрлерінің техникалық 

сипаттамаларымен танысу арқылы, олардың ҽртҥрлі жоба ҥлгідегі модельдерін мектеп 

шеберханаларында немесе жас техниктер ҥйірмелерінде жасай отырып тҥйінді жҧмыс 

істеу принциптеріне ҥйретуге арналған. Жҽне де осындай ҥлгі модельдерді жасау арқылы 

балалардың логикалық ой - ҿрісін арттырумен қатар ҿз бетінше жаңа конструкцияларды 

ойлап табуға жҽрдем етеді. Сонымен қатар олар ҽлемдегі «БМВ», «Боинг», «ВАЗ», 

«ГАЗ», «Ил», «МиГ», «Тойота», «Хонда», «Фиат», «Форд», «Су», «Ту» жҽне т.б.  

кҿптеген ҿндіріс алыптарының тыныс-тіршілігімен таныс болады. Ал енді  журналдағы  

материалдар  қажетті  рубрикаларға  бҿлініп  рет-ретімен  ҥйлестіріп  жарияланып  

отырады. 

      Еліміздің бҥгіні мен ертеңін ойлап болашағымызды баянды ету ҿз қолымызда. 

Ол ҥшін ең алдымен бҥгінгі жас ҧрпақ ертеңгі ел тізгінін ҧстар азаматтарымыз техника  

сипаттамаларынан білімді болуы тиіс. Білімсіз ғылымды, ғылымсыз техниканы игеру 

мҥмкін емес. Болашағымызға барар жолды бағдарлап, жастарға рухани азық беріп оларды 

тҽрбиелеу – заман талабы. Ҽрине, бҧл  міндет алдыңғы буын ҧстаз ағаларға жҥктелері 

сҿзсіз.  
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Аннотация: В программе развития образования в Республике Казахстан определены 

стратегические задачи системы образования в новых информационных научно-технических, 

рыночных условиях: «Обучающие должны не просто овладеть суммой знаний, умений, и 

навыков…»  Гораздо важнее и сложнее править обучающимися умение самостоятельно добывать, 

анализировать, структурировать и эффективно использовать информацию для полезного участия в 

жизни общества.  

 Обучение - сложный педагогический-психологический процесс, совместная деятельность 

обучающего и обучаемого, учителя и ученика. Обучение не должно сводиться к передаче и 

http://www.thetech.org/exhibits/online/robotics/universal/index.html
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усвоению сформулированных учителем правил, формул, теорем. Это активный творческий поиск 

со стороны учителя и со стороны ученика. Задача учителя состоит в том что, чтобы в процессе 

передачи знаний научить учеников активным формам учения, приводящим к самостоятельному 

добыванию знаний.  

Abstract: Education  –  a complex pedagogical process, joint activity of learners and trained, 

teacher and pupil. Education must be not reduced to conveying and acquiring formulated the rules, 

formula, theorems.This is active creative searching from the direction of   teacher and from the direction 

of  pupil. The task of the teacher consists in that in the process of conveying of the knowledge to teach the 

pupil to active forms of the teaching, leading to independent gaining the knowledge. The task of the pupil 

- master knowledge system, to solve independently creative tasks. The scientific problem and 

accessibility, consciousnesses and activities puts before teacher question about finding active methods of 

the shaping and organizations to scholastic cognitive activity in practice. One of the ways of the decision 

of this problem – do demonstrative teaching. 
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«IT ЖӘНЕ РОБОТ ТЕХНИКАСЫ»  ЗЕРТХАНАСЫ МЕН  «МЕХАТРОНИКА» 

ШЕБЕРХАНАСЫНДА ҤЙІРМЕ ЖҦМЫСТАРЫН ӚТКІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Тҥйін: Arduino - автоматтандыру жҥйелері мен робототехникаға арналған 

аппараттық жҽне бағдарламалық қамтамасыз етудің жалпы атауы, сондай-ақ IoT 

саласындағы шешім. Бҧл, виртуалдылық аясынан шыға алмайтын, стандартты дербес 

компьютерлерге қарағанда, физикалық қоршаған ортамен неғҧрлым тығыз қатынасатын 

электронды қҧрылғыларды (электронды қҧрылымдаушы) жобалауға арналған қҧрал. Бҧл 

платформа, ашық бағдарламалық кодымен «physical computing» арналған, заманауи 

бағдарламаны қамтамасыз етуге арналған ортамен қарапайым басу тақтасында қҧрылған. 

Arduino платформасын іске қосу ҥшін де  компьютердегі «ардуино» бағдарламалалық 

жасақтамасы кҿмегімен командалар жасақталып,кабель арқылы микроконтроллерге 

жҥктеледі. 

Кілттік сӛздер: робот техникасы, педагогика, мультимедиялық технология, ҽдіс, 

ҽдістеме, оқыту 

  
Ҥйді автоматтандыру (smart home, немесе home automation) — ҽрекеттерді 

орындауға жҽне адамның араласуынсыз белгілі бір міндеттерді шеше алатын ҥй 

қҧрылғыларының жҥйесі. Мҧндай ҽрекеттердің ең кҿп таралған мысалдары: шамдардың 

автоматты жанып-ҿшуі, автоматты жылыту жҽне ауаны тазарту, ҿрт жҽне басқа тҿтенше 

жағдайларда автоматты тҥрде ҥй иесіне хабарлама жіберу. 

Қазіргі таңда ҥйді автоматтандыру ҿте ыңғайлы жҽне тиімді. Пайдаланушы 

қажеттіліктеріне сҽйкес баптауларды ҿз бетінше тҥзей алады. Ҽрине бҧны жҥзеге асыру 

ҥшін ақылды ҥй иесі, қҧрылғылардың қайда орналасқанын, қандай міндеттер 

атқаратынын жҽне оларды қалай орындауға болатынын білуі тиіс. 

Бҧл мағынада ақылды ҥй (smart house, также building automation и intelligent 

building) - қазіргі заманғы ҥлгідегі ҥй автоматтандыру қҧралдарымен жҽне жоғары 

технологиялық қҧрылғылармен жабдықталған тҧрғын ҥй. «Ақылды» ҥй деп барлық 

пайдаланушылардың қауіпсіздігін жҽне жайлылығын қамтамасыз ететін жҥйені тҥсінген 
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жҿн. Қарапайым сҿзбен айтқанда, ол орын алған нақты жағдайларды анықтап, оларға 

тиісті жауап бере алуға қабілетті болуы керек: жҥйенің бір бҿлігі басқалардың ҽрекетін 

алдын-ала жазылған алгоритмдер арқылы басқара алады. Сонымен қатар, бірнеше кіші 

бҿліктерді автоматтандыру арқылы бҥкіл кешенде синергетикалық ҽсер қалыптасады [1]. 

Осының бір мысалы ретінде ешқашан салқындатқышқа қарсы жҧмыс істемейтін 

жылыту жҥйесін келтірсе болады. Ал жылыту жҥйесі тек ауа температурасына 

байланысты жҧмыс істеп қана қоймай, сонымен қатар, назарына басқа да бірқатар 

факторларды ескереді. Ондай факторлардың қатарына жел кҥші, болжау мҽліметтері жҽне 

тҽулік уақыты кіреді. 

Ішкі жҽне сыртқы жағдайларға сҽйкес автоматты режимде инженерлік жҥйелер мен 

қҧрылғылардың барлық тҽртібін бақылау, адам (пайдаланушылар) мен оның ҿмір сҥру 

кеңістігін ҿзара қарым-қатынасының ең озық тҧжырымдамасы екені болып табылады. 

Бҧл жағдайда, теледидар ҥшін пульттерді іздеу, жарықтандыру ҥшін ондаған 

ажыратқыштарды басу, желдету, жылыту, бейнебақылау, дабыл, моторлы қақпа жҽне 

басқа да жҥйелерді басқарудағы жеке блоктарды қолдану секілді нҽрселер керек емес 

болады. 

Біздің жобамызда ақылды ҥй жҥйесі қҧрылғылары ҥш тҥрден тҧрады: 

Контроллер (HUB)- барлық элементтері жҥйесін бір-бірімен қосатын жҽне оларды 

сыртқы ҽлеммен байланыстыратын бақылау қҧрылғысы 

Сенсорлар (датчиктер)- қоршаған орта жағдайлары туралы ақпарат алатын 

қҧрылғылар 

Актуаторлар- тікелей нҧсқауларды орындайтын қҧрылғылар: сиреналар, климат 

контроллерлер, жҽне ақылды (автоматты) ажыратқыштар, ақылды (автоматты) розеткалар, 

қҧбырларға арналған ақылды (автоматты) клапандар. 

Кҿп жағдайда заманауи ақылды ҥй контроллері басқа қҧрылғылармен радио жҥйесі 

арқылы байланысады. Олардың ең кҿп таралған стандарттары: ―Z-Wave‖,‖ZigBee‖ жҽне 

―Wi-Fi‖, сондай-ақ Америка Қҧрама Штаттарында танымал ―Thread‖ жҥйесі. Ҽдетте 

сыртқы ҽлеммен қарым-қатынас ҥшін контроллер интернетке қосылған [3]. 

Қауіпсіздік жҥйелері 

Қозғалыс сенсорлары, діріл датчиктері, терезе сынуын жҽне есіктердің ашылуын 

сезетін датчиктер. Бейнебақылау. Видеотелефондар. Электрондық қҧлыптар (ақылды 

қҧлыптар) жҽне қақпаны басқару модульдері. 

Сиреналар - бҧл қҧрылғылар салыстырмалы қарапайым жҥйеден немесе ҿте 

кҥрделі қауіпсіздік жҥйелерін салуға мҥмкіндік береді. 

Негізгі алгоритмдерге тӛмендігілер кіреді: 

 Ҥйге бҿтен адамның кіргенін тіркеу 

 Иелерді хабардар ету 

 Сирена қосу 

 Бейнебақылауды қосу 

 Негізгі жҽне бҿлме аралық есіктерді жабу 

 

Электрондық қҧлыптар, домофондар жҽне т.б. қҧрылғылар қашықтан басқару жҽне 

бейнебақылау бҿліктері бар ҥйге кіруді бақылау жҥйелерін ҧйымдастыруға мҥмкіндік 

береді. 

 Жарықтандыруды басқару 

 Ақылды ажыратқыштар жҽне диммерлер 

 Перде жҽне жалюзи басқару модульдері 

 RGB-RGBW-мен LED жарық контроллерлері 

 Қозғалыс сенсорлары 

 Сыртқы жарық сенсорлары 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
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Сурет1 «Ақылды ҥй» макеті 

1- «Ақылды ҥй» макеті; 

2- Жарықтандыру; 

3- Охрана помещений, датчики движения; 

4- Сервоприводы; 

5- Arduino платасы; 

6- Температура жҽне ылғалдық датчикгі. 

 Бақылауды қамамасыз ететін датчик Arduino програмасы кҿмегімен 

басқарылады. 

Arduino - автоматтандыру жҥйелері мен робототехникаға арналған аппараттық жҽне 

бағдарламалық қамтамасыз етудің жалпы атауы, сондай-ақ IoT саласындағы шешім. Бҧл, 

виртуалдылық аясынан шыға алмайтын, стандартты дербес компьютерлерге қарағанда, 

физикалық қоршаған ортамен неғҧрлым тығыз қатынасатын электронды қҧрылғыларды 

(электронды қҧрылымдаушы) жобалауға арналған қҧрал. Бҧл платформа, ашық 

бағдарламалық кодымен «physical computing» арналған, заманауи бағдарламаны 

қамтамасыз етуге арналған ортамен қарапайым басу тақтасында қҧрылған. Arduino 

платформасын іске қосу ҥшін де  компьютердегі «ардуино» бағдарламалалық жасақтамасы 

кҿмегімен командалар жасақталып, кабель арқылы микроконтроллерге жҥктеледі. 

ArduinoMega 2560 

Ардуино қҧрылғысы Atmel ATmega8 жҽне ATmega168 базасы негізіндегі 

микроконтроллерлерден тҧрады. Ардуиноның барлық модуль сызбалары Creative 

Commons лицензиясымен таратылғандықтан, білікті инженерлер мен қолданушылар еркін 

таратылатын мҽліметтерді негізге ала отырып ҿздерінің нҧсқаларын дайындай алады. 

Mega2560 - ATmega2560 пайдаланып микроконтроллер негізінде басқарма USB-

портына сериялық қосылу ҥшін ATMega8U2 чип қолданылады[2] 

Қысқаша сипатамасы 

Микроконтроллер ATmega2560 

Жҧмыс кернеуі 5В 

Кіріс кернеуі (ҧсынылғанЫ) 7-12В 

Кіру кернеуі (шектеу) 6-20В 

Сандық кіріс/шығыс 
54  (14 из которых могут работать также как 

выходы ШИМ) 

Аналогтық кірулер 16 
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Кіріс/шығыс арқылы тҧрақты ток  40 mA 

Шығу ҥшін тҧрақты ток 3.3 В 50 mA 

Флешь-жады 
256 KB  (из которых 8 КB используются для 

загрузчика) 

Жедел есте сақтау жады 8 KB 

Энергияға тҽуелсіз жады 4 KB 

Тактілік жиелік 16 MHz 

 

«Ақылды ҥй» жобасын басқарудың қысқаша программасы 

#include<IRremote.h> 

#include<stDHT.h> 

#include<MFRC522.h> 

#include<Servo.h> 

 

intLightSensor = A0;  //жарықдатчигі 

intLightThreshold = 10; //жарықшегі 

intLightOnOff = 1;  //жарыққақосылады 

//--------------------------------------------------- 

intWindowsOpenClose = 2; //релештор 

int TimeInMilis = 200;    //штор ашу уақыты 

//--------------------------------------------------- 

int pirPins[] = { 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 }; //қозғалыс датчиктері 

int light[] =   { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };   //қосу/ажырату жарығывключен/выключен 

int lightSensors[] = { 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 }; //реледегі қосу/ажырату жарығы 

//--------------------------------------------------- 

int SS_PIN = 17;                                      

int RST_PIN = 18; 

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); //RFID-кілт 

unsigned long uidDec, uidDecTemp; 

Servo servoMainDoor; //кіретінесік 

int MainDoor = 19; 

int TimeToCloseInMilis = 3000; 

//--------------------------------------------------- 

int RECV_PIN = 20; 

IRrecv irrecv(RECV_PIN); //ИК-пульт 

decode_results results; 

int Gates = 21; //қақпарелесі 

bool gatesOpen = false; 

int Garrage = 22; //гарражрелесі 

bool garrageOpen = false; 

. . . 

if(irrecv.decode(&results)) //ИК–нҽтижені алу пульті 

{Serial.println(results.value, HEX); 

irrecv.resume();             //ИК-нҽтижеалуҥшінқашықтанқайтарупульті 

if(results.value == 0x00) //button 0 

. . . 

Қорытындылай келе, бҧл жҥйе энергияны ҥнемдеуге, тҧрлі қҧрылғыларды жҽне 

ҥнемі жарықтандыруды ҿшіріп/қосуда ыңғайлымҥмкіндік береді.   
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Ҥй температурасын, тҿтенше жағдайлардың ҿрт дабылы жҽне кіруді бақылау жҥйесі, 

коммуналдық жҽне басқа да авариялар мен ескерту жҥйесінавтоматты бақылау адамдарға 

неғҧрлым ыңғайлы жҽне қауіпсіздік адамның ҿмірін жеңілдетеді жҽне шығынды азайтады. 

Ҥйдің айналасында жасыл аймақ эстетикалық лҽззат алуға жҽнетабиғатадемалуға 

мҥмкіндік береді. Ыңғайлы кҿлік тҧрағын, ыңғайлы кіріп шығуды  кез келген жҥргізуші оң 

бағалайды.  
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Аннотация: В программе развития образования в Республике Казахстан определены 

стратегические задачи системы образования в новых информационных научно-технических, 

рыночных условиях: «Обучающие должны не просто овладеть суммой знаний, умений, и 

навыков…». Гораздо важнее и сложнее править обучающимися умение самостоятельно добывать, 

анализировать, структурировать и эффективно использовать информацию для полезного участия в 

жизни общества.  

 Обучение — сложный педагогический-психологический процесс, совместная деятельность 

обучающего и обучаемого, учителя и ученика. Обучение не должно сводиться к передаче и 

усвоению сформулированных учителем правил, формул, теорем. Это активный творческий поиск 

со стороны учителя и со стороны ученика. Задача учителя состоит в том что, чтобы в процессе 

передачи знаний научить учеников активным формам учения, приводящим к самостоятельному 

добыванию знаний.  

Abstract: Education  –  a complex pedagogical process, joint activity of learners and trained, 

teacher and pupil. Education must be not reduced to conveying and acquiring formulated the rules, 

formula, theorems.This is active creative searching from the direction of   teacher and from the direction 

of  pupil. The task of the teacher consists in that in the process of conveying of the knowledge to teach the 

pupil to active forms of the teaching, leading to independent gaining the knowledge. The task of the pupil 

- master knowledge system, to solve independently creative tasks. The scientific problem and 

accessibility, consciousnesses and activities puts before teacher question about finding active methods of 

the shaping and organizations to scholastic cognitive activity in practice. One of the ways of the decision 

of this problem – do demonstrative teaching. 
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COВРЕМЕННЫЕ ТЕХНOЛOГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

 
      Аннотация:  Энергетикa являетcя oднoй из oблacтей экoнoмики, в кoтoрoй иннoвaции 

внедряютcя c выcoкoй интенcивнocтью. Именнo пoлучение бoлее дешевoй энергии из 

вoзoбнoвляемых иcтoчникoв без ущербa oкружaющей cреде cпocoбнo дaть нoвый тoлчoк в 

рaзвитии бизнеca в рaзных oтрacлях прoмышленнocти.   

Coвременные технoлoгии в энергетике cпocoбны менять рaзвитие трaдициoнных oтрacлей 

прoмышленнocти: aвтoмoбилеcтрoения, нефтегaзoвoй дoбычи и перерaбoтки, метaллургии, 
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aвиaциoннoй и железнoдoрoжнoй прoмышленнocти. Крoме этoгo бoлее дешевые виды 

электрoэнергии мoгут кaчеcтвеннo улучшить уcлoвия жизни челoвекa. 

Ключевые слова: энергетика, инновации, помышленность, качество, технология 

 

Нoвейшие иннoвaции в энергетичеcкoм кoмплекcе 
Рaзные cтрaны рaзвитoгo мирa aктивнo прoвoдят рaбoту пo внедрению нoвейших 

иннoвaций в cвoю энергетику. В кaчеcтве aльтернaтивных иcтoчникoв иcпoльзуютcя; 

 Сoлнечный cвет; 

 ветер; 

 удaрнaя cилa вoлны; 

 живые микрooргaнизмы, из кoтoрых делaют биoтoпливo и cубcтрaты, 

уничтoжaющие нефтяные и химичеcкие зaгрязнения oкружaющей cреды. 

Caмыми иннoвaциoнным и видaми coвременных технoлoгий в энергетике являютcя: 

 фрекинг, кoтoрый иcпoльзует cилу удaрнoй вoлны для дoбычи пoлезных 

иcкoпaемых, в тoм чиcле и нефти; 

 пoвышение нефтеoтдaчи oт cтaрых меcтoрoждений; 

 метoдикa иcпoльзoвaния бaктерий для уничтoжения нефтяных пятен нa вoде и нa 

земле; 

 иcпoльзoвaние вмеcтo бензинa биoтoпливa в гoрoдcких aвтoмoбилях. 

 

Иcпoльзoвaние cилы удaрнoй вoлны при дoбыче нефти и гaзa cпocoбнo coвершить 

нacтoящую ревoлюцию в нефтедoбыче. Тaкие coвременные технoлoгии в энергетике 

cпocoбны переoриентирoвaть дoбычу нефти трaдициoнным cпocoбoм нa пoлучение ее из 

cлaнцевых cлoев. Иcпoльзoвaть cилу взрывнoй вoлны для рaзрывa cлaнцевых плacтoв, 

зaлегaющих нaбoльшoй глубине впервые предлoжилa индийcкaя нефтедoбывaющaя 

кoмпaния. Тaкaя технoлoгия пoзвoлилa cущеcтвеннo coкрaтить рacхoды нa дoбычу, 

пoлнocтью уcтрaнив из технoлoгичеcкoгo прoцеcca вoду. Трaдициoннaя технoлoгия 

гидрoрaзрывa плacтoв требoвaлa иcпoльзoвaния бoльшoгo кoличеcтвa вoды. В уcлoвиях 

экoнoмии преcнoй вoды кaк caмoгo неoбхoдимoгo уcлoвия для жизни технoлoгия 

фрекингa пoзвoляет oткaзaтьcя oт иcпoльзoвaния преcнoй вoды в техничеcких целях, чтo 

cущеcтвеннo улучшaет cocтoяние oкружaющей cреды, cнижaя урoвень ее зaгрязнения. 

Пoвышение извлечения нефти из cтaрых cквaжин пoзвoляет coкрaтить издержки 

oтрacли и улучшить coхрaннocть oкружaющей cреды. Иcпoльзoвaние технoлoгии 

третичнoй oбрaбoтки плacтoв дaет вoзмoжнocть делaть cтaрые cквaжины рентaбельными. 

В этoй технoлoгии иcпoльзуетcя углекиcлый гaз, кoтoрый пoзвoляет увеличить cкoрocть 

нефтянoгo пoтoкa и cнижaет урoвень егo вязкocти. Для технoлoгии дaннoгo типa мoжнo 

иcпoльзoвaть прoмышленный углекиcлый гaз, чтo пoзвoляет улучшить cocтoяние вoздухa 

в гoрoдaх. 

Бaктерии мoгут безoпacнo удaлять нефтяные рaзливы нa мoре, coхрaняя тaким 

oбрaзoм живoй мир oкеaнa и coкрaщaя рacхoды нa oчиcтку мoрей трaдициoнным 

cпocoбoм. Микрooргaнизмы, кoтoрые удaляют нефтяные пятнa c пoмoщью прирoднoгo 

oкиcления мoжнo иcпoльзoвaть в рaзных мирoвых региoнaх для oчищения мoрей oт 

нефтянoгo зaгрязнения. 

Иcпoльзoвaние биoтoпливa пoмoжет cделaть гoрoдa бoлее чиcтыми и coкрaтит 

рacхoды нa прoизвoдcтвo бензинa, тaк кaк для егo прoизвoдcтвa oбычнo иcпoльзуетcя 

oчень дешевые легкo вoзoбнoвляемoе cырье. 

 

Энергетичеcкиеиннoвaции в прoмышленнocти 

Aктивнo применяютcя cегoдня и другие виды иннoвaций, тaкие кaк энергия ветрa и 

coлнцa, кoтoрaя перерaбaтывaетcя cпециaльным cпocoбoм в электричеcтвo. Тaкие 
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coвременные технoлoгии в энергетике уже aктивнo применяютcя в ряде еврoпейcких 

cтрaн: Гермaнии, Швеции, Гoллaндии, Итaлии, Иcпaнии. 

Aктивнo иcпoльзуютcя и технoлoгия теплoвых нacocoв, кoтoрaя былa извеcтнa еще 

cтo лет нaзaд. Тaкoй cпocoб трaнcфoрмaции низких темперaтур в теплoвую энергию 

cпocoбен cущеcтвеннocнизить зaтрaты нa oтoпление жилых и прoмышленных 

cooружений. 

В прoмышленнocти иcпoльзуютcя c недaвнегo времени технoлoгии cжиженных 

углевoдoрoдoв, кoтoрые зaменяют дизельнoе тoпливo. Этo пoзвoляет уменьшить 

зaгрязнение oкружaющей cреды в прoмышленных oбъемaх и oбеcпечивaет oптимизaцию 

рacхoдoв предприятия. Нacегoдняшний день тoпливo из cжиженных углевoдoрoдoв 

прoшлo иcпытaние и нa прaктике дoкaзaлa cвoю эффективнocть. 

Еще oднa уcпешнo внедряемaя в жизнь coвременнaя технoлoгия в энергетике – этo 

иcпoльзoвaние cветoдиoдных лaмп, кoтoрые пoзвoляют coкрaтить пoтребление 

электричеcтвa и рacхoды нa ocвещение. 

К перcпективным нaпрaвлениям oтнocятcя cтaнции, кoтoрые иcпoльзуют для 

пoлучения электрoэнергии coленую мoрcкую вoду. В ocнoве технoлoгии лежит ocмoc-

эффект, кoтoрый иcпoльзуетcя деревьями для пoлучения питaтельных coкoв из земли. 

Иcпoльзoвaние рaзницы дaвления преcнoй и coленoй вoды нa электрocтaнциях coздaет 

ocмoc эффект, кoтoрый зacтaвляет врaщaть турбины и вырaбaтывaть электричеcтвo. Этo 

гoрaздo дешевле, чем cтрoительcтвo гидрoэлектрocтaнций. 
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Тҥйін: Энергия - бҧл жоғары қарқындылығы бар инновациялар енгізілетін экономиканың 

салаларының бірі. Атап айтқанда, қоршаған ортаға зиян келтірместен, модификацияланған 

кҿздерден арзан энергияны ҿндіру ҿнеркҽсіптің ҽртҥрлі бҿліктеріндегі бизнестің дамуына жаңа 

серпін береді. 

Энергетика саласындағы заманауи технологиялар табиғи газ ҿнеркҽсібі, мҧнай жҽне газ 

ҿндіру жҽне ҿңдеу, метеорология, мҧнай жҽне газ ҿндіру жҽне ҿңдеу, метеорология, 



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

225 

 

 

аэронавигациялық жҽне тактиль ҿнері, табиғи ресурстарды пайдалану арқылы ҿнер дамуын 

дамытудың даму модельдерін ҿзгертуге қабілетті. Бҧл электр энергиясының арзан тҥрлерімен 

қатар адам ҿмірінің жағдайын жақсартады. 

Болашақ бағыттарға электр энергиясын алуға арналған станциялар теңіз суына жеткізіледі. 

Технологияның негізіне жердің қоректік заттарын алу ҥшін ағаштар пайдаланатын қайта жасау 

ҽсері бар. Электр станцияларындағы тҿтенше жҽне тҧзды судың қысымды аралықты пайдалану 

турбиналардың айналуына жҽне электр қуатын дамытуға ҽсер етеді. Бҧл 

гидроэлектростанциялардың қҧрылысына қарағанда ҽлде қайда арзан болып келеді.  

Abstract: Energy is one of the areas of the economy, in which innovation is being introduced with 

high intensity. Namely, the production of more cheap energy from the modified sources without 

damaging the surrounding environment will give a new touch in the development of the business in 

various parts of the industry. 

Modern technologies in the energy sector are capable of changing the development of the 

developmental patterns of the development of the art using the natural gas industry, oil and gas 

production and processing, meteorlurgy, oil and gas production and processing, meteorology, aeronautical 

and tactile art, and the use of natural resources. In addition to this cheaper types of electricity can improve 

the human condition of life. 

To promising directions, the stations, which are used for receiving electric power, are supplied to sea 

water. At the core of the technology lies a reshaping effect, which is used by trees to get the nutrients 

from the ground. The use of the pressure gap of the emergency and saline water in the power plants 

creates a effect that causes the rotation of the turbines and the development of electrical power. It is much 

cheaper than the construction of hydroelectric power plants. 
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ФИЗИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА МҦҒАЛІМДЕРДІҢ АҚПАРАТТЫҚ 

ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 

 
 Тҥйін: Қазіргі заман – физика ғылымының ҿте жан-жақты тараған кезеңі. Физиканы оқытудың 

мазмҧнын жҥзеге асыру ҥшін жаңа білім беру технологиялары ауадай қажет. Қазіргі ақпараттық 

коммуникациялық технологияның озық жетістіктерін физика сабағында қолдану арқылы 

танымдық іс-ҽрекеттерін ҧйымдастыра отырып, оқушылардың қҧзыреттілігін дамытуға болады.  

Жаңа ақпараттық технологиялық қҧралдары оқыту қҧралы қызметін атқарады. Физика сабағында 

ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы оқушылардың ақпараттық қҧзіреттілігін 

қалыптастыру атты баяндамамда қазіргі заман талабына сай  ақпараттық технологияларды, 

электрондық оқулықтарды жҽне Интернет ресурстарды пайдалану оқушының білім беру ҥрдісінде 

шығармашылық қабілетін дамытуға мҥмкіндік беретіндігі  туралы баяндалады. Оқытудың жаңа 

ақпараттық- коммуникациялық технологияларын меңгеру — қазіргі заман талабы. ХХІ ғасыр – 

ақпараттық технология ғасыры. Қазіргі қоғамдағы білім жҥйесін дамытуда ақпараттық — 

коммуникациялық технологиялардың маңызы зор. Білім беруді ақпараттандыру жҽне пҽндерді 

ғылыми – технологиялық негізде оқыту мақсаттары алға қойылуда. Ақпараттандыру 

технологиясының дамуы кезеңінде осы заманға сай білімді, ҽрі білікті жҧмысшы мамандарын 

даярлау оқытушының басты міндеті болып табылады. Қоғамдағы ақпараттандыру процестерінің 

қарқынды дамуы жан-жақты, жаңа технологияны меңгерген жеке тҧлға қалыптастыруды талап 

етеді. 

      Кілттік сӛздер: ақпараттық коммуникациялық технология,интеллектуалдылық,жаңа 

технология,    танымдық іс-шара,электрондық оқулық. 

 

  Болашаққа ҥміт артқан мемлекет, ең алдымен білім сапасының іргетасын қалайды. 



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

226 

 

 

Ертеңгі келер кҥннің бҥгінгіден гҿрі нҧрлы болуына ықпал етіп, адамзат қоғамын алға 

апаратын қҧдыретті кҥш тек білімге ғана тҽн қасиет. Осы орайда ел Президенті 

Н.Ҽ.Назарбаевтың халыққа жолдауындағы оқу ҥрдісінде ақпараттық технологияларды 

білім беру саласын жақсартуда қолданыс аясын кеңейту керек деген сҿзін басшылыққа ала 

отырып, сабақта жаңа ақпараттық коммуникациялық технологияларды пайдалануға 

жаппай кҿшуіміз керек. Ақпараттық технологияларды сабақта пайдаланудың негізгі 

мақсаты: Қазақстан Республикасында біртҧтас білімдік ақпараттық ортаны қҧру, жаңа 

ақпараттық технологияны пайдалану Қазақстан Республикасындағы ақпараттық кеңістікті 

ҽлемдік білім беру кеңсітігімен сабақтастыру.   

Ақпараттық коммуникациялық технологиялардың негізгі міндеттері:   

1. Сабақта ақпараттық технологиялар қҧралдарын қолдану;   

2. Практикалық шараларды анықтап, жҥзеге асыру;   

3. Ғылыми ізденушілік жҽне оқу-ҽдістемелік жҧмыстар жҥргізу.   

Ақпараттық технологиялардың қағидалары:   

- жеке тҧлғаның интеллектуалдық жҽне шығармашылық қабілеттерін дамыту;   

- технологиялық қҧрал арқылы алынатын білімдер мен мҽліметтердің тҥсініктілігі;   

- білім мен тҽрбиенің бірізділігі;   

- жалпы компьютерлік сауаттылық;   

- оқыту мен тҽрбиелеудің жылдамдығы.   

Жаңа технология - мҧғалімнің мҥмкіндігін қуаттандыратын қҧрал. Жаңа ақпараттық 

технологияны сабақ барысында қолдану оқушылардың пҽнге деген қызығушылығын 

арттырады жҽне оның бірнеше артықшылықтары бар. Осы артықшылықтарды сабақ беру 

барысында да, сабақ нҽтижелерінен де кҿруге болады: 

1. Оқытудың кҿркемділігі артады, яғни оқушыларға қиын да кҥрделі материалдарды 

кҿрнекі тҥрде тҥсіндіруге қол жеткізеді;  

2. Оқытудың тиімділігі жоғарылайды жҽне оқыту материалын тҥсіндіру мҥмкіндігін 

арттырады;  

3. Білім алушылардың ғылыми-дҥниетанымдық кҿзқарастарын қалыптастыра отырып, 

олардың білімге қҧштарлығын, табиғи сҧранысын қанағаттандырады;  

4. Мҧғалімдерді техникалық жҧмыстан босата отырып, ҥнемденген уақытта олардың 

шығармашылықпен жҧмыс істеуіне жағдай жасайды;  

5. Мҧғалім мен білім алушының жҧмысын жеңілдетеді.  

 

Ақпараттық технологияны пайдалану кезінде оқушылардың танымдық белсенділігін 

арттырудың тиімді жолының бірі - ҿзіндік жҧмысы. Ҿздігінше жҧмыс, оқушылардан 

мидың белсенді жҧмыс істеуін қажет етеді, осыдан кейін ақиқатты танудың белсенділіктің 

негізі пайда болады. Оқушылардың ҿзіндік ҽрекетінің нҽтижесінде оның бойында 

мынадай қасиеттер қалыптасады: 

1.Ҿз бетінше ойланып, шешім қабылдай білуі.  

2.Оқуға деген ынта – ықыласының артуы.  

3.Ҿз ойының дербестігі.  

4.Ҿз бетімен жҧмыс жҥргізуі.  

Ақпараттық технологияны сабақ барысында пайдалану нҽтижесінде туған ҧсынысым:  

1. Танымдық іс-шараларды оқушылармен бірлесе отырып ҿткізу.  

2. Танымдық іс-шараларды оқушылардың жан-жақты дамуына бағыттау.  

3. Білімді жетілдіруде дҥниетанымдық кҿзқарастарын кеңейту.  

4. Балалардың ҿздері ізденіс жҥргізіп жатқан танымдық материалдарын  

тереңінен анықтап білу.  

  Ақпараттық оқыту технологиясын пайдаланып ҿткізілген сабақ нҽтижелі болу ҥшін 

жеке тҧлғаның ерекшеліктеріне, психологиялық даму ерекшеліктеріне, пҽн бойынша 
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білімді игеру деңгейіне кҿңіл бҿліп отырамын. Жаңа ақпараттық технология оқытушының 

жҥйелі жҧмыс істеуіне мҥмкіндік береді. Физика сабағында ақпараттық технологияны 

тиімді пайдалану білім сапасының артуына ҽкеледі, студенттің логикалық ойлау 

қабілеттерін дамытып, интернет желісінен сабаққа қажетті деректерді ҿз бетімен іздеуіне, 

компьютерлік сауаттылықтарына жол ашады. 

  Физикалық процестер мен қҧбылыстарды модельдеу оқу процесін дамыту мен 

жетілдірудің болашағы болып табылады, ҽсіресе оқушылардың шығармашылық 

белсенділігін арттыруда, зерттеу жҧмыстарын дамытудағы ролі ерекше. Физикалық 

эксперименттерді модельдеу – оқытушыға  сабақта физикалық ҧғымдардың мағынасын 

тереңірек ашуға, оқушыларды физиканың қазіргі эксперименттік базасымен таныстыруға, 

физикалық қҧбылыстармен  зерттеу ҽдістерін толық тҥсіндіруге мҥмкіндік береді. [1] 

 Қазіргі таңда мен ҿз тҽжірибемде физика сабағында электрондық оқулықты 

пайдаланып келемін.  Онда ҽр тарауда тақырыптың мазмҧны, заңдары мен анықтамалары, 

тҥсініктеме сҿздігі мен қазақша – орысша сҿздік, кестелер, ғалымдардың ҿмірбаяндары,  

жаттығулар мен есептер, бақылау жҧмыстары қамтылған. Тараудағы оқу материалдары 

бойынша  берілген анимациялық тҽжірибелер оқушыларға физикалық қҧбылыстарды  

кҿрсете отырып  тҥсіндіруге ыңғайлы. Сонымен қатар тақырыпты қорытындылау ҥшін 

тест сҧрақтары берілген. Бҧл тест сҧрақтарының нҽтижесі ҽр оқушыға жауап беру 

деңгейіне қарай пайыздық кҿрсеткішпен бағаланып беріледі. Бҧл ҽдіс оқушының білімін 

ҽділ бағалауға, білім сапасын кҿтеруге, сабаққа ынтасын қалыптастыруға оң ҽсер 

ететіндігі сҿзсіз.  

Электрондық оқулықтар мен компьютерлік оқу-ҽдістемелік қҧралдарды ҿз дҽрежесінде 

қолдануды ҥйренген оқушылар зерттеуге қҧштар, ҿзі белсенді жеке жҧмыс істей алады. 

Оқытушының жҧмысын жеңілдетіп, оқушыны жалқаулықтан қҧтқарады.Электрондық 

оқулықтың бағалық – нҽтижелік бҿлігі тесттер арқылы жҥзеге асады. Тест сҧрақтарына 

жауап бергеннен кейін оқушы диаграмма тҥрінде ҿзінің білім деңгейін кҿре алады. 

Оқытудың компьютерлік технологиясының оқу ҥрдісінде кеңінен енуі оқушылардың 

ҿзіндік жҽне шығармашылық белсенділігін дамыта отырып, электрондық оқулық 

кҿмегімен олардың ҿзіндік жҧмыс тҥрлерін орындауға баулиды. Ҿз сабақтарымда 

бейнероликтерді қолдану мен презентацияларды демонстрациялау оқу қҧралы ретінде 

қиялды, абстрактілі ойлауды, оқытылатын оқу материалына жҽне пҽнге қызығушылықты 

арттырады. Презентациялар бір жағынан білімгерлерге жаңа материалды (иллюстрация, 

фотосуреттер, бейнелік, дидактикалық материалдар, т. с. с.) кҿрнекті тҥрде кҿрсету қҧралы 

болса, екінші жағынан, оқытушыға осы материалдарды жҽне оны қолдану арқылы сабақты 

меңгерту процесін жеңілдетеді. Бейне-сабақтар педагогикалық технологияның алға басқан 

тағы бір қадамы. Білімгерлердің ақпаратты теледидар, компьютер жҽне т. б. техникалық 

қҧралдардың кҿмегімен жақсы қабылдайтынын жақсы білеміз. 

       Физика сабағында интерактивті тақтамен жҧмыс істеу - ол заттар мен қҧбылыстардың 

ҿзіне тҽн бітімін, сыр сипатын, сезім мҥшелері арқылы кҿзбен кҿріп, қолмен ҧстап, 

қҧлақпен естіп қабылдауға баулитын дидактикалық ҥрдіс. Интерактивті тақта барлық 

жастағы балаларды оқыту бағдарламасымен ҥйлесіп оқытудың ҽртҥрлі стильдерін 

қолдануға мҥмкіндік береді. Менің ҽрбір сабағымда білімгерлер визуальды материалдарды 

жақсы қабылдайды, сонымен қатар сабақтың жаңа қыр-сырларын, туындаған мҽселелерді 

бірігіп шешуге, талқылауға мҥмкіндік алады. Білімгерлер білім алу процесінде бір уақытта 

оқып тыңдап, тапсырмалар алады. Сабақ барысында мен қажетті ақпараттарды белгілеуге 

жҽне зейіндерін аударуға барлық идеалдарды байланыстырып немесе олардың 

айырмашылықтарын ойластырып талқылауда ҽртҥрлі тҥстер интерактивті тақтада қолайлы 

орындалатынын байқадым. Мҧндай мҽліметтерді физикалық, химиялық, математикалық 

формулалар, шамалардың ҿлшем бірліктері, графиктер, схемалар, иллюстрациялар, 

физикалық қҧбылыстардың динамикалық бейнесі, тҽжірибеге арналған қҧрылғылардың 
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тізімі, аспаптардың сипаттамалары жҽне т.б. жатқызуға болды. Оқытушы араласпай-ақ, 

студенттерге ҿздері меңгеруге тиісті ақпараттар беріледі. Қажетті ақпараттарды 

жинақтауда электрондық техникаларды енгізу уақыт ҥнемдейді, қарастырып отырған жҥйе 

қҧрамында электрондық қҧрылғылармен жҧмыс дағдысын қалыптастыруға мҥмкіндік 

туғызады.  

     Физика – білім алушылардың ойлау қабілетін қалыптастыратын жҽне дамытатын 

негізгі буын. Ол оқушылардың интеллектін, логикалық ойлауын жҽне шығармашылық 

қабілеттерін дамытуға, табиғат заңдылықтарын тереңірек ойлап тҥсінуге ықпал жасайды. 

Ҽр сабағымда жаңа ақпараттық технологияларды пайдалана отырып, білімгерлердің 

бойынан тҿмендегі қабілеттерді дамытуды мақсат етіп қойдым:  

1. Білім, білік дағдыларын дамытуға қызығушылығын арттыру;  

2. Жауапкершілік пен міндеттерін қалыптастыру;  

3. Есеп пен талдау жасау дағдыларын ҥйрету;  

4. Логикалық жҽне ақпараттық ойлау қабілеттерін дамыту;  

5. Ҿз бетінше ізденуге ҥйрету жҽне компьютерлік сауаттылыққа тҽрбиелеу;  

6. Алған білімдерін ҿмірде қолдана білуге тҽрбиелеу;  

 «Қазіргі заманда болашақ жҧмысшы мамандарды ақпараттық технологиямен 

байланысты ҽлемдік стандартқа сай мҥдделі жаңа білім беру ҿте қажет» деп, Елбасы атап 

кҿрсеткендей жас ҧрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу ҥрдісінде 

оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор. Физика сабағында ақпараттық 

технологияны тиімді пайдалану - білім сапасының артуына ҽкеледі. Жаңа ақпараттық 

технологияны физика сабақтарында пайдалана отырып, оқушылардың білім, білік 

дағдыларын қалыптастыруға қызығушылығын арттырып, тҥрлі деңгейдегі есептерді 

шығарып, оны талдай білуге ҥйреттім. Логикалық ойлау қабілеттерін дамытып, интернет 

желісінен сабаққа қажетті деректерді ҿз бетімен ізденуге, компьютерлік сауаттылықтарына 

жол аштым. Сабақта алған білімдерін ҿмірде қолдана білуге тҽрбиелеп келемін.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының 11 – бабының 9 тармағында 

оқытудың жаңа технологияларын, оның ішінде кҽсіптік білім беру бағдарламаларының 

қоғам мен еңбек нарығының ҿзгеріп отыратын қажеттеріне тез бейімделуіне ықпал ететін 

кредиттік, қашықтан оқыту, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу жҽне 

тиімді пайдалану міндеті қойылған. [1] 

Қазіргі білім жҥйесінің ерекшілігі – тек біліммен қаруландырып қана қоймай, ҿздігінен 

білім алуды дамыта отырып, ҥздіксіз ҿз бетінше ҿрлеуіне қажеттілік тудыру. Бiлiм беру 

саласында инновациялық ҥрдiстi жҥзеге асыру мҧғалiмдерден ҿз мінез — қҧлықтарын, 

ҧстанымдарын, мҥмкіндіктерін тҥрлендiрудi талап eтедi.Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2010 жылғы 7 желтоқсандағы №1118 Жарлығымен Қазақстан 

Республикасындағы білім беруді дамытудың  2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы қабылданды. Бағдарламада «Е-learning» электронды оқыту жҥйесі бойынша 

білім беру сапасын жҽне басқару тиімділігін арттыру ҥшін оқу процесін автоматтандыру, 

педагогтар мен оқушыларды ең жақсы білім беру ресурстарына жҽне технологияларына 

тең қол жеткізуін қамтамасыз ету мақсаты атап кҿрсетілді. [2] 

Білім алушылардың ақпараттық қҧзырлылығы мен ақпараттық мҽдениетiн қалыпастыру 

қазiргi таңда ҥздiксiз педагогикалық бiлiм беру жҥйесiндегi ең кҿкейтестi мҽселелердiң 

бiрiне айналып отыр. Физика сабақтарында ақпараттық  — коммуникациялық 

технологияларды пайдаланудың тиімділігі: 

 оқушының ҿз бетімен жҧмысы; 

 аз уақытта кҿп білім алып, уақытты ҥнемдеу; 

 білім-білік дағдыларын тест тапсырмалары арқылы тексеру; 

 шығармашылық есептер шығару кезінде физикалық  қҧбылыстарды  тҥсіндіру 

арқылы жҥзеге асыру; 
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 қашықтықтан білім алу мҥмкіндігінің туындауы; 

 қажетті ақпаратты жедел тҥрде алу мҥмкіндігі; 

 экономикалық тиімділігі; 

 іс-ҽрекет, қимылды қажет ететін пҽндер мен тапсырмаларды оқып ҥйрену; 

 қарапайым кҿзбен кҿріп, қолмен ҧстап сезіну немесе қҧлақ пен есту мҥмкіндіктері 

болмайтын табиғаттың таңғажайып процестерімен ҽр тҥрлі тҽжірибе нҽтижелерін кҿріп, 

сезіну мҥмкіндігі; 

 оқушының ой-ҿрісін дҥниетанымын кеңейтуге де ықпалы зор. 

Оқытушы сабағында ақпараттық – коммуникациялық технологияларды пайдалану 

арқылы оның тиімділігін жҥйелі тҥрде кҿрсете біледі. Ақпараттық  — коммуникациялық 

технологияны пайдалану оқытудың тиімді ҽдістерінің бірі деп ойлаймын. 

Физикалық процестер мен қҧбылыстарды модельдеу оқу процесін дамыту мен 

жетілдірудің болашағы болып табылады, ҽсіресе оқушылардың шығармашылық 

белсенділігін арттыруда, зерттеу жҧмыстарын дамытудағы ролі ерекше. Физикалық 

эксперименттерді модельдеу – оқытушыға  сабақта физикалық ҧғымдардың мағынасын 

тереңірек ашуға, оқушыларды физиканың қазіргі эксперименттік базасымен таныстыруға, 

физикалық қҧбылыстармен  зерттеу ҽдістерін толық тҥсіндіруге мҥмкіндік 

береді.Электрондық оқулықтың тиімділігі зор. Электрондық оқу қҧралы – бҧл оқу 

курсының ең маңызды бҿлімдерін, сонымен бірге есептер жинағы, анықтамалар, 

энциклопедиялар, карталар, атластар, оқу эксперименттерін жҥргізу нҧсқаулары, 

практикумға, курстық жҽне дипломдық жобаларға нҧсқау жҽне т.б. білім беруді 

басқаратын мемлекеттік органдар тағайындаған арнайы статусы бар берілген тҥрдегі 

баспаларды қамтитын электрондық оқу басылымы. Оқытушы ҥшін  электрондық оқулық – 

бҧл кҥнбе — кҥн дамытылып отыратын ашық тҥрдегі ҽдістемелік жҥйе, оны ҽрбір 

оқытушы ҿз педагогикалық тҽжірибесіндегі материалдармен толықтыра отырып, ҽрі қарай 

жетілдіре алады. Электрондық оқулық арқылы ҥй тапсырмасын, жаңа сабақты тҥсіндіруге 

жҽне тест тапсырмаларын орындауға болады. [3] 

Білім беру ҧйымдарының даму болашағы қоғамның даму ҥрдісімен ҥнемі ҿсіп 

отыратын ақпарат кҿлемінің ҽртҥрлі тегімен анықталады. Оқушыларға білім беруде жаңа 

оқыту технологияларын қолдану, инновациялық бағытта жҧмыс жасау заман талабына 

сай  талап етілуде. Оқу процесінде оқытудың ақпараттық – коммуникациялық 

технологияларын тиімді пайдалану  жҽне қолдану айтарлықтай оң тҽжірибе беріп отыр. 

Атап айтсақ, оқушылардың ҿз бетімен ізденісі, пҽнге деген қызығушылығын арттырып, 

шығармашылығын дамытуға, оқу қызметінің мҽдениетін қалыптастыруға, дербес 

жҧмыстарын ҧйымдастыруға ерекше қолайлы жағдай туғызып отыр. 

Сонымен қатар электрондық оқулықтарды сабақта пайдалану кезінде оқушылар бҧрын 

алған білімдерін кеңейтіп, ҿз бетімен шығармашылық тапсырмалар орындайды. Ҽрбір 

оқушы таңдалған тақырып бойынша тапсырмалар мен тарау бойынша тест жҧмыстарын 

орындап, анимациялық практика тапсырмаларымен жҧмыс жасауға дағдыланады. 

Электрондық оқулық арқылы тҥрлі суреттер, видеокҿріністер, дыбыс жҽне музыка 

тыңдатып кҿрсетуге болады. Бҧл, ҽрине  мҧғалімнің тақтаға жазып тҥсіндіргенінен 

ҽлдеқайда тиімді, ҽрі ҽсерлі. Меңгерілуі қиын сабақтарды компьютердің кҿмегімен 

оқушыларға ҧғындырса, жаңа тақырыпқа деген баланың қҧштарлығы оянады деп 

есептеймін. Осылайша оқыту қҧралдарының бірі – электрондық оқулық. Ол оқушыларды 

даралай оқытуда жаңа ақпараттарды жеткізуге, сондай-ақ игерілген білім мен біліктерді 

тестік бақылауға арналған бағдарламалық қҧрал. 

Ақпараттық қҧзіреттілікті қалыптастырудың басты мақсаты — оқушыларды ақпаратты 

беру, тҥрлендіру жҽне оны қолдану білімдерімен қаруландыру, олардың компьютерлік 

технологияны ҿз қызметтеріне  еркін, тиімді пайдалана алу қабілеттерін қалыптастыру. 

Пҽн оқытушылары  білім беру жҥйесін ақпараттандыруды дамыту бағытында техникалық 
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жҽне кҽсіптік білім беретін оқу орындарындарының оқу — тҽрбие ҥрдісін ақпараттандыру 

мен барлық пҽндерге  ақпараттық – коммуникациялық технологияның мҥмкіндіктерін  

пайдалану жҽне ҿз пҽнін оқытудың сапасын арттыру жағдайында олардың ақпараттық 

қҧзырлылығы қалыптасқан тҧлға болуы қажет. 

Қорытынды: 

   Қорытындылай келетін болсақ, бҧл кеңістікке ең алғаш еніп, оны жҥйелі жҽне кҽсіби 

бағытта енуін қамтамасыз ететін мҧғалім. Бҥгінгі кҥні ақпараттар ағымы ҿте кҿп. 

Ақпараттық ортада жҧмыс жасау ҥшін кез келген педагог ҿз ойын жҥйелі тҥрде  жеткізе 

алатындай, коммуникативті жҽне ақпараттық мҽдениеті дамыған, интерактивтік тақтаны 

пайдалана алатын, Он-лайн режимінде жҧмыс жасау ҽдістерін меңгерген мҧғалім болуы 

тиіс. 

Ақпараттық қҧзіреттілікті қалыптастырудан кҥтілетін нҽтиже жаңа заманға сай 

ақпараттық мҽдениеті мен қҧзіреттілігі қалыптасқан, теориялық білімдерін іс жҥзінде 

қолдана алатын, информатика пҽнін басқа пҽндермен байланыстыра алатын жеке тҧлға 

қалыптастыру. 

       «Қазіргі заманда болашақ жҧмысшы мамандарды ақпараттық технологиямен 

байланысты ҽлемдік стандартқа сай мҥдделі жаңа білім беру ҿте қажет» — деп Елбасы 

атап кҿрсеткендей жас ҧрпаққа білім беру жолында ақпараттық технологияны оқу 

ҥрдісінде оңтайландыру мен тиімділігін арттырудың маңызы зор.Білім беру жҥйесін 

ақпараттандыру  мен ақпараттық — коммуникациялық технологияны оқу — тҽрбие 

ҥрдісінде пайдалану оқушының ҿз мамандығына қызығушылығы мен мамандық сапасын 

арттырып, шығармашылық шабытын шыңдап, ғылыми кҿзқарасын қалыптастырып, еңбек 

нарығындағы бҽсекеге қабілетті мамандар даярлауда қоғамның даму жолдарын 

анықтайтыны сҿзсіз. Бҽсекеге қабілетті сапалы білім алған маман – Тҽуелсіз еліміздің 

болашағы.  
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Аннотация: Дамыған елдердегі білім беру жҥйесінде ерекше маңызды мҽселелердің бірі — 

оқытуды ақпараттандыру, яғни оқу ҥрдісінде ақпараттық – коммуникациялық технологияларды 

пайдалану. Қазіргі таңда елімізде білім беру жҥйесінде жаңашылдық қатарына ақпараттық 

кеңістікті қҥру енгізілді. Ақпараттандыру жағдайында оқушылар меңгеруге тиісті білім, білік, 

дағдының кҿлемі кҥннен кҥнге артып, мазмҧны ҿзгеріп отыр. Білім беру саласында ақпараттық – 

коммуникациялық технологияларды пайдалану арқылы білімнің сапасын арттыру, білім беру 

ҥрдісін модернизациялаудың тиімді тҽсілдері пайдаланылуда жҽне одан ҽрі жетілдірілуде.Білім – 

болашақ бағдары, кез-келген маман даярлайтын оқу орынның басты міндеттерінің бірі – жеке 

тҧлғаның қҧзіреттілігін дамыту. Қҧзірет — оқушының жеке жҽне қоғам талаптарын 

қанағаттандыру  мақсатындағы табысты іс-ҽрекетіне қажетті білім дайындығына ҽлеуметтік 

тапсырыс. Қҧзыреттілік – оқушының ҽрекет тҽсілдерін жан-жақты игеруінен кҿрінетін білім 

нҽтижесі. Ақпараттық қҧзыреттілік – бҧл жеке тҧлғаның ҽртҥрлі ақпаратты қабылдау, табу, сақтау, 

оны жҥзеге асыру жҽнеақпараттық – коммуникациялық технологияның мҥмкіндіктерін жан-жақты 

қолдану қабілеті. Оқушылардың тҥпкілікті қҧзіреттіліктері – білім берудің жаңа  нҽтижелер. 

Қҧзіреттілікті оқушының пҽн бойынша игерген білім, білігінің жинағы деп қабылдауға келмейді. 

Ол — оқу нҽтижесінде ҿзгермелі жағдайда меңгерген білім, білік, дағдыны тҽжірибеде қолдана алу 

қабілеті болып табылатын жаңа сапа. 
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    Abstract: One of the most important issues in the education system in developed countries is 

informatization of learning, ie use of information and communication technologies in the educational 

process. Currently, information space has been introduced in the innovation system in the education 

system of the country. In the context of informatization, the amount of knowledge, skills and skill 

necessary for the students to acquire is changing and content is changing. In the field of education, the 

most effective ways to improve the quality of education, modernization of the educational process are 

used and further improved using information and communication technologies.Education is one of the 

main tasks of the future educational institution, which trains any specialist - the development of the 

competence of the individual. Competence - a social order for the education preparedness that is 

necessary for the student to succeed in meeting personal and community needs. Competence is the 

outcome of learning, which is evidenced by the comprehensive learning of the way the student behaves. 

Information competence is an individual's ability to perceive, detect, store, implement and disseminate 

various information and to apply the capabilities of information and communication technology to the full 

extent. The ultimate competence of schoolchildren - new educational results. Competence can not be 

perceived as a collection of knowledge acquired by the subject in the discipline. It is a new quality, which 

is the ability to apply knowledge, skills, and expertise in a changing environment. 
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РУХАНИ ЖАҢҒЫРҒАН  ЕЖЕЛГІ  «ШӚГЕН»  - ҤЛТТЫҚ АТ СПОРТЫ 

ОЙЫНЫ»  ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ТӘЖІРИБЕЛЕРІ МЕН КЕЛЕШЕГІ 

 
Тҥйін: Шҿген тарихы Біздің кҿшпенді бабаларымыздың тіршілігі жылқымен тығыз 

байланысты болғаны тарихтан белгілі. Олардың ҿмірінде жылқы аса маңызды рҿл атқарып, 

жауынгершілік заманда сенімді серігіне баланды. Ерте замандарда Орта Азияны мекендеген 

кҿшпенділердің атпен ойнайтын сан тҥрлі спорттық ойындары кҿп болған. Ол жайында бізге 

кҿнеден жеткен тарихи деректер айғақ болып отыр. Бҥгінде Еуропада танымалдылыққа ие 

шҿгеннің тҥп тарихының негізі Орта Азиядан шыққаны туралы деректер кҿп. 

Шҿген — тҥркі тектес тайпа-ҧлыстарда, соның ішінде қазақтарда ежелгі замандарда кең 

тараған спорттық ойыны. Аса шеберлікті қажет ететін бҧл сайыс тҥрі қазақ халқында ҧлттық ойын 

ретінде қолданылған. Шҿген ойыны  - қазір тҥркі дҥниесі елдерінде де, қазақ халқының да кейінгі 

ҧрпақтарында ҧмыт болғанымен, қазіргі кезде қайта жаңғыруда. 

Кілттік сӛздер: Шҿген, спорт, федерация, ҧлттық ойын, тарихи қҧндылық, ҧлттық спорт 

 

Ҧлттық «Шҿгеннің отаны» – Кіндік Азия, иесі – кҿшпенді халық.   Ҧлы даланы 

мекендеген қазақ халқы салт пен дҽстҥрге берік, ҧлттық спорт ойындарына аса бай. 

Ҽсіресе, ат қҧлағында ойнаған ата-бабаларымыз кҿкпар, теңге ілу мен жамбы ату, қыз қуу, 

аламан бҽйге дегенде барын салады. Ҧлтымызбен тығыз байланысты ат спорты 

ойындарының қатарына тарихы ҧзақ, тамыры терең шҿген ойынын да жатқызуымыз 

керек.  Ертеректе шҿген – ірі малдың тобық сҥйегінен жасалыпты. Ат қҧлағында 

ойнайтын жігіттер қолдарына шоқпар алып, ҽлгі тобықты ҧрып ойнайтын болған. 

Шҿгеннен бҧрын «қуық» доп, «жел» доп деген ойын тҥрлері де болған екен. Доп дегеніңіз 

сол кездердің ҿзінде-ақ малдың қуығы мен қарынынан жасалса керек. Ол да шоқпар ҧстап, 

сойыл сҥйреткен азаматтардың ат ҥстіндегі ойыны саналған деген деректер бар. Шҿген 
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тҿрт тҥлік мал баққан халқымыздың ҧлттық спорты ғана емес, ҽскери жаттығу формасы 

ретінде қалыптасқан ойыны саналады.   Бҥгінде тҿрткҥл дҥние поло деп таныған ойынның 

тҥп-негізі Орта Азияда қаланып, басы осы шҿген ойынынан басталғандығы туралы 

Халықаралық поло федерациясының ресми сайтында жазылған. Ата-бабаларымыздың 

шҿген ойынын ойнағанына дҽлел ретінде Жҥсіп Баласағҧнның «Қҧтадғу білік» (Қҧтты 

білік), Махмҧд Қашқаридың «Диуани лҧғат ат-тҥрік» (Тҥркі тілінің сҿздігі) еңбектерінде 

жазылған шҿген жайлы шежірелерін мысалға алса болады. Осыған қатысты деректерді 

қазақ ғалымы, этнограф Асқар Егеубаев ҿз еңбектерінде кеңінен атап кҿрсетті.  

Тағы да басқа тарихи деректерде 2000 жыл бҧрын кҿне парсылардың шҿгенді 

ойнағандығы жазылған. Кҿршілес қытай халқы да полоны мың жыл бҧрын ҿздерінің 

дҽстҥрлі ойындарының қатарына енгізген кҿрінеді. Бірақ осынау кҿне дҽуірден келе 

жатқан ойынның негізін қалаған Орта Азияның кҿшпенді халықтары екен.  

Ҽлем поло деп таныған ойынның ертеректе бірнеше атауы болған. Ҽзірбайжандар 

мен парсылар бҧл ойынды шоған деп атайды. Атап ҿтетін жайт, ҽзірбайжан елі 2010 жылы 

шоған ойынын ЮНЕСКО тарапынан ҿздерінің мҽдени мҧрасы екенін мойындатты. 

Ғалымдардың айтуынша, шоқпар, шҿген, шоған сҿздерінің тҥп-тҿркіні бір мағынаны 

білдіреді. Тағы бір деректерде ойынның поло деп аталуына ХІХ ғасырда Тибетте «пулу» 

деп аталуының себеп болуы мҥмкін деген болжам айтылады. Бҧл ойын ҽуелде Еуропаға 

барған уақытта «атты хоккей» деп те аталған.  

Бҧл ҧлттық ойынның тҥп-тҿркіні, тарихқа жалғанған тамыры болатыны анық. 

Шҿгеннің де бір ҧшы бҧрынғы билеушілер мен тарихи тҧлғаларға тіреліп жатыр. Ақсақ 

Темір Орталық Азияны билеп тҧрған кезінде, Самарқанның тҥбіне шҿген ойынына 

арналған алаң жасатқан. Сол алаң ҽлі кҥнге дейін бар. Ҿзбек ағайын оған тарихи 

ескерткіш ретінде қарайтыны жасырын емес. Бҧл жағына терең бойлап, зерттесе, 

шҿгеннің бір тамыры ҿзбек жерінен де табылатындығы айқын. Алайда ҿзбек халқы оны 

шҿген емес, шовған деп атайды. Отандасымыз, кинорежиссер Айбек Шорабаев «Чавгон – 

ҧмытылған ойын» дейтін сценарий жазғаны да есімізде. Осы дҽлел-дҽйектерді 

қорытындыласақ, шҿген, шоған немесе човғон – бҽрі кҿшпенді халықтардың ат спорты 

ойыны екенін аңғару қиын емес.  Орта Азияда шыққан ойынды Ҥндістанның бір бҿлігін 

жаулап алған жетісулық моғолдар сол жаққа апарған. Кейіннен Ҥндістанды отарлаған 

ҧлыбританиялық шай ҿндірушілер 1800 жылдардың басында Манипурде шҿген ойынына 

куҽ болады. Бҧл уақытта ҥнді жҧрты полоны спорттық ойын ретінде ойнайтын болған еді. 

Алайда 1850 жылға дейін шҿгеннің британиялықтар дайындаған ережесі қалыптаспады. 

1862 жылы поло ойыны Еуропаға бірінші рет ағылшындар арқылы таралды. Сол жылы 

Калькуттаның батыс бҿлігінде кҿне поло клубының негізі қаланады. Бҧған қатысты 

деректер жеткілікті. 1868 жылы ағылшын ҽскерлері мен теңіз офицерлері Ҥндістаннан 

қайтар жолда Мальтада аялдаған кезінде поло ойынын ойнаса керек. Олар Ҥндістаннан 

кҿрген ойын туралы ақылдаса келе, ҿздері клуб қҧру туралы ҧйғарымға тоқтайды. 

Осылайша, шҿген Еуропаға жетіп қана қоймай, алғашқы поло клубының да негізі 

қаланды. 1869 жылы Англияда 10 сарбаздан тҧратын ойыншы қатысқан бірінші 

командалық кездесу ҧйымдастырылады. Бҧл уақыттары Англияда поло «атты хоккей» 

деген атаумен тым танымал бола бастаған кез еді.  

Таңбалы тастағы жазуларды, қазақтың қару-жарағын зерттеп жҥрген ғалым, Тарих 

жҽне археология институтының ғылыми қызметкері Станислав Потапов шҿгеннің қазақ 

тарихына қатысты екенін нақты дҽлелмен айтады. Станислав Потапов «Қазақта барымта 

бар. Барымтаға шоқпар қолданған. Ал шоқпар бата тимей қата тисе, адам мерт болады. 

Онда қҧн дауы тҿленеді. Барымта кезінде тізеден, иықтан, тобықтан қағып тҥсіру – нағыз 

шоқпаршылардың шеберлігі болды. Шҿгенді бҧрынғылар жауынгерлік жаттығу ретінде ат 

ҥстінде ойнаған. Егер шоқпарды дҧрыс сілтей алмасаң, қарсыласыңның тізесіне емес, ҿз 

атыңның аяғына немесе қҧлақ-шекесіне тиеді. Қылышты дҧрыс сілтемеген жағдайда ҿзің 
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арандайсың немесе астыңдағы атыңды жаралайсың. Шҿгенмен жаттыққан кҿшпенді 

ҧланы барымтада шоқпарды, соғыста қылышты еркін сілтеген», – дейді.   

Шҿген туралы тарихшылар былай дейді:   Поло ҿзінің бастауын кҿне 

заманнан алады.  Тарихи деректерде  бҧл ойын парсы жҧртына «Шоған»  деген атпен 

танымал болғандығы,  2500  жылдай бҧрын ойнағандығы айтылады.  Дегенмен,  бҧл ат 

спорты тҥрі тыныс-тіршілігі ат пен ерге байланысты болған Орталық Азияның 

кҿшпенділерінен шыққан.  Поло – ата-бабамыздан мҧра болып келе жатқан кҿне 

замандарда  «Шҿген»  деген атпен танымал болған ат ойыны. Бабаларымыздың шҿген 

ойынын ойнағандығы туралы деректер Жҥсіп Баласағҧнның «Қҧтадғу білік»,   Махмҧд 

Қашқаридың  «Диуани лҧғат ат-тҥрік» атты тҥркі жазбаларында кездеседі.    

Орталық Азиядан шықан Ҽмір Темірдің ҧрпағы Ҥндістанға, одан ағылшындардың 

арқасында 1862 жылы поло ойыны Еуропаға жеткен. Америка  қҧрылығындағы алғашқы 

поло ойыны 1875 жылы Аргентинада ҿткен.  

Поло ойыны алғаш рет ҽлемдік Олимпиада ойындарының бағдарламасына  1900 

жылы кірді.  1924 жылы Францияның Париж қаласында жҽне  1936 жылы Берлинде ҿткен 

Олимпиадалық ойындардан кейін Халықаралық Олимпиада комитеті полоны Олимпиада 

бағдарламасынан шығарғанымен, 1980 жылы Аргентина поло қауымдастығының 

президенті Маркос Уранга Олимпиада ойындарының бағдарламасына қайта енгізу ҥшін 

бастама кҿтергені белгілі.  1982 жылы  «FIP» деген атпен танымал Халықаралық поло 

федерациясы қҧрылды. 

Қазіргі таңда полоны  ҽлемнің 80-нен астам елдерінде ойнайды. Поло 

Ҧлыбритания,  Испания, Италия, Франция, Германия, Пҽкістан, Ҥндістан, Біріккен Араб 

Ҽмірлігі (БАҼ), Аргентина, Мексика, Бразилия, Америка Қҧрама Штаты (АҚШ), 

Австралия жҽне т.б. ірі мемлекеттерде  зор танымалдыққа ие.  Бҧл ҥрдістен Қазақстан 

мемлекеті де шет қалып отырған жоқ.  

2012 жылы Ҿмірзақ Шҿкеев мырзаның бастамасымен Қазақстан Шҿген 

федерациясының негізі қаланды. 2014  жылы Аргентина астанасы Буэнос-Айрес 

қаласында ҿткен Бас Ассамблеяда Қазақстан шҿген федерациясы Халықаралық поло 

федерациясының толыққанды мҥшесі мҽртебесіне ие болды. Қазіргі уақытта Ақмола, 

Алматы, Жамбыл, Қарағанды, Қостанай  облыстарында  ҿңірлік федерациялар ашылып, 

шҿген клубтары жҧмыс істеуде. 

 Осыған орай,   бҧл ҽлемдік ҥрдістен шет қалмай жасҿспірімдерді ат 

спортына баулу мақсатында, Шымкент қаласында алғаш рет  «Оңтҥстік Қазақстан 

облысының шҿген  федерациясы»  қоғамдық бірлестігі заңды тҥрде тіркеліп   

(Мемлекеттік тіркеу туралы анықтама №32120-1958-ҚБ,  БСН 161140006839.  Тіркеуші 

орган ОҚО Ҽділет министрлігі, 07.11.2016 ж.  жҽне Жарғысы да бекітілді), оның іргетасы  

Шымкентте қаланды.    

Мҽңгілік Қазақ Елінің Тҧңғыш Президенті  Нҧрсҧлтан  Ҽбішҧлы Назарбаевтың 

«Қазақстан жолы -2050» атты  Жолдауында еліміздің болашағының бағытын тҥзеген, ҧлы 

мақсаттарға жеткізетін «Мҽңгілік Ел» ҧлттық идеясында Қазақ еліміздің ҿркендеуіне ҥлес 

қосатын  жас спортшыларды тҽрбиелеу ҿзекті мҽселе екені анық айтылған. Қазіргі кезде 

жалпы орта мектептерде, колледждерде жас спортшыларды  жетілдіру ҥрдісі жҥзеге 

асырылуда.     

Махмҧт Қашқари "Тҥркі сҿздігі" кітабында шҿгенді ат ҥстінен арнайы имек 

таяқпен доп қуалап ойнайтын спорт тҥрі деп тҥсіндереді. Ежелгі Талас, Шу ҿңірінде ҿмір 

сҥрген ҧлы ойшыл ақын Жҥсіп Баласағҧнидың айтуынша, жақсы елшілер мен қолбасылар, 

бектер шҿген ойыны жҥйрік болған жҽне басқа да шеберлік, ептілік, ақылдылық, 

сергектік, зеректік қажет ҽртҥрлі ойындарыды, ҿнерді меңгерген. 

Шҿген немесе поло ойынының ережесі туралы,  Шҿген-Поло ойынының 4 соққысы 

бар. Алға, артқа жҽне аттың екінші қапталымен алға, артқа соққы жасайды. Осы тҿрт тҥрлі 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%BC%D2%B1%D1%82_%D2%9A%D0%B0%D1%88%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D2%AF%D1%80%D0%BA%D1%96_%D1%81%D3%A9%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%B3%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%AF%D1%81%D1%96%D0%BF_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%81%D0%B0%D2%93%D2%B1%D0%BD%D0%B8
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соққының техникасын, сілтеу траекториясын қарап отырсаңыз, біздің қылыш сермеу, 

шоқпар сілтеу сияқты ат ҥстіндегі жауынгерлік ҽрекетке ҧқсайды. Станислав Потаповтың 

айтқаны да – осы. Демек, шҿген жауынгерлік ҿнерге жас ҧланды бейімдеуге, тҽрбиелеуге, 

икемділігін арттыруға таптырмайтын ойын болған.  

Поло ойыны Еуропаға таралысымен клубтар қҧрылып, одан ҽрі қанатын кеңге жая 

бастағаны белгілі. ХІХ ғасырдың ҿзінде шҿген Еуропа асып, Оңтҥстік Америкаға, одан ҽрі 

АҚШ, Австралия секілді елдерге жетті. Ойынға қызығушылықтың жоғары болғаны 

соншалықты оны кҽсіби деңгейде ойнайтын болды. Тіпті 1900-1936 жылдары Олимпиада 

ойындарының бағдарламасына кірді. Бҥгінде полоны ҽлемнің 84 мемлекеті ойнайды. 

Поло ҽлемнің барлық елінде элиталық спорт тҥріне жатқанымен, Аргентинаның 

ҧлттық спорт тҥрі саналады. Елде бір команданың сапын бір отбасы мҥшелері немесе 

бірнеше туысқан адамдар толықтыратын клубтар да жеткілікті. Аргентинада кҿптеген 

компаниялар мен жеке кҽсіпкерлер ҥшін поло тҧрақты қаржылық табыс кҿзіне айналған. 

Олар осы ойын ҥшін жылқыларды арнайы баптайды. Жаз мезгілінде Аргентинаға 

кҿптеген туристер ағылады. Оның ішінде поло ойыншылары мен ҽуесқойлар да бар. 

Сонымен қатар кҽсіби ойыншылар, жаттықтырушылар жҽне жылқышылар табыс табу 

ҥшін ҿзге елдерге жҧмысқа барады. Бҥгінде бҧл елде ҽлемдік жылқы шаруашылығы, 

жекелей алғанда поло ойын-сауықтың бірнеше тҥрін ҧсынатын ҥлкен индустрияға 

айналды. Аргентина тарапы ойынға ерекше мҽн беріп қана қоймай, 1982 жылы басқа да 

елдермен біріге отырып, халықаралық поло федерациясының негізін қалады.  

Қазақстанда шҿген ойынын қайта ҿрлету жҿніндегі ҧсыныстарды ғалымдар, 

журналистер жҽне спорт функционерлері тоқсаныншы жылдардың аяғында айта бастады. 

Қазақстанда шҿген федерациясын қҧру туралы ҧсынысты алғаш рет Ҿмірзақ Шҿкеев 

мырза айтқан болатын. Сҿйтіп, 2012 жылы Қазақстанда поло федерациясының негізі 

қаланды. 2014 жылы поло федерациясына президент болып Асылжан Мамытбеков мырза 

сайланған соң федерацияға қатысты алда атқарылатын жҧмыстарды жоспарлау қолға 

алынды. Ол кісі басшылыққа келгелі федерацияның атқаратын жҧмысының бірнеше 

бағыты айқындалып, елімізде полоны дамытудың негізгі алғышарттары жасалды. 

Федерацияның атауы – Қазақстан шҿген федерациясы деп ҿзгертілді. Айтулы 

табысымыздың бірі – 2014 жылдың желтоқсан айында Қазақстан шҿген федерациясының 

Аргентина астанасы Буэнос-Айрес қаласында ҿткен Халықаралық поло федерациясының 

Бас Ассамблеясында мҥшелікке қабылдануы болды. Сондай-ақ осы уақыт аралығында 

Алматы, Оңтҥстік Қазақстан, Жамбыл, Қостанай, Солтҥстік Қазақстан облыстары мен 

Астана қаласында ҿңірлік федерациялар ашылып, клубтар қҧрылды. Облыстық 

федерацияларды қҧрал-жабдықпен қамтамасыз ету мҽселесін де толықтай орындап 

шықтық. Биылдан бастап шҿген ойынынан ҧйымдастырылатын іс-шаралар республикалық 

бҧқаралық спорт кҥнтізбесіне енді. Соның аясында Мҽскеу қаласында, Оңтҥстік 

Қазақстан, Жамбыл облыстарында оқу-жаттығу жиындары ҧйымдастырылды. Биылғы 

жылдың қыркҥйек айының 21-28 кҥндері аралығында Аргентинаның Буэнос-Айрес 

қаласындағы Халықаралық поло федерациясының орталығында еліміздің негізгі қҧрамасы 

жаттығу жиынын ҿткізіп қайтты.  

Шҿген ережесі: Жалпы ережесі бойынша ойын 4-8 кезең аралығынан қҧралады. 

Оның ҽрқайсысы 7 минутқа созылады. Арасындағы ҥзіліс уақыты ҥш минутты қҧрайды. 

Ойын барысында тҿрт тҥрлі ҧру ҽдісі бар. Ҧзындығы 120-150 сантиметрді қҧрайтын 

таяқша (клюшка) ойынның негізгі қҧралы. Ашық даладағы алаңның кҿлемі 275х180 

метрді қҧрайды. Бҧл командалық спорт ойындарындағы ең ҥлкен алаң болып саналады. 

Қақпаның ҧзындығы жеті метрге жетеді. Екі жақтағы қақпаның арасы 230 метрден кем 

болмауы тиіс. Ҽр ойыншыға тиесілі 3-4 аттан болуы керек. Ҿйткені, ойын кезінде оларды 

екі реттен кем емес ауыстыруға тура келеді. Шетелде мҧндай аттардың бағасы қымбатқа 

тҥседі. Бағасы 5 мыңнан 50 мың АҚШ долларына дейін барады. Кҿз жеткізген тҽжірибелік 
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дерек бойынша, поло ойнауға қазақы тҧқымды жылқылар жарап тҧр. 

Шҿген ойынын еске тҥсіретін спорт тҥрі бҧл кҥндері Еуропадан кездеседі. 

Ағылшын ақсҥйектерінің сҥйікті ҽрі машықты спорт ойынынның бірі - Поло. Полоны 

қазіргі замандастарымыз жақсы біледі, ол ат ҥстінен доп таяқпен доп қуып бҽсекелесу 

немесе оны "атты хоккей" десе де болады. Бірақ Еуропаның Полосын тамашалап отырып, 

осы ойын ҿзіміздің ежелгі ҧлттық ойынымыз екендігін біле бермейді. Оны біз кҿне тҥркі 

мҧраларын зерттеген ғалымдар мен мамандардың еңбектерінен  білдік. X-XI ғасырлардағы 

тҥркі халықтарының ежелгі мҧраларында "Шҿген" ойыны туралы нақты деректер бар. 

Жҥсіп Баласағҧни ҿзінің атақты дастаны "Қҧтты бҥлік" кітабының "Елшілер қандай болу 

керектігі туралы баяндалатын" тарауында  осы шҿгенді айтып ҿтеді. Елші тілге шебер, 

шешен, ҽдепті, зерделі алғыр болуы керек, ҽрі шахматты, шҿгенді жақсы ойнауы тиіс 

дейді. 

Тҥркістан (Оңтҥстік Қазақстан) облысының «Шҿген  федерациясы»  десек болады.  

2016 жылы  «Шҿген  федерациясы»  жас спортшылар мектебінің негізін қалағандар: 

Тастеміров нҥрлан Қуанышбайҧлы мен Бекбауов Сарыбай Тастемірҧлы жҽне Бҥркіт 

Ҽуесхан Қантҿреҧлы жҽне т.б. 

Уақыт  ҿткен  сайын  спорт  тҥрлері  кҥн  санап жаңарып  отыр. Тҥркістан 

(Оңтҥстік Қазақстан) облысының шҿген  федерациясының  ҧйымдастырумен  оның  

маңыздылығын келешекте тереңдетудің маңызды  факторларының  бірі  ол  мектеп  

қабырғасындағы  дене тҽрбиесі сабақтарынан тыс жҧмыстарда, яғни  ат спорты  

ҥйірмелерінде  жҽне  мектептен  тыс мекемелерде  ҧйымдастырылатын  ат спорты 

жарыстары  болып  табылады.   
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2006. Б.5-7. 
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1997. 464 б. 

 
Аннотайия: В этой  работе мы рассмотрели про опытах федерации «Поло».   «Поло»  

является древнейшая спортивная  национальная игра казахского народа.  В которую играли наши 

ханы, и султаны.  А также, султан Кыпчак Бейбарыс.   

Abstract: Therefore in work contemplate realization of principle of use visual methods in 

teaching of  resource of information technologies on the basis  school  in the Republic of  Kazakhstan. 

Information technologies began appearance and became possibility to use their strong resources in aim of 

teaching. Therefore in work contemplate realization of principle. Therefore in work contemplate 

realization of principle of use visual methods in teaching of  resource of information technologies on the 

basis  school  in the Republic of  Kazakhstan. Information technologies began appearance and became 

possibility to use their strong resources in aim of teaching. 

 

 

 

 

 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE
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ҼОЖ 372.851 

 

Қаратаев Ж., Сабалақова А., Қанжігітова Г.Ж., Әлжан Т.Е., Халметова Қ.Ә,  
ф.м.ғ.к., доцент, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

магистр-аға оқытушы, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

магистрант, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

СМ-18-6к2 тобының студенті, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

математика пҽні мҧғалімі, №54 жалпы орта мектебі, Шымкент, Қазақстан 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА НЕГІЗІНДЕ МАТЕМАТИКАДАН СЫНЫПТАН 

ТЫС ЖҦМЫСТАРДЫ ҦЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӚТКІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 
Тҥйін: Жалпы орта мектептерде математика пҽнінен сыныптан тыс жҧмысты мҧғалім 

барлық оқушылармен жҥргізеді. Математикалық ҥйірме, математикалық апталық, математикалық 

кештер, математикалық сайыс, ҽртҥрлі жарыстар,  викториналар, байқаулар, топтық жарыстар, 

олимпиада,  кҿңілді математиктер клубы, оқушылардың математикадан жҽне оның тарихынан 

баяндама, рефераттар жҽне шығармалар дайындау, математикадан ғылыми жоба қорғау жҽне т.б.   

Математика апталығының едҽуір жақсы жақтары бар, ал бірақ ол қызықты, еліктіретіндей жҽне 

кҿп пайдасы болуы ҥшін кҿбірек кҥш жҧмсау керек.   Жҧмыс мектеп математиктерінің ҽдістемелік 

бірлестігінің апталық ҿткізу туралы шешімінен басталады. Апталық ҿткізу мерзімі дҽл кҿрсетіле 

отырып, жалпы мектептік жҧмыс жоспарына енгізілуі керек. Математика апталығына дайындық 2-

3 апта бҧрын басталады. 

Сондай-ақ, жоғары сынып оқушылары математика апталығының жоспары мен шарттарын 

жариялайтын математикалық газеттің арнайы таралымын шығаруы жҽне онда дайындықты қалай 

бастау керектігі, қажетті мҽліметтерді қайдан табу керектігі жазылады.  

Кілттік сӛздер: математика, сыныптан тыс жҧмыс, педагогика, мультимедиялық технология, 

ҽдіс, ҽдістеме, оқыту 

  
Жаңартылған бағдарлама негізінде математика пҽнінен апталықты ҿткізу ҥшін алдын 

ала математика мҧғалімдері мен бірнеше оқушылар кіретін ҧйымдастыру комитеті 

қҧрылады. Ҧсыныстар мен мҥмкіндіктерге қарай апталықтың бағдарламасы жасалып, 

жауаптылар тағайындалады, барлық дайындық жҧмысы істелініп бітетін ең соңғы мерзім 

белгіленеді. Апталықтың ашылуы мен жабылуы мектеп басшылары мен қҧрметті 

қонақтардың қатысуымен салтанатты тҥрде ҿтілуі керек. Мектепті апталық ҿткізу туралы 

кең жариялануы керек, ол ҥшін ҽр ҿткізілген шаралардың нҽтижесін хабарландырулар, 

қабырға баспасы, фотомонтаж,  хабарландыру керек. Ал апталықтың жалпы нҽтижесі 

туралы қабырға газеттерін шығарған абзал.   

«Әдіскер-математик Бҥркіт Әуесхан Қантӛреҧлы»  жайлы математикалық кеш 

ӛткізу әдістемесін қарастырайық. 

Бҥркіт Ҽуесхан Қантҿреҧлы  -  1971 жылы 28(19) сҽуір кҥні Оңтҥстік Қазақстан 

облысы, Ордабасы ауданы, Ордабасы елді мекенінде дҥниеге келген.  1988-1993 жылы 

Халықаралық Қазақ Тҥрік Университетінің «Математика жҽне информатика» пҽнінің 

мҧғалімі біліктілігін алған. 1993-1994 ж.ж. Ордабасы аудандық білім бҿлімінің   

«Математика жҽне информатика»  пҽнінің ҽдіскер-мҧғалімі қызметін атқарған.  
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1-сурет.  Бҥркіт Әуесхан Қантӛреҧлы  - Ресей Жаратылыстану Академиясының 

Кеңесшісі, Қазақстан Педагогикалық Академиясының профессоры,  «Нобель» медалінің 

иегері. 

 

1994 жылдан бастап М.Ҽуезов атындағы Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік 

университетінің  «Математиканы оқытудың теориясы мен ҽдістемесі» кафедрасының ҥздік 

аға оқытушысы, ҥздік ҽдіскері, Жаратылыстану-педагогика факультетінің оқу-тҽрбие 

істері жҿніндегі деканның орынбасары қызметін атқарды.   

2013 жылы М.Ҽуезов атындағы Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 

«АРХИМЕД & Perpetuum mobile» жас конструкторлар мен дизайнерлердің Кіші 

Академиясының жетекшісінің кҿмекшісі ретінде оның іргетасын қалағандардың бірі.    

2013 жылы Ресей Жаратылыстану Академиясы «Педагогика ғылымдары» бойынша 

«Кеңесші» ғылыми атағын берген.  5000-нан астам  ғылыми-ҽдістемелік еңбектердің, 

электрондық кітаптың, ҿнертапқыштық жҧмыстың авторы. Қазақстандағы ең ҥздік 

шығармагерлік жҧмысы  ретінде Қазақстан Республикасы білім жҽне ғылым 

министрлігінің 10 маусым 2002 жылғы №460  бҧйрығымен бекітілген, Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартының (030140-

«Математика» мамандығы) авторы.  

Қазақстан Республикасының білім жҽне ғылым саласындағы ҥздік еңбегі жҽне 

отандық педагогиканы дамытуға қосқан ҥлесі ҥшін «Қҧрметті педагог» медалі,  «Білім 

беру ісінің ҥздігі» медалі, «Ҥздік мҧғалім» медалі, «Мінсіз қызметі ҥшін» медалі, 

«Қазақстанның ҥздік адамы» халықаралық ҥлкен энциклопедиясының «Қҧрмет»  

қаһармандық белгісінің екі мҽрте иегері,  «В.И.Вернадский» кҥміс медалі, «А.Б.Нобель» 

алтын медалі,  «Жоғары білім саласындағы жаңашылдығы ҥшін» алтын медалінің екі 

мҽрте иегері, «К.Д.Ушинский» алтын медалі, «Д.И.Менделеев» алтын медалі, «Джон 

Локк» алтын медалі,   «Кҽсіподаққа еңбегі сіңген қызметкер» медалінің екі мҽрте иегері.  

Ғылыми атағы:  Ресей Жаратылыстану Академиясының Кеңесшісі, Мҽскеу, 2013 

ж.;  Қазақстан Педагогикалық Академиясының профессоры, Шымкент, 2018 ж. 
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2-сурет.   17.11.2018 жылы  Ҽ.Қ.Бҥркітке Қазақстан Педагогикалық Академиясының  

профессоры ғылыми  академиялық атағы берілді. 

Қҧрметті атағы:  Ресей Жаратылыстану Академиясының «Кҿрнекті ғалымы», 

«Қазақстанның ҥздік адамы» халықаралық ҥлкен энциклопедиясының «Қҧрмет»  

қаһармандық белгісінің иегері, «Қазақстанның білім саласының ҥздігі» халықаралық 

ҥлкен энциклопедиясының «Қҧрмет»  қаһармандық белгісінің иегері.    «Кҿрнекті 

ғалымдар» - бҥкілҽлемдік интернет-энциклопедияға ғылыми ғҧмырнамасы енгізілген. 

Халықаралық ҥлкен энциклопедиясына педагогикалық ҿмірдерегі жазылды, «Ордабасы» 

энциклопедиясына есімі қҧрметпен енгізіліп, Шымкент қаласының №61 жалпы орта 

мектебінің «IT жҽне робот техникасы»  дҽрісханасына   Бҥркіт Ҽуесхан Қантҿреҧлының  

қҧрметті есімі» берілді. 

 
3-сурет.  «М.Ҽуезов атындағы Оңтҥстік Қазақстан мемлекеттік университетінің 75 

жылдығы!»  қҧрметіне арнап, Шымкент қаласының №61 жалпы орта мектебінде «IT жҽне 

робот техникасы»  дҽрісханасы ашылды. 

«Математика – информатика, робот техникасы» пҽндері бойынша оның ҥздік ашық 

сабақтары  «Ҥздік мҧғалім – ҥздік сабақ» кітабына екі рет енгізілген.  Ғылыми-

педагогикалық саласындағы еңбек  ҿтілі:  25 жыл. Мерейлі ҿнертапқыш-педагогтар 

отбасында жҧбайы: Жадыра Қалыбекқызы - ҿнегелі отанасы. Тҽрбиелі ҧлдары мен 

қыздары бар.  

Қорыта айтқанда,  мҧндай танымдық жҽне тағылымдық математикалық кештерді 

жыл сайын дҽстҥрлі ҿткізген абзал. 

 
Аннотация: В программе развития образования в Республике Казахстан определены 

стратегические задачи системы образования в новых информационных научно-технических, 

рыночных условиях: «Обучающие должны не просто овладеть суммой знаний, умений, и 

навыков…»  Гораздо важнее и сложнее править обучающимися умение самостоятельно добывать, 



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

239 

 

 

анализировать, структурировать и эффективно использовать информацию для полезного участия в 

жизни общества.  

Обучение — сложный педагогический-психологический процесс, совместная деятельность 

обучающего и обучаемого, учителя и ученика. Обучение не должно сводиться к передаче и 

усвоению сформулированных учителем правил, формул, теорем. Это активный творческий поиск 

со стороны учителя и со стороны ученика. Задача учителя состоит в том что, чтобы в процессе 

передачи знаний научить учеников активным формам учения, приводящим к самостоятельному 

добыванию знаний.  

Abstract: Education  –  a complex pedagogical process, joint activity of learners and trained, 

teacher and pupil. Education must be not reduced to conveying and acquiring formulated the rules, 

formula, theorems.This is active creative searching from the direction of   teacher and from the direction 

of  pupil. The task of the teacher consists in that in the process of conveying of the knowledge to teach the 

pupil to active forms of the teaching, leading to independent gaining the knowledge. The task of the pupil 

- master knowledge system, to solve independently creative tasks. The scientific problem and 

accessibility, consciousnesses and activities puts before teacher question about finding active methods of 

the shaping and organizations to scholastic cognitive activity in practice. One of the ways of the decision 

of this problem – do demonstrative teaching. 
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ЕТІСТІКТІҢ ҚАҒИДАСЫ МЕН ТҤРЛЕРІ 

 

Тҥйін: Бҧл мақалада етістіктің қағидасы, оның тҧлғасына, қҧрамына, іс-ҽрекеттің 

іске асу – аспауына байланысты қандай тҥрлері бар екендігі, етістіктің формалары, 

мағынасы туралы жазылған. Етістіктің адамзаттың кҥнделікті тҧрмыс жағдайындағы 

маңыздылығын байқауға болады. Бҧл салаға етістік негіздерінен арнаулы жҧрнақтар 

арқылы жасалатын туынды етістіктер енеді жҽне бҧл жҧрнақтарды семантикалық 

ерекшеліктеріне қарай екі салаға бҿлуге болады. 

 Кілттік сӛз: етістік, тҥбір, морфологиялық сипат, туынды етістік, ҥстеулер, 

категория,  жҧрнақ, идиомалық тіркестер. 

 

Етістік -Заттың қимылын сипаттайтын сҿз табы етістік деп аталады. Қазақ 

тіліндегі сҿз таптарының ішіндегі ең кҥрделі жҽне қарымы ең кең грамматикалық 

категория. 

Морфологиялық сипаттары 

Морфологиялық қҧрылымы жағынан етістіктер дара етістіктер мен кҥрделі етістіктер деп 

аталатын екі салаға бҿлінеді. 

Дара етісітіктер 

Дара етістіктер қҧрылымына қарай тҥбір етістіктер жҽне жҧрнақ арқылы 

жасалған туынды етістіктер деген екі топқа жіктеледі. Дара етістіктер мысалы: ек, жек, 

оқы, жаз, кел, аяқта, баста, қолда, арала, сабала, сҥйреле, шапқыла, ҥймеле, кіріс, жуын, 

айтқыз т. б. 

Тҥбір етістіктер 

Тҥбір етістіктер деп арнаулы морфологиялық бҿлшектері жоқ, демек, қазіргі кезде 

морфологиялық жағынан тҥбір жҽне жҧрнақ деп бҿлшектеуге болмайтындай етістік 
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формалары аталады. Мысалы: аз, ал, айт, алда, арба, ат, ас, аш, ақ, бар, бас, бат, бер, без, 

бол, бҿр, байла, баста, бақырай, де, ез, ер, ес, жет, жала, жыла, же, жел, жебе, жорт, жи, 

жар, жаз, жҥз, жҥгір, илан, тасы, тара, тос, тол, тоқы, тҥс, ҥр, ҧқ, шал, шай, шаш т. б. 

Бірақ, ҿзге тҥбір сҿздер сияқты, етістік тҥбірі де тарихи дамып отырғандықтан, олардың 

қатары да бірте-бірте толығып, кҿбейіп отырған, сол себептен тҥбір етістіктердің ішінде 

бҧрын ҧзақ замандар бойы, туынды сҿз есебінде жҧмсала-жҧмсала келіп, бірте-бірте 

тҥбірі мен жҧрнағын ажыратуға болмайтындай болып кеткен сҿздер бар. Мысалы, 

жоғарыдағы етістіктердің ішінен: айт (ай+т), алда (ал+да), байла (бау+ла), бақырай 

(бақ+ырай), жыла (йығ+ла), баста (бас+та), жорт (жоры+т) дегендерді, сондай-ақ тоқта 

(тоқ+та), тоқыра (тоқ+ыра), болыс (бол+ыс), сҿйле (сҿз+ле), тула (ту+ла), шегін (шек+ін), 

шегер (шек+ер) т. т. тҽрізді қазіргі шақта тҥбір саналып жҥрген етістіктерді алсақ, жақша 

ішінде кҿрсетілгендей, ҽуелгі тҥбір сҿздер мен жҧрнақтардан кейбіреулері 

деформаланбай-ақ, кейбіреулері деформаланып бҿлшектенбейтін тҥбірлерге айналып 

кеткен. 

Туынды етістіктер 

Туынды етістіктерге, ҽдетте, тҥбірлерден арнаулы жҧрнақтар арқылы жасалған 

етістіктер жатады. Туынды етістіктерді тиісті тҥбірге жҽне жҧрнаққа бҿлшектеуге болады, 

бірақ ол туынды тҧлға есебінде қолданыла береді. Мысалы: ой+ла, той+ла, тер+ле, сҥр+ле, 

ем+де, кҿз+де, тоқпақ+та, іс+те, сын+а, мін+е, мол+ай, ес+ей. 

Есім негізді етістіктер 

Есім негізді етістіктерге етістіктерден ҿзге сҿз таптарынан жасалатын етістіктер 

жатады, олар арнаулы жҧрнақтар арқылы кҿбінесе зат есімнен, сын 

есімнен, ҥстеулерден, еліктеуіш сҿздерден, ҽредік одағайлардан жасалады. 

Есімдерден етістік тудыратын жҧрнақтар мыналар: 

-ла (-ле, -да, -де, -та, -те) жҧрнағы; 

-лан (-лен, -дан, -ден, -тан, -тен)жҧрнағы; 

-лас (-лес, -дас, -дес, -тас, -тес)жҧрнағы; 

-лат (-лет, -дат, -дет) жҧрнағы; 

-а (-е) жҧрнағы; 

-ай (-ей, -й) жҧрнағы; 

-қар (-ғар, -кер, -гер) жҧрнағы; 

-ар (-ер, -р) жҧрнағы; 

-ал (-ҽл, -ыл, -іл, -л) жҧрнағы; 

-ық (ік) жҧрнағы; 

-сы (-сі) жҽне -ымсы (-імсі)жҧрнақтары; 

-сын (-сін) жҧрнағы; 

-сыра (-сіре) жҧрнағы; 

-ра (-ре, -ыра, -іре) жҧрнағы; 

-ырай (-ірей) жҧрнағы; 

тек белгілі бір есімдерден, кейбіреулері тек санаулы ғана есімдер мен етістіктерден 

туынды етістік жасайтын ҽрі кҿне, ҽрі маңдымсыз жҧрнақтар бар. Оларға мыналар 

жатады: 

-ы, -і (бай-ы, жас-ы, жан-ы, желп-і, кең-і, келк-і, тарп-ы т. б.) 

-шы, -ші 

-ан, -ен, -ын, -ін, -н 

-ырқа, -ірке 

-ырқан, -іркен 

-ына, -іне 

-қа, -ке, -ға, -ге 

-ди, -тый, -ти 

https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%82_%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BC
https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BC
https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BC
https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BD_%D0%B5%D1%81%D1%96%D0%BC
https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D2%AE%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%83
https://kk.m.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%83%D1%96%D1%88_%D1%81%D3%A9%D0%B7&action=edit&redlink=1
https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D2%93%D0%B0%D0%B9


«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

241 

 

 

Етістік негізді етістіктер 

Бҧл салаға етістік негіздерінен арнаулы жҧрнақтар арқылы жасалатын туынды 

етістіктер енеді. Бҧл жҧрнақтарды семантикалық ерекшеліктеріне қарай екі салаға бҿлуге 

болады. 

Бірінші тобына ҿзі жалғанатын етістік негіздерінің мағыналарына амалдың жиілену, 

еселену, қайталану, ҥстемелену, солғындау сипаттарын білдіретіндей рең жамайтын 

жҧрнақтар жатады, олар, шартты тҥрде, амалдың ҿту сипатын білдіретін жҧрнақтар деп 

аталады. 

-ла (-ле, -да, -де, -та, -те) 

-қыла (-кіле, -ғыла, -гіле) 

-мала (-меле, -бала, -беле, -пала, -пеле) 

-ғышта (-қышта, -кіште, гіште) 

-ыңқыра (-іңкіре, -ңқыра, -ңкіре) 

-ымсыра (-імсіре, -мсыра, -місре) 

-ыстрыр (-істір, -стыр, -стір) 

Екінші тобына ҿзі жалғанатын етістік негізінің мағынасына амалдың субъектіге қатысын 

білдіретіндей реңк жамайтын жҧрнақтар жатады, олар етіс жҧрнақтары деп аталады. 

Ерекшелігіне қарай, бҧл жҧрнақтар етіс категориясының арнаулы формалары болып 

саналады да, етістердің кҿрсеткіштері делініп танылады. 

-ыс (-іс, е) 

-т 

-тыр (-тір, -дыр, -дір) 

-қыз (-ғыз, -кіз, -гіз) 

-ыл (-іл, -л) 

-ын (-ін, -н) 

Кҥрделі етістіктер 

Кҥрделі етістіктердің тҥрлері: 

Қҧрамды етістік 

Қҧрама етістік 

Сараламалы етістік 

Суреттеме етістік 

Тҧрақты етістік 

Қҧрамды етістік 

Етістіктің бірінші компоненті (есім) негіз болса, екінші компоненті (кҿмекші етістік) сол 

есім сҿзді етістікке айналдыратын дҽнекер есебінде қызмет етеді. 

Мысалы: жҽрдем ет, ҽн сал, ҥлгі қыл, қабыл ал т. б. 

Қҧрама етістік 

Бҧл етістіктердің ҽрбір бҿлігінде ҿзді-ҿзіне дербес лексикалық мағына бар жҽне 

ҽрқайсысының осы мағыналары бір-бірінен кем емес, бір-бірімен парапар я тең тҥседі. 

Мысалы: алып ал, ала кел, барып кел, бара кел, алып бар, ала бар, алып кет, ала кет, келіп 

кет т. б. 

Сараламалы етістік 

Бҧл етістіктер екі я одан аса етістіктің тіркесінен қҧралады. Лексикалық 

мағынасына алғашқы етістік негіз (жетекші) болады да, оған қосылатын кҿсемшенің 

жҧрнағы (-а, -е, -й, -ып, -іп) мен соңғы кҿмекші етістік селбесіп жетекші етістіктің 

мағынасын саралайтындай қосымша грамматикалық мҽн ҥстейді. Сарамалы етістік 

қҧрамындағы кҿмекші етістіктердің тҥрлі-тҥрлі болуларына қарай жҽне компоненттердің 

сандары да, ҿздері де басқа-басқа болуларына қарай, олардың грамматикалық қызметтері 

де, грамматикалық семантикалары да сала-сала болып, амалдың жҥзеге асу я ҿту 

сипаттарының ҽр қилы кезеңі, сатысы сияқты абстракты қҧбылыстарды білдіреді. 

https://kk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D1%96%D1%81
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Мысалы: айтып жібер, айтып жібере қой; айтып жібере жаздап қалды; айтып кҿр, айта 

кҿр, айта сал, айта қой, айтып қой, айта жҥр, айта біл, айта тҥс т. б. 

Суреттеме етістік 

Бҧл етістіктер жетекші сҿз бен кҿмекші етістіктен қҧралады. Жетекші сҿз етістіктің 

жалаң я кҥрделі кҿсемше, есімше формасында, жалаң есімдер жҽне есім мен етістік 

араласқан формаларында болады. Бҧларға жҽрдемші болып кҿмекші етістік қосылады. 

Кҿмекші етістіктердің кҿбі — е кҿмекші етістігінің тҥрленген формасы болып келеді. 

Мысалы: барып едім, барған едің, келетін еді, тҥсінуші едік, ҧйықтап кеткен екенмін, 

кешігіп қалған екенсің, келсе игі едіңдер, мҧғалім едіңіздер, жас екен; бармақ болды, 

келмек екен, жазатын болды, келетін кҿрінeді т. б. 

Тҧрақты етістік 

Бҧл етістіктерге лексикаланған, идиомаланған тіркестер жатады. 

Мысалы: опық жеді, таяқ жеді, қҧр қалды, бас қойды, ауыз жаласты, арам тер болды, 

қырғи қабақ болды, бетке шіркеу салды, жан алқымға алды, ауыз салды, кҿз салды, жек 

кҿрді, жанын қияды т. б. 

Етістік формалары 

Етістік формаларының жҥйесі тҿмендегі грамматикалық категорияларға бҿлінеді: 

Етістік негізі. 

Қимыл атауы категориясы. 

Салттық жҽне сабақтылық категориясы. 

Етіс категориясы. 

Болымдылық жҽне болымсыздық категориясы. 

Амалдың ҿту сипаты категориясы. 

Есімшелер категориясы. 

Кҿсемшелер категориясы. 

Рай категориясы. 

Шақ категориясы. 

Жіктік, кҿптік жалғауларының шаққа қатысы. 

Етістіктердің мағыналары 

Етістіктерді іштей бір-біріне мағына жағынан жақындықтарына, ҿз ара функция 

жағынан орайластықтарына қарай топ-топқа бҿлуге болады: 

амал-ҽрекет етістіктері (босат, кҿтер, кҥрес, ки, сыз, ҿлше т. б.); 

қимыл-қозғалыс етістіктері (ауна, аудар, домала, жыт, қаш, секір т. б.); 

қалып-сапа етістіктері (жат, жантай, тҧр, тос, кҥт, ҧлғай т. б.); 

ойлау-сҿйлеу етістіктері (айт, сҿйле, де, ескер, жатта т. б.); 

ҿсу-ҿну етістіктері (балала, жапырақта, гҥлде, ҿс, ҿн т. б.); 

бағыт-бағдар етістіктері (бар, кел, кет, қайт, ҽпер, ҽкет т. б.); 

кҿңіл кҥйі етістіктері (жыла, қайғыр, ҿкін, кҥл, қуан т. б.); 

бейнелеу-еліктеу етістіктері (жарқыра, кҥркіре, дҥркіре, тарсылда, сыртылда, сырқыра т. 

б.); 

дыбыс-сес етістіктері; 

кҿру-есту етістіктері; 

мінез-қҧлық етістіктері 

деген сияқты ҽлденеше топқа бҿліп, саралауға болады. 

Сондай-ақ, сыртқы тҥр-тҧрпат ҧқсастықтарына немесе мағына-мазмҧнын 

алшақтықтарына қарай оларды 

омоним естістіктер, 

синоним етістіктер, 

антоним етістіктер 

деген тҽрізді топтарға да жіктеуге болады. 
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Дара етістіктер - тек кана сҿз тҥбірінен немесе бҿлінбейтін негізінен тҥратын 

етістіктер (қаз. бар, кел, ал, т.б.) 

Статистикалық етістіктер - қалды (қаз. аурып жатырмын), катынасты (қаз. 

сҽкестену), сапалар мен қасиеттер кҿрсетуін (қаз. шҿп кҿгіріп кҿрмеді) белгілейтін 

етістіктер. 

Фазалық етістіктер - кимылдың бір фазасын (басын, жалғасын, аяғын) белгілейтін 

етістіктер. 

Финитивті етістіктер - жіктеу формадағы етістіктер. 

Хамзалы етістіктер - тҥбір қҧрамында кҿмейден шығатын дыбыс(хамза) бар араб 

тіліндегі етістіктер. 
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Аннотация: В этой статье рассматриваются сущность глагола, его личность, его 

состав, виды действия, формы значения, значение глаголов. Смысл листа в повседневной 

жизни людей можно проследить. Эта ветвь включает производные глаголы, которые 

основаны на основах глагола со специальными суффиксами и могут быть разделены на 

две ветви в зависимости от семантических особенностей. 

Abstract: In this article essence of a verb, his identity, its structure, types of action, value 

forms, value of verbs are considered. The sense of a leaf in everyday life of people can be 

tracked. This branch includes derivative verbs which are based on verb bases with special 

suffixes and can be divided into two branches depending on semantic features. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ MICROSOFT EXCEL В МЕДИЦИНЕ 

 
Аннотация: Вданнойстатье,на основе отчетов за 2018 год, рассматриваются возможности 

программы Excel, ее применение в медицинской сфере. Дальнейшее использование этой програмы 

в профессиональной деятельности медицинских работников. 

Ключевые слова:MSExcel, числовые данные, табличный процессор, данные, 

сравнительный анализ, пациенты. 

 

Развитие компьютерных технологий охватило множество сфер деятельности 

человека, в том числе и медицину. 

Любому медицинскому работнику необходимо сейчас уметь ориентироваться в 

работе с компьютером и с программами пакета MS Office, в том числе и с программой MS 

Excel, который представляет собой табличный процессор, предназначенный для создания 

и обработки числовых данных.[1] 

Программа MicrosoftExcel имеет следующие возможности: 

 решение различных математических задачи исследование функции; 

 проведение статического анализа; 

 осуществление прогнозирования; 

 реализация функции без данных, а именно: ввод, поиск, сортировку, фильтрацию и 

анализ данных; 

 установление защиты данных; 

 предоставление данных в виде графиков и диаграмм; 

 работа с текстом (вводить, редактировать и форматировать), как в текстовом 

редакторе; 

 осуществление многотабличных связей. [2] 

Цель нашей работы заключается в том, чтобы выявить причины обращения 
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пациентов в поликлинику в тот или иной период. 

Задачей же является сформировать систему профилактических методов для 

дальнейшего уменьшения количества пациентов в поликлинике. 

Для осуществления нашей задачи мы провели сравнительный анализ обращения 

пациентов разных возрастных групп с различными диагнозами за 4 квартала 2018 года. 

 

 

 

 
 

Из этой диаграммы можно сделать вывод, что основной массой обратившихся 

являются студенты высших и средних специальных учебных заведений. 
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Данные этой таблицы показывают, что студенты больше всего обращались в апреле, 

мае,июне, июле, а также в августе, потому что в этот период осуществляется сбор 

медицинских справок для поступления в учебные заведения, а также они больше всего 

подвержены стрессу из-за повышенных нагрузок всессионный период.  

Рекомендация к применению табличного процессора: облегчается процесс сбора, 

хранения, обработки, фильтрации, сортировки медицинских данных проводится за 

короткий промежуток времени, а также непосредственные предоставления данных для 

общего доступа может быть осуществлена с любого устройства и с любой точки локации. 

В заключении можно сказать, что программа Microsoft Excel нашла себе применение 

во всех областях. Не обошла она и медицину, что дает возможность ускорить и упростить 

работу медицинского сотрудника при составлении отчетностей, выявлении наглядностей, 

предоставленных числовых данных, которые более понятны при первичном просмотре. Не 

вооруженным глазом можно увидеть в диаграмме какие данные превалируют. 
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Тҥйін: Бҧл мақалада, 2018 жылғы есептер негізінде Excel бағдарламасының мҥмкіндіктері, 

оның медицина саласында қолданылуы, бҧл бағдарламаның медицина қызметкерлерінің ҽрі қарай 

кҽсіби қызметте пайдалануы қарастырылды. 

Abstract:This article, based on the reports for 2018, discusses the possibilities of Excel, its 

application in the medical field. Further use of this program in the professional activities of medical 

professionals. 
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ҤШ ТІЛДЕ ОРЫНДАЙТЫН ӘНШІ-РОБОТ ПЕН БИШІ-РОБОТ  

 
Тҥйін: Arduino - автоматтандыру жҥйелері мен робототехникаға арналған аппараттық жҽне 

бағдарламалық қамтамасыз етудің жалпы атауы, сондай-ақ IoT саласындағы шешім. Бҧл, 

виртуалдылық аясынан шыға алмайтын, стандартты дербес компьютерлерге қарағанда, физикалық 

қоршаған ортамен неғҧрлым тығыз қатынасатын электронды қҧрылғыларды (электронды 

қҧрылымдаушы) жобалауға арналған қҧрал. Бҧл платформа, ашық бағдарламалық кодымен 

«physical computing» арналған, заманауи бағдарламаны қамтамасыз етуге арналған ортамен 

қарапайым басу тақтасында қҧрылған. Arduino платформасын іске қосу ҥшін де  компьютердегі 

«ардуино» бағдарламалалық жасақтамасы кҿмегімен командалар жасақталып,кабель арқылы 

микроконтроллерге жҥктеледі. 

         Кілттік сӛздер: робот техникасы, педагогика, мультимедиялық технология, ҽдіс, 

ҽдістеме, оқыту 

  
Ҥйді автоматтандыру (smart home, немесе home automation) — ҽрекеттерді 

орындауға жҽне адамның араласуынсыз белгілі бір міндеттерді шеше алатын ҥй 

қҧрылғыларының жҥйесі. Мҧндай ҽрекеттердің ең кҿп таралған мысалдары: шамдардың 

автоматты жанып-ҿшуі, автоматты жылыту жҽне ауаны тазарту, ҿрт жҽне басқа тҿтенше 

жағдайларда автоматты тҥрде ҥй иесіне хабарлама жіберу. 

Қазіргі таңда ҥйді автоматтандыру ҿте ыңғайлы жҽне тиімді. Пайдаланушы 

қажеттіліктеріне сҽйкес баптауларды ҿз бетінше тҥзей алады. Ҽрине бҧны жҥзеге асыру 

ҥшін ақылды ҥй иесі, қҧрылғылардың қайда орналасқанын, қандай міндеттер 

атқаратынын жҽне оларды қалай орындауға болатынын білуі тиіс. 

Бҧл мағынада ақылды ҥй (smart house, также building automation и intelligent 

building) - қазіргі заманғы ҥлгідегі ҥй автоматтандыру қҧралдарымен жҽне жоғары 

технологиялық қҧрылғылармен жабдықталған тҧрғын ҥй. «Ақылды» ҥй деп барлық 

пайдаланушылардың қауіпсіздігін жҽне жайлылығын қамтамасыз ететін жҥйені тҥсінген 

жҿн. Қарапайым сҿзбен айтқанда, ол орын алған нақты жағдайларды анықтап, оларға 

тиісті жауап бере алуға қабілетті болуы керек: жҥйенің бір бҿлігі басқалардың ҽрекетін 

алдын-ала жазылған алгоритмдер арқылы басқара алады. Сонымен қатар, бірнеше кіші 

бҿліктерді автоматтандыру арқылы бҥкіл кешенде синергетикалық ҽсер қалыптасады [1]. 

Осының бір мысалы ретінде ешқашан салқындатқышқа қарсы жҧмыс істемейтін 

жылыту жҥйесін келтірсе болады. Ал жылыту жҥйесі тек ауа температурасына 

байланысты жҧмыс істеп қана қоймай, сонымен қатар, назарына басқа да бірқатар 

факторларды ескереді. Ондай факторлардың қатарына жел кҥші, болжау мҽліметтері жҽне 

тҽулік уақыты кіреді. 

Ішкі жҽне сыртқы жағдайларға сҽйкес автоматты режимде инженерлік жҥйелер мен 

қҧрылғылардың барлық тҽртібін бақылау, адам (пайдаланушылар) мен оның ҿмір сҥру 

кеңістігін ҿзара қарым-қатынасының ең озық тҧжырымдамасы екені болып табылады. 

Бҧл жағдайда, теледидар ҥшін пульттерді іздеу, жарықтандыру ҥшін ондаған 

ажыратқыштарды басу, желдету, жылыту, бейнебақылау, дабыл, моторлы қақпа жҽне 

басқа да жҥйелерді басқарудағы жеке блоктарды қолдану секілді нҽрселер керек емес 

болады. 
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Біздің жобамызда ақылды ҥй жҥйесі қҧрылғылары ҥш тҥрден тҧрады: 

Контроллер (HUB)- барлық элементтері жҥйесін бір-бірімен қосатын жҽне оларды 

сыртқы ҽлеммен байланыстыратын бақылау қҧрылғысы 

Сенсорлар (датчиктер)- қоршаған орта жағдайлары туралы ақпарат алатын 

қҧрылғылар 

Актуаторлар- тікелей нҧсқауларды орындайтын қҧрылғылар: сиреналар, климат 

контроллерлер, жҽне ақылды (автоматты) ажыратқыштар, ақылды (автоматты) розеткалар, 

қҧбырларға арналған ақылды (автоматты) клапандар. 

Кҿп жағдайда заманауи ақылды ҥй контроллері басқа қҧрылғылармен радио жҥйесі 

арқылы байланысады. Олардың ең кҿп таралған стандарттары: ―Z-Wave‖,‖ZigBee‖ жҽне 

―Wi-Fi‖, сондай-ақ Америка Қҧрама Штаттарында танымал ―Thread‖ жҥйесі. Ҽдетте 

сыртқы ҽлеммен қарым-қатынас ҥшін контроллер интернетке қосылған [3]. 

Қауіпсіздік жҥйелері 

Қозғалыс сенсорлары, діріл датчиктері, терезе сынуын жҽне есіктердің ашылуын 

сезетін датчиктер. Бейнебақылау. Видеотелефондар. Электрондық қҧлыптар (ақылды 

қҧлыптар) жҽне қақпаны басқару модульдері. 

Сиреналар - бҧл қҧрылғылар салыстырмалы қарапайым жҥйеден немесе ҿте 

кҥрделі қауіпсіздік жҥйелерін салуға мҥмкіндік береді. 

Негізгі алгоритмдерге тӛмендігілер кіреді: 

 Ҥйге бҿтен адамның кіргенін тіркеу 

 Иелерді хабардар ету 

 Сирена қосу 

 Бейнебақылауды қосу 

 Негізгі жҽне бҿлме аралық есіктерді жабу 

 

Электрондық қҧлыптар, домофондар жҽне т.б. қҧрылғылар қашықтан басқару жҽне 

бейнебақылау бҿліктері бар ҥйге кіруді бақылау жҥйелерін ҧйымдастыруға мҥмкіндік 

береді. 

 Жарықтандыруды басқару 

 Ақылды ажыратқыштар жҽне диммерлер 

 Перде жҽне жалюзи басқару модульдері 

 RGB-RGBW-мен LED жарық контроллерлері 

 Қозғалыс сенсорлары 

 Сыртқы жарық сенсорлары 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
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Сурет1 «Ақылды ҥй» макеті 

1- «Ақылды ҥй» макеті; 

2- Жарықтандыру; 

3- Охрана помещений, датчики движения; 

4- Сервоприводы; 

5- Arduino платасы; 

6- Температура жҽне ылғалдық датчикгі. 

 Бақылауды қамамасыз ететін датчик Arduino програмасы кҿмегімен 

басқарылады. 

Arduino - автоматтандыру жҥйелері мен робототехникаға арналған аппараттық жҽне 

бағдарламалық қамтамасыз етудің жалпы атауы, сондай-ақ IoT саласындағы шешім. Бҧл, 

виртуалдылық аясынан шыға алмайтын, стандартты дербес компьютерлерге қарағанда, 

физикалық қоршаған ортамен неғҧрлым тығыз қатынасатын электронды қҧрылғыларды 

(электронды қҧрылымдаушы) жобалауға арналған қҧрал. Бҧл платформа, ашық 

бағдарламалық кодымен «physical computing» арналған, заманауи бағдарламаны 

қамтамасыз етуге арналған ортамен қарапайым басу тақтасында қҧрылған. Arduino 

платформасын іске қосу ҥшін де  компьютердегі «ардуино» бағдарламалалық жасақтамасы 

кҿмегімен командалар жасақталып, кабель арқылы микроконтроллерге жҥктеледі. 

ArduinoMega 2560 

Ардуино қҧрылғысы Atmel ATmega8 жҽне ATmega168 базасы негізіндегі 

микроконтроллерлерден тҧрады. Ардуиноның барлық модуль сызбалары Creative 

Commons лицензиясымен таратылғандықтан, білікті инженерлер мен қолданушылар еркін 

таратылатын мҽліметтерді негізге ала отырып ҿздерінің нҧсқаларын дайындай алады. 

Mega2560 - ATmega2560 пайдаланып микроконтроллер негізінде басқарма USB-

портына сериялық қосылу ҥшін ATMega8U2 чип қолданылады[2] 

Қысқаша сипатамасы 

Микроконтроллер ATmega2560 

Жҧмыс кернеуі 5В 

Кіріс кернеуі (ҧсынылғанЫ) 7-12В 

Кіру кернеуі (шектеу) 6-20В 

Сандық кіріс/шығыс 
54  (14 из которых могут работать также как 

выходы ШИМ) 
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Аналогтық кірулер 16 

Кіріс/шығыс арқылы тҧрақты ток  40 mA 

Шығу ҥшін тҧрақты ток 3.3 В 50 mA 

Флешь-жады 
256 KB  (из которых 8 КB используются для 

загрузчика) 

Жедел есте сақтау жады 8 KB 

Энергияға тҽуелсіз жады 4 KB 

Тактілік жиелік 16 MHz 

 

«Ақылды ҥй» жобасын басқарудың қысқаша программасы 

#include<IRremote.h> 

#include<stDHT.h> 

#include<MFRC522.h> 

#include<Servo.h> 

intLightSensor = A0;    //жарықдатчигі 

intLightThreshold = 10; //жарықшегі 

intLightOnOff = 1;      //жарыққақосылады 

//--------------------------------------------------- 

intWindowsOpenClose = 2; //релештор 

int TimeInMilis = 200;    //штор ашу уақыты 

//--------------------------------------------------- 

int pirPins[] = { 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 };  //қозғалыс датчиктері 

int light[] =   { 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 };  //қосу/ажырату жарығывключен/выключен 

int lightSensors[] = { 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 }; //реледегі қосу/ажырату жарығы 

//--------------------------------------------------- 

int SS_PIN = 17;                                      

int RST_PIN = 18; 

MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN); //RFID-кілт 

unsigned long uidDec, uidDecTemp; 

Servo servoMainDoor; //кіретінесік 

int MainDoor = 19; 

int TimeToCloseInMilis = 3000; 

//--------------------------------------------------- 

int RECV_PIN = 20; 

IRrecv irrecv(RECV_PIN);  //ИК-пульт 

decode_results results; 

int Gates = 21; //қақпарелесі 

bool gatesOpen = false; 

int Garrage = 22; //гарражрелесі 

bool garrageOpen = false; 

. . . 

if(irrecv.decode(&results))  //ИК–нҽтижені алу пульті 

{Serial.println(results.value, HEX); 

irrecv.resume();             //ИК-нҽтижеалуҥшінқашықтанқайтарупульті 

if(results.value == 0x00) //button 0 

Қорытындылай келе, бҧл жҥйе энергияны ҥнемдеуге, тҧрлі қҧрылғыларды жҽне 

ҥнемі жарықтандыруды ҿшіріп/қосуда ыңғайлымҥмкіндік береді.   

Ҥй температурасын, тҿтенше жағдайлардың ҿрт дабылы жҽне кіруді бақылау жҥйесі, 
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коммуналдық жҽне басқа да авариялар мен ескерту жҥйесінавтоматты бақылау адамдарға 

неғҧрлым ыңғайлы жҽне қауіпсіздік адамның ҿмірін жеңілдетеді жҽне шығынды азайтады. 

Ҥйдің айналасында жасыл аймақ эстетикалық лҽззат алуға жҽнетабиғатадемалуға 

мҥмкіндік береді. Ыңғайлы кҿлік тҧрағын, ыңғайлы кіріп шығуды  кез келген жҥргізуші оң 

бағалайды.  
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Аннотация: В программе развития образования в Республике Казахстан определены 

стратегические задачи системы образования в новых информационных научно-технических, 

рыночных условиях: «Обучающие должны не просто овладеть суммой знаний, умений, и 

навыков…»  Гораздо важнее и сложнее править обучающимися умение самостоятельно добывать, 

анализировать, структурировать и эффективно использовать информацию для полезного участия в 

жизни общества.  

 Обучение — сложный педагогический-психологический процесс, совместная деятельность 

обучающего и обучаемого, учителя и ученика. Обучение не должно сводиться к передаче и 

усвоению сформулированных учителем правил, формул, теорем. Это активный творческий поиск 

со стороны учителя и со стороны ученика. Задача учителя состоит в том что, чтобы в процессе 

передачи знаний научить учеников активным формам учения, приводящим к самостоятельному 

добыванию знаний.  

Abstract:  Education  –  a complex pedagogical process, joint activity of learners and trained, 

teacher and pupil. Education must be not reduced to conveying and acquiring formulated the rules, 

formula, theorems.This is active creative searching from the direction of   teacher and from the direction 

of  pupil. The task of the teacher consists in that in the process of conveying of the knowledge to teach the 

pupil to active forms of the teaching, leading to independent gaining the knowledge. The task of the pupil 

- master knowledge system, to solve independently creative tasks. The scientific problem and 

accessibility, consciousnesses and activities puts before teacher question about finding active methods of 

the shaping and organizations to scholastic cognitive activity in practice. One of the ways of the decision 

of this problem – do demonstrative teaching. 
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БОЛАШАҚ МҦҒАЛІМДЕРДІҢ  

ЭЛЕКТРОНДЫ ДИДАКТИКАЛЫҚ ҚҦРАЛ-ЖАБДЫҚТАРДЫ ҚОЛДАНУҒА  

ӘДІСНАМАЛЫҚ БІЛІМДЕРІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ МАҢЫЗЫ 

 

Тҥйін: Елбасымыз  Қазақстан Республикасын 2020 жылға дейін дамытудың 

стратегиялық жоспарында «Барлық білім беру жҥйесін одан ҽрі ақпараттандыру мен 

электрондық оқытуды жаппай енгізу бағдарында білім беруді тҥбегейлі жаңартудың басым 

бағыты электрондық оқыту болып табылады»- деп атап айтқаны белгілі.  
Шындығында да қазіргі кезеңде негізгі мҽселелердің бірі – оқыту ҥдерісін,  білім беруді  

жоғары дҽрежеге жеткізу болып табылады. Болашақ математика мҧғалімдерін дайындаудың кҿп 

қырлы қҧрылымының ішінде оның электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтарды қолдануға 

ҽдіснамалық дайындығы ерекше орын алады. Білім берудің кез -келген саласында электронды 

дидактикалық қҧрал-жабдықтарды пайдалану оқушылардың танымдық белсенділіктерін арттырып 

қана қоймай, логикалық ойлау жҥйесін қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай 

жасайтындығы дҽлелденіп отыр.  Болашақ математика мҧғалімінің жоғары оқу орнында алған 

білімді тек игеріп қана қоюы жеткіліксіз. Оны жетік меңгеру арқылы болашақ ҿмірінде ҿз 

қажеттілігіне жарата білуі керек. 

Кілттік сӛздер: болашақ мҧғалім, ҽдіснамалық білімдер, электронды дидактикалық қҧрал-

жабдықтар 

 

Кіріспе: Ғылыми-техникалық прогресс пен ҿндірістік технологияның дамуы, 

экономиканың ҿркендеу дҽуірінде қоғамға жан-жақты дамыған, белсенді, ҿз бетінше 

ойлай білетін жастардың болуын талап етеді. Сондықтан оқыту ҥдерісі деңгейін арттыру 

арқылы, ақыл-ойы жетілген, жан-жақты дамыған, еңбек етуге қабілетті, ҿз тағдырларын 

ҿздері шеше алатын, ҿз бетінше білімін толықтыру жҽне ҿздігінен кҽсіби шеберлігін 

арттыру мҥмкіндігі бар азаматтар даярлау білім саласындағы басты мақсат болып 

табылады. Елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев айтқандай: «Ғасыр мақсаты – қоғамның нарықтық 

қарым-қатынасқа кҿшу кезінде саяси-экономикалық жҽне рухани дағдарыстарды жеңіп 

шыға алатын, ізгіленген ХХІ ғасырды қҧрушы, іскер, ҿмірге икемді, жан-жақты 

мҽдениетті жеке тҧлғаны қалыптастыруға қол жеткізу» [1]. Осы орайда, ақыл-ойы 

жетілген, жан-жақты дамыған, еңбек етуге қабілетті, ҿз тағдырларын ҿздері шеше алатын, 

ҿз бетінше білімін толықтыру жҽне ҿздігінен кҽсіби шеберлігін арттыру мҥмкіндігі бар 

болашақ мамандарды даярлау кҥн тҽртібіндегі мҽселе екендігі даусыз. 

Оқыту мақсатын анықтаудың ҽдіснамалық негізі демократиялық қоғамның жан-

жақты дамыған белсенді қҧрылысшысын қалыптастыру, білімнің дҥниеге ғылыми 

кҿзқарас пен практиканың арасындағы байланыс жайындағы ілім болып табылады. Қазіргі 

таңда жалпы білім беретін орта мектепке қойылатын жалпы талаптар: мектеп 

оқушыларының бойына Отанға сҥйіспеншілік, ҥлкендерді, ата-аналар мен мҧғалімдерді 

сыйлау сезімін дарытуға, жеткіншек ҧрпақты оқу мен еңбектің сапасы ҥшін, ҿздерінің 

мінез-қҧлқы ҥшін жоғары жауапкершілік рухында тҽрбиелеуге, оқушылардың ҿзін-ҿзі 

басқаруын дамытуға, сол арқылы ҿзін де, қоғамды да байлыққа кенелту.  

Оқыту мазмҧнының негіздерін оқушылардың саналы да, сапалы меңгеру мҽселесі 

болашақ мҧғалімдердің білімінің тереңдігіне, ҽдістемелік шеберлігіне, шығармашылық 
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қабілеттеріне тікелей байланысты. Мҧғалімнің білімі мен дағдысы мол, мазмҧны терең, 

ауқымы кең болса, соғҧрлым оны оқушыларға жеткізудің, оқып-ҥйренудің жаңа 

тҽсілдерін оқыту ҥдерісінде пайдалануға қабілетті болады [2]. 

Ҥздіксіз білім беру жағдайында жастарды ҿз бетінше білім ала білуге ҥйретудің 

маңызы ерекше. Ал білімдерді оқушылардың ҿз бетіншіе игеруін қамтамасыз ету болашақ 

мҧғалімдердің ҽдістемелік шеберлігіне байланысты. Бҧл ҿз кезегінде мҧғалімді 

ҽдіснамалық білімдермен қаруландыру мҽселесін алға тартады. Ҽдіснама - ғылыми 

білімдердің қҧрылымы, ғылыми танудың ҽдістері, қҧралдары, білімдерді негіздеу жҽне 

оның дамуы туралы ілім. Ҽдіснамалық білім негізіне жалпы ғылыми таным ҽдістері, 

бақылау, ҿлшеу, эксперимент, индуктивті жҽне дедуктивті ҽдістер, болжам, формальды 

логика ҽдістері, нақтылықтан абстрактілікке ҿрлеу немесе абстрактіліктен нақтылыққа 

кҿшу, идеялизациялау жҽне абстракциялау, салыстыру, жалпылау, анализ жҽне синтез, 

т.б. жатады. 

Жҥйелі білім негіздерін қалыптастыру ҥшін оқушыларға ҽдіснамалық білім беру 

мҽселесін шешудің қажеттілігін кҿптеген ғалымдар (Л.Я.Зорина, М.Н.Скаткин, И.Я. 

Лернер, С.А. Шапоринский, Ш.Т. Таубаева, С.И. Иванов, Д.Рахымбек, Д.В. Вилькеев) 

баса кҿрсеткен. Л.Я.Зорина ҽдіснамалық білімдер оқушылардың оқу материалын игеруіне 

жҽрдем етеді, сондықтан пҽндік материалдарды оқыту барысында "білім туралы 

біліммен", яғни ғылыми танымның ҽдістері туралы білімдермен оқушыларды таныстырып 

отыру қажет деп есептейді. Оның ойынша ҽдіснамалық білімдер пҽндік білімдерді жҥйелі 

игерудің дидактикалық қҧралдардың бірі жҽне оқыту процесіндегі дидактиканың саналық 

принципін жҥзеге асырудың қажетті шарттарының бірі болып табылады. Ол оқытуды екі 

бҿліктен тҧратын жҥйе ретінде қарастырады оның біріншісі – оқу пҽнінің негізгі 

мазмҧнын қҧрайтын ғылым негізінің ҿзі жҽне екіншісі – білімдерді меңгеруге, 

оқушылардың дамуын қамтамасыз етуге, ғылым негіздерін меңгеру арқылы тҽрбиелеуге 

қажетті қҧралдар [3]. 

Негізгі бӛлім: ХХІ ғасыр – техниканың озық дамыған ғасыры. Елбасымыз Қазақстан 

Республикасын 2020 жылға дейін дамытудың стратегиялық жоспарында барлық білім беру 

жҥйесін одан ҽрі ақпараттандыру мен электрондық оқытуды жаппай енгізу бағдарында 

білім беруді тҥбегейлі жаңартудың басым бағыты болып электрондық оқыту деп атап 

айтқаны белгілі [4]. Шындығында да қазіргі кезеңде негізгі мҽселелердің бірі – оқыту 

ҥдерісін, білім беруді жоғары дҽрежеге жеткізу болып табылады. 

  Біздің пайымдауымыз бойынша, болашақ жаратылыстану бағыты мҧғалімдерін 

дайындаудағы негізгі кҽсіби қызмет тҥрінің ҽдіснамалық қҧраушысы оқытудың ҽдістемесі 

мен теориясының ҽдіснамасы болып табылады. Мҧндай тҧжырым Г.И.Саранцевтің 

«Математиканы оқыту ҽдістемесінің ҽдіснамасы» ғылыми саласы ҽдіснамасы туралы 

зерттеуінің нҽтижелері бойынша мектеп математикасының ерекшелігін, оның жалпы орта 

білім беру жҥйесіндегі маңыздылығын ескере отырып жасалды. 

 Ҽдіснамалық білімдердің қҧраушылары ретінде пҽнді оқытудың мақсаты да 

жетекші орын алады. Бҧл ҽсіресе оқытудың жаңа ҽдістері пайда болып, оқытудың жаңа 

жҥйесі электронды дидактикалық қҧрал жабдықтар жасалғанда айқындала тҥсті. 

Оқытудың дидактикалық оқу қҧралдарының дамуын, олардың ҿзгеруін, сонымен қатар 

жаңа дидактикалық электрондық оқу қҧралдарының пайда болу мҥмкіндігін, оқытудың 

ҽртҥрлі тҽсілдерінің арасындағы байланысты айқындау ҥшін ҽдіснамалық білімдердің 

басқа қҧраушыларымен тығыз жҥйелі байланыста екендігі жан-жақты зерттеулерден 

байқалады. Осылайша, электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтарды болашақ 

мҧғалімдердің ҽдіснамалық білімдер жҥйесінің қҧраушысы ретінде қарастыруға 

байланысты жаңа мҽселенің туындауына алып келді. 

Оқу-тҽрбие ҥдерісінде заманауи электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтарды 

қолдану барысында олардың алуан тҥрлі мҥмкіндіктері бар. Біріншіден, ақпараттық 
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технологиялардың қарқынды дамып жетілуі. Екіншіден, педагогтың кҽсіби қызметінде 

ҿзінің қолдану мҥмкіндіктері бойынша техникалық қҧралдардың алуан тҥрлілігі жҽне 

кҿпжоспарлы болуы. Сондықтан оларды оқу-тҽрбие ҥдерісінде қолданудың жаңа тҽсілдері 

пайда болады да педагогтар алдында ақпараттық компьютерлерлік технологияларды білім 

беру ҥдерісінде сауатты қолдануға байланысты жаңа міндеттер, проблемалар қойылады. 

Себебі электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтарды математиканы оқыту барысында 

қолдану орта мектеп оқушыларының білімінің деңгейі мен сапасын арттырудың тиімді 

қҧралы бола алады. 

Мысалы, математика сабағында электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтарды 

пайдалану барысында келесі жағдайларды анықтап алу қажеттілігі айқындалды:  

- электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтарды қолдану арқылы сабақтың мақсаты 

мен міндеттерін қою; 

- сабақты ҽзірлеу ҥшін қандай бағдарламалық қҧралдарды пайдаланған жҿн 

болатынын анықтау; 

- компьютермен жҧмыс жасау ҥшін алдын ала балаларда қандай біліктіліктері мен 

дағдылары қалыптасуы қажет. Оқушылар сабақты компьютердің кҿмегімен ҿткізу ҥшін 

қажетті дағдыларды игергенін анықтау; 

- электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтарды пайдалану арқылы сабақты 

ҧйымдастыруды ойластыру; 

- компьютерлік техниканың жарамдылығын алдын ала тексеру. Дер кезінде жоюға 

болмайтын ақауы болған жағдайда оны пайдаланбай сабақ ҿткізу мҥмкіндігін алдын ала 

ойластыру. 

Сонымен қатар, математика сабағын электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтарды 

пайдалану арқылы ҧйымдастыру ҥшін келесі кезеңдерді бҿліп кҿрсетуге болады:  

1 Математика оқу бағдарламасына сҽйкес нақты бҿлімін, тақырыпты жҽне сабақты 

таңдау. 

2  Сабақты электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтарды пайдалана отырып ҿткізу 

қажеттілігін негіздеу.  

3 Сабаққа арналған тапсырмаларды ҽзірлеу. 

4  Қажетті оқу материалын ҧсыну ҥшін бағдарламалық қҧралдарға таңдау. 

5  Таңдалған бағдарламалық қҧралдарды пайдалана отырып, сабақ материалын 

ҽзірлеу. 

6  Сабақтың ҽзірленген материалдарын тексеру, анықтау жҽне редакциялау. 

7  Ҽзірлемені пайдаланатын мҧғалімге арналған ҽдістемелік ҧсыныстарды жҽне 

оқушыларға арналған нҧсқауларды ҽзірлеу. 

8  Ҿткізілген сабаққа ҿзіндік талдау жҥргізу жҽне анықталған кемшіліктерді жою. 

            Мектепте «математика» пҽнін оқыту барысында электронды дидактикалық қҧрал-

жабдықтарды тиімді пайдалануға кедергі келтіретін себептің бірі жеткілікті жоғары 

деңгейде дайындалған математика пҽні мҧғалімдерінің жеткіліксіздігі.  

   Болашақ математика мҧғалімінің электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтарды 

қолдануға ҽдіснамалық білімдері ЖОО да оқытылатын  математикалық-ҽдістемелік 

курстар аясында жеткілікті қалыптаса алмайтындығынан арнайы курсты енгізу қажеттілігі 

туындайды. Электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтарды сабақта пайдалану нысандары 

жҽне орны, ҽрине, мҧғалім қойған осы сабақтың мазмҧнына, мақсатына байланысты.  

Сабақта электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтардың қолдауымен ҿткізілетін 

жҧмыстардың келесі ҧтымды ерекшеліктерін атап кҿрсетуге болады:      оқушы оқытудың 

субъектісі; 

- оқытудың деңгейлік дифференцияциясына қол жеткізіледі; 

- оқушының оңтайлы жҧмыс қарқынымен жҧмыс жасай отырып, жеке тапсырманы 

орындайды; 
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- оқушылар техникалық дағдыларға тҿселеді; 

- жаттықтыру тапсырмаларын орындау жҥргізіледі; 

- оқушымен жіберілген қателер қадағаланады; 

- оқушының жҧмысы бірден бағаланады; 

- мҧғалім жҧмыстарды тексеруге аз уақыт жҧмсайды; 

- телекоммуникация қҧралдарын пайдалана отырып, оқытуды жойылған деректер 

қорынан алынған материалдармен қамтамасыз етуге болады; 

компьтермен жҧмыс жасау барысында сабақтарда ойын элементі болады, жҽне 

балалардың кҿпшілігінде оқу қызметіне ынтасы артады  

Мысалы: Геометрия курсын оқып-ҥйрену барысында электронды кестелерді 

қолдану ауданды, геометриялық фигуралардың кҿлемін, кесінділердің, қабырғалардың 

ҧзындығын, бҧрыштардың градустық шамасын табуды мҥмкін ете отырып, жҧмысты 

жеңілдетеді.  

Gran-2D, Gran-3D, GeoGebra, AutoCAD – дайын шаблондары бар геометриялық 

фигураларды қҧруға арналған мамандырылған бағдарламалар. 

Кҥрделі нақты жҥйелерді жобалау мҥмкіндігін AutoCAD, MatLAB, Mathcad жҽне Statistica 

бағдарламалық ҿнімдер ҧсынады. Олар нақты жҥйелерді модельдеу жҽне геометриялық 

білім мен біліктілікті пайдалану жҽне бекіту қҧралдары бойынша кҥрделі техникалық, 

экономикалық, экологиялық, педагогикалық, психологиялық жҽне т.б. міндеттерді шешу 

ҥшін алуан тҥрлі қҧралдар жинағын қамтиды. 

Зерттеу жҧмыстары барысында болашақ математика мҧғалімінің электронды 

дидактикалық қҧрал-жабдықтарды қолдануға ҽдіснамалық білімдерінің қалыптасуы  

белгілері мен деңгейін анықтау мақсатында ғылыми-зерттеу педагогикалық эксперимент 

жҧмыстары жҥргізілді.  Электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтарды қолдануға 

мҧғалімдердің ҽдіснамалық білімдерінің деңгейін анықтау ҥшін орта мектептегі 

математика мҧғалімдерінің жҽне болашақ математика мҧғалімдерінің ҽдіснамалық 

білімдер жҥйесі деңгейін анықтау ҥшін жҥргізілген сауалнама  барысында олардың 

электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтарды пайдалануда ҽдіснамалық білімдер 

жҥйесінің жеткіліксіздігі анықталды. Сауалнама нҽтижесін талдай келе болашақ 

математика мҧғалімінің электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтарды қолдануда 

ҽдіснамалық білімдерінің негізгі белгілері тҧжырымдалды: 

- оқу ҥдерісінің, оның  сапасын кҿтеру жолдарын анықтай алу; 

- жаңа ақпараттық технологияларды қолданудың тҽсілдерін меңгеру; 

- ҽртҥрлі ҥдерістер мен қҧбылыстардың ҥлгісін жасай алу; 

- қашықтықтан білім беруді қолдана алу; 

- математикадан оқу ҥдерісін жетілдіру  бағдарламаларын жасай алу;  

- жаңа педагогикалық шеберліктерді меңгеру жҽне электронды кітапханалармен жҧмыс 

жасай алу; 

- электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтардың ҽдіснамасын білу; 

Бірінші кезеңде жҥргізілген сауалнама нҽтижесі кҿрсетіп бергендей,  мҧғалімдердің 

басым бҿлігінің ҽдіснамалық білімдерін оқу ҥдерісінде  ҽлі де болса жетілдіруді талап 

етеді. Аталған жағдай болашақ математика мҧғалімдерінде де байқалды.  Мҧның барлығы 

келесі кестеде кҿрініс тапқан. (1 кесте) 

1-кесте   Болашақ математика мҧғалімдері мен мектеп мҧғалімдерінің  электронды 

дидактикалық қҧрал-жабдықтарды қолдануға ҽдіснамалық білімдерінің қалыптасуының 

деңгейі 

қ/с                       Категория 

           лары  

 

Деңгейлері 

Кӛрсеткіштер 

(ҧпаймен) 

Магистрант 

пен студент 

(%) 

Мҧғалім 

(%) 

0 1 2 3 
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1 Жаңа ақпараттық 

технологиялармен жҧмыс 

істей алуы 

57 

 

152 

 

291 

 

0 

 

63 37 

2 Оқу ҥдерісінде электронды 

дидактикалық қҧрал-

жабдықтарды қолдану 

деңгейі 

101 

 

100 

 

267 

 

32 

 

54 46 

3 Жаңа педагогикалық 

шеберліктерді меңгеруі 

жҽне электронды 

кітапханалармен жҧмыс 

жасай алу жағдайы 

96 

 

189 

 

136 

 

79 

 

71 29 

4 Электронды дидактикалық 

қҧрал жабдықтарды 

пайдалануға қойылатын 

талаптарды білуі 

65 

 

155 

 

155 

 

125 

 

50 50 

5 Электронды дидактикалық 

қҧрал жабдықтардың 

жекелеген қҧрылғыларын 

қолдана білуі 

15 

 

139 

 

251 

 

95 

 

65 35 

6 Электронды дидактикалық 

қҧрал-жабдықтардың 

ҽдістемелік мҥмкіндіктерін 

білуі 

25 

 

165 

 

232 

 

78 

 

37 63 

7 Электронды дидактикалық 

қҧрал жабдықтардың жҧмыс 

істеу ҧстанымдарын білуі 

14 

 

100 

 

256 

 

130 

 

62 38 

 

 Кестеден кҿріп отырғанымыздай болашақ математика мҧғалімдері мен мектеп 

мҧғалімдердің  электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтарды қолдануға ҽдіснамалық 

білімдерінің қалыптасуының деңгейі тҿмен екендігі айқын. Сол себепті де, болашақ 

математика мҧғалімдеріне арнайы курс қажеттілігі туындайды жҽне   "Электронды 

дидактикалық қҧрал-жабдықтарды қолдану ҽдіснамасы" атты таңдау курсы дайындалып, 

болашақ математика мҧғалімдеріне ҧсынылды.   

Болашақ математика мҧғалімдеріне арналған  таңдау курсы оқытылғаннан соң 

болашақ мҧғалімдердің ҽдіснамалық білімдерінің қалыптасуын тағы да тексеру 

жҧмыстары жҥргізілді.  

          Жҥргізілген сауалнама жҧмысы қайта  алынып, мҧндағы бақылау тобы ретінде 

таңдау курсы оқытылмаған студенттердің жиыны алынды. (Э – эксперименттік топ, Б – 

бақылау тобы) 

2-кесте   Болашақ математика мҧғалімдерінің электронды дидактикалық қҧрал-

жабдықтарды қолдануға ҽдіснамалық білімдерінің қалыптасуының деңгейі 

қ/с  Деңгейлері 

 

Білімдері 

Кӛрсеткіштер 

(ҧпаймен) 

0 1 2 3 

Э Б Э Б Э Б Э Б 

1 Жаңа ақпараттық техноло-гиялармен 

жҧмыс істей алуы 

0 14 0 20 36 29 39 12 
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2 Оқу ҥдерісінде электронды 

дидактикалық қҧрал-жабдықтарды 

қолдану ҽдістерін меңгеру деңгейі 

0 30 1 19 23 18 51 8 

3 Жаңа педагогикалық шеберліктерді 

меңгеруі жҽне электронды 

кітапханалармен жҧмыс жасай алу 

жағдайы 

0 19 0 19 18 19 57 18 

4 Электронды дидактикалық қҧрал-

жабдықтарды пайдалануға 

қойылатын талаптарды білуі 

0 28 1 

 

27 

 

7 21 67 12 

5 Электронды дидактикалық қҧрал-

жабдықтардың жекелеген 

қҧрылғыларын қолдана білуі 

0 15 0 

 

19 12 30 63 11 

6 Электронды дидактикалық қҧрал-

жабдықтардың ҽдістемелік 

мҥмкіндіктерін білуі 

0 16 0 

 

28 

 

 16 23 59 8 

7 Электронды дидактикалық қҧрал 

жабдықтардың жҧмыс істеу 

принциптерін білуі 

0 26 2 

 

24 

 

 28 18 45 7 

 

Зерттеу нҽтижесі кҿрсеткендей болашақ математика мҧғалімдерінің электронды 

дидактикалық қҧрал-жабдықтарды қолдануға ҽдіснамалық білімдерінің қалыптасуының 

деңгейі жоғарылағанын байқадық. Мҧны салыстырмалы тҥрде берілген диаграммалардан 

айқын кҿруге болады. (1 диаграмма)  

1ші диаграммадан, эксперименттік топта ҽдіснамалық білімдер деңгейі 0 ҧпайға 

бағаланатын, білімдер туралы тҥсінігі болмады деген  болашақ мҧғалімдердің жоқ 

екендігін байқауға болады.  

 

 
 

Бҧл диаграммадан, екі топтағы ҽдіснамалық білімдердерінің деңгейі  1 ҧпайға 

бағаланатын  болашақ мҧғалімдердің кҿрсеткішін байқауға болады. 
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Тҥсініктің болмауы

ЭТ БТ

0

10

20

30
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Тҿмен деңгей
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Келесі диаграммадан, екі топтағы болашақ мҧғалімдердің ҽдіснамалық 

білімдердерінің орташа деңгейінің  кҿрсеткішін байқауға болады.  

Ал бҧл диаграммадан екі топтағы жоғары деңгейлі  болашақ мҧғалімдердің 

кҿрсеткішін  байқауға болады. 

Алынған нҽтижелердің статистикалық мҽнділігі анықталды.  Бҧдан шығатын 

қорытынды, барлық деңгейлік сҧрақтар бойынша эксперименттік топқа қатысушылардың 

білімдер жҥйесін меңгеруі бақылау тобындағы қатысушыларға қарағанда жоғары болғаны.  

Қорытынды 

Болашақ математика мҧғалімдерінің электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтарды 

қолдануға ҽдіснамалық білімдерін қалыптастырудың ықпалын анықтау мақсатындағы 

жҥргізілген жҧмыстарымыздың нҽтижелері мынадай қорытынды жасауға мҥмкіндік 

береді:  

1  Болашақ математика мҧғалімдерінің электронды дидактикалық қҧрал-

жабдықтарды оқыту ҥдерісінде қолдану ҽдістерінде, электрондық кітапханамен жҧмыс 

жасауда, пайдаланудың техникалық талаптарын ескеруде, ҿз бетінше бағдарлама 

қҧрастыра білуде, Internet жҽне Case-технологиялармен жҧмыс жасауда, т.б. біршама 

кемшіліктердің бар екендігі байқалды. 

2  Электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтарды қолданудағы мҽліметтерге талдау 

нҽтижелері, кемшіліктердің негізгі себебі «болашақ математика мҧғалімдерінің 

ҽдіснамалық білімдерінің жҥйелі қалыптаспағандығынан» - деген болжам жасауға 

мҥмкіндік берді. 

3  Мҧғалімдердің ҽдіснамалық білімдерін қалыптастырудың философиялық, 

педагогикалық жҽне ҽдістемелік негіздеріне талдау жасалып, болашақ математика 

мҧғалімдерінің электронды дидактикалық қҧрал-жабдықтарды қолданудың ерекшеліктері 

мен қағидалары айқындалды. 

4  Болашақ математика мҧғалімдерінің электронды дидактикалық қҧрал-

жабдықтарды қолдануға ҽдіснамалық білімдерін қалыптастырудың негізгі белгілері 

анықталды  

5  Жҧмысымыздың қорытындысына сҥйеніп мынадай ҧсыныс-тілектер айтамыз: 

Зерттеу жҧмысы нҽтижелері оқу-оқыту ҥдерісінде сандық технологияның енгізілуіне 

байланысты зерттеу жҧмыстарында, жаратылыстану пҽндері бойынша болашақ 

мҧғалімдерді дайындауда жҽне  мҧғалімдердің біліктілігін арттыру курстарында қолданыс 

табуы мҥмкін. 
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Аннотация: Известно, что Президент Республики Казахстан в стратегическом плане 

развития страны  до 2020 года отметил: «Электронное обучение является одним из 

приоритетных направлений радикальной модернизации образования в области 

дальнейшей информатизации всей системы образования и массового введения 

электронного обучения».  
Действительно,  одной из основных проблем в настоящее время является необходимость 

повышения уровня и качества  процесса обучения, ориентира  образования на высокий уровень. 

  В многосторонней структуре подготовки будущих учителей математики особое место 

занимает методологическая подготовка для применения дидактических электронных средств. 

Доказано, что  в любой сфере образования применение дидактических электронных средств 

развивает не только познавательную активность учащихся, но и создает условия для 

формирования системы логического мышления, творческого труда. На практике недостаточно 

только усвоение полученных знаний будущих учителей математики в высших учебных 

заведениях,  необходимо умение использовать их в будущей  жизни.  

Ключевые слова: будущий учитель, методологические знания, дидактические электронные 

средства обучения, учитель математики. 

Abstract: Is known that the President of the Republic of Kazakhstan in the strategic 

development plan for the country till 2020 noted: "E-learning is one of the priority directions of 

radical modernization of education in the field of further informatization of all education system 

and mass introduction of e-training".  
Really, one of the main problems is the necessity of increase in level and quality of learning 

process, focus at high level of  education. 

In multilateral structure of training of future math teachers special place is occupied by 

methodological preparation for application of didactic electronic means. It has been proved that in any 

education field application of didactic electronic means develops not only informative activity of 

students, but also creates conditions for formation of logical thinking system and creative work. 

Key words: future teacher, methodological knowledge, didactic electronic learning tools, 

math teacher. 
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ФУНКЦИОНАЛДЫ БАҒЫТЫ 

 

Тҥйін: Бҧл мақалада Ы.Алтынсарин, Қ.Жҧбанов, С.Аманжоловтың қазақ 

грамматикасына пайдасын тигізген ҧлы ғалымдар туралы, қазақ тіліндегі синтаксистік 

талдау ережесін қолданулуы . Қазақ тілі  ешбір тілден кем емес екіндігі жазылған.Тілдің 

қолданыстық сипатына қатысты тҧжырымдар тілдегі функционалды бағыттың негізін 

қалаушылар туралы.Бҧл мақалада  А. Байтҧрсынҧлы мен Қ. Жҧбанов еңбектері етіс 

категориясы  жҽне С. Аманжоловтың септік категориясына қатысты жасаған ғылыми 

тҧжырымдары. 
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Кілттік сӛздер: Компаративтілік категориясы,септік категориясы,етістік 

категориясы,зерттеу,септік жалғауларының қызметі,кҿсемше, ҥнемді кҿсемше. 

 

Адамзат баласы барлық заттар мен қҧбылыстарды салыстыру арқылы қоршаған 

ортаны танып біле алады. Белгілі заттар мен қҧбылыстар арқылы тҥсінік танымға, ал 

таным ол туралы толық тҥсінікке алып келеді. Алайда, компаративтілік Ҧғымы ретінде сҿз 

сҿйлеу қызметіндегі айтушының ойлау жемісінің нҽтижесінде заттар мен қҧбылыстардың 

айырыша белгілерін салыстыруы мен салғастырылуына нықтайтын тілдік бірліктердің 

функциясын жинақтап саралау туралы белгілі дҽрежеде ҽлі толық айқындалған жоқ ҽрі 

ғылыми айналымға толық енген жоқ деп айтуға болады. Сондықтан осы тҧрғыдан шын 

мҽніндегі функционалды грамматиканың негізгі категорияларының бірі компаративтілік 

ҧғымын функционалды-семантикалық ҿрістегі функциясының мҽнін ғылыми тҧрғыдан 

тҧжырымдап нақтылау қажеттілігі туындайды. Жалпы тіл ғылымындағы компаративтілік 

категориясы дегеніміз не, оның қолданыстағы қызметін қалай анықтауға болатыны жайлы 

міндеттер мен мақсаттар қарастылып, соны анықтау міндеті қойылып отыр. 

Компаративтілік категориясы – ерекше формасы бар тілдік категория, сонымен қатар 

ежелгі адамзат баласының интеллектуалды қызметінің ҿнімі болып саналды. 

Функционалды грамматиканың негізгі базалық ҧғымдарының бірі –сын сапа ҧғымы – 

адамзаттың болмыстың шындығын қабылдау мен танымның ерекше маңызды рҿлін 

атқарған танымдық жҽне лингвистикалық категория.Адам баласының санасының 

қабілеттілігінің шектеусіз мҥмкіндіктерін кҿрсеткен сын сапаға қатысты қазақ тіліндегі 

тілдік бірліктер сҿйлеу қызметінде ерекше функция атқарады.  

Ғылымның қай саласында болмасын ғасырлар бойы ҿзектілігін жоймай, керісінше, 

зат пен қҧбылыстың мҽні тереңірек тҥсінуге жол кҿрсететін жҽне тың тҧжырымдар 

жасауға қозғау салатын ғылыми тҧжырымдар мен ой-пайымдаулар, ғҧмырлық еңбектер 

болады. Осындай қазақ грамматикасына қатысты айтылған, кҥні бҥгінге дейін ҿз маңызын 

жоймаған ХХ ғасырдың басындағы қазақ ғалымдарының тҧжырымдары мақала ҿзегін 

қҧрайды. Тілдің қолданыстық сипатына қатысты тҧжырымдар тілдегі функционалды 

бағыттың негізін қалайды десек, оның нышандары ҿткен ғасырдың бірінші жартысында 

жарық кҿрген А. Байтҧрсынҧлы, Қ. Жҧбанов, С. Аманжолов зерттеулерінде айқын кҿрініс 

береді. Бҧл ғалымдар қазақ тіл білімінің негізін ғана салып қойған жоқ, ондағы ғылыми 

бағыттарды да айқындап берді. Солардың бірі – тілдегі функционалдық бағыт. Бҧл мҽселе 

мақала деңгейінде А. Байтҧрсынҧлы мен Қ. Жҧбанов еңбектеріндегі етістік 

категорияларына жҽне С. Аманжоловтың септік категориясына қатысты жасаған ғылыми 

тҧжырымдарына талдау жҥргізу арқылы зерделенген. 

Қазақ тіл білімінің негізін қалаушы ғҧлама ғалым А. Байтҧрсынҧлының тілге 

қатысты айтқан: 

«Тілдің міндеті – ақылдың аңдауын аңдағанша, қиялдың меңзеуін меңзегенінше, 

кҿңілдің тҥюін тҥйгенінше айтуға жарау. Мҧның бҽрін жҧмсай білетін адамы табылса, тіл 

шама қадырынша жарайды» деген тҧжырымы тіл мен оның қолданыстық жағын, термин 

мен айтқанда, тіл мен сҿйлеудің арақатына сынайқын сипаттап тҧр. Мҧнда ғығалымның 

тілдің атқаратын міндеті ретінде кҿрсеткен «ақылдың аңдауын аңдағанша, қиялдың 

меңзеуін меңзегенінше, кҿңілдің тҥюін тҥйгенінше айтуға жарау» деп отырғаны – 

адамның ойын сыртқа шығаратын қҧрал ретіндегі тілдің ішкі мҥмкіндігі турасында болса 

керек. Ал «жҧмсай білетін адамы табылса, тіл шама қадырынша жарайды» дегені – тілді 

адам факторымен тығыз байланыста қарастыру дегенге саяды. Адам тілдік қҧралдарды 

қолданған кезде қажетіне, коммуникативтік мақсатына сайтаңдап, икемдеп пайдаға 

жаратады. Бастысы – жҧмсай білетін адамы табылса, тіл ҿз міндетін толыққанды атқаруға 

жарайды. Бҧл бҥгінгі лингвистикалық зерттеулерде басымдыққа ие болып отырған тілдің 

қызметін, сҿйлеуді, ғылыми парадигма бойынша антропоцентристік бағыттың тіл мен 
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адамды бҿліп жармай, ҿзара тығыз бірлікте алып қарауға негізделген басты ҧстанымына 

толықтай сай келеді. Осы тҧрғыдан алғанда, тіл мен сҿйлеу мҽселесі, тілдің 

функционалды сипаты қазақ тіл танымында ҿткен ғасырдың басында-ақ ғалымдар 

назарынан тыс қалмаған деп нық сеніммен айтуға ҽбден болады. 

Тілтанымдағызерттеудіңжаңақырларықҧрылымдықграмматиканытірекетедіжҽнесон

ыңнегізінде соны бағыттар сараланып, қалыптасады. Тілдік бірліктердің семантикалық 

қырлары олардың қолданысынан кҿрінеді. Бҧл қҧрылымдық-семантикалық аспектінің ары 

қарай тіл функциясын зерттеуге барып ҧласатындығын кҿрсетеді. Тіл бірліктерінің 

сҿйлеудегі жҧмсалымын қарастыру тілдің коммуникативтік мҽнімен байланысты жҽне тіл 

бірліктерінің семантикалық жақтан қолданы саясы шеңберінің анықталуы олардың 

мағыналық жҥктік ҿтеру ҽлеуетін тануға мҥмкіндік береді.Бҧл туралы А. Байтҧрсынҧлы 

«біз қазақ тіліндегі сҿздің бҽрін білгеніміз қазақ тілін қолдану болып табылмайды. Тілді 

қолдана білу деп айтатын ойға сҽйкес келетін сҿздерді таңдап ала білуді айтамыз» деп 

тҥйіндейді. Бҧл тҧста да ғалымның тҧжырымы бҥгінгі таңда прагматика термині аясына 

енетін тҥсінік, сондай-ақ, коммуникативтік талап мҽселесі турасында болыпотыр 

А. Байтҧрсынҧлы 1915 жылы жарық кҿрген «Тіл – қҧрал» еңбегінің екінші бҿлімінде 

етістік категорияларына (етіс, рай, кҿсемше, есімше) тоқталып, оларға сипаттама беруде 

тілдік таңбаның мағыналық жағын негізге алған. Олай дейтін себебіміз, «тҧлғадан – 

мағынаға қарай» ҧстанымын басшылыққа алатын дҽстҥрлі грамматикада етіс 

категориясының тҿрт тҥрі кҿрсетіледі: ҿзгелік етіс, ҿздік етіс, ырықсыз етіс, ортақ етіс . 

А. Байтҧрсынҧлы еңбегінде етіс категориясына анықтама бермегенімен, оның 

келтірген мысалдарынан жҽне етіс тҥрлерін санамалап жіктемесін жасай отырып, оны 

дҽйектеуге берген тілдік деректерінен етіс деп іс-ҽрекетті жҥзеге асырушы субъект пен 

жҥзеге аса тыніс-ҽрекеттің ҿзі, яғни нысан арасындағы қатынасты тҥсінген деп 

топшылауға болады. Сҿйтіп, етістің тҿмендегі дей сабақты етіс; салт етіс, ортақ етіс, ҿздік 

етіс, ҿзгелік етіс, беделді етіс, ырықсыз етіс, шығыс етіс, дҥркінді етіс, ҿсіңкі етіс он тҥрін 

кҿрсетеді. Қазіргі қазақ тілі морфологиясына қатысты еңбектерде А.Байтҧрсынҧлы салт 

етіс жҽне сабақты етіс деп кҿрсеткен етістің тҥрлері етістік сҿз табының шеңберінде ҿз 

алдына салт етістіктер жҽне сабақты етістіктер деген ат пен жеке категория ретінде бҿліп 

қарастырылса, дҥркінді етіс жҽне ҿсіңкі етіс тҥрлері мазмҧн межесі жағынан етістіктің 

қимылдың ҿту сипаты категориясына сай келеді. Автор тарапынан етістердің қатарында 

қарал атын дҥркінді етіс пен ҿсіңкі етіске берілген анықтамалар мынадай: «Дҥркінді етіс 

дейміз – қайта-қайта істелетін істі, мҽселен, хат жазғыладым, мылты қатқыладым, 

қолынан жҧлқыладым. «Жазғыладым», «атқыладым», «жҧлқыладым» деген сҿздер істің 

бір рет емес, бірнеше рет істелгенін кҿрсетеді» десе, «Ҿсіңкі етіс дейміз – кҥшейген істі. 

Мҽселен, ат жҥріңкіреді, су тасыңқырады, бала ҧйықтаңқырады. «Жҥріңкіреді» деген де 

жҥру кҥшейгені кҿрінеді, «тасыңқырады» деген де тасқын кҥшейгені кҿрінеді, 

«ҧйықтаңқырады» деген де ҧйқы кҥшейгені кҿрінеді». Бҧл анықтамалардан айқын кҿрініп 

тҧрғандай, дҥркінді етістегі амалдың бірнеше рет жасалуы, ҿсіңкі етістегі ҽрекеттің 

ҥдемелік сипаты – бҽрі де қимылдың жасалу тҽсілдеріне қатысты мағыналар болып 

табылады. Ал етістің басқа тҥрлеріне талдау жасар болсақ, мҽселен, істі біреу арқылы 

істеуді беделді етіс деп атайды да, оған мынадай мысал береді: хат жаздырды, ҿлең 

айттырды, ҥй салдырды, кітап алдырды . Осындағы тілдік форманың ішкі мазмҧнына 

ҥңілер болсақ, субъект пен оның іске асырылуы арасындағы қатынас ҥшінші адамның 

ықпалы мен жҥзеге асып отыр. Ал ғалым ҿзгелік етіс деп кҿрсеткен етістік келесі бір 

тҥріне берілген анықтама мен дҽйектеу мысалдарына назар аударатын болсақ, сҿзге 

қосылған қосымшаның тҧрпаты (формасы) бірдей болғанмен, екі етіс тҥрінің (беделді етіс 

жҽне ҿзгелік етіс) мағыналарының мҥлде екі басқа екендігін аңғару қиынға соқпайды. 

«Ҿзгелік етіс дейміз – біреудің ісіне себепкер болуды, мҽселен, атты жҥргізді, қойды 

ҿргізді, тҥйені тҧрғызды деген де аттың жҥруіне, қойдың ҿруіне, тҥйенің тҧруына себептер 
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болғанды кҿрсетеді»  деп жазады. Яғни екі етіс тҥрінің арасында мағыналық жақтан, 

субъект ҽрекетіне жҽне нысанға қатысты ерекшеліктердің бар екендігі анық байқалады. 

Сондықтан да ғалым бір тҧлғада тҧратын сҿзді, ішкі мағыналық ерекшелігіне қарай етістің 

екі тҥрі ретінде алып қараған. Бҧл – грамматикалық тҧлғаның ҿзі қосылатын сҿздің 

мағыналық ерекшелігіне қарай атқаратын қызметінің тағы бір қыры, яғни зерттеу нысаны 

грамматикалық форма жҽне оның тілдік қызметтері болып табылатын функционалды 

морфологияның мҽселелері. Ал қазіргі қазақ грамматикасында А. Байтҧрсынҧлы ҿзіндік 

мағыналық ерекшеліктерге ие болып келетін екі тілдік мҽселе ретінде алып 

қарастырылған жайт, бір ғана ҿзгелік етістік аясында қаралады.А. Байтҧрсынҧлы кҿсемше 

тҥрлерін ажыратуда да олардың мағыналық қырын негіз етіп алған. Ғалым кҿсемшені 

былайша анықтайды: 

«Кҿсемше дейміз – екі етіс қосарынан сҿйлегенде, алдында айтылатын етістіктің 

қысқа тҥрін» . Бҧл анықтама да кҿсемшенің жеке қолданылмайтындығы (қосарлы 

етістіктің алдында келуі), тиянақсыздығы (алдында айтылған етістіктің  қысқа тҥрі) 

сияқты басты ерекшеліктері қамтылған. Ғалым кҿрсеткен кҿсемшенің тҥрлері: 1) ҥнемді 

кҿсемше; 2) ҥнемсіз кҿсемше; 3) ниетті кҿсемше.  

«Ҥнемді кҿсемше – созымды істі кҿрсету ҥшін айтылады. Мҽселен, айта берді. 

Ҥнемсізкҿсемше – созымсыз бірден бітетін істі кҿрсету ҥшін айтылады. Мҽселен, айтып 

берді. Ниетті кҿсемше – істеуге ниеттеніп тҧрғанды білдіретін сҿз тҥрі. Мҽселен, барғалы 

тҧрмын». 

Осы кезеңде ерекше орын алатын тағы бір еңбек Қ. Жҧбановтың «Заметки о 

вспомогательных и сложных глаголах» атты мақаласы. Бҧл еңбек алғаш 1936 жылы 

жарияланған. Академика І. Кеңесбаев былай деп жазады: «Қазақ лингвистикасы 

топырағында бірінші болып отыр, тҧр, жатыр, жҥр кҿмекші етістіктеріне ғылыми талдау  

жасағанадам – осы Қ. Жҧбанов. Нақтылы да айқын деректерге сҥйене отырып, аталған 

кҿмекші етістіктердің грамматикалық қызметін, олардың негізгі етістіктерге жапсарлас 

тҽуелділігін ашып берген осы кісінің зерттеуі болатын. Жіктік жалғауы жалғанатын 

грамматикалық тҧлға осы кҿмекші етістіктер болғандықтан, лексикалық мағынаға ие 

негізгі етістіктердің ҿзі де бір жағынан оларға тҽуелді сияқты болып кҿрінетіні бекеремес. 

Оның ҥстіне бҧл кҿмекші етістіктердің сҿйлемде дербес тҧрып та предикаттық қызметте 

жҧмсалатын кезі бар.Мысалы: отыр+мын, тҥр+мін, тҧр+мын, жатыр+сың т.б.» . 

Қ.Жҧбанов отыр, тҧр, жатыр, жҥр етістіктерінің бірнеше мағыналық реңктерінің бар 

екендігін жҽне бҧл олардың кҿмекшілік қызметіне де ҽсер ететіндігін айта келе, нақты 

мыны мҽселелерді қарас  тырады: 

Қандай кҿмекші етістік тҧлғасының қандай жетекші етістік пен тіркесетіндігі; 

осы тіркесімдіктен туындайтын мағына. Ол ҥшін аталған етістіктерге қатысты тілдік 

талдауды екі деңгейде жҥргізеді: 

бірінші кезекте, тҿрт етістіктің басын қосатын ортақ морфологиялық белгілерді 

кҿрсетеді; 

екінші кезекте тҿрт етістіктің жетекші етістікке тіркесіп, кҿмекшілік қызмет 

атқарғандағышақ мағыналарын беру ерекшеліктеріне тоқталады. Тҿрт етістіктің 

кҿмекшілік қызметте келу арқылы кҥрделі осы шақ тҥрін жасау ерекшеліктерін тҿртке 

бҿліп қарайды: 

ҽмбебап осы шақ (форматив – жатыр); 

ҥздіксіз емес созылыңқы осы шақ (форматив – жҥр); 

нақ осы сҽттегі ҥздіксіз созылыңқы қимыл (форматив – тҧр); 

нақ осы сҽттегі белсенді қимыл (форматив – отыр)  

Ғалым тҿрт етістіктің жетекші етістіктерге ҥстейтін грамматикалық мағынасын шақ 

ҧғымы, нақтырақ айтқанда, осы шақ арқылы тҥсіндіруге тырысады. Бірақ мҧнда Қ. 

Жҧбановтың қимылдың уақытқа қатысынша қҧғымы арқылы сипаттауда оның 
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(қимылдың) ішкі созылыңқылығын кҿрсетеді. Бҧл туралы ғалымның ҿзі кҿмекші 

етістіктер кҥрделі етістік қҧрамында осы шақ мағынасын ғана емес, негізгі етістік 

мағынасына қимылдың созылыңқылығын, дҥркіндік мағынасын ҥстейтін сипат (вид) 

формативтерінің де қызметін атқаратындығын айтады. 

Тҿрт қалып етістігін біріктіретін ортақ семантика шаққа қатысты болса, ал 

айырмашылығы қимылдың ҿту ағымын сипаттауында.   

Тіркесімділігі алдыңғысының лексика-семантикалық ерекшелігіне де байланысты 

болып келетіндігін дҧрыс байқаған. Зерттеушінің мына пікірі осыны кҿрсетсе керек: «... 

тҧр формативі дҽл сол минутта ҿтіп жатқан қимылды хабарлау ҥшін: жаңбыр жауып тҧр 

(дождь идет в данную минуту) жҽне созылыңқы қимылды беру ҥшін қолданылады: кҿптен 

бері жаңбыр жауып тҧр (дождь идет давно). 

Отыр етістігі мен тҧр етістігінің қолданысындағы айырмашылық мынада: соңғысы 

сол сҽттегі жасалып жатқан қимылды білдіреді. Алдыңғысы тек адам жҥзеге асыратын 

ҽрекеттерді, ҿте сирек соған (адамға) теңкелетін абстрактылы субъект іске асыратын 

қимылдарды білдіруде ғана қолданылса, екінші етістік ҽрекеттің іске асырушысына 

қатысты бейтараптылығы мен, бҽріне бірдей қолданыла беретіндігі мен ерекшеленеді». 

Қ.Жҧбанов осы еңбегінде жатыр етістігінің -ып/-іп, -п жҽне -а/-е, -й тҧлғасындағы 

бар, кел етістіктерімен тіркесіп, ҿзінің сҿздік мағынасынан мҥлде қол ҥзетіндігін жҽне 

қимылдың ҥдемелік сипатын, сондай-ақ, жасалу мен жалғасу ҥстіндегі процесті 

білдіретіндігін кҿрсетеді. Қ.Жҧбановтың бҧл еңбегінде айтылған осы жайттардың 

барлығы да қимылдың ҿту сипаты категориясының аясында қарастырылатын мҽселелер. 

Қ. Жҧбановтың етістіктер туралы ғылыми тҧжырымдары, қимылдың ҿту сипаты 

категориясына қатысты пікірлері А. Омарованың кандидаттық диссертациясында 

талданады . 

Ал С.Аманжоловтың «Септік жалғауларының қызметі» атты мақаласы арқылы 

функционалды морфологияның қазақ ғалымдарының еңбектеріндегі кҿрінісін немесе 

нышандарын белгілеуге болады. Сонда қазақ тіл білімі ҥшін функционалды морфология 

мҽселелері мен оның принциптері мҥлде жаңа нҽрсе емес екендігін аңғару қиын емес. 

Сҿзіміз дҽлелді болу ҥшін ғалымның осы мақаласына талдау жасайық. Мақалада автор 

септік жалғаулары беретін мағыналарға тоқталып, сҿйлем ішінде олардың тҥрлі 

мағыналық қатынастар жасауы тілдік деректермен дҽйектеледі. Мҽселен, ғалым септік 

жалғауларының қолданыс тағы мағыналарын екіге бҿледі жҽне тік мағына мен кҿлденең 

мағына деген терминдерді енгізеді. С. Аманжоловтік мағына ретінде септік жалғауының 

негізгі мағынасын алған, мҽселен жатыс септігінің мекендік мағынасы тік мағына, ал 

қолданыстан туындаған шарттық, себептік, мезгілдік мағыналары кҿлденең мағына деп 

кҿрсетілген. Сондай-ақ, барыс септігінің объектілік қатынаста жҧмсалуын атаса, кҿлденең 

мағынасына барыс септікті сҿздердің тҥрлі тҧлғалардан кейін жалғанып келуін атайды. 

Соның ішінде ―Мен оны мен бірге жҥрмеймін‖ деген сҿйлемдегі бірге сҿзіндегі барыс 

септігін кімге? неге? Деген сҧраққа жауап бермейді, кіммен бірге? Деген қосалқы сҧраққа 

жауап береді деп кҿрсетеді. Бҧл тҧста автор, барыс жалғаулы сҿздің қызметінің ауысып 

тҧрғанын меңзеген сияқты. Жатыс жалғауының негізгі -да/де, -та/-те. Бҧлар заттың 

мекенін жалпы тҥрде кҿрсетеді, дейкеле, автор тік мағына мен кҿлденең мағынасын 

ажырата кҿрсетеді. Ҽдетте, кезкелген тҧлғаның негізгі мағынасы мен қоса, сҿйлеуде 

сҿйлеу ортасынан, мҽн мҽтіннен кҿрінетін, сол ортада негізгі мағына саналатын 

қолданыстағы мағынасы болады. Басқаша айтқанда, негізгі мағынаның орнын сҿйлеуде 

сол сҿздің бойында бар кезкелген потенциалды мағына алмастыра алады жҽне ол сол 

сҿйлеу жағдаятында негізгі мағына қызметін атқарады. 

Жалпы бҧл тілдік бірліктердің функционалды–коммуникативтік аспектісі мен 

байланысты. Бҧл ҽсіресе, синтаксистік деңгейде анық кҿрінеді. Жоғарыда С.Аманжолов 

кҿрсеткен септік жалғауларының тік жҽне кҿлденең мағыналары да осымен 
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байланысты.Жалпы алғанда, А.Байтҧрсынҧлы, Қ. Жҧбанов, С.Аманжолов еңбектері 

жайғана тілдік зерттеулер емес, ол зерттеулердің ғылыми бағыттары айқындалған 

еңбектер деп айтуға толық негіз бар. 
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Аннотация:В данной статье рассматриваются работы Ы.Алтынсарина, К.Жубанова, 

С.Аманжолова, великих ученых, которые сумели дальше проанализировать  казахскую 

грамматику, правилами синтаксического анализа на казахском языке. Казахский язык не 

уступает ни одному из языков. Выводы об использовании языка об основоположниках 

функционального языка в языке.  

Abstract:This article deals with the works of Y.Altynsarin, K.Zhubanov, S. Amanzholov, 

the great scientists who benefited from the Kazakh grammar, the syntax analysis rules in the 

Kazakh language. The Kazakh language is not the least of any languages. Conclusions about the 

use of language are about the founders of the functional language in the language. In this article 

А. Baitursynov and K. Zhubanov's works and category of S. Scientific conclusions about 

Amanzholov's deductive category. 
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Тҥйін: Бҧл  мақалада  Елбасы  Н.Назарбаевтың  «Ҧлы даланың жеті қыры»  атты  

еңбегі  қарастырылады. Авторлар  Ҧлттық  дҥниетанымның  негізгі  діңгегі  іспетті  Ҧлы 

даланың  қҧндылықтарын  тҥгел  қамти  отырып, оның  тарихымыздағы  маңызы  мен  

мҽнін  ашуды  мақсат  тҧтады. Ҧлы дала  ҿмірінде  негізгі  рольді  атқаратын  атқа  міну  

мен  атты  баптау  мҽдениеті  қазақта  ежелден  дамыған  ҥрдіс  ретінде  танылады. 

Металл  ҿңдеу  тҽсілін  меңгеру  адам  дамуын  жаңа  тарихи  коғамдық  қҧрылысқа  

кҿтерді  жҽне  адам  ҿміріне  ҿзгеше  ҿң  кіргізердей  ҿзгертті. Сондай-ақ  біздің  ата-

бабаларымыздың  ҿмірге  икемділігін  дамытқан  аң стилі  ҿнері  де  сҿз  болады. Одан  ҽрі  

ҽлемді  таң  қалдырған  Алтын  адам  жҽне  Жібек  жолы  сҿз  арқауы  болса, Ҧлы  дала 

қырының  кҿркі  мен  сҽні  болған,  жайқалған  қызғалдағы  мен  алма  апорты  туралы  да  

сҿз  қозғалады. 
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Мақаланың  ҽрбір  тарауы  Ҧлы  даланың  бір  қырын  кҿрсете  отырып, бҧл  

еңбектің  маңызы  мен  мҽні  біздің  ҿз  тарихымыздағы  жетістіктерді  ҧмытпай,  

мақтанышпен  айтуға  тиіс  екенімізді  ескертеді. 

Кілттік  сӛздер: шығармашылық,бейбітшілік, тҧлға, ҽдебиет,қолжазба, білім, Ҧлы  

дала, қҧндылық,  Ҧлы  мҧра,  ҿнер,  мҽдениет,  Егеменді  ел. 

 

 

«Кеңістік – барлық нҽрсенің, ал уақыт - бҥкіл оқиғаның ҿлшемі. Уақыт пен 

кеңістіктіктің кҿкжиегі тоғысқан кезде ҧлт тарихы басталады » 

                                                                              Н.Ҽ.Назарбаев 

 

Кеңестік жҥйеден шыңдалып шыққан Нҧрсҧлтан Назарбаев – тҽуелсіз мемлекеттің 

негізін қалап, оның ҿркендеуіне ҿлшеусіз ҥлес қосқан біртуар тҧлға, экономиканы 

қарқынды дамыту мен халықтың ҽл-ауқатын арттыруда айрықша табыстарға қол жеткізген 

кемел кҿшбасшыға айналды. Ол – бабаларымыздан келе жатқан ҧлы арман – 

тҽуелсіздігімізді тҧғырлы ету жолындағы қиын белестерден халқын аман алып ҿтіп, тарих 

тҿрінен ҿз орнын алды. 

Біз – тҽуелсіздікке қол жеткізген Қазақстанның жаңа дҽуірге қадам басқан 

ҧрпағымыз. Президент ҿз мақаласында ата-бабаларымыздан мҧра болып қалған 

тарихымыз біздің шығармашылығымыздың бастауы екендігін айтып кетті. Біз бҧрынғы 

жетістіктерімізге қарап, болашаққа қарай сенімді қадам басуымыз керек. Мақаланың жеті 

тарауында бабаларымыздың ҿз заманында жеткен жетістіктерін кҿзі ашық, кҿкірегі ояу 

бҥгінгінің саналы ҧрпағына ҧқтырып отыр. 

Елбасы  Н.Назарбаевтың  «Ҧлы даланың жеті қыры»  атты   мақаласы  аса  

кҿрегендік  пен  халықты  тарихқа  қҧрметпен  қарауға, зерделеуге, ҿткеннен  сабақ  алуға  

шақырады.[1] 

1999 жыл – «Ҧлттық  бірлігі  мен  сабақтастығы»  жылы  болып  жарияланудың  

нҽтижесінде, «Халық  тарихи  толқынында»  бағдарламасы  жарық  кҿріп,  оның  аясында 

ПрезидентН.Назарбаевтың  «Тарихи  толқынында»  кітабы  баспадан  басылып  

шығарылды. [2]. 

Мемлекеттік бағдарламаларға ҿзек болған «ҚРтарихи сана қалыптастыру 

тҧжырымдамасы» (1995 ж.) еліміздегі тҽуелсіз тарихи сана қалыптастырудың негізін 

қалап берген болатын. Бҧл бағыттағы мемлекеттік деңгейде жҥргізілген жҧмыстар 

эволюциялық даму жолынан ҿтті. Ҽлемде орын алып жатқан жаһандық саяси ҿзгерістер 

Қазақстан Республикасының да ҿз ҧлттық идеологиясының бағыт-бағдарына тҥзетулер 

енгізуге итермеледі. Осындай ҽрекеттер барысында елімізде «Мҽдени мҧра» мемлекеттік 

бағдарламасы қабылданып, іске асырылды. Бҧл бағдарлама ҧлтымыздың мҽдени-рухани 

байлығын арттырған ғылыми маңызы мен бірге елімізді ҽлемдік қауымдастықта тамыры 

терең тарихы бар ҧлт ретінде ҽлемдік қауымдастыққа танытқан аса зор саяси мҽнге ие 

болды. 

Ҧлттық идеологияда осылайша ғылыми жҽне саяси маңыз алған жетістіктер ендігі 

кезекте Елбасымыздың «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» жҽне «Ҧлы  Даланың  жеті 

қыры» мақалаларында белгіленген міндеттер арқылы ҧлт болып іске асыратын жҽне ел 

болып игілігін кҿретін қолданбалық сипат алып отыр деп білеміз.[3,10-б.]. 

Ҧлы даланың жеті қырының кез келгені – Қазақ елінің ҿміріндегі ерекше мҧра. 

Атқа міну мҽдениеті, ежелгі металл ҿндіру мен ҿңдеу технологиясы, ҿз жазуы мен 

мифологиясы бар озық мҽдениетті Қазақ елінің рухани байлығының айшықты белгісі – 

«аң стилі ҿнері», бҥкіл ҽлемді тамсандырған Дала ҿркениетінің жҽдігері – «Алтын адам» 

жауынгері, тҥркі ҽлемінің бесігі саналатын Алтайдан бастау алатын тҥркі тарихы, ҽлемдік 

экономиканың ҿркендеуіне септігін тигізген – Ҧлы Жібек жолы жҥйесі, Қазақ елінің 
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ҧлттық брендіне лайықты алма мен қызғалдақтар, еліміздің аумағында орын алған тарихи 

жайт қана емес, сонымен қатар ҽрбір қазақ ҥшін де аса қымбат қҧндылықтар. 

Мақаланың алғашқы тарауында атқа міну мҽдениеті жайлы айтылған. Желмен 

жарысқан жҥйрікті қолға ҥйрету арқылы ата-бабамыздың адамзат ҿркениетіне ҥлес 

қосқаны белгілі. «Ер қанаты - ат» деп білген алаш баласы ҽр сҿзінің астарын атпен 

сабақтайды. Жылқы мінезді жҧрттың ҽрбір белесін, тҧлғаның қалыптасу кезеңдерін 

жылқымен қатыстыра суреттеуі –бҧл мақаланың мҽні қаншалықты тереңде екендігін 

кҿреміз. 

Екінші тарауында, ҧлы даладағы ежелгі металлургияның қазақ жерінде пайда 

болып, ата-бабаларымыз металл ҿндіру ісін дамытып, қазба жҧмыстары барысында 

металл қорытатын пештер мен қолдан жасалған ҽшекей бҧйымдары жайлы сыр шертіледі. 

Ҥшінші тарауында, ҧлы даланы мекен еткен халықтың дҥниетанымы мен 

кҿзқарастарының қалыптасуы жҽне де олардың мҧрасының жарқын кҿрінісі, кҿркем 

болмысы мен рухани байлығының айшықты белгісі – «аң стилі ҿнері» екендігін кҿреміз. 

Тҿртінші тарауында, 1969 жылы Қазақстанның Есік қорғанынан табылған «Алтын 

адам» жайлы айтылған. Бҧл тарихи жҽдігерлер біздің ата-бабаларымыздың ҿз 

заманындағы ең озық жаңалықтарға тікелей қатысы бар екенін айғақтайды. Бҧл табылған 

тарихи жҽдігерлер Ҧлы даланың тарихтағы орнына тың кҿзқараспен қарауға мҥмкіндік 

береді. Бесінші тарауында, тҥркі ҽлемінің бесігі саналатын Алтай тауларында Тҥркі 

дҥниесі пайда болып, Ҧлы дала жерінде жаңа кезең басталғандығы жҿнінде айтылған. 

Тҥркі мемлекеттері ҧзақ уақыт бойы орта ғасырдағы Қазақстанның экономикалық, саяси 

жҽне мҽдени ҿмірінде ҿзінің ҿшпес ізін қалдырды. 

Алтыншы  тарауында, Еуразияның Шығысы мен Батысы, Солтҥстігі мен Оңтҥстігі 

арасын байланыстыратын сауда қарым-қатынасы Ҧлы Жібек жолына айналады. Сол 

кезеңдегі Ҧлы Жібек жолы экономиканы ҿркендетуге жҽне мҽдениетті дамытуға септігін 

тигізді. 

Соңғы тарауында, Қазақстан аумағында ҽлемдегі алма атаулының арғы атасы – 

Сиверс  алмасының жҽне ҿсімдіктер ҽлемінің жауhары саналатын Регель қызғалдағы 

ҿсетіндігі жайлы айтылған. Осындайҥлкен маңызы бар мақаланы біз кҿптен бері кҥткен 

болатынбыз. Біздің  Елбасымыздың бҥкіл еңбегі осы бірнеше жолда керемет кҿрініс 

тапқан.  

Тарих ғылымының тҽрбиелік функциясына Елбасымыз 

Н.Ҽ.Назарбаевтың«Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласында 

жаңа міндеттер жҥктелген болса, «Ҧлы Даланың жеті қыры» мақаласында тарих 

ғылымының тҽрбиелік функциясына қатысты атқарылатын нақты жҧмыстардың бағыты 

белгіленді. Отан тарихының ҽлемдік ҿркениетке қосқан ҥлесі – ол ҧлттық мақтаныш. Ал 

ҧлттық мақтаныш қай қоғамда да ҿз отанын сҥю, оны қорғау сияқты тҽрбиелік 

қҧндылықтарға ҿзек болатындығы белгілі [3]. 

Қазақстан Республикасы тҽуелсіздік жылдары халықаралық қауымдастықтың 

қҧрметті мҥшесіне айналды. Қазақстан Республикасының жҥргізіп отырған бейбітшілік 

жҽне келісім саясатын ескере отырып БҦҦ Бас Ассамблеясы Қазақстан Президентінің 

(2013-2022жж.) «Мҽдениеттерді жақындастырудың Халықаралық он жылдығы» деп 

жариялау ҧсынысынқабыл алды. Осы онжылдық аясында ЮНЕСКО қолдауындағы 

«Мҽдениеттерді жақындастыру орталығы» қҧрылды. 

Орталықтың басты қызметі – халықаралық аренада тҧрақты мҽдени даму 

саласындағы ауқымды мҽселелерді шешуде ғалымдар мен мамандардың мҽдениет аралық 

белсенді диалогын ҥйлестіру болып табылады. Бҧл Қазақстанның Тҧңғыш Президенті–

Елбасы Н.Ҽ.Назарбаевтың «Рухани жаңғыру» бағдарламасы мен «Ҧлы даланың жеті 

қыры» атты мақаласында айқын кҿрініс тапты. [4,5-б.]. Қорыта келе,  XX ғасырдың соңғы 

онжылдығында мҥмкін болған тҽуелсіз мемлекетімізді қайта қалпына келтіру сияқты аса 
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кҥрделі де қиын, маңызды да жауапты, тарихи да тағдырлы істің басында тҧрған 

Қазақстанның тҧңғыш Президенті Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев мемлекет қҧру 

барысында негізгі кезеңдері мен алғышарттарын ғылыми дҽйектілікпен кҿрсете 

білгендігін дҽлелдейді. Егер Германдар Гот тарихымен  ерекшеленсе, біз де ҿз 

ерекшеліктеріміздің бірегейлігін айтып, ҿзге елге оны таныта аламыз. Тарихымыздың 

терең қырлары мен сырларын кҿрсете аламыз. Бҧл еңбектің мҽні де осында! 
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Аннотация: В  статье анализируется статья Н.Назарбаева «Семь граней Великой 

степи». Авторы в статье анализируют о важности Великой степи и о том, что степь 

подарила миру коневодство и всадническую культуру.  

Изобретение способов получения металлов открыло новую историческую эпоху и 

навсегда изменило ход развития человечества. Так же о зверином стиле, то есть о 

высочайших производственных навыках наших предков, далее рассказывается о золотом 

человеке. Рассказывают об «исторической родине» яблок и тюльпанов. 

Важность и смысл статьи Назарбаева о великом будущем- народ, который помнит, 

ценит, гордится своей историей. 

Abstract:  The article analyzes the article ―Seven Facetsof the Great Steppe‖ by N. 

Nazarbayev. The authorsin the article analyze the importance ofthe Great Steppe and that the 

steppe gave the world horse breeding and equestrianculture. 

Theinv ention of methods for producing metalsopened a new histori calera and forever 

changed the cours eofhuman development. Also about the animalstyle, thatis, about the highest 

productionskills of our ancestors, the following describesthegoldenman. Theytalkaboutthe 

"historichomeland" ofapplesandtulips. 

The importance and meanin go fthearticle of Nazarbayevab out the great futureis a people 

whore member, appreciate, take prideint heir history. 

In fact, if you think about the history of the German, Italian or Indian people, the question 

of the relationship between the territory and the great achievements of these peoples during a 

thousand-year history quite rightly arises. Of course, Ancient Rome and modern Italy are not the 

same, but the Italians are justly proud of their roots. The ancient Goths and modern Germans are 

also not one and the same people, but they are all part of Germany's vast historical heritage. 

Ancient India with its rich polyethnic culture and the modern Indian people are naturally 

considered as one unique civilization, continuing its development in an uninterrupted stream of 

history.   
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Тҥйін: Бҧл мақалада модальдылық категориясы ҽр тҥрлі лексикалық, грамматикалық 

тҽсілдер арқылы беріледі. Модальдылықтың тілдегі кҿріністерін айқындайтын тҽсілдерге рай, жақ, 

шақ тҥрлері, сҿздердің сҿйлемдегі орын тҽртібі, кейбір шылау, модаль сҿздер, демеуліктер, сҿйлем 

типтері, интонация жатады. Модальдылық категориясы объективтік жҽне субъективтік деп 

бҿлінеді.  

Кілттік сӛздер: Ҽдістер, ҥрдіс, қолдану, мҽселе, қоғам, байланысты. 

  

          Модальдылық категориясы ҽр тҥрлі лексикалық, грамматикалық тҽсілдер арқылы 

беріледі. Модальдылықтың тілдегі кҿріністерін айқындайтын тҽсілдерге рай, жақ, шақ 

тҥрлері, сҿздердің сҿйлемдегі орын тҽртібі, кейбір шылау, модаль сҿздер, демеуліктер, 

сҿйлем типтері, интонация жатады. Модальдылық категориясы объективтік жҽне 

субъективтік деп бҿлінеді.  

Объективтік модальділік сҿйлемде предикативтілікпен ҿте тығыз бірлікте кҿрініп, сҿйлем 

мазмҧнының шындыққа (реальды-ирреальды) қатысын сҿйлеуші тарапынан жҥзеге 

асырады. Сҿйлеуші ҿз сҿзін объективтік шындыққа кҿзқарасы негізінде қҧрайды. 

Модальділіқ категориясы мен предикативтілік тығыз байланысты болғанымен, олардың 

ҿздеріне тҽн ҿзгешеліктері бар. Предикативтілік сҿйлемнің мағыналық топтарға бҿлінуіне 

ҽсер етпейді, ал модальдылық - сҿйлемнің типтік жағынан тҥрленуіне ҽсер ететін 

қҧбылыс. Объективтік модальдылықты білдіретін тҽсілдердің бірі — етістіктің рай 

категориясы. Рай категориясы синтетикалық жҽне аналитикалық формалар арқылы 

беріледі (барғайсың, барсам екен, барғым келеді).  

       Модальділіқ пен рай категориясы ҿзара байланысты болумен бірге ҿзіндік 

ерекшеліктері бар дербес категориялар деп танылады. Сҿйлемнің модальдылығы мен 

райдың модальдылығы бір емес. Сҿйлемнің модальдылығы айтылған пікірдің барлық 

жағына қатысты болса, райдың модальдылығы етістік баяндауышқа қатысты болады да, 

сҿйлемнің модальды болуына ҽсер етеді. Рай, шақ жҽне жақ формалары тығыз бірлікте 

келеді. Сҿйлемнің мазмҧны барлық уақытта жаққа қатысты іс-ҽрекетті шаққа байланысты 

кҿрсеткенде ғана ол объективтік шындыққа сай ретінде керінеді. Субъективтік 

модальдылық сҿйлеушінің сҿйлем мазмҧнына ҽр тҥрлі жеке кҿзқарасын білдіреді. 

Субъективті модальдылық жасайтын тҽсілдерге демеуліктер, модаль сҿздер жатады.  

Сҿз таптарының ішінде грамматикалық категорияға бай, кҥрделісі – етістік екені белгілі. 

Белгісіздік мағына тҥбір етістіктерде де кездеседі. Белгісіздік ҧғымы етсітіктің шақ 

формаларында (келер ме екен, барар еді), сипат категориясында, аналитикалық 

етістіктерде де кездеседі. Жалпы алғанда бҧл категория туралы мҽселе жеке зерттеуді 

қажет етеді. Тілдің сҿздік қорының баюы, молаюы тҥрлі тҽсілдер арқылы болса, солардың 

кҿне тҥріне семантикалық даму жатады. Семантикалық даму бойынша сҿз дыбыстық, 

морфемдік қҧрамын ҿзгертпей-ақ бірте-бірте ҿзіне жаңа мағыналарды қосып отырады. 

Соның нҽтижесінде тілде бір сҿз бірнеше лексикалық мағына білдіреді, тілдегі қызметі 

артады. Семантикалық даму арқылы сҿз саны кҿбеймегенімен, сҿздердің мағыналық 

мҥмкіндігі ҽлдеқайда ҿседі.  

         Тҥркі тілдерінде етістік семантикасы біршама зерттелген. Атап айтқанда, 

Э.Р.Тенишев (1961), Н.З.Гаджиева, А.А.Коклянова (1961), Б.И.Татаринцев  (1987), 



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

269 

 

 

И.К.Кучкартаев (1977), А.К.Алекперов (1980), А.А.Цалкаламананидзе (1973), М.Оразов 

(1983) т.б.  

Қазақ тілінде грамматикатанушы ғалымдар етістікке қатысты арнайы зерттеулер жҥргізіп, 

монографиялар жариялаған. Етістікті ҽрі сҿз табы ретінде, ҽрі мағыналық сипатын қоса 

талдаған зерттеулерден А.Қалыбаева (Хасенова), Ы.Е.Маманов, А.Ысқақов, Н.Оралбаева 

еңбектерін ерекше атаған жҿн.  

          А.Хасенова «Қазақ тілі грамматикасында» тҥбір етістік дейтін межеге сыйдыруға 

келетін сҿздерді іс-ҽрекет, амал, қалып процесінің динамикасын білдіруі жағынан 

қарастырып, оларды бірнеше лексика-семантикалық топтарға бҿлуге болатынын атап 

кҿрсетеді. Ҧйымдастыру, жорғала, мияула, шырылда сияқты туынды етістіктер де 

лексика-семантикалық топтардың қҧрамына енгізілген.  

         М.Оразов 1983 жылы «Семантика казахского глагола» тақырыбында жазылған 

докторлық диссертациясында етістіктің 12 лексика-семантикалық тобын кҿрсетеді. Ғалым 

етістіктерді мағыналық топтарға бҿлуде сҿйлесу етістіктерін семантикалық жағынан 

бҿлгенімен, морфологиялық белгілерін де негізге алып отырған.  

А.Ысқақов оқулығында етістіктер лексика-семантикалық топтарға жіктелгенімен, оларды 

бҿлудің ғылыми принциптері кҿрсетілмеген (1991).  

        Ы.Мамановтың етістіктерді басты ерекшеліктері жағынан бірнеше топқа бҿлуінде 

басқа ғалымдармен салыстырғанда алшақтықтар бар. Ғалым тҥбір етістіктерді 

семантикалық топтастырудағы ҧстанған принципі Г.А.Золотова, А.В.Бондарко, 

З.Ахметжанованың функционалды грамматика теориясына байланысты теорияларымен 

ҥйлесіп жатыр. Ҽсіресе, ғалымның «негізгі тҥбір етістіктерді семантикалық жақтан 

мағыналық топтарға жіктеуге келмейді, морфологиялық жҽне синтаксистік тҽсілдерінің 

белсенді қатысуының арқасында ғана тҥбір етістіктерді мағынасына қарай бҿлуге болады» 

деген тҧжырымы қазіргі функционалды семантиканың негізгі принципі. Ы.Маманов қазақ 

тілінде етістікті лексика-семантикалық топтарға жіктеп кҿрсеткен ғалымдардың бірі. 

Қазіргі кезде етістіктің жекелеген лексика-семантикалық тобы арнайы зерттелуде.  

       Етістік тҥбірі жҽне оның семантикалық, грамматикалық ҿзгеруі туралы. Етістік 

Н.Сауранбаев, І.Кеңесбаев, М.Балақаев, А.Ысқақов, Ғ.Мҧсабаевтардың авторлығымен 

жарыққа шыққан «Қазіргі қазақ тілі» оқулығында, сонымен қатар бҧл еңбектерге дейін 

жарық кҿрген Қ.Жҧбанов (1936), С.Аманжолов (1938), І.Кеңесбаев пен С.Жиенбаевтың 

«Грамматикаларында» (1942) етістік бҿлімі сабақты етістік пен салт етістік, болымды 

жҽне болымсыз етістік, етіс категориясы, рай, шақ, жақ категориялары, есімше мен 

кҿсемше формалары ҥзілмей берілумен бірге, кейбір толықтырулар мен лингвистикалық 

атаулар тиянақталып, ҿзгерістер енгізіліп отырса да, белгілі бір дҽстҥрлі жҥйе берік 

сақталып келеді деуге ҽбден болады.  

         Ы.Маманов қазақ тіліндегі етістік формаларын лексика-грамматикалық қызметтеріне 

қарай, ең алдымен, негізгі етістік жҽне функциялық етістік деп екіге бҿліп, одан кейін 

негізгі етістіктің ҿзін тҥбір етістіктер жҽне модификациялы етістіктерге ажыратып, тҥбір 

етістіктерге етістіктің лексикалық мағынасына ие болатын сҿздерді, модификациялы 

етістіктерге белгілі қосымшалар немесе кҿмекші етістіктер арқылы ҥстеме грамматикалық 

мағына білдіретін етістік формаларын жатқызады...  

        Қалып етістіктері. Тілімізде адамзаттың амал-ҽрекеті, табиғи кҥй жағдайлары тҧр, 

жатыр, жҥр, тҧр етістіктері арқылы беріледі. Олар тіл ғылымында қалып етістіктері деп 

аталатыны белгілі. Осы тҿрт етістіктің формаларындағы, функцияларындағы, 

семантикалық реңктеріндегі нҽзік айырмашылықтарды, бҽріне ортақ бірыңғай 

ерекшеліктерді қазақ тіл білімінде Қ.Жҧбанов, А.Байтҧрсынов, Н.Т.Сауранбаев, 

С.Аманжолов, Ы.Маманов, А.Ысқақов, С.Исаев, М.Оразов, Т.Қордабаев, Н.Оралбаева, 

З.Оспанова т.б. белгілі ғалымдар ҿз еңбектерінде кҿрсетіп, айтып кеткен. Сондықтан біз 
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қарастырып отырған тақырып бҧрын соңды айтылмай, зерттелмей келген тың мҽселе 

емес, оның негізгі белгілері, ерекшеліктері анықталған.  

Функционалды грамматикада қимылдың ҿту сипаты немесе амалдың ҿту сипаты 

деп аталып жҥрген ҧғым «аспектуалность» терминімен аталады. Қалып етістіктері осы 

аспектуалдылық мағынаны білдіруде маңызды рҿл атқарады. Олар осы функционалды 

семантиканы беретін бірден бір тілдік қҧрал болып табылады. Қалып етістіктерінң 

фунуционалды-семантикалық ҿріс жасаудағы қызметі функционалды грамматика 

мамандарының зерттеулерінде айтылып жҥр.  

Бҧл айтылғандардан қалып етістіктері тек қана аспектуалды семантика ғана 

жасайды деуге болмайды. Ол басқа да функционалды-семантикалық ҿрістерді жасауға 

қатынасады. Айталық, олар қимылдың ҿту сипатын білдіруден бҧрын , ең алдымен, 

шақтық мағынаны білдіреді. Дҽстҥрлі грамматика тҧрғысынан олардың қҧрылымдық 

функциясы нақ осы шақты білдіру делініп, нақ осы шақты білдіретін тілдік қҧрал, соның 

кҿрсеткіші ретінде қаралып жҥр. Алайда бҧл оларға берілген біржақты ғана пікір. Ҿйткені 

шақ тілдік жҥйеде жҽне сҿйлеуде екі бағытта қызмет етеді. Аталған етістіктер тілдік 

жҧйеде шақ кҿрсеткіші болса, сҿйлеуде, екі бағытта қызмет етеді. Аталған етістіктер 

тілдік жҥйеде шақ кҿрсеткіші болса, сҿйлеуде, яғни сҿйлеу бірлігі – мҧны зерттейтін сала 

функционалды грамматика тҧрғысынан одан кең тҥрде қарастырылады. Ол тек қана нақ 

осы шақтық мағынаны ғана білідрмейді, сонымен қатар шақтық мағынаның басқа да 

реңктерін беруге қызмет етеді. Сҿйлеудегі шақтық мағына функционалды грамматика 

тҧрғысынан «темпоральность» деген терминмен аталады. Темпоралдылық функционалды-

семантикалық ҿрісін жасауда қалып етістіктерінң ҿзіндік орны, тиесілі қызметі бар. Олар 

темпоралдылық категориясының мағыналық қырларын білдретін тілдік қҧрал болып 

табылады. Демек қалып етістіктері Ы.Маманов кҿрсеткендей бір ғана категорияның тілдік 

кҿрсеткіші емес, ол аспектуалды, темпоралды, сондай-ақ басқа да қызметтерде 

жҧмсалады.  

        Болымсыздық мағына жҽне оның берілу жолдары туралы қысқаша мағлҧмат тҥркі 

тілдерінің грамматикаларында етістік бҿлімінде, сын есім мен есімдікте, модаль сҿздерде, 

синтаксисте «бар», «жоқ» сҿздерінің қолданылуына қатысты болымсыз сҿйлемдерге 

қатысты берілген.  

Профессор С.А.Аманжолов қазақ тіл білімінде бірінші рет сҿйлемнің болымсыз 

тҥрін атайды... М.Балақаев, Т.Қордабаев авторлығымен шыққан «Қазіргі қазақ тілі» 

(синтаксис) еңбегінде (1966) хабарлы, сҧраулы, лепті сҿйлемдерге ортақ болатын 

сҿйлемнің тҥрі болымды, болымсыз деп бҿлініп, болымсыз сҿйлемнің жасалу жолы, оның 

негізінен баяндауыш формасына қатысты екені кҿрсетіледі. Т.Ҽбдіғалиева «Қазақ 

тіліндегі болымсыздық мағына жҽне оның берілу жолдары» атты мақаласында (1975) 

етістіктің болымсыздық тҥрі туралы Ы.Маманов еңбектерінде толығырақ мҽлімет 

берілгендігін атап кҿрсетеді.  

Темпоралдылық – функционалды-семантикалық категория. Ол белгілі бір 

категориялық жағдаяттарда сҿйлеу актісінде функционалды-семантикалық ҿрістерден 

кҿрінеді. Яғни функционалды-семантикалық категория мен функционалды-семантикалық 

ҿріс бір нҽрсенің екі жағы сияқты, бірі – потенциалдық жағы, екіншісі – соның сҿйлеу 

актісіндегі берілуі (реализациясы), олар ҿздерінің сҿйлемдегі атқаратын қызметімен 

байланысты. А.В.Бондарко осы екі ҧғымды потенциалдық жҽне нҽтижелік  аспектілерімен 

байланысты қарастырады. Семантикалық функциялардың актуалдануының бірнеше 

жолдары бар. 

 Олар: 1) таза грамматикалық тҽсіл арқылы; 2) лексикалық қҧралдар немесе 

сҿзжасамдық қҧралдар арқылы; 3) грамматикалық жҽне грамматикалық емес тілдік 

қҧралдардың кешені арқылы. Осы аталғандарға қоса семантикалық функциялар 4) 
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морфологиялық ктегориялардың ҿз қызметінен ауытқып, жанама қызмет атқаруы арқылы 

да жҥзеге асады.  

Рай категориясы мен модальділік категориясының қатыстылығы, жоғарыда айтылғандай, 

В.В.Виноградовтың есімімен тығыз байланысты. Модальділік мағыналар функционалды 

грамматикада модаль сҿздер, модаль мағынасындағы сҿз тіркестері (қыстырма сҿздер), 

етістіктер, предикативтілік, модаль мҽнді есімдер, интонация, рай тҥрлері арқылы 

беріледі. Қазіргі функционалды грамматика тҧрғысынан қарасақ, кҿсемшенің «кейіпті» 

деп аталатын қосалқы қызметін аспектуалдылық, модальдылық, темпоралдылық (раймен 

байланысты) категорияларынан кездестіруге болады. Мысалы, аспектуалдылық 

категориясында кҿсемшенің аналитикалық етістік қҧрамында амалдың ҿту сипатын 

ҽртҥрлі қарқынмен, ҽртҥрлі фазада (басталу, жҥріп жату, аяқталу) беретіні айтылады. 

Сондай-ақ модальдық мағынадағы етістіктердің де жасалуына кҿсемшенің қатысы сҿз 

болады.  
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Аннотация: Модальность - это функционально-семантическая категория, выражающая 

разные виды отношения высказывания к действительности, а также отношение говорящего к 

содержанию высказывания. Модальность может иметь значение утверждения,  приказания, 

пожелания и др. и выражается специальными формами наклонений, интонаций, модальными 

словами (например, «возможно», «необходимо», «должен»).  

Модальность может иметь значение утверждения, приказания, пожелания, допущения, 

достоверности, ирреальности и другие. - значение реальности - ирреальности: реальность 

обозначается синтаксическим индикативом (настоящее, прошедшее, будущее время); 

ирреальность - ирреальными наклонениями (сослагательное, условное, желательное, 

побудительное);- субъективно-модальное значение - отношение говорящего к сообщаемому; - в 

сферу модальности включаются слова (глаголы, краткие прилагательные, предикативы), которые 

своими лексическими значениями выражают возможность, желание, долженствование; 

Abstract:The subjective modality is studied at the level of syntax of the Kazakh language; its 

main features are studied. Grammatical indices of subjective modality, manifestation of subjective and 

objective modality are determined; The regularity of the modality on the contextual level is revealed 

Varied values of modality are inherent in narrative (affirmative, negative), interrogative, motivating, 

exclamatory sentences. Modal values are included in the semantic content of many significant words 

related to different parts of speech. Such words express the modality lexically. These words of different 

parts of speech unite in one lexical-semantic group a general type of lexical meaning - the designation of 

modality. At the same time, these words are grammatically heterogeneous, each of them has all the 

grammatical features of its part of speech. Against the background of such words stand out the so-called 

modal words, isolated in an independent part of speech. They are combined on the basis of a common 

lexical meaning and grammatical properties and functions. As is known, the study of modality in 

linguistics has a long tradition. 
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ҼОЖ: 811.514 

 

Бердибеков С.О., Жаманқараева Ғ.С., Қозыбақова С.А. 

аға оқытушы, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

аға оқытушы, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

аға оқытушы, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

ҚАЗАҚСТАНҒА МЕРИТОКРАТИЯНЫҢ ҚАЖЕТТІЛІГІ МЕН ОНЫ ДАМЫТУ 

МӘСЕЛЕСІ 

 

Тҥйін: Бҧл мақалада меритократия ҧғымының анықтамасы берілген, бҧл 

тҧжырымдаманың пайда болуы мен дамуы туралы баяндалады. Қазіргі жағдайда 

Қазақстандағы меритократия қағидаттарын енгізу проблемалары кҿтерілді; Бҧл ҽділетті 

қоғамды қҧру қҧралы ретінде меритократияның заңдарының тиімділігін қарастырады. 

 

Кілттік сӛздер: меритократия, қоғамның ҽлеуметтік қҧрылымы, ҽлеуметтік 

ҧтқырлық, тік қозғалыс, ҽлеуметтік іріктеу, теңсіздік, мҥмкіндіктер. 

 

      «Меритократия» ҧғымын алғаш 1950 жылдары ҽлеуметтанушы Майкл Янг енгізді. 

Янгтың 1958 жылы жарияланған «Гҥлденген Меритократия 1807-2033» футуристикалық 

ҽңгімесі Ҧлыбританияның ҽлеуметтік тарихын дҽлелдейді. Меритократия, Янг бойынша, 

бҧл теңдердің қоғамы,қоғамдағы ҽлеуметтік мҽртебесі мен беделі оның таланты мен 

ақылына байланысты, ал ҽлеуметтік игіліктері лайықтылардан іріктелген лайықты болып 

табылады. 

Қазақстандағы меритократия туралы жазбас бҧрын, меритократияның негізі болып 

табылатындығын жҽне оны қаншалықты қызықтыратынын тҥсіну қажет. 

Меритократия менеджменттің қағидасы, оған сҽйкес, ҽлеуметтік жағдайы мен қаржы 

жағдайына қарамастан, ең қабілетті адамдар кҿшбасшылық ҧстанымдарға ие болуы керек. 

Меритократия дҥниеде барған сайын кең таралып келеді, ҿйткені адам шектеулерсіз 

шектеулерден босатылған, дҽстҥрлер мен предрассудкалардан, шектеусіз білімге ҧмтылуға 

ҧмтылған, сондай-ақ рационализм жҽне прогресске ҧмтылу - тҧрақты даму мен прогрессті 

қамтамасыз ете алады. 

Ақылдың ҥстемдігі, прогресті дамыту, негізгі қҧндылықтар шеңберінде адамның 

басты қадір-қасиетін - оның алға қарай жалпы қозғалысына ҥлес қосуға қабілеттілігін 

айқындайды. Бҧл салым ең ҥлкен болады, тек егер ҽрбір бизнес ең қабілетті болса, оның 

жҧмысына қолайлы болады. Меритократия ҧғымы ең қабілетті болуы ҥшін ҿнімділік жҽне 

тиімділік ҧғымымен тығыз байланысты. Осылайша, ең жоғарғы ҿнімділікті қамтамасыз 

ету, ҽр адамның еңбегінің ең жоғары тиімділігі, ең жоғары жылдамдықтың негізін 

қалайды. 

Бҧл жерде меритократияны ҽйгілі ҽлеуметтік қҧрылым ретінде танымал анықтау кҿздері 

жатыр деп болжауға болады. Ең ҥлкен ҿнімділікке, тиімділігіне, ең ҥлкен ҿсуіне қол 

жеткізе алатын адамдар ғана жҽне ҽлеуметтік иерархияның жоғарғы жағында болуы керек. 

Тек ең қабілетті адамдар басқаруы керек, ҿйткені олар ҿзгелерді прогреске қарай тартуға 

қабілетті. 

Жоғарыда айтылғандарды негізге ала отырып, меритократия кез-келген лауазымға 

ҥміткерлерді іріктеудің идеалды қағидасы деп айтуға болады. Мысалы, Силикон 

алқабында дерлік барлық компаниялар меритократияны уағыздады.  

Бірақ компания деңгейінде меритократияны енгізу жҽне ел деңгейінде 

меритократияны енгізу ҽртҥрлі қиындықтарға тап болатын екі тҥрлі міндет. Сонымен бірге 

егер ел меритократия қағидаттарына толығымен ауысса, ол даму мен ҿркендеуді 
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қамтамасыз етеді. Шындығында, бҧл ел жҧмыс ҥшін ғана емес, ҿмір ҥшін де керемет бола 

алады. 

Барлық идеализмге жҽне айқын жеңілдіктерге қарамастан, Сингапур тек бҥкіл елде бҧл 

принципті жҥзеге асыра алды. 

Шын мҽнінде, меритократияны енгізу ҿте ҧзын ҽрі ауқымды процесс болып 

табылады. Бірақ Қазақстан бҧл бағытта жҥйелі жҽне дҽйекті тҥрде жҥріп жатқанын атап 

ҿту керек. 

Осылайша, «Мемлекеттік қызмет туралы» Заңның басым бағыттарының бірі, сондай-ақ 

оған енгізілетін ҿзгерістер мен толықтырулар кадрларды іріктеу мен ілгерілетуде 

меритократия принципін кҥшейту болып табылады. 

Қорыта айтқанда, мемлекеттік қызметте меритократия принциптерін енгізу - бҧл 

дҧрыс қадам бҧл Қазақстанның басқару қабілетін нығайтумен қатар, барлық 

демократиялық қҧндылықтарға да жауап береді. 

Меритократия қағидатын сақтау ең лайықты кадрларды іріктеуді қамтамасыз етеді, 

сондай-ақ олардың кҽсіби жҽне мансаптық жетістіктерін қаржы немесе «қосылулар» емес, 

жеке еңбегін мойындау негізінде жҥзеге асырады. 

Бҧған қоса, осы принципті енгізу мемлекеттік қызметшілердің ҿз жҧмысын объективті 

бағалауға жҽне мемлекеттік қызметке лайықты болуына, сондай-ақ мемлекеттік 

аппараттың сенімін қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді. 
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Аннотация: В данной статье дается определение понятия меритократии, показано 

история зарождения и развития этого понятия. 

Поднимаются проблемы реализации принципов меритократии в Казахстане в 

современных условиях; рассматривается эффективность действия законов меритократии 

как средства создания справедливого общества. 

 Abstact: This article provides a definition of the concept of meritocracy, shows the history of 

the origin and development of this concept. The problems of the implementation of the principles 

of meritocracy in Kazakhstan in modern conditions are raised; It considers the effectiveness of 

the laws of meritocracy as a means of creating a just society. 
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 СТУДЕНТТЕРДІҢ КОГНИТИВТІ-ӘРЕКЕТТІК СТИЛІ МЕН 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ ҚАБІЛЕТІ АРАСЫНДАҒЫ ӚЗАРА БАЙЛАНЫСТЫ 

ЗЕРТТЕУ 

 

Тҥйін: Бҧл мақалада когнитивті-ҽрекеттік стиль қҧрылымы жҽне оның 

шығармашылық қабілетпен ҿзара байланысы қарастырылады. Қазіргі заман студенттерінің 

когнитивті ҽрекеттік стилі мен шығармашылық қабілеті арасындағы ҿзара байланысты 

зерттеу нҽтижелері берілген. 

Кілттік сӛздер: когнитивті стиль, когнитивті-ҽрекеттік стиль, қабілет, 

шығармашылық қабілет, шығармашылық, креативтілік, корреляциялық байланыс. 

 

Кҥнделікті ауызекі сҿзде «қабілет» деген атауды жиі қолданамыз. Мысалы, мектепте, 

университетте білім алушыларға тҥрлі қоғамдық жҥмыстар жҥктелгенде олардың 

кейбіреулерінің ҧйымдастырушылық, екіншісінің - музыкалық, ҥшіншісінің – сурет салуға 

қабілетіне ерекше мҽн беріледі. Бҧл мысал ҽр адамның ҽрекеттің бір тҥріне бейімділігін, 

кҿрсететін дара ерекшелігі болатынын байқатады. Мҥндай ерекшеліктер іс-ҽрекетті 

орындау ҥстінде, ҽсіресе, оның нҽтижесінен жақсы кҿрініп отырады. Қандай да болмасын 

қабілеті жоқ адам болмайды. Ол біреуде кҥшті, біреуде шамалы болып келуі мҥмкін. 

Тҽжірибе мен парасат адамдардың қабілет саласында тең емес екенін дҽлелдейді. 

Қабілеттіліктің ҿлшемі - белгілі бір істің нҽтижелі болып орыңдалуында. Қабілет адамның 

іс-ҽрекетінің белгілі бір тҥріне жарамдылығын жақсы кҿрсете алады. Белгілі бір істі ҥздік 

орындауға мҥмкіндік беретін адамның ҽр тҥрлі жеке қасиеттерінің қиысып келуін, яғни 

адам қасиеттерінің синтезін қабілет деп атайды. Қабілеттің дамуы оны қажет ететін 

қызмет саласында жҽне ҽрекетке ҥйрену ҥстінде кҿрініп отырады. Қабілеттің ойдағыдай 

дамуы адамда тиісті білім жҥйесінің, икеміділік пен дағдының болуына байланысты 

болады [1].  

Шығармашылық қабілеттер де басқа қабілеттер сияқты психофизиологиялық 

нышандармен, яғни адамның жҥйке жҥйесінің ерекшеліктерімен: оң жақ ҥлкен ми 

сыңарының белсенділігімен, жҥйке жҥйе процестерінің жоғары жылдамдығымен, қозу 

жҽне тежелу процестерінің тҧрақтылығы жҽне кҥшімен байланысты болып келеді.  

Бірақ олардың барлығы тума қасиет немесе ерекше бір дарын болып табылмайды. 

Шығармашылықтың негізінде адамның дамуы мен белсенді, қажырлы еңбегі жатыр. 

ХХ ғасырдың басында шығармашылықтың З.Фрейд негізін салған 

психоаналитикалық теориясы пайда болды. Шығармашылық қабілеттер Эго 

қҧрылымындағы жеке тума сипаттамалар ретінде қарастырылады. Шығармашылықтың 

маңызды қайнар кҿзі тҥрсана болып табылады. Гештальпсихологияның негізін 

салушылардың бірі М.Вертгеймер шығармашылықты жағдайға сҽйкес болуы ҥшін сол 

уақыттағы гештальттың бҧзылуы ретінде сипаттайды. Шығармашылық қабілеттерді олар 

тепе-теңдікті бағытталған тҧлғаның психологяилық ерекшеліктері деп тҥсінеді [2]. 

Жеке тҧлғалық психологияның негізін салушы А.Адлердің пайымдауынша, ҽр адам 

ҿз ҿмірін реттеп отыратын шығармашылық кҥшке ие. Барлық адами мҽдениет – тҧлғаның 

кемелденбегенін ҿтеу тҽсілі. Ал, Э.Фромм шығармашылық қабілеттерді ҽр адамда тыныш 

жатқан тума кҥшті қабілет ретінде қарастырады. Л.Терстоун шығармашылық қабілеттерді 

дамыту ҥшін темпераменттің ерекшелігі, тез меңгеру қабілеті мен идеяларды ойлап табуы 

ҽсер етеді. Шығармашылық шешімер босаңсу кезінде немесе ойын бір жерге 
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шоғырландырғанда келеді. Когнитивті психологияның ҿкілі С.Герберттің ойынша,  

шығармашылық қабілеттер ешқандай бірегейлікке ие емес  жҽне басқа таным 

процестерінен ерекшеленбейді [3]. Дж.Гилфорд креативтілікті ҽмбебап танымдық 

шығармашылық қабілет деп есептейді. Стандарт шеңберінен шығып, мҽселе шешімінің 

бірнеше нҧсқасын іздеуге бағытталған дивергентті ойлау креативтіліктің негізі болып 

табылады. Э.Торренс шығармашылық қабілеттерді мҽселе шешімімен ҿзіне жаңа 

ассоциацияларды біріктіретін болжаммен байланысты жоғары ойлау процесі деп 

тҥсіндіреді. Гуманистік психология ҿкілдері шығармашылық қабілеттер барлығымызға тҽн 

деп есептейді. Шығармашылық қабілеттер «ҿзін-ҿзі жаңғырту» ҧғымымен ҧқсас. Олар 

ҽрекет еткенде кҿрініс табады. А.Маслоудың ойынша, ҿзін-ҿзі жаңғырту жҽне ҿзін-ҿзі 

танытуға қажеттілік шығармашылықтың негізгі кҿзі болып табылады. Ал, К.Роджерстің 

ойынша, шығармашылық қабілеттер «идеалды Менге» жетуге бағытталған. Ф.Баррон 

шығармашылықты адам дамуындағы жалпы қажетті шарт ретінде қарастырады. 

Шығармашылық – ҿмірдегі ҿзгерістерге бейімделе алу қабілеті, жаңаны қҧруға деген 

қабілеттілік [4]. 

XIX–XX ғғ. шығармашылық психологиясы деген жеке бағыт қалыптасты. 

Б.Г.Ананьев шығармашылықты адамның «субъективті қасиеттерінің жоғары 

интеграциясы» деп атайды. Жалпы қабілеттерді дамыту қандай да бір ҽрекетке 

қабілеттілікті дамытады. А.Н.Леонтьевтің кҿзқарасы бойынша, шығармашылық 

қабілеттер – шығармашылықтың қандай да бір тҥрі ҥшін қажет білім, білік, дағдыны 

меңгеру нҽтижесі. А.Г.Маклаковтың кҿзқарасы бойынша, шығармашылық қабілеттер – 

шығармашылықта жетістікке жетуге бағытталған арнайы қабілеттер [5]. 

А.Н. Лук шығармашылық қабілетке анықтама берерде ойлау тҽсілдеріне, қабылдау, 

ес жҽне мотивация ерекшеліктеріне назар аударады. Шығармашылық қабілеттер 

барлығына тҽн, алайда оның дамуы жеке тҧлғалық ерекшеліктер мен ортаға байланысты. 

А.М. Матюшкин шығармашылық қабілеті дамыған балаларда жоғары танымдық 

мотивация мен зерттеу белсенділігі болатынын айтады. С.Медник шығармашылыққа деген 

қабілеттілікті стереотиптерден арылу қабілеті жҽне ассоциациялардың санын арттыра алу 

қабілетімен сипаттады. Зерттеуші шығармашылық процесті конвергентті жҽне дивергентті 

қҧрамдастардың жиынтығы ретінде қарастырады. М.А.Холодная ойынша креативтілік те 

дивергентті қабілеттер қатарына жатады [6].В.Н. Дружинин шығармашылықты тҧлға 

белсенділігі деп тҥсіндіреді. Осындай белсенділікке қабілеттілік креативтілік болып 

табылады. Жеке тҧлғалық ерекшеліктер жағдайға қарай (шығармашылық) немесе 

бейімделген (шығармашылық емес) белсенділіктердің басым болуына алып келеді. 

Осыған байланысты шығармашыл жҽне шығармашыл емес деп бҿлуге болады [4]. 

Д.Б.Богоявленскаяның пайымдауынша, шығармашылық бейімделмеген белсенділік болып 

табылады, ал шығармашылықтың кҿрсеткіші болып жалпы ақыл-ой қабілеті мен зерттеу 

жҧмысына деген мотивацияның жоғары деңгейінен тҧратын зияткерлік белсенділік 

есептеледі [7]. С.В.Максимова «шығармашылықтағы бейімделмеген жҽне бейімделген 

кҿріністердің дуальділігі» концепциясын ҧсынды. Концепция бойынша, шығармашылық 

процесінде белсенділіктің екі тҥрі ерекшеленеді: жаңа идеялардың туындауына қажет 

болатын бейімделмеген белсенділік  жҽне оны ҿмірде жҥзеге асыруда қажет болатын 

бейімделген белсенділік.  Бейімделмеген белсенділік кезеңінде мақсаттар қойылады, 

болжамдар мен идеялар туындайды; дивергентті жҽне бейнелі ойлау, интуиция іске 

қосылады, оң жақ жарты шар белсенді жҧмы жасай бастайды. Бейімделген бесенділік 

кезінде бейне, идея, мҽселе шешімі тҥрлене бастайды, шығармашылықтың ҿнімі пайда 

болады; конвергентті ойлау, логика, вербалды интеллект іске қосылады, сол жақ жарты 

шар белсенді жҧмыс істей бастайды [8]. 

Жоғары берілген анықтамаларды қорытындылай отырып, шығармашылық 

қабілеттерге анықтама берсек. Шығармашылық қабілеттер – тҧлғаның жеке тҧлғалық-
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психофизиологиялық ерекшеліктері мен іс-ҽрекетті (жаңа мҽселелерді, тапсырмаларды 

шешу процесі) сҽтті орындауға немесе жаңа ҿнімнің (идея, зат, ҿнер туындысы, т.б.) 

субъективті-объективті пайда болуына алып баратын индивид ҥшін жаңа процесте 

туындайтын жаңа сапалы кҥйлердің (ойлаудағы, қабылдаудағы, ҿмір сҥру тҽжірибесінде, 

мотивациядағы ҿзгерістер) жиынтығы.  

Біз креативтілікті индивидтің ҿмір сҥру тҽжірибесіне ҽсер ететін, ҽдеттегідей емес 

шешімдер қабылдаумен, зерттеу ҽрекетіне, ҿзін-ҿзі дамытуға деген қызығушылықпен 

сипатталатын жҽне жаңа идея, ҿнім қҧруға мҥмкіндік беретін психиканың  сапалы ҿзгерісі 

ретінде қарастырамыз. Шығармашылық қабілеттерді дамыту креативтіліктің пайда 

болуына, шығармашылық ҽрекетке деген жоғары мотивациямен тҧлғаның тҧрақты 

қасиетінің пайда болуына алып келеді.  Шығармашылық қабілеттер кез келген индивидке 

тҽн, олар ҽрекет барысында пайда болады жҽне туындайды. Шығармашылық 

қабілеттердің дамуында ҽлеуметтік, тҽрбие-білім ортасы маңызды рҿл атқарады. 

Енді когнитивті-ҽрекеттік стиль ҧғымына тереңірек тоқталсақ,«когнитивті стиль» 

ҧғымын алғаш рет А. Адлер тҥрлі зерттеу стратегияларын қолдануды анықтайтын таным 

ҥрдістерінің тҧрақты ерекшеліктерін кҿрсететін тҧлғалық сипаттамаларды анықтау ҥшін 

қолданды. Оның жеке психологиясы шеңберінде тҧлғаның ҿмірлік жолының, 

қҧрылымдалған қойылымының жҽне мақсатқа жетуінің ерекшеліктері ретінде 

тҥсіндірілді. 

Г. Олпорт когнитивтік стильді қҧралдық мағынада, яғни мақсатқа жетуге арналған 

тҽсілдер мен қҧралдар ретінде  тҧлғалық интегралды жҥйесінің қҧрылымын сипаттау ҥшін 

қолданды. Кейінірек бҧл мҽселемен К. Стаднер, Г. Уиткин жҽне т.б. ғалымдар айналысты 

[2]. 

Соңғы уақытта ғылымда «когнитивті-ҽрекеттік стиль» ҧғымы пайда болды. Бҧл ҧғым 

«когнитивті стиль» тҥсінігіне қарағанда тҧлғаның жеке сипаттамасын тереңірек 

қарастырады, яғни қабылдау, ойлау, қарым-қатынастың когнитивті тҽсілдерін анықтайды. 

Егер стильдің тҥрлі психологиялық қҧбылыстарда (қабылдау, есте сақтау, ойлау, іс-ҽрекет, 

қарым-қатынас, т.б.)  байқалатынын есепке алсақ, онда когнитивті-ҽрекеттік стильді 

қызмет кҿрсету нҽтижесі ҽдеттегі ҽрекеттер болып табылатын когнитивтік талдаудың ҽдіс-

тҽсілдерінің жҥйесі ретінде қарастыруға болады  [3].  

Қазіргі уақытта психолог Л. Ребекканың ҿз ҽдістемесінде кҿрсеткен когнитивті-

ҽрекеттік стильдің мына қҧрылымы жиі қолданылуда: 

- Ақпаратты қабылдау: визуал-аудиал-кинестетик; 

- Қоршаған ортамен қарым-қатынас: экстраверт-интроверт; 

- Ҿзінің жеке тҧлғалық қабілеттеріне қатынас: интуитивтік-логикалық; 

- Жҧмыс істеудегі тҽсілі: қатаң реттелген-реттелмеген; 

- Идеяларды пайдалану: аналитик-синтезатор. 

Ақпаратты қабылдау тҥрлері бойынша негізгі бес арна ажыратылады: кҿру, есту, 

тактилді, дҽм сезу, иіс сезу. Сенсорлық жҥйенің негізгі тҥрінің саны кҿп мҽліметте ҥш, ал 

соңғы мҽліметтерде тҿртеу деп жазылған. Олар: визуалды жҥйеде ҿңдеу ҥшін кҿру жҥйесі 

басым қолданылады. Аудиалды жҥйеде ақпарат дыбыс, мелодия, олардың тоны, дауысы, 

тембрі арқылы ҿңделеді жҽне осы арнаның қолданылуы басым болып табылады. 

Кинестетикалық жҥйеде жанасу, дҽм, иіс, температура сияқты сезімтал ақпаратына жҥгіну 

алға шығады. Дигиталдық ішкі жҥйеде адам ақпаратқа талдау жасау арқылы ҿңдейді.  

Осы жҥйелердің  біреуі басым болса, басқалары ҽлсіз болады деп ойлауға болмайды. 

Жҥйеде бір арна басқаларға қарағанда жетекші болып келеді. Дҽл сол жетекші жҥйе ойлау 

процесін белсендіреді, ес, қиял сияқты менталды процесстерге негізгі себеп болып 

табылады [4]. 

Қоршаған ортамен қарым-қатынасты сипаттауға байланысты Карл Густав Юнг 

экстраверсия мен интроверсияны – физиологиялық тҥсіндірмесі бар тума қасиеттер деп 
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анықтайды. Қазіргі ғылым оның интуитивті болжамдарының дҧрыстығына кҿз жеткізді. 

Ол егер керек болған жағдайда адамдар интроверттен экстровертке дейінгі континуум 

бойынша ҽрекеттеніп, ҽлемге бейімделе алатынын айтты. Юнгтің ойынша, континуумның 

кез келген нҥктесі адам ҥшін қалыпты жағдай. Алайда, ҽрдайым бір бағыт басқасына 

қарағанда кҥштірек болып келеді. Юнг егер адам ҿзінің бейімделген ортасынан 

(экстраверт немесе интроверт) тыс ҽрекет етсе, онда қосымша энергиясын жоғалтады, ал 

жаңасы қайтадан пайда болмайтынын айтады. Бірақ егер энергияны жинақтауды ҥйренсе, 

осылай қор жинап, қабілеттеріне сҽйкестігі тҿмен, бейімделмеген ортада тиімді 

пайдалануға болады [5].  

Ҿзінің жеке тҧлғалық қабілеттеріне қатынасты логикалық тҧрғыда ойлайтын 

адамдар ҥшін ақпарат ҿте маңызды. Кез келген қарым-қатынас ол ҥшін ең алдымен 

ақпарат алмасу болып табылады. Факт туралы, нақты мҽліметтер туралы айтады. Олар 

келісімшарт бойынша, заң бойынша ҽрекет етеді. Ал интуитивті ойлайтын адамдар ҥшін 

кҥш-қуат маңызды. Олар ҥшін қарым-қатынас энергиямен алмасу ретінде қарастырылады. 

Ҽңгімелесуші қалай айтып жатқанын бақылайды, негізгіге аз кҿңіл аударады. Адамдар 

арасындағы ҿзара қарым-қатынас саласында білікті жҽне интуициясымен басшылыққа 

алып ҽрекет етеді [6].  

Жҧмыс істеу тҽсілі бойынша қатаң реттелген жҧмыс тҽртібін қалайтын адамның іс-

ҽрекет барысында оқу ҥдерісіне бағытталғанын, еңбегін бір тапсырмадан келесісіне 

аяқталғанына дейін жоспарлайтынын байқауға болады. Ал керісінше, қатаң реттелмеген 

жҧмыс тҽртібін қалайтын адамды жаңаны, қызықты ақпаратты танып білу 

қанағаттандырады. Қалыпты ережелер немесе уақыттың шектелуі  оларға ыңғайлы 

болмайды. 

Идеяларды пайдалану жағынан синтезатор – жеке бҿлімдердегі жалпы 

заңдылықтарды, ал тҧтастай жҥйеде оның қҧраушы элементтерін табуға қабілетті адам; 

қарама-қайшылықты жақсы байқайды. Ол тҥрлі іс-шара мен процестерді қиялдауды 

немесе ҥлгілеуді ҧнатады, жиі нақты жағдайдан ауытқиды, бірақ есесіне осыған дейін 

ешкім ойламаған нҽрсені  шығаруы мҥмкін. Ал, аналитик – жҥйелі тҥрде фактіні 

талдайтын жҽне мҽселені шешудің логикалық тҽсілдерін іздейтін адам. Алдымен ол 

ақпараттарды жинайды, сосын талдайды жҽне қорытынды жасайды. Барлығына ҿте 

мҧқият назар аударады, ҧқыпты, тҽртіпті. Жиі жаңылысатын жҽне мазасыз адамдарды 

ҧнатпайды [7].   

Студенттердің когнитивті-ҽрекеттік стилі Л.Ребекканың «Когнитивті-ҽрекеттік 

стильді анықтау» ҽдістемесі арқылы, шығармашылық қабілеттері Е.Е.Туниктің «Тҧлғалық 

шығармашылықты диагностикалау» жҽне Э.Торренстің шығармашылық тесті арқылы 

зерттелінді. 

Л.Ребекканың «Когнитивті-ҽрекеттік стильді анықтау» ҽдістемесі бойынша 

ақпаратты қабылдау, қоршаған ортамен қарым-қатынас, ҿзінің жеке тҧлғалық 

қабілеттеріне қатынас, жҧмысты орындау тҽсілі, идеяларды пайдалану шкалалары 

анықталады. 

Е.Е.Туниктің «Тҧлғалық шығармашылықты диагностикалау» ҽдістемесі тҧлғаны 

шығармашылық жағынан 4 ерекшелігін анықтауға мҥмкіндік береді. Олар: қызығушылық; 

қиял; кҥрделілік жҽне тҽуекел етуге бейімділік. 

Э.Торренстің шығармашылық тесті арқылы шапшаңдық, бірегейлік, абстрактылы 

атау, тҧйықталуға қарсы тҧру, ҽзірлеу деген 5 шкаладан тҧрады.  

Аталған психодиагностикалық ҽдістемелер қазақ тіліне аударылып,  алғаш рет қазақ 

тілінде қолданылып отырғандықтан, ҽдістемелердің сенімділік деңгейін α-Кронбах 

коэффициентін анықтау арқылы дҽлелдедік (1 жҽне 2-кесте).  

 

1-кесте. Л. Ребекканың «Когнитивті-ҽрекеттік стилін анықтау» ҽдістемесінің α-
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Кронбах  арқылы сенімділік статистикасы (SPSS, 23.0) 

Альфа Кронбаха N элементов 

0,842 11 

 

2-кесте. Е.Е.Туниктің «Тҧлғалық шығармашылықты диагностикалау» ҽдістемесінің 

α-Кронбах  арқылы сенімділік статистикасы (SPSS, 23.0) 

 

 

 

 

1 жҽне 2-кестеде кҿрсетілгендей, Л.Ребекканың «Когнитивті-ҽрекеттік стилді 

анықтау» ҽдістемесінің α-Кронбах коэффициенті 0,8-ден жоғары, ал Е.Е.Туниктің 

«Тҧлғалық шығармашылықты диагностикалау» ҽдістемесінің α-Кронбах коэффициенті 

0,7-ге тең. Демек, шкалалардың ішкі сҽйкестігінжоғары деп бағалауға жҽне зерттеуде 

қолдануға болады. 

Жоғарыда аталған психодиагностикалық ҽдістемелерді 18-22 жас аралығындағы 

«Тҧран» университеті, ҽл-Фараби атындағы Қазақ ҧлттық университеті, Қазақ ҧлттық 

қыздар педагогикалық университетінің 80 студенті қатысты.  

Ал когнитивті-ҽрекеттік стиль мен шығармашылық қабілет арасындағы ҿзара 

байланыс SPSS компьютерлік бағдарламасы арқылы анықталды.  

 

3-кесте. Л. Ребекканың «Когнитивті-ҽрекеттік стильді анықтау» жҽне 

шығармашылық ҽдістемелерінің шкалалары арасындағы корреляциялық байланыстар 

матрицасы 

 
  визуал ау-

диал 
кинес-
тетик 

экстра
верт 

интров
ерт 

ин-
туит  

логик реттел-
ген 

реттел
меген 

синтез Анализ 

1  Шапшаң

дық 

0,062 0,127 ,295** -,254* ,790** 0,084 -0,152 -,452** 0,208 -0,067 0,087 

 2 Бірегейл
ік 

-,440** -0,131 ,413** 0,059 ,584** ,322** ,258* -,273* ,343** ,341** ,479** 

 3 абстракт

ылы 

атау 

-,311** 0,148 ,221* 0,124 ,407** ,512** ,248* -0,048 -0,007 ,411** ,327** 

 4 тҧйықта

луға 

қарсы  
тҧру 

-,623** -0,139 ,324** 0,113 0,204 ,311** ,544** -,268* ,221* ,369** ,371** 

 5 ҽзірлеу -,256* ,240* 0,102 -,393** ,300** -,294** -0,04 -,569** -0,102 -,247* -,223* 

 6 тҽуекелг

е бейім 

0,101 ,363** ,223* 0,172 -0,129 -0,018 ,411** ,238* -0,089 ,319** ,239* 

 7 қызығу
шылық 

0,213 -0,083 ,371** ,708** -0,205 ,269* ,309** ,658** ,305** ,531** ,516** 

 8 Кҥрделі

лік 
,380** ,679** ,275* -0,117 ,339** ,261* 0,06 0,032 -0,027 0,139 -0,005 

 9 Қиял -0,147 -0,055 ,272* 0,073 ,310** 0,186 0,067 0,16 0,138 0,177 ,400** 

 

Когнитивті-ҽрекеттік стиль мен шығармашылық қабілет арасында келесі  

корреляциялық байланыстар анықталды: 

1. Студенттердің визуалды арна арқылы қабылдауға бейімділігі жоғары болған сайын 

шығармашылықтағы бірегейлік, абстрактілі атау, тҧйықталуға қарсы тҧру шкалаларының 

кҿрсеткіштері соғҧрлым тҿмен болады. 

2. Студенттердің аудиалды арна арқылы қабылдауға бейімділігі қаншалықты жоғары болса, 

соншалықты олардың тҽуекелге бейімділігі мен кҥрделі мҽселелерге қызығушылығы 

артады. 

Альфа Кронбаха N элементов 

0,700 4 
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3. Студенттердің кинестетикалық арна арқылы қабылдауға бейімділігі жоғары болған сайын 

олардың шығармашылықтағы шапшаңдық,бірегейлік, тҧйықталуға қарсы тҧру жҽне 

қызығушылық шкалаларының кҿрсеткіштері жоғарылайды. 

4. Студент бойында экстраверттілік қаншалықты  басым болса, шығармашылықтағы 

шапшаңдық жҽне ҽзірлеу шкалаларының кҿрсеткіштері соншалықты тҿмен, ал 

шығармашылықтағы қызығушылығы жоғарылайды. 

5. Бойында интроверттілік басым студенттерде шығармашылықтағы шапшаңдық, бірегейлік, 

абстрактылы атау, кҥрделілік жҽне қиял шкалаларының кҿрсеткіштері жоғары болады. 

Бҧл интроверттердің кҿп жағдайда шығармашылыққа бейім екенін кҿрсетеді.  

6. Студенттердің интуитивті ойлауға бейімділігі жоғары болған сайын, олардың 

шығармашылықтағы бірегейлік, абстрактылы атау, тҧйықталуға қарсы тҧру 

шкалаларының кҿрсеткіштері жоғарылайды, ал ҽзірлеу шкаласының деңгейі тҿмендейді.  

7. Логикалық ойлауға бейімділігі жоғары студенттердің шығармашылықтағы тҧйықталуға 

қарсы тҧруы, тҽуекелге бейімділігі, қызығушылығы жоғары болады.  

8. Студенттерге қатаң тҽртіппен реттелген ортада жҧмыс істеу қаншалықты ыңғайлы болса, 

шығармашылықтағы шапшаңдығы мен ҽзірлеу деңгейі соншалықты тҿмен, ал 

қызығушылығы жоғары болады. 

9. Қатаң тҽртіппен реттелмеген ортада жҧмыс істегенді ҧнататын студенттердің 

шығармашылықтағы бірейгейлігі жҽне қызығушылығы жоғары болады. 

10. Идеяларды пайдалану бойынша синтезатор студенттердің шығармашылықтағы бірегейлік, 

абстрактылы атау, тҧйықталуға қарсы тҧруы, тҽуекелге бейімділігі мен қызығушылығы 

жоғары болады. 

11. Идеяларды пайдалану бойынша аналитик студенттердің шығармашылықтағы бірегейлік, 

абстрактылы атау, тҧйықталуға қарсы тҧру, қызығушылық, қиял шкалалары бойынша 

кҿрсеткіштері жоғары болады.  

Сонымен, зерттеу нҽтижелерін талдай келе, қазіргі заман студенттерінің когнитивті-

ҽрекеттік стилі мен олардың шығармашылық қабілеттерінің арасында ҿзара тығыз 

байланыс бар деп қорытындылауға болады, яғни студенттің когнитивті-ҽрекеттік 

стиліндегі ерекшеліктер ҿз кезегінде шығармашылық қабілеттердің дамуына ҽсер етеді. 

Атап айтар болсақ, студенттердің шығармашылық қабілеттерінің дамуына олардың 

интроверттілігі мен ақпараттарды талдау-жинақтауға бейімділігінің  оң ҽсерін етуі жҽне 

керісінше, визуалды арна арқылы қабылдау мен қатаң тҽртіппен реттелген ортада жҧмыс 

істеуге бейімділіктің теріс ҽсер етуі айқын байқалады. 

 

Әдебиеттер тізімі: 

1. Жарықбаев Қҧбығҧл Бозайҧлы. Жантану оқулығы. – Алматы: «Эверо»:2010. – 696 

бет. 

2. ВертгеймерМ. Продуктивное мышление.–М.: Прогресс, 1987. 

3. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. Основные положения, исследования и 

применение.–СПб.: Изд-во «Питер Пресс», 1997. 

4. Дружинин В. Н. Психология общих способностей. –СПб.: Питер, 2008. 

5. Маклаков А. Г. Общая психология: учеб.для вузов. –СПб.: Питер, 2008. 

6. Холодная М. А., Гельфман Э. Г. Ценностные аспекты психологии интеллекта и их 

реализация в образовательной практике // Ценностные основания психологической науки 

и психология ценно-стей.–М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2008.–С. 236–261. 

7. Богоявленская Д. Б. Психология творческих способностей.–М.: Академия, 2002. 

8. Кондратьева Н. В. Сущность понятия «творческие способности» // Научно-

методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – № 9 (сентябрь). – С. 106–110. 

9. Когнитивный стиль. – Психологос: энциклопедия практической психологии. - 

https://www.psychologos.ru/articles/view/kognitivnyy-stil 



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

280 

 

 

10. Шлыкова Н.Л., Илларионов С.Н. Роль когнитивно-деятельностного стиля в выборе 

копинг-стратегии. – Человеческий фактор: проблемы психологии и эргономики Тверь: 

Межрегиональная Общественная Организация "Эргономическая Ассоциация", 2005.  

11. Визуал, аудиал, кинестет, дигитал. Как определить типы восприятия информации? 

http://razvitie-intellecta.ru/vizual-audial-kinestet-i-digital-kak/ 

12. Марти Лэйни. Преимущества интровертов. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 

303 с.  

13. Психологос. Энциклопедия практической психологии. 

https://www.psychologos.ru/articles/view/sociotipzpt-ili-opisanie-tipov-lichnosti-v-socionike. 

14. Стили мышления и типы личности. 

http://ru.laser.ru/authors/meged_ovcharov/styles_and_types.htm 

 

Аннотация: В статье рассмотрена структура когнитивно-деятельностного стиля и 

его взаимодействие с творческими способностями. Приведены результаты исследования 

взаимосвязи между когнитивно-деятельностного стиля и творческими способностями 

современных студентов.   

Abstract: The article considers the structure of the cognitive-activity style and its 

interaction with creative abilities. The results of the study of the relationship between cognitive-

activity style and creative abilities of modern students are presented. 

 

 

 

ҼОЖ: 82 

Қалшабек А.Б. 

ф.ғ.к., доцент. М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ Шымкент, Қазақстан 

ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТ ТАРИХЫН КЕЗЕҢДЕРГЕ БӚЛУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 

Тҥйін: Мақалада қазақ ҽдебиет тарихының кезендерге бҿлу мҽселелері 

қарастырылады. 

Кілттік сӛздер: кҿне тҥркі ҽдебиеті, кеңестік дҽуірдегі эмиграциялық ҽдебиет, 

рационалистік кезеңі Кенжебаев, Мырзахметҧлы 

 

Ҧлт ҽдебиетін тануда оның тарихы ҥлкен орын алады. Ал, ҽдебиет тарихын 

зерделеу  оны  кезеңдерге ғылыми тҧрғыдан дҧрыс бҿліп қараудан басталады. Қазақ 

ҽдебиет тарихын кезеңдерге бҿлу – кеңестік дҽуірде қатты жанданды деуге болады. 

Мысалы, осы кезеңде қазақ ҽдебиеті былай жіктелді:  

1.Кҿне тҥркі ҽдебиеті (VI-IХ ғ). 

2.Ислам дҽуіріндегі ҽдебиет (Х-ХІІ ғ). 

3.Алтын-Орда – Қыпшақ дҽуіріндегі ҽдебиет (ХІІІ-ХІV ғ). 

4.Хандық дҽуірдегі ҽдебиет (ХV- ХVIІІ ғ). 

5.ХІХ ғ. ҽдебиет. 

6. ХХ ғ. басындағы ҽдебиет. 

7. Кеңестік дҽуірдегі ҽдебиет. 

Бҧл жіктеудегі алғашқы ҥш кезең ежелгі дҽуір ҽдебиетіне қатысты. Ежелгі дҽуір 

ҽдебиетін қарастырып, оны ғылыми тҧрғыдан жіктеу ісін бастаған – атақты профессор 

Бейсенбай Кенжебаев. Б.Кенжебаевтың бҧл ҥлкен істі атқаруы 1967 жылы Қазақ Ҧлттық 

университетінде  «Ежелгі ҽдебиет нҧсқалары» атты хрестоматия шығарудан басталады. 

(Ежелгі дҽуір ҽдебиеті. Хрестоматия//Жолдасбеков М, Алғы сҿз, Алматы, Ана тілі, 1991, 3 

бет). Осылай Б.Кенжебаев кеңестік дҽуірде алғаш рет қазақтың ежелгі дҽуір ҽдебиетін 

жҥйелеуді жолға қояды. Ол кезде қазақтың бар ҽдебиет тарихы Бҧхар жыраудан, жазба 

http://ru.laser.ru/authors/meged_ovcharov/styles_and_types.htm
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ҽдебиеттің басы – Абайдан басталады деп жҥрген кез болатын. Яғни, сондай ғылыми 

концепция орнаған еді. Сҿзсіз ол жаңсақ тҧжырым болатын. Осындай алмағайып заманда 

Қазақ Ҧлттық университетінің  кафедра меңгерушісі, профессор Б.Кенжебаев мықты 

ғылыми мектеп қҧра білді. Бҧл 60-70 жылдардың жҥзі еді. Бҧл мектептің атқарған 

шаруалары ретінде, Б. Кенжебаев шҽкірттері М. Мағауиннің «15-18 ғасырларда жасаған 

қазақ ақын, жыраулары» (1965), М. Жолдасбековтың Орхон-Енисей ескерткіштерін 

қарастырған «Кӛне тҥрік әдеби ескерткіштері және олардың қазақ әдебиетіне 

қатынасы» (1969), А. Қыраубаеваның  «Қыссас Рабғузи» мен «Мҧхаббат-наманың 

идеялық-кӛркемдік ерекшеліктері» (1973) атты еңбектерін атап ҿтуге болады. Осы 

еңбектер ежелгі ҽдебиет тарихына тҥрен салып, ҥлкен ғылыми жаңалықтар ҽкелген  

жҧмыстар болды. Осындағы М. Мағауиннің «15-18 ғасырларда жасаған қазақ ақын, 

жыраулары»  диссертациясы кейін 1965 жылы «Жазушы» баспасынан  «Қобыз сарыны» 

деген  атпен  кітап болып басылып шықты. Осы еңбек  біз ҽдебиет тарихын кезеңдерге 

бҿліп кҿрсеткен  «Хандық дҽуірдегі ҽдебиет» аталатын кезеңнің (ХV- ХVIІІ ғ) ғылыми 

кеңістікте орнығуына себепші болды. Яғни, алдында ҽдебиет тарихында Бҧхар жыраудан 

басталып жҥрген ҥрдістің кҿбесі сҿгілді. Бҧл айтуға оңай бірақ, сол кезде оңай болмаған 

нҽрсе. Сҿйтіп, М.Мағауин ҿзінің кандидаттық диссертациясы арқылы «қазақ ҽдебиеті 

тарихының тамырын 3 ғасырға тереңдетті». (М.Мағауин. Ғасырлар бедері //  Қобыз 

сарыны, ХV- ХVIІІ ғасырларда жасаған қазақ ақын, жыраулары, Алматы, Жазушы,12 бет). 

Ҽдебиет тарихына қатысты кейінгі кездегі бір айтарлық еңбек – ҽл-Фараби атындағы 

Қазақ Ҧлттық университетінің «Қазақ ҽдебиеті тарихы жҽне сыны» кафедрасының ҧжымы 

«Қазақ әдебиетінің қысқаша тарихы» (2002 ж.) атты екі томдық еңбек шығарды. 

Мҧндағы бір ерекшелік қазақ ҽдебиеті тарихын қазіргіден де тереңдетіп, біздің дҽуірімізге 

дейінгі 12-ғасырға дейін апарушылық. Атап айтқанда, олар ҽдеби кезеңдерді былай 

жіктейді: 

1.Ертедегі кҿшпелі тайпалар ҽдебиеті (б.д.д. ХІІ ғ). 

2. Ежелгі тҥрік ҽдебиеті (VІ- ХV ғ) 

3. Қазақтың тҿл ҽдебиеті (VІ- ХVІІІ ғ). 

4. ХІХ ғасырдағы ҽдебиет. 

5. Жаңа жазба ҽдебиеті. 

6. ХХ ғасыр басындағы ҽдебиет. 

7. Кеңестік дҽуірдегі ҽдебиет. 

 Бҧндағы жаңалық бҿп кҿрінетін тҧсы – «Ертедегі кҿшпелі тайпалар ҽдебиеті (б.д.д. 

ХІІ ғ ) атты тарау. Бҧл тарауды жазған шет елдік қандас ғалымдар. Атап айтқанда: 

Тҥркиялық  тарих ғылымдарының докторы Мҧхтархан Оразбай, қытайлық жазушылар: 

Зейнолла Сҽнік, Ахметжан Қайбарҧлылар.  Аталған твраудан бір мысал келтіре кетейік: 

«Б.з. 420-479 жылдар арасында жазылған «Соңғы Хан хандығы тарихы» (Соң-шу) атты 

кітаптың «Терістік ғҧндар» бҿлімінде, ғҧн тайпаларының ҿз жерлерінен айырылып, ауа 

кҿшіп бара жатқанда айтқан ҿлеңі деп қытай тілінде естелікке тҥскен бір дерек бар. Оны 

біз қазақшаға аударып, ҧсынып отырмыз: 

 

Жылан таудан (Ши-лян-шан) айырылып, 

Алты тҥлігіміз аш қалды-ау. 

Ҿркен (У-лиян-шан) таудан айырылып, 

Ҥрім-бҧтағымыз шулады-ау... 

 

Бҧл арада сҿз болған қытайшада осы кҥнге дейін Ши-лян-шан тауы мен У-ляин-шан 

тауы ҽлі қаз-қалпында аталып келеді. Бҧл жер географиялық орны бойынша Хуаң-хы 

(Сары ҿзен) ҿзенінің жоғарғы ағыс ындағы, Шҽн-ши ҿлкесі деп аталатын ҿңірде екені 

мҽлім» (Қазақ ҽдебиетінің қысқаша тарихы// Ертедегі кҿшпелі тайпалар ҽдебиеті, Алматы, 
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Қазақ университеті, 2001, 11-бет). 

Осы деректерге қарағанда, қазіргі Қытай, Тҥркия, Моңғолия жерінде қалған 

бауырларымыздың  ҽдеби-ғылыми потенциалын  біз ҽлі толық пайдалана  алмай отырмыз. 

Сондай-ақ,  ҽдебиет тарихын жҥйелеу  туралы профессор Мекемтас Мырзахметҧлы 

те бірқатар ой-пікір айтып жҥр. Мысалы, ол ХVІІІ-ХІХ ғасыр әдебиетін отаршылдық 

дәуірдегі әдебиет, ал 20 ғасыр басындағы әдебиетті ояну дәуіріндегі әдебиет деп 

атауды, соның ішінде отаршылдық дҽуірдегі ҽдебиетті  ҥш кезеңге бҿліп қарауды ҧсынады. 

Яғни: 1) Хандық-вассалдық билік кезіндегі әдебиет (1731-1822), 2) Аға сҧлтандық 

билік кезіндегі әдебиет (1822-1867), 3) Болыстық ел билеу жҥйесі кезіндегі әдебиет 

(1867-1917) деп (Ҽдебиет тарихы – халық тарихы // «Қазақ тілі мен ҽдебиеті» журналы, 

1991, №5, 11-13 бет). 

Қазақ ҽдебиеті тарихына қатысты мҽселелер ҿте кҿп. Ең ақыры ежелгі яки одан 

берідегі дҥниені айтпағанда, кеше ғана кҿз алдымызда ҿткен ХХ ғасыр ҽдебиеті, соның 

ішінде ҽрине кеңестік дҽуір ҽдебиеті туралы бірыңғай зерттеліп, орныққан ғылыми 

тҧжырымдар ҽлі жеткіліксіз. 

Осы ХХ ғасыр ҽдебиеті туралы  ой айтқан ҽдебиет тарихын зерттеуші белгілі 

ғалымның бірі – Ханғали Сҥйіншалиев. Ол кісі былай дейді: «Кезекте тҧрған келелі 

мҽселе – ХХ ғасыр ҽдебиетін дҽуірлеп, онығ жаңа ғылыми жҥйесін жасау болып отыр.  

ХХ ғасыр басындағы қазақ ҽдебиеті тҥгел алғанда ҧлт-азаттық кҥресін қолдаған, 

патша ағзамның тақтан таюын жақтаған, егеменді еркін ел болуды аңсаған, ел-жҧртын оқу, 

ҿнерге, мҽдениетке жан сала ҥгіттеген ілгерішіл идеялардың жаршысы болды. 

Бҧқарашылдық, ағартушылық, азаттық армандар  кҿкселді. Ҽдебиетіміз нҿсерден кейінгі 

кҿктеген шҿптей қаулай ҿсіп, қҧлпыра бастады.  Жалпыхалықтық, бҧқарашылдық-

ағартушылық идеяларға қазық болған «Алаш» ҧранды ілгерішіл зиялылар қауымы болса, 

таптық, топтық сана тҧрғысында пролеткульт идеяларын большевизм қолға алды. 

Соңғылардың қолында ҥкімет билігі болды да, олар олар ҿз дегендерін іске асырды... 

Бірақ, аталмыш ҽдіс, қазір ҿз бойындағы мҥмкіншіліктерін сарықты. Ҽдебиетті тҧйыққа 

тіреді. Қоғаммен бірге тоқырау дағдарысына ҧшырады. Сондықтан социалистік реализм 

кҿркем ҽдіс ретінде енді қолданыстан шықты. Шығуы – заңды қҧбылыс» (Ҽдебиет тарихы 

– халық тарихы // «Қазақ тілі мен ҽдебиеті» журналы, 1991, №5, 10 бет). 

Профессор Т. Кҽкішев ХХ ғасыр ҽдебиеті туралы айтқанда: «ХХ ғасырда «сыншыл 

реализм ҽдебиеті» мен «социалистік ҽдебиет» қатарласа ҿркендеп жатқанда, реализмнен 

декадентікке беттеген ізденістерде натурализм, символизм, акмейизм, футуризм 

жҧрнақтары болғандығы, олардың мықты ҿкілдері айшықты із қалдырғаны айтылып, 

жазылып жатқанда, біз ағартушы-демократ, буржуазияшыл, ҧлтшыл, кеңес немесе 

алаш ақын-жазушылары дегендердің тҿңірегінде шыр айналдық та, ҽдебиетіміздің шын 

сырына жете алмадық» дейді ҿкініп. 

Тағы да: «Сҿз ҿнерін культқа айналдырған ел екендігімізді ҧмытпай, ҽлемдік 

танымнан ҿз арнамызды табуға тиіспіз» дейді. 

Тағы бір сҿзінде: «Қазақ ҽдебиетіміздің шындығын европалық схемаға сыйғыза 

алмай, ҿз ерекшелігіміз екенін айта алмай келеміз» дейді. Т. Кҽкішев кеңестік дҽуір 

ҽдебиетін мынадай кезеңдерге бҿледі: 1. 1917-1937 жылдар – профессионалды әдебиет 

қалыптасқан кезең. 2. 1937-1956 жылдар – қҧрсаулы әдебиет дәуірі. 3. 1957-1985  

жылдар әдебиеттегі тоқырау кезеңі (Қазақ ҽдебиетінің қысқаша тарихы// Кеңес заманы 

– қазақ ҽдебиетінің дамуындағы бір кезең , 2-кітап, Қазақ университеті, 2002). 

Осы кеңестік дҽуір оны кезеңдерге бҿлу туралы 2018 жылдың 24 желтоқсанында 

«Егемен Қазақстан» газетінде «М.Ҽуезов жҽне кеңестік дҽуірдегі қазақ ҽдебиеті» атты 

мақалам шыққан болатын.  Сондағы ойлар мен  тҧжырымдарды баяндай кетейін. Мҧнда 

біз кеңестік дҽуір ҽдебиетін бес бағытта қарастыруды ҧсындық: 1. Ҧлттық либералды 

бағыттағы әдебиет 2. Ҧлттық социалды бағыттағы әдебиет 3. Ҧлттық діни 
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бағыттағы әдебиет 4. Кеңестік дәуірдегі эмиграциялық әдебиет  5. «Жылымық» 

(оттепель) кезеңінде пайда болған 60-жылғылар әдебиеті. Осы бес бағытты кҿркемдік-

идеялық тҧғыр ретінде қарастырсақ, кеңестік дҽуір ҽдебиетінің сыры мен жыры қазіргіден 

де анағҧрлым тҥсінікті, айқын болар еді деп ойлаймыз. Мысалы, Алаштықтар жасаған 

ҽдебиеттің идеялық тҥп-қазығы болатын жадидизм туралы  жартымды ғылыми еңбек ҽлі 

жазылған жоқ. Сол сияқты кеңестік дҽуір ҽдебиетіннің феноменін толық тҥсіну ҥшін 

социализм термині  ғылыми тҧрғыдан ашылып, таратылуы керек.  

Ҽдебиет тарихын кезеңдерге бҿлген ғалымдардың кҿбісі оны кҿбіне хронологиялық 

яки ҽлеуметтік (саяси) тҽсілмен бҿлген. Бҧл тҽсіл ҽдебиет тарихын кҿп кесіп қидалауға 

апарғанмен, оның анық, ең басты мҽнін ашып кҿрсетуде шоқырақтық танытады. Ең 

ҧтымды тҽсіл – А.Байтҧрсыновтың тҽсілі сияқты. Ол концепциялық тҽсілді ҧстанған. 

Яғни, ғалым «Ҽдебиет танытқыш» кітабында  бҥкіл қазақ ҽдебиетін екі-ақ бҿлікке бҿлген:  

1) діндар дәуір әдебиеті, 2) сындар дәуір әдебиеті деп. Діндҽр дҽуір дегені –  VІІІ  

ғасырдан ХХ ғасырға дейінгі кезең (шартты тҥрде 751 ж. – 1917ж. аралығы), сындар дҽуір 

дегені – ХХ ғасырдан бҥгінгі кҥнге дейінгі кезең (шартты тҥрде 1917ж. – 1991ж. аралығы). 

(А.Байтҧрсынов. Ақжол//Ҽдебиет танытқыш, Алматы, Жалын, 1993). Ҽдебиет тарихын 

осылай қарастырғанда оның концепциялық мҽні оңай ашылады,  А.Байтҧрсыновтың тҽсілі 

ҽдебиет тарихының ішкі идеялық ойын ашып кҿрсетсе, басқа ғалымдардың тҽсілі ҽдебиет 

тарихының сыртқы қҧрылымдық жҥйесін тануға кҿбірек септігін тигізеді.    

Ойымызды қорыта келе жалпы 2 мың жылдық қазақ ҽдебиеті тарихын кезеңдерге 

бҿлудің жаңа концециясын ҧсынамыз: 1. Мифологиялық кезең (Б.д.д.VІІІ ғ. – Б.д.VІІІ ғ 

); 2. Діндарлық кезең (VІІІ ғ.- 1917ж); 3. Рационалистік кезең (1917-1991ж). 

1. Мифологиялық кезең (Б.д.д.VІІІ ғ. - Б.д.VІІІ ғ ) – монотейістік Исламға дейінгі 

кҿпқҧдайшылдық, тҽңіршілдік, мифологиялық танымды ҧстанған халықтар ҽдебиеті. 2. 

Діндарлық кезең (VІІІ ғ.-ХХ ғ. яғни 1917ж) – Исламды қабылдаған тҥрік тектес 

халықтардың соның ішіндегі жеке қазақ ҧлтының  қалыптанған ҽдебиеті. 3. Рационалистік 

кезең (1917-1991жж) –ХХ ғасырда орнаған атейістік Кеңес империясының ықпалындағы 

халықтар соның ішіндегі қазақ совет ҽдебиеті.  
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ЛАТЫН ӘЛІПБИІНЕ КӚШУ – ЗАМАН ТАЛАБЫ 

 

Тҥйін: Бҥгінгі кҥнгі бҧқаралық ақпарат қҧралдары мен зиялы қауым ҿкілдері 

арасында кеңінен талқыланып жатқан мҽселелердің бірі – қазақ тілін латын ҽліпбиіне 

кҿшіру ҥрдісі.  Себебі жазу – белгілі бір ҽріптердің жиынтығы ғана емес, ҧлттың ҿзіндік 

болмысын танытатын таңбалар жҥйесі, сол ҧлттың тарихы, мҽдениетінің таңбаланған 

жҽдігері. Ҽр халықтың рухани, мҽдени ҿсуін, ғылымы мен білімінің, барлық саладағы 

даму деңгейін кҿрсететін маңызы зор ҽлеуметтік-мҽдени қҧбылыс.   Жазу арқылы ҿткен 

мен бҥгінгі жҽне болашақ ҿміріміз жалғастық табады. Ол – ҧрпақтар сабақтастығын 

қамтамасыз ететін алтын кҿпір. Ал, жазудың ҿзгертілуі сол халықтың қоғамдық ҿмірінің 

барлық саласына, рухани ҽлемі мен мҽдени деңгейіне, тіпті, ҽлеуметтік психологиясына 

ҽсер етеді. 

Кілттік сӛздер: латын графикасы, таңба, ҽліпби, қарпі, қазақ тілі, кирилица 

  

Латын ҽліпбиіне кҿшу ҧлтымыздың тҥркі жҽне жаһандық ҽлемімен ықпалдасуға, 

ертеден қолданған ҽліпбиімізге қайта оралып, ҧлттық санамыздың қайта жаңғыруына жол 

ашады. Қазақстан Республикасының Президенті Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаевтың 2017 

жылы 12 сҽуірде «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» мақаласында: «Біріншіден, қазақ 

тілін біртіндеп латын ҽліпбиіне кҿшіру жҧмыстарын бастауымыз керек. Біз бҧл мҽселеге 

неғҧрлым дҽйектілік қажеттігін терең тҥсініп, байыппен қарап келеміз жҽне оған кірісуге 

Тҽуелсіздік алғаннан бері мҧқият дайындалдық» деп айтқан еді. 1929 жылғы 7 тамызда 

КСРО Орталық Атқару Комитеті мен КСРО Халық Комиссарлары Кеңесінің Президиумы 

латындандырылған жаңа ҽліпби – «Біртҧтас тҥркі алфавитін» енгізу туралы қаулы 

қабылдады. Латын ҽліпбиінің негізінде жасалған жазу ҥлгісі 1929 жылдан 1940 жылға 

дейін қолданылып, кейін кириллицаға ауыстырылды. 1940 жылғы 13 қарашада «Қазақ 

жазуын латындандырылған ҽліпбиден орыс графикасы негізіндегі жаңа ҽліпбиге кҿшіру 

туралы» заң қабылданды. Сондай-ақ, Елбасымыз ҿзінің 2012 жылғы 14 желтоқсандағы 

«Қазақстан – 2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 

Қазақстан халқына Жолдауында: «Мемлекет ҿз тарапынан мемлекеттік тілдің позициясын 

нығайту ҥшін кҿп жҧмыс атқарып келеді. Қазақ тілін кеңінен қолдану жҿніндегі кешенді 

шараларды жҥзеге асыруды жалғастыру керек. Біз 2025 жылдан бастап ҽліпбиімізді латын 

қарпіне, латын ҽліпбиіне кҿшіруге кірісуіміз керек. Бҧл – ҧлт болып шешуге тиіс 

принципті мҽселе. Бір кезде тарих бедерінде біз мҧндай қадамды жасағанбыз. 

Балаларымыздың болашағы ҥшін осындай шешім қабылдауға тиіспіз жҽне бҧл ҽлеммен 

бірлесе тҥсуімізге, балаларымыздың ағылшын тілі мен интернет тілін жетік игеруіне, ең 

бастысы – қазақ тілін жаңғыртуға жағдай туғызады» – деп латын ҽліпбиіне кҿшудің 

қажеттілігін атап ҿтті. Біздің қазіргі кирилл ҽліпбиіндегі қазақ тіліміз – Қазақстан 

Республикасының мемлекеттік тілі, сонымен қатар Ресей, Ҿзбекстан, Қытай, 

Моңғолия жҽне т.б. елдерде тҧратын қазақтардың ана тілі. Қазақ тілі тҥркі тілдерінің 

қыпшақ тобына, соның ішінде қарақалпақ, ноғай, қарашай тілдерімен бірге қыпшақ-ноғай 

тармағына жатады. Сонымен қатар қырғыз, татар, башқҧрт, қарашай-балқар, қырым, 

қҧмық тілдеріне жақын. Қазақ жазуы бірнеше рет ҿзгеріске ҧшырады. жазу тарихында 

қазақ тілінің ҽліпби жҥйесі бірнеше тарихи кезеңдерді басынан ҿткізіп, ҧлттық ҽліпби 

деңгейіне жеткен. 1929 жылға дейін Қазақстанда араб жазуы пайдаланылды. ХХ 
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ғасырдың басында Ахмет Байтҧрсынҧлы ҧсынысымен қазақ фонетикасының 

ерекшеліктері ескеріліп жасалған, араб графикасына негізделген «тҿте жазу» 

пайдаланылған.  

1929-40 жылдар аралығында латын графикасына негізделген ҽліпбиді жазу жҥйесіне 

енгізіп, 1940 жылдан бері қарай кирилл графикасы ҽліпбиін қолданып келеді. Мысалы, 

айта кетсек, Қазақ тілі ҥшін ҽр кезеңдерде жҽне ҽр аймақтарда келесі жҥйелер Қазақстан 

Республикасында кирилл жазуы негізінде, ресми тҥрде Қазақстанның бҥкіл жерінде жҽне 

Моңғолияның Баян-Ҿлгей аймағында пайдаланылған. Тағы да кҿршілес Қырғызстан, 

Ресей, Тҥрікменстан жҽне Ҿзбекстан елдерін бірыңғай мекендеген қазақ жҧрты 

пайдаланады, сонымен бірге басқа ыдыраған КСРО республикаларында да 

пайдаланылады. Сонымен қатар Тҥркия, Германия, АҚШ, т.б. батыс елдерінде қазақ 

диаспорасы ҽртҥрлі қалыпты емес латын жазуын пайдаланады. Осылайша, қазақ тілінің 

ҽліпбиін ҿзгерту тарихы негізінен нақты саяси себептермен айқындалып келді. Латынға 

Тҥркия 1928 жылы кҿшсе, Ҿзбекстан, Ҽзірбайжан КСРО ыдырағаннан кейін ауысты. Cол 

елдердің тҽжірибесіне қарасақ, мысалы, Ҿзбекстан 1928 жылға дейін ҿзбек тілі араб 

ҽліпбиін қолданған. 1928-40 жылдар аралағында жазулары латын ҽліпбиі негізінде болған. 

1940-1992 жж. кириллица қолданылып. 1993 жылы ҿзбек тілі қайта латын тіліне кҿшіп, 

қазіргі кезге дейін қолданып келеді. Ҿзбек латын тілінің ерекшелігі - арнайы символдар 

мен диакритикалық белгілердің жоқтығы (тек апострофтар бар). Классикалық латын 

кириллицамен салыстырғанда 7 ҽріпке кем, сондықтан  арнайы белгілер мен 

символдардың жоқ болу есебінен кейбір ҽріптерді екі еселеуге тура келеді. Нҽтижесінде 

апострофпен қосқанда 29 ҽріптен тҧратын ҿзбек латын ҽліпбиі қҧрылған. Сол сияқты 

Ҽзірбайжанда 1925 жылдарға дейін ресми ҽліпби рҿлін араб тілі атқарды. 1926-39 

жылдары латын ҽліпбиін қолданса, 1940-2001 жылдары кириллица, одан кейін 2001 жылы 

қайта латын ҽліпбиіне кҿшті [6]. Еліміздің латын ҽліпбиіне кҿшу ҧлтымыз ҥшін жасалған 

маңызды қадамдардың бірі. Ҧлы Дала елінің тарихына кҿз жҥгіртсек, бірінші тҧғыры 

байлық – жер, екіншісі – тіл, ҥшіншісі – мемлекет жҽне оның тарихы болуы керектігі 

айқындалады. Ағартушы-педагог ғалым Ахмет Байтҧрсынҧлы айтып кеткендей, «Ҧлттың 

сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нҽрсенің ең қуаттысы – тілі» деген. Алаш 

қайраткерлері де латын ҽліпбиін жазу-сызуда қолданды. Бҧл бізге таңсық дҥние емес. 

Латын ҽліпбиі ҽлемде кеңінен қолданылады. Латын ҽліпбиі б.з.б. VII ғасырда Римде грек 

жҽне этрус ҽліпбиінің тармағы ретінде пайда болып, б.з. I ғасырда қалыптасқан. Орта 

ғасырда латын ҽліпбиі Еуропаға тарады. Африка, Америка жҽне Азия халықтары 

пайдаланды. Қазіргі латын ҽліпбиінде 25 ҽріп бар. Дауысты дыбыстар е ҽрпі созылыңқы 

жҽне қысқа айтылуына байланысты мысалы: Liber - тҽуелсіз, Liber – кітап сҿздердің 

мағыналары ҿзгереді. Тҥркияның ғалымы Ҽбдіуақап Қара ҿзінің «Латын ҽліпби қазақ тілін 

еркіндікке шығарады» атты мақаласында Тҥркия халқы латынға 1928 жылы ҿткенімен 

онда бар-жоғы 29 ҽріп бар. Олардан бірқатар дауыстылар ескерілмегенін бҥгінгі ғалымдар 

айтып отыр. Негізі тҥркі тілдерін 34 таңбамен белгілеуге болады. Бҥгін тҥрік латын 

ҽліпбиінде 5 ҽріп кем болып отырғанын айтады. Тіл ғалымдары, солардың ішінде ең 

ҧтымды алфавиттің Қазақстан қолданған кирилл ҽліпбиі екенін айтуда.  

Мҽселен, тҥрік ғалымы Хатиже Ширин Усер қазақ-кирилл ҽліпбиі ҿзге тҥркі-кирилл 

алфавитіне қарағанда, таңбаның графикалық жҽне фонетикалық тҧрғыдан бір-бірімен 

байланысты болуы жҽне бір дыбысқа бірден кҿп таңба берудің болмауына байланысты 

мҧқият дайындалғанын айтады. Бҧл тҧрғыда қазақ-кирилл ҽліпбиін дайындаған тіл 

ғалымы С.А. Аманжоловтың рҿлінің зор екендігін атап ҿтеді. Бҥгінгі кҥнге дейін Тіл 

саласының білікті мамандары латын қарпіне негізделген қазақ ҽліпбиінің жобаларын 

жасауда қызу талқылауда ойларын да айтып бҿлісті. Айта кетсек, солардың бірі - 

филология ғылымдарының докторы, профессор Ҽлімхан Жҥнісбектің пікірі: «Латын 

ҽліпбиіне кҿшудің қиыншылығы қазіргі біздің қолданып жҥрген ҽліпбиіміз қазақтың тҿл 
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ҽліпбиі емес, орыс тілімен араласып кеткені, бізге ҿзге тілден енген дыбыстар араласып 

кетсе онда кедергілер туындайтынын, латын ҽліпбиіне тҿл дыбыстарымызды баптап, 

соның аясында кҿшуін жҽне қазақ жазуына тек ҽліпби ауыстыру ғана емес, тҥбегейлі 

реформа керек екенін, ол реформа ҥш мҽселені дыбыс, ҽліпби жҽне емле ережені бірдей 

қамтиды – деп айтты. Ҽрине, ҧлт ҥшін маңызды ҿзекті мҽселелердің оңды шешілуіне 

қосып отырған кҽсіби білікті мамандардың пікірлері ескеріліп, латын қарпіндегі қазақ 

ҽліпбиін жасалу жолдарына қатысты ҿрбісе жҽне басқа жоғарыда аталған елдердің 

тҽжірибесіне қарап салыстыра отырып жасалса қҧба-қҧп болар еді. Қазіргі уақытта ҧялы 

телефондарда жарнамалар, хабарламалар латын ҽліпбиімен жазылуда. Сонымен қатар, 

интернет желісінде де латын ҽліпбиіне аударатын транскрипция орнатылған, бірақ орыс 

графикасында ғана жасалған, болашақта қазақ графикасында жасалады деген ойдамыз. 

Латын ҽліпбиіне кҿшуде осындай бастапқы жҧмыстар атқарылып отыр.  

Біз алдымен келешек ҧрпақтың қамын ойлауымыз керек. Латын ҽліпбиі қазір 

қарқынды дамып жатқан ҽлемдік ақпараттар кеңістігіне енудің, оған тез бейімделудің 

тиімді де оңтайлы жолы дер едім. Сонымен қатар ҽлемдік деңгейдегі білім кеңістігінде 

еркін қимылдау ҥшін жас ҧрпақты оған бейімдеп, бірнеше тілде еркін сҿйлеуі ҥшін де 

қажетті тҿте жол да латын ҽліппиі болып табылады. Ҿйткені компьютердің 

пернетақтасының қҧлағында ойнайтын жастар ҥшін латын ҽліпбиін ҥйрену айтарлықтай 

қиындық туғыза қоймас. Керісінше, шет тілі маманы ретінде латын ҽліпбиі қазіргі заман 

талабы – кемел білім алудың, шет тілдерін ҥйренуді біршама жеңілдететін   оңтайлы жол 

дер едім. 

Дегенмен, ҽрбір жаңа қадамның тосырқаушылық, ҥрей, қала берді қорқыныш 

туғызатыны сияқты бҧл мҽселе де сыңаржақ пікірлер,сыни кҿзқарас, наразылық туғызуы 

заңды. Ҽлеуметтік желілердегі кҿптеген пікірлерді сараптай келе, кереғар пікірлердің 

кҥңкіл, қаңқу сҿздер, байбаламның  аз емес екеніне кҿз жеткізіп отырмыз. Сондықтан 

«жауырды жаба тоқымай» сыни пікірлер мен ескертулердің бҽрін назардан тыс 

қалдырмай, ескергеніміз дҧрыс. «Жҧмыла кҿтерген жҥк жеңіл» дейді, бҧл мҽселені 

қоғамдық талқыға салып, тҥсіндіру, насихаттау қажет. Ең кҿп айтылатын уҽждердің бірі 

жарыққа шығып қойған миллионнан астам кітапқа кететін қыруар қаражат мҽселесіне 

байланысты.  

Бҧл орайда бізді ойландыратын маңыздырақ мҽселе -  40-50 бойы жинақталған ескі 

жазуларымызбен  жазылған мҽдени мҧраларымызды, тарихымызды, рухани 

қҧндылықтарымызды жоғалтып алмай, келер ҧрпаққа асыл мҧра етіп қалдыру болуы тиіс. 
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Аннотация: Одним из вопросов, обсуждаемых сегодня в средствах массовой 
информации и интеллигенции, является процесс перевода казахского языка в латинский 
алфавит. Потому что письмо - это не только набор определенных букв, но и система 
символов, представляющих идентичность нации, символ истории и культуры этой нации. 
Значительное социокультурное явление, отражающее духовный, культурный рост, науку и 
образование каждого населения, уровень развития во всех сферах. Благодаря письму я 
обнаружил, что наша жизнь сегодня и завтра будет продолжаться. Это золотой мост, 
который обеспечивает преемственность поколений. И изменение письменности 
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затрагивает все сферы общественной жизни, духовный мир и культурный уровень, и даже 
социальную психологию. 

Abstract: One of the issues discussed today in the media and intellectuals is the process of 
translating the Kazakh language into the Latin alphabet. Because a letter is not only a set of 
certain letters, but also a system of symbols representing the identity of a nation, a symbol of the 
history and culture of this nation. A significant sociocultural phenomenon, reflecting the 
spiritual, cultural growth, science and education of each population, level of development in all 
spheres. 

Thanks to the letter, I discovered that our life today and tomorrow will continue. This is a golden 
bridge that provides continuity of generations. And the change in writing affects all spheres of public life, 
the spiritual world and cultural level, and even social psychology. 
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ҦЛТТЫҚ ПАТРИОТИЗМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУДА ЖЫРАУЛАР МЕН БИЛЕРДІҢ, 

БАТЫРЛАРДЫҢ ТАРИХИ РӚЛІ 

 

Тҥйін: Мақалада ҧлттық патриотизмді қалыптастыруда жыраулар мен билердің, 

батырлардың тарихи рҿлі туралы зерттелді. Этникалық бірегейлік қазақтардың қазіргі 

жаһандану жағдайындағы ҧлттық патриотизмді қалыптастыруда кҿрініс табады, ол белгілі 

билер, жырау, батырлардың рҿлі мен қызметі арқылы халықты ҧлттық игілікке тарту жҽне 

қайта жаңғырту идеологиясымен кҿрініс табады.  

Кілттік сӛздер: жырау, би, батыр, ақсҥйек, этнос, ҧлт, рухани-адамгершілік норма 

 

Жырау– ҿз жанынан жыр шығарып айтатын, жҽне эпикалық дастандарды орындайдын 

қазақ ойшылы. Жырау атауы «жыр» сҿзінен туындайды. Дҽстҥрлі қазақ қоғамында 

жыраулар халықтың рухани кҿсемі, қоғамдық пікір қалыптастыратын қайраткер рҿлін 

атқарды. 

Би - дҽстҥрлі қазақ қоғамының саяси-ҽлеуметтік жҥйесіндегі демократиялық биліктің 

иесі. 

Батыр -ҽскери ҿнерді жақсы меңгерген, жау тҥсірер ерлігімен аты 

шыққан, қаһарманадамға берілетін қҧрметті атақ. 

Ақсҥйек - қоғамдағы ҽлеуметтік топ. Дҽстҥр бойынша «қара халыққа» ҥстемдік етуші 

таңдаулы ҽулеттердің ҿкілдері ақсҥйек саналған. Ақсҥйектердің бҧқарадан бҿлек айрықша 

қҧқықтары мен артықшылықтары болған. Мемлекеттік билік ақсҥйектер қолына 

берілген. [3] 

 

Этникалық бірегейлік қазақтардың қазіргі жаһандану жағдайындағы ҧлттық 

патриотизмді қалыптастыруда кҿрініс табады, ол белгілі билер, жырау, батырлардың рҿлі 

мен қызметі арқылы халықты ҧлттық игілікке тарту жҽне қайта жаңғырту идеологиясымен 

кҿрініс табады. Қазақ қоғамындағы дҽстҥрлі ҽлеуметтік қабат ретінде билер, жырау, 

батырлар қазақ мемлекеттілігінің қалыптасуы мен нығаюының кҥрделі уақытында 

қалыптасты. Сондықтан олардың тарихи рҿлі қазақ жерінің тҧтастығы мен 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D3%98%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D2%BB%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D3%99%D1%81%D1%82%D2%AF%D1%80
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мызғымастығын қорғауға, Қазақ хандығының геосаяси ҽсерін кҥшейтуге бағытталған. 

Олардың қызметі мен шығармашылығында қазақ даласының этногенетикалық, ҽлеуметтік, 

рухани-адамгершілік нормалары мен заңдары кҿрініс тапқан, бҧл қазіргі уақытта 

Қазақстан Республикасының егемендігі мен тҽуелсіздігін нығайту, патриотизмнің негізі 

болып табылады. 

Дала Қазақ қҧқығының нормалары ҧлттық дҽстҥрлер, ҽдет-ғҧрыптар мен діни 

канондар қазақ даласында заңдармен қызмет еткен кҿне заманнан бастау алады. Қазақ 

қоғамында XV-XVIII ғасырларда негізгі сот билігінің билігі билердің соты болды. Бимен 

кҽдімгі қҧқық нормаларын білетін қара сҥйектің ҿкілі бола алады. Далада билердің тҧтас 

ҽулеттері жиі пайда болды: би атағының иегерлерінің ҧлдары заңды білім алып, шешендік 

шеберлікке ҥйренген. Шоқан Уҽлиханов: «бидің атын алу ҥшін халықтың алдында ҿзінің 

заңды білімі мен шешендік қабілетін бірнеше рет кҿрсету керек еді». Ҥш ҧлы дана – Тҿле 

би, Қазыбек би жҽне Ҽйтеке би. Билердің басты қызметі босану арасында жанжал мен 

жанжал тууға жол бермеу, халықты біртҧтас тҧтастыққа біріктіру болып табылады. 

Келісім қағидаты олардың қҧқықтық мҽдениетінің негізінде жатыр. Билердің басты 

мақсаты қазақ халқының ішіндегі бейбітшілікті жҽне кҿрші халықтармен бейбіт 

қатынастарды сақтау болды. 

Жыраулардың қызметінде екі вектор ерекшеленеді, олар ҥйлесімді ҿріліп келеді, 

біріншісі қазақ қоғамындағы белсенді қоғамдық позицияда жҽне екіншісі гуманизм 

идеяларын, рухани қҧндылықтарды, мҽдениетті таратуда. Оларды жҥзеге асырудың 

вертикалі жасанды орындаушы, ақын, ҽнші, фольклор білгірі, халық ауыз ҽдебиеті, абыз, 

болжаушы тайпалар, ҧлыстар, асыл тҧқымды жасақтар, хандардың кеңесшілеріне дейін 

жеткілікті болды. Сонымен қатар, жыраулар патриоттық қҧндылықтардың идеологтары 

мен таратушылары болды, ҽсіресе ҽскери екі жанжал кезінде, жиналыстарда жҽне 

мерекелерде, ҿзінің ақындық шеберлігінің кҥштеріне ҽсер етеді. 

Жыраулар шығармашылығының жарқын ҿкілдерінің бірі Асан қайғы болып 

табылады, шамамен 1361-1370 жж. XV ғ. басында ол сарайда атақты билердің бірі болды. 

Ол ҧлық ҧлық-ҧлыстағы ҧлы-Мҧхаммед билеушісінің жанындағы кеңесші болды,оның 

жанында Керей мен Жҽнібек хандарының тҧлғасында қазақ мемлекеттілігінің қалыптасу 

ҥдерісі болды. Қазақ хандығының алғашқы идеологы болған Асан ҿз ҽндерінде халықты 

бірлікке, ата-бабалардың ҿсиеттеріне адалдыққа, барлық қазақ тайпалары мен жҥздерін 

біріктіруге жақтаушылыққа шақырды.Асан қайғы шығармашылығының ерекшелігі – оның 

бірі утопия жанрының ҿкілдері, идеалды мемлекет қҧрудың антикалық қҧндылықтарының 

ізбасары, оның «Жерҧйық»идеяларында кҿрсетілген. «Асан Қайғы ҧзақ еліктірді, барлығы 

бақытты елді іздеді, мҧнда кҿптеген қҧнарлы жер мен халықтың мҧқтаждығын, қайғы мен 

қайғы-қасіретін білмей ҿмір сҥретін кҿп сулы ҿзендерді іздеді». [1, 13б]. 

Іздеу берекелі жердің авторы анықталады ерекшеліктерін орталықтандырылған жҽне 

ортадан тепкіш ҥрдістер Қазақстанның тарихи даму XV ғасырдың, олар кҿрінді қалыптасу 

процесінде Қазақ хандығының ҧлттық мемлекеттілігін қалыптастыру, қазақ халқының 

қҧрылуы, қазақ жҽне қазақ жҥздерінің этнонимі, ал екінші жағынан аумақтық 

притязаниями кҿршілес мемлекеттердің басымшылдық соғыстар мен династиялық ҿзара 

соғыстарға қарамастан оның шығармашылығы ҿте жақсы, алайда оның кҿшпелі 

ҿркениеттің қазақ халқының аумақтық тҧтастығына қарсы кҥрес, кҿшпенді ҿркениетке 

ҧшыраған ҽлеуметтік жҽне шаруашылық апаттарды еңсеру, сондай-ақ ҽлем мҽдениетін 

қалыптастыру сияқты қҧндылықтарының ҿзегі бар. 

Қазақ халқының тарихындағы ҽлеуметтік қҧбылыс ортағасырлық дҽуірдің кҿшпенді 

ҿркениетіндегі батырлықтың рҿлі болып табылады. Батырство тудырды ҿзара ҽскери – 

саяси институты қазақ қоғамының, ол тек ҽскери функцияларды ғана емес, сондай-ақ 

тҽрбие, идеологиялық функциялар. Батыр атағын алу мен ҽлеуметтік іске асырудың 

ерекше белгісі ҽскери қақтығыстарға қатыса отырып, батырлар жасаған жеке қасиеттері 
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мен ерліктеріне негізделді. Сонымен қатар, батырдың жоғары атағын ақ сҥйектің ҿкілдері 

де ала алды. Қазақ – жоңғар қақтығысының мысалы, батырлар ҥш жҥзден, соның ішінде 

Шыңғысшылар да, қара сҥйектен шыққан қазақтар да болған. 

Ш. Уҽлиханов ҽр адамның ҿз туған жері ҥшін ғана емес, бҥкіл халық ҥшін де 

шайқасқан уақытын «Батырлық дҽуір» деп атады. 

Ҽрине, кҿшпелі қоғамдағы батырдың негізгі доминанты ерлердің ҽскери 

борыштығын ҿтеу болды, демек ҿз мемлекетінің, жҥздің, тайпаның, рудың аумағын қорғау. 

Батырлар кҿшпенділердің ҽскери ҿнері мен ҽскери дҽстҥрлерін сақтаушы болды. Сонымен 

қатар, хандардың 3 саяси билігі, оның кҥші мен ҽлсіздігі тікелей батырларға тҽуелді 

болды. 

Осылайша, батырлардың қоғамдық мҽртебесі ҽскери басшылардан, хандардың 

кеңесшілерінен дипломатиялық жҧмысқа дейін айтарлықтай кең болды. Қазақ ғалымы И. 

Ерофеева орта ғасырларда ханнан кейінгі екінші тҧлға ретінде ортаазиялық хандықтарда 

таралған аталылық институты болғанын атап ҿтті.  «Аталық даласында-бҧл жалғыз немесе 

мертіккен батыр, оны тҽрбиеші балалары ҥшін сҧлтандар немесе бай кҿшпенділер 

жалдаған. Аталықтар ҿсіп келе жатқан кҥйеулердің ең жақын кеңесшілері мен 

тҽлімгерлері болды. Олар хан туыстары мен кҿршілес елдерге елшіліктер кезінде бірге 

жҥрді. Мысалы, Ҽбілхайырдың баласы Батыр Байбектің тҽлімгері болды. Патшалық 

шенеуніктер ол туралы "ҿз иесінің барлық қҧпияларын білетін адам» деп жазды. [2]. 

XVIII ғасырдың бірінші жартысы мен орта тҧсында Баян батыр атты батыр белгілі, 

біріншіден -аты аңызға айналған батыр қазақ-жоңғар арасында болған кҥресте қазақ 

халқының тҽуелсіздігі ҥшін, Қазақ хандығының территориялық жҽне саяси бірлігі ҥшін 

соғысқан. Баян батыр-тумасы, руы Уақ, 14 жастан бастап қатысқан жорықтары, ал 17 

жасындасардаром (жасақ қолбасшысы) атанған. Ол Ертіс ҿңірін, Қалба жерлерін жҽне 

Тарбағатай ҿлкесін азат етуге, Тарбағатай тауларының етегіндегі сексенінші кҥндік Шорғы 

шайқасына жҽне Аягҿз тҥбіндегі Ақшҽулі ҧрыстарына қатысты. Баян иеленіп беделі мен 

қҧрмет, Абылай ханның басты батырына айналды. Ол батыл ғана емес батыр, сондай-ақ 

кҿрнекті оратор жҽне ақылды ҽңгімелесуші. "Батыр Баян" поэмасында Мағжан Жҧмабаев, 

Мҽшһҥр Жҥсіп, Ҽлкей Марғҧлан, Ілияс Есенберлин «Кҿшпенділер» трилогиясында, 

Қабдеш Жҧмаділов «Дарабоз» дилогиясында жазған.  

Қазақ халқының тарихына ҥңілсек, тҥрлі батырлардың, билер мен жыраулардың 

еңбегі тасып жатыр, бірі тҥрлі рух беретін кҥй-жырларымен белгілі болса, енді біреулері 

ҿзінің даналығымен, ҽділ елді басқарып, енді бірі сол елді, жерді найзаның ҧшымен, 

білектің кҥшімен қорғауда болды. Осы қазақ халқының тҽуелсіздігін алуға атсалысқан 

барша бабаларымызды танитын болсақ, ҽрдайым жҥрегіміз елім деп соға бергей. 

Қазіргі заман шындығы ҧрпақтан-ҧрпаққа білім мен беру қазақтың этникалық 

бірегейлігін жҽне ҧлттық мемлекеттілікті нығайту бойынша биліктің, жырау мен 

батырлықтың Тарихи миссиясында жинақталған ҧлттық игілік біздің еліміздің халқын 

патриоттық тҽрбиелеудің маңызды міндеті болып табылады. 
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Аннотация: Этническая идентичность казахов в современных условиях глобализации 

проявляется вформировании национального патриотизма, которое выражается идеологией 
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возрождения иприобщения населения к национальному достоянию, представленному 

ролью и деятельностьюизвестных биев, жырау, батыров.В современных реалиях знание и 

передача из поколения в поколение национального достояния, аккумулированного в 

исторической миссии бийства, жырау и батырства по укреплению этнической 

идентичности казахов и национальной государственности является важной задачей 

патриотического воспитания населения нашей страны. 

Abstract: Ethnic identity of Kazakhs in modern conditions of globalization is manifested in 

the formation of national patriotism, which is expressed by the ideology of revival and 

familiarization of the population to the national heritage, represented by the role and activities of 

famous biys, Zhyrau, batyrs. In modern realities knowledge and transfer from generation to 

generation of the national property accumulated in historical mission of biystvo, Zhyrau and 

batyrstvo on strengthening of ethnic identity of Kazakhs and national statehood is an important 

task of Patriotic education of the population of our country. 
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«НҦРЛЫ ЖОЛ-БОЛАШАҚҚА БАСТАР ЖОЛ» ЭКОНОМИКАЛЫҚ САЯСАТЫ 

 

Тҥйін: Бҥгінде бҥкіл ҽлем жаңа сындармен жҽне қатерлермен бетпе-бет келіп отыр. 

Ҽлемдік экономика ҽлі де жаһандық қаржы-экономикалық дағдарыс салдарынан айыға 

қойған жоқ. Қалпына келу ҿте баяу жҽне сенімсіз қадамдармен жҥруде, ал кейбір жерлерде 

ҽлі қҧлдырау жалғасуда. Геосаяси дағдарыс пен жетекші державалардың санкциялық 

саясаты ҽлемдік экономиканы қалпына келтіруде қосымша кедергілер туындатуда. Мен 

ҿзімнің тҽжірибемнен алдын ала сезіп отырғанымдай, таяудағы жылдар жаһандық 

сынақтардың уақыты болады. Ҽлемнің бҥкіл архитектурасы ҿзгереді. Барлық елдер осы 

кҥрделі кезеңнен лайықты ҿте алмайды. Бҧл шептен тек мықты мемлекеттер, жҧдырықтай 

жҧмылған халықтар ғана ҿтетін болады. Қазақстан, ҽлемдік экономиканың бір бҿлшегі 

жҽне геосаяси қысымның эпицентріне тікелей жақын орналасқан ел ретінде, барлық осы 

ҥдерістердің теріс ықпалын тап келеді. Нҽтижесінде не болып жатқанын біз кҿріп 

отырмыз: ҽлемдік нарықтарда баға қҧлдырауда жҽне, тҧтастай алғанда, экономикалық ҿсім 

баяулауда. Халықаралық валюта қоры мен Дҥниежҥзілік банк тарапынан 2014 жҽне одан 

кейінгі екі жылда ҽлемдік экономиканың дамуында болжам тҿмендеу жағына қарай қайта 

қаралғаны белгілі. Сондықтан кейбір позицияларды жедел тҥрде қайта қарап, сондай-ақ, 

алдағы кезеңдердің жоспарларына тҥзетулер енгізу қажет. Бізде ырғалып-жырғалуға уақыт 

жоқ. Бҥгін айтылатын шараларды 2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап жҥзеге асыру керек. 

Біз теріс ҥрдістердің алдын алу ҥшін барлық ықтимал шараларды жедел қабылдауға 

тиіспіз. 

Кілттік сӛздер: Экономика, дағдарыс, қҧлдырау, жаһандық, инфрақҧрылым, 

макроҿңір, кҿліктік-логистикалық, энергетикалық инфрақҧрылым, қаржы 

институттар,ҿнеркҽсіп 

Мемлекет басшысы Нҧрсҧлтан Назарбаев сҽуірдің 6-сында Инфрақҧрылымды 

дамытудың 2015-2019 жылдарға арналған «Нҧрлы жол» мемлекеттік бағдарламасын бекіту 

туралы Жарлыққа қол қойды. Былтырғы Елбасы жариялаған «Нҧрлы жол - болашаққа 

бастар жол» атты Жолдауынан туындайтын бағдарлама елдің макроҿңірлерін біріктіру 
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жҽне хаб қағидаты бойынша бірыңғай нарықты қалыптастыруға негізделген жаңа 

экономикалық саясатты іске асыруға бағытталып отыр. Ең бастысы, бағдарлама экономика 

ҿсіміне жағдай жасай отырып, қазіргі бар жҧмыс орындарын сақтайды жҽне жаңа жҧмыс 

орындарын ашуды қамтамасыз етеді, іскерлік белсенділікті, ҿнімділікті жҽне елдің 

транзиттік ҽлеуетін арттырады. «Нҧрлы жол» бағдарламасы негізінен экономикалық 

дағдарыстың алдын алып, барша қазақстандықтардың ҽлеуметтік ахуалын тҿмендетпеуге 

бағытталғаны белгілі. Осындай маңызды бағыттың шеңберінде бағдарламаның негізгі 

міндеттері де айқындалған болатын. Атап айтқанда, бҧлар «шҧғыла» қағидаты бойынша 

тиімді кҿліктік-логистикалық инфрақҧрылымды қҧру, индустриялық жҽне туристік 

инфрақҧрылымдарды дамыту, бірыңғай электр энергетикасы жҥйесін дамыту шеңберінде 

энергетикалық инфрақҧрылымды нығайту шараларын қарастырады. Тҧрғын ҥй-

коммуналдық шаруашылық инфрақҧрылымын жаңғырту, азаматтардың тҧрғын ҥйге 

қолжетімділігін арттыру сондай-ақ, білім беру саласының инфрақҧрылымын дамыту 

мҽселелері де бағдарламаның аясында жандана тҥспек. 

Бҧдан бҿлек, ағымдағы экономикалық жағдайды ескере отырып, «Нҧрлы жол» 

бағдарламасы ҿңдеу ҿнеркҽсібі салаларының жекелеген секторларын, агроҿнеркҽсіп 

кешенін экспорттаушыларды қолдаудың дағдарысқа қарсы шараларын, сондай-ақ ішкі 

нарықты қорғау жҽне геологиялық барлауды жандандыру мҽселелерін қамтып отыр. 

Ҧлттық экономика министрлігінің мҽліметіне қарағанда, қазіргі таңда «Нҧрлы жол» 

бағдарламасын бюджеттік қамту толығымен шешімін тапқан. Атап айтқанда, 

бағдарламаны іске асыруға Қазақстан Республикасының Ҧлттық қорынан 2015 жылы - 796 

млрд. тенге, 2016 жылы - 379 млрд. тенге, ал 2017 жылы - 3 млрд. АҚШ доллары 

эквиваленті кҿлемінде қаражат бағыттау жоспарлануда. Сонымен қатар, Халықаралық 

қаржы институттары есебінен индикативті бірлесіп қаржыландыру кҿлемі 9 млрд. АҚШ 

доллары шамасын қҧрайтын болады. Ал ҧлттық компаниялар мен даму институттарының 

меншікті қаражаты есебінен «Нҧрлы жол» шараларын қаржыландыру 240,9 млрд. теңге 

болады. Жалпы алғанда «Нҧрлы жол» бағдарламасы негізгі екі блоктан тҧрады. Оның 

біріншісі - инфрақҧрылымды дамыту. Бҧл блогтағы жобалар 7 бағыт бойынша ҿрбімек. 

Атап айтқанда, бірінші бағыт - кҿліктік-логистика инфрақҧрылымын дамыту. Бҧл ретте 

автожол саласындағы жобаларды іске асыруға Ҧлттық қордан 301,3 млрд. теңге сомасында 

қаражат бҿлінеді. Соның ішінде 2015 жылы - 178 млрд. теңге, 2016 жылы - 123,3 млрд. 

теңге қарастырылмақ. Халықаралық қаржы институттарынан тартылатын қарыз есебінен 

6,3 млрд. АҚШ долларымен қоса қаржыландыру қамтамасыз етіледі. Осының аясында 

2015 - 2020 жылдары «Орталық-Оңтҥстік», «Орталық-Шығыс», «Орталық-Батыс» секілді 

ірі автожол жобалары іске асырылып, республикалық маңызы бар басқа жолдарды 

реконструкциялау кҿзделген. Жобалардың инвестициялық фазасы кезеңінде 200 мыңға 

тарта жҧмыс орны қҧрылатыны жоспарланыпты. Теміржол саласы мен кҿліктік 

логистикаға келсек, ондай жобаларды іске асыруға ҧлттық компаниялар қаражаты 

есебінен қоса қаржыландыру 19 млрд. теңгені қҧраса, Ҧлттық қордан 75,3 млрд. теңге 

сомасында қаражат бҿлінеді. Екінші бағыт - индустриялық инфрақҧрылымды дамыту 

бойынша 2015 жылы Ҧлттық қордан 81 млрд. теңге бҿлінеді. Соның ішінде «Ҧлттық 

индустриялық мҧнай-химиялық технопаркі» Арнайы экономикалық аймағында 

инфрақҧрылым салу ҥшін - 68,5 млрд. теңге, «Қорғас - Шығыс қақпасы» Арнайы 

экономикалық аймағында инфрақҧрылымды дамыту ҥшін - 12,5 млрд. теңге бҿлінеді. Бҧл 

ретте «Қорғас - Шығыс қақпасы» АЭА инфрақҧрылымын жҥзеге асыру Қорғас арқылы 

тауар айналымының кҿлемін 8 есе арттыруға мҥмкіндік бермек. Сарапшылардың 

пікірінше, осы жобаның жолға қойылуы жҥк тасымалдауды жылына 4 млн. тоннаға дейін 

ҧлғайтады. Нҽтижесінде, 150 млрд. теңге жеке инвестициялар тартылады жҽне 20 мыңға 

дейін жҧмыс орны қҧрылатын болады. Ҥшіншіден, энергетикалық инфрақҧрылымды 

дамыту шаралары жҥзеге аспақ. Бҧл ретте Шығыс Қазақстан мен Алматы ҿңірлерін 
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электрмен жабдықтаудың сенімділігін арттыру жҽне Солтҥстік-Оңтҥстік бағытына 

транзитті кҥшейту кҿзделген. Осы мақсатта «Солтҥстік-Шығыс-Оңтҥстік 500 кВт 

транзитін салу» жобасы іске асырылады. Жобаға «KEGOC» АҚ-ның 118,9 млрд. теңгені 

қҧрайтын меншікті қаражаты тартылмақшы. Айта кетерлігі, мҧндай нысанды қосу 

еліміздің солтҥстігі мен оңтҥстігі арасындағы электр беру желілері арқылы рҧқсат етілетін 

электр қуатының ағынын 2100 МВт-қа (шамамен жылына 14 млрд. кВт/с) жеткізетін 

болады. Осындай желінің болуы Қазақстанның оңтҥстік облыстарына қазіргі деңгейден 

жылына 4 млрд. кВт/сағат артық тасымалдау ҥшін электр қуатының қосымша кҿлемін 

ҿндіруге мҥмкіндік береді. Тҿртінші бағыт - тҧрғын ҥй-коммуналдық шаруашылығы, 

жылумен, сумен жабдықтау, су бҧру желілерін жаңғыртуға 2015-2016 жылдары Ҧлттық 

қордан 150 млрд. теңге қаражат бҿлінеді. Бҧл ретте келесі жылдан бастап ҽр жыл сайын 

100 млрд. теңгеден кем болмайтын қаражат қарастырылады. Сонымен қатар, Халықаралық 

қаржы ҧйымдарынан қарыз тарту да кҿзделеді. Бағдарлама бойынша коммуналдық 

желілерді жаңғырту жобаларының тиісті іске асырылуы 2020 жылға жылумен, сумен 

жабдықтау, су бҧру желілерінің тозуын 65 пайыздан 53 пайызға тҿмендетуге жҽне 

желілердегі шығындарды азайтуға мҥмкіндік береді. Сҽйкесінше тҧтынушыларға 

кҿрсетілетін қызметтердің сапасы жақсарады. Бҧдан бҿлек, тҧрғын ҥй инфрақҧрылымын 

нығайту жҽне халықтың баспанаға қажеттілігін қамтамасыз ету мақсатында «Ҿңірлерді 

дамыту- 2020» бағдарламасы шеңберінде, жалға берілетін тҧрғын ҥй қҧрылысының кҿлемі 

ҧлғайтылады. Тҧрғын ҥй инфрақҧрылымын қолдауға бҿлінетін Ҧлттық қор қаражаты 

есебінен 2015-2016 жылдары қаржыландырудың жалпы кҿлемі 150 млрд. теңгені қҧрайды. 

«Қазақстандық ипотекалық компаниясы» АҚ желісі арқылы кейіннен жалға беру ҥшін 

тҧрғын ҥй нысандарын салуды немесе сатып алуды барлық кҿздерден жалпы 

қаржыландыру 250 млрд. теңгені қҧрайды. Нҽтижесінде 2015 - 2019 жылдары 1,4 млн. 

шаршы метр жалға берілетін тҧрғын ҥй салынады. Алтыншы бағыт - білім беру 

саласындағы инфрақҧрылымды дамыту бойынша Ҧлттық қордан 66 млрд. теңге бҿлінеді, 

оның ішінде 2015 жылы - 33 млрд. теңге, ал 2016 жылы - 33 млрд. теңге қарастырылмақ. 

Аталған қаражат мектептерді, балаларға арналған мектепке дейінгі мекемелерді салуға 

жҽне жоғары оқу орындарында ғылыми зертханаларды қҧруға жолданады. Нҽтижесінде, 

орта білім беру жҥйесінде Ҧлттық қордың қаражаты есебінен апатты мектептердің орнына 

жҽне ҥш ауысымда оқытуды жою ҥшін ҿңірлерде жалпы білім беретін жаңа мектептер 

салынып, пайдалануға беріледі. Айта кетерлігі, Ҧлттық қордан бҿлек, республикалық 

бюджет пен жергілікті бюджеттердің қаражаты есебінен салынатын мектептер санын 

ескерсек, Қазақстанда 2018 жылға қарай апаттық жҽне ҥш ауысымда оқытытатын 

мектептер проблемасы толық шешімін табады. Жетіншіден, кҽсіпкерлікті дамытуды 

ынталандыру шараларын қолдау. Бҧл ретте 2015 жылы ҿңдеу ҿнеркҽсібіндегі шағын жҽне 

орта бизнес пен ірі кҽсіпкерлік субъектілеріне жеңілдікпен несие беруге Ҧлттық қордан 

100 млрд. теңге мҿлшерінде қаражат бҿлінетін болады. 2015 -2017 жылдары шағын жҽне 

орта бизнес субъектілерін қаржыландыру ҥшін халықаралық қаржы ҧйымдарынан 155 

млрд. теңге мҿлшерінде кредиттік желілер тартылады. Ал шағын жҽне орта бизнес пен ірі 

кҽсіпкерлік субъектілеріне жеңілдікті кредит беру инвестициялық жобаларды іске асыруға, 

айналым қаражатын толықтыруға жҽне бҧрын берілген қарыздарды қайта 

қаржыландыруға бағытталатын болады. Осыған орай, бағдарлама аясында тҥпкілікті 

қарыз алушы ҥшін сыйақы мҿлшерлемесі жылдық 6 пайыздан, кредиттеу мерзімі 10 

жылдан аспайды. Ал кҽсіпкерлік субъектілеріне мҧндай жеңілдетілген кредит берудің 

нҽтижесінде 4 мыңнан астам жаңа жҧмыс орны қҧрылады, ҿндірілген ҿнімнің кҿлемі 

ағымдағы деңгейден 150 млрд. теңгеге ҧлғаятын болады. «Нҧрлы жол» мемлекеттік 

бағдарламасындағы кешенді жоспардың екінші блогы - 2015 жылғы дағдарысқа қарсы 

шаралар. Бҧл да 7 бағытта айқындалған. Бірінші бағыт - отандық машина жасауды дамыту. 

Бҧл ретте автомобильдер, тікҧшақтар жҽне жолаушылар вагондарды жасау жобаларына 



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

293 

 

 

2015 жылы Ҧлттық қордан 35 млрд. теңге бҿлінеді. Соның ішінде автомобильдерді жасау 

ҥшін 20 млрд. теңге, тікҧшақтарды жасау ҥшін 10 млрд. теңге, жолаушылар вагондарын 

жасауға 5 млрд. теңге қарастырылған. Отандық автомобиль жҽне тікҧшақ ҿндірушілерді 

қолдау ішкі нарықта шетелдік ҿнімдердің импортын отандық ҿндіріс ҿнімдерімен 

алмастыруды қамтамасыз ететін болады. Жалпы мҧндай шаралар ҽлеуетті ішкі жҽне 

сыртқы тҧтынушыларға тиімді қаржылық жағдайында отандық машина жасау ҿнімін 

алуға мҥмкіндік береді. Екіншіден, даму институттары арқылы экспортты қолдау 

шаралары ҥшін экспорттық кредиттеу жолымен 50 млрд. теңге мҿлшерінде қаражат 

бҿлінеді. Жалпы, ҧзақмерзімді жеңілдетілген қаржыландыруды ҧсыну экспорттаушыларға 

ҽлеуетті сатып алушыларды ынталандыру жолымен ҿнімді ҿткізуді қамтамасыз етуге 

мҥмкіндік береді. Ҥшіншіден, Агроҿнеркҽсіп кешенін 2015 жылы қосымша қолдау ҥшін 

Ҧлттық қор қаражатынан 20 млрд. теңге бағытталады. Бҧл ретте, АҾК субъектілерін 

қаржылай сауықтыру бағыты шеңберінде кредиттер жҽне лизингтік міндеттемелер 

бойынша пайыздық мҿлшерлемені субсидиялауға - 0,7 млрд. теңге, ауыл шаруашылығын 

қолдауға арналған кредиттер (лизинг) бойынша сыйақы мҿлшерлемесін ҿтеуге - 1,5 млрд. 

теңге, асыл тҧқымды мал шаруашылығын дамытуға, мал шаруашылығының ҿнімділігі мен 

ҿнімінің сапасын арттыруға бағытталған АҾК-ті қаржылай қолдау қаражатының кҿлемі 

11,5 млрд. теңгеге ҧлғайтылатын болады. Тҿртіншіден, басталған кредиттік тҧрғын ҥй 

жобаларын іске асыру жҽне ҥлестік салымдарды қорғау ҥшін 2015 жылы Ҧлттық қордан 

45 млрд. теңге қарастырылып отыр. Осының арқасында тҧрғын ҥй қҧрылыс жинақтары 

жҥйесі бойынша халыққа берілетін 240,6 мың шаршы метр кредиттік тҧрғын ҥйдің 

қҧрылысы аяқталатын болады. Кепілдік беру тетігін енгізу тҧрғын ҥй қҧрылысына 

қосымша инвестициялар тартуға мҥмкіндік береді жҽне азаматтардың ҥлескерлік 

қҧрылысқа қатысу тҽуекелдерін айтарлықтай тҿмендетеді. Бесінші - «Бизнестің жол 

картасы - 2020» жобалары ҥшін қажетті инфрақҧрылымды жҥргізу шараларына 10 млрд. 

теңге мҿлшерінде Ҧлттық қор қаржаты қамтамасыз етіледі. Бағдарлама шеңберінде 

Ақтҿбе, Қызылорда жҽне Оңтҥстік Қазақстан облыстарындағы индустриялық аймақтарға 

инфрақҧрылымдар жҥзеге асады. Кҽсіпкерлік субъектілерінің неғҧрлым ауқымды тобын 

қажетті инфрақҧрылыммен қамтамасыз етуге мҥмкіндік береді. Алтыншы - ҿнім сапасы 

инфрақҧрылымын дамыту мақсатында сынақ базасының жетіспеушілігі проблемасын 

шешу ҥшін Ҧлттық қордан 5 млрд. теңге бҿлінеді. Нҽтижесінде жеңіл жҽне химия 

ҿнеркҽсібіндегі, металлургиядағы, ҿрт қауіпсіздігі мен азаматтық қорғаныс, сондай-ақ 

ветеринария саласындағы қолданыстағы сынақ зертханаларын кеңейту жҽне жете 

жарақтандыру қамтамасыз етілмек. Ҿнім сапасының инфрақҧрылымын дамыту 

қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жҽне икемді сауда саясатын жҥргізу ҥшін отандық ҿнімнің 

бҽсекеге қабілеттілігін арттыруға мҥмкіндік бермек. Соның ішінде, Еуразиялық 

экономикалық одақ елдерінде ҿнім сапасына сҽйкестікті растау қажеттігіне байланысты 

кҽсіпкерлік субъектілерінің шығыстарын оңтайландыру кҿзделіп отыр. Жетіншіден, 

перспективалы учаскелерді геологиялық зерттеу жҽне пайдалы қазбалардың қорларын 

толықтыру мақсатында жер қойнауына барлау жасау ҥшін Ҧлттық қордан 6 млрд. теңге 

бҿлінеді. Нҽтижесінде Қазақстандағы пайдалы қазбалар қорларының, оның ішінде тҥсті 

металдар мен алтын қорының болжамды кҿлемдері анықталады. «Нҧрлы жол» 

бағдарламасын іске асыру 2020 жылға дейін бірқатар нҽтижелерге қол жеткізуге мҥмкіндік 

береді. Атап айтқанда, 2014 жылмен салыстырғанда жалпы ішкі ҿнімнің ҿсімін 15,7 

пайызға жеткізу кҿзделеді. Соның ішінде 395,5 мың жҧмыс орнын ашуға, бҧдан бҿлек, 

Дҥниежҥзілік экономикалық форум рейтингіндегі «базалық инфрақҧрылымның сапасы» 

кҿрсеткішін 57-орынға дейін кҿтеру мҥмкіндік туады. 

        «Нҧрлы Жол» Жаңа Экономикалық Саясат біздің экономикамыздың таяу жылдардағы 

ҿсімінің драйвері болады. Тек жол қҧрылысы арқылы ғана жаңадан 200 мың жҧмыс орны 

қҧрылады. Ал бҧл халықтың жҧмыспен қамтылуын жҽне табыстарының ҿсуін білдіреді. 
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«Нҧрлы Жол» цемент, металл, техника, битум, жабдықтар ҿндіру мен соған сҽйкес 

қызметтер сияқты экономиканың басқа да салаларына мультипликативті ҽсер етеді. 

Жолдар – Қазақстан ҥшін ҿмір желісі. Біздің кең байтақ жерімізде жолдар бойында ҽркезде 

де ҿмір пайда болған жҽне дамып отырған. Біз Астанадан барлық жақтарға автомобиль, 

теміржол жҽне авиациялық магистральдар тарайтындай кҿлік желісін қҧруға тиіспіз. 

Жҥректен тарайтын артериялар сияқты. Кҥннен тарайтын шҧғыла сияқты. 

Қазақстандықтар салатын жаңа магистральдар біздің экономикамыз бен қоғамымызды 

жаңартады. Олар біздің еліміздің барлық тҥкпірлерін орталықпен берік байланыстырады. 

Жҥк тасымалы жеделдейді жҽне ҧлғаяды. Ел арқылы транзит кҿлемі артады. Біздің 

азаматтарымыз заманауи жҽне сапалы автомагистральдармен жҥріп, кез келген ҿңірге 

қауіпсіз жҽне тез жететін болады. Ҽлеуметтік инфрақҧрылым жақсарады, жаңа жҽне 

заманауи мектептер мен ауруханалар жоғары сапалы қызметтер кҿрсетеді. Нҽтижесінде ол 

ҽрбір қазақстандықтың ҽл-ауқаты мен ҿмір сапасында кҿрініс табады. Ал ең бастысы – 

осының бҽрі болашақ ҧрпақтың байлығы ретінде біздің жерімізде қалады. 
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Аннотация: Сегодня весь мир сталкивается с новыми вызовами и угрозами. 

Мировая экономика еще не восстановилась из-за мирового финансово-экономического 

кризиса. Восстановление идет медленно и ненадежно, а в некоторых местах снижение 

продолжается. Геополитический кризис и санкционная политика ведущих мировых 

держав создают дополнительные барьеры на пути восстановления мировой экономики. 

Как я понимаю из своего опыта, ближайшие годы будут временем глобальных вызовов. 

Вся архитектура мира меняется. Не все страны могут преодолеть этот сложный период. 

Только самые сильные нации смогут пересечь эту черту. Казахстан, как часть мировой 

экономики и страна, наиболее близкая к препятствию геополитическому давлению, 

оказывает негативное влияние на все эти процессы. В результате мы видим, что 

происходит: цены на мировых рынках и экономический рост замедляются. Хорошо 

известно, что Международный валютный фонд и Всемирный банк пересмотрели 

тенденцию к снижению мирового экономического развития в 2014 году и в последующие 

два года. Поэтому необходимо своевременно пересмотреть некоторые позиции, а также 

внести коррективы в планы на предстоящий период. Мы не успеваем утонуть. Меры, 

которые необходимо принять сегодня, должны быть реализованы с 1 января 2015 года. Мы 

должны принять все возможные меры для предотвращения негативных тенденций. 

Abstract:Today, the whole world is facing new challenges and threats. The world 

economy has not yet recovered due to the global financial and economic crisis. Recovery is slow 

and unreliable, and in some places the decline continues. The geopolitical crisis and the sanctions 

policy of the leading world powers create additional barriers to restoring the global economy. As 

I understand from my experience, the coming years will be a time of global challenges. The 

whole architecture of the world is changing. Not all countries can overcome this difficult period. 

http://www.inform.kz/
http://www.inform.kz/
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Only the strongest nations will be able to cross this line. Kazakhstan, as part of the global 

economy and the country closest to the obstacle to geopolitical pressure, has a negative impact 

on all these processes. As a result, we see what is happening: prices on world markets and 

economic growth are slowing. It is well known that the International Monetary Fund and the 

World Bank revised the downward trend in global economic development in 2014 and the next 

two years. Therefore, it is necessary to review some positions in a timely manner, as well as to 

make adjustments to the plans for the upcoming period. We do not have time to drown. The 

measures that need to be taken today must be implemented from January 1, 2015. We must take 

all possible measures to prevent negative trends. 
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Аннотация:  В статье рассмотрена роль молодежи в развитии государства, как 

движущей силой в укреплении и модернизации общества. 

Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, молодежный потенциал, 

конкурентоспособность. 

 

Молодѐжь как «будущее нации» во все времена представляла собой особую ценность 

для общества. Она занимает важное место в социальных отношениях, производстве 

материальных и духовных благ. Положение молодѐжи в обществе и степень еѐ участия в 

развитии социальной среды зависит как от государства, так и от собственной активной 

жизненной позиции. С одной стороны, молодѐжь планирует и строит своѐ будущее, 

поэтому должна учитывать опыт поколений и не совершать промахи и ошибки. С другой 

стороны общество и государство должно переосмыслить, как бы заново открыть молодѐжь 

как субъект истории, как главный фактор перемен, как социальную ценность.  

В Республике Казахстан молодѐжная политика, представляет собой 

целенаправленную деятельность органов государственной власти, общественных 

объединений и иных социальных институтов направленную на решение проблем 

молодѐжи во всех сферах еѐ жизнедеятельности. 

Целью государственной молодежной политики является создание условий для 

полноценного духовного, культурного, образовательного, профессионального и 

физического развития молодежи, участия в процессе принятия решений, успешной 

социализации и направления ее потенциала на дальнейшее развитие страны[1]. 

Задачами государственной молодежной политики являются: 

1) защита прав и законных интересов молодежи; 

2) вовлечение молодежи в социально-экономическую и общественно-политическую 

жизнь страны; 

3) воспитание гражданственности и укрепление чувства казахстанского патриотизма. 

3. Государственная молодежная политика основывается на принципах: 

1) приоритета культурных, нравственных и духовных ценностей; 

2) гражданственности, ответственности, трудолюбия; 

3) межконфессионального согласия и межэтнической толерантности; 

4) преемственности поколений, приоритета семейного воспитания; 
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5) участия молодежи в формировании и реализации государственной молодежной 

политики; 

6) научного, комплексного и последовательного подхода в формировании и 

реализации государственной молодежной политики. 

Главными направлениями молодежной политики в Республике Казахстан являются 

формирование и развитие гражданственности молодежи. Основными направлениями 

государственной молодежной политики являются: 

1) обеспечение доступного и качественного образования, развитие научно-

технического потенциала; 

2) сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового образа жизни; 

3) создание условий для трудоустройства и занятости; 

4) создание условий для развития предпринимательской деятельности среди 

молодежи; 

5) развитие системы доступного жилья для молодых семей; 

6) повышение уровня правовой культуры, воспитание нетерпимости к проявлениям 

коррупции; 

7) формирование экологической культуры; 

8) содействие развитию талантливой молодежи; 

9) обеспечение условий для культурного досуга и отдыха. 

Закон регламентирует участие молодежи в работе консультативно-совещательных 

органов на различных уровнях, в государственной и общественной жизни, ее доступ к 

социальной инфраструктуре, повышение ответственности государственных органов в 

реализации молодежной политики. 

Главной задачей современной молодежной политики должно стать создание условий 

для расширения возможностей молодого поколения в участии жизни общества и 

направления молодежного потенциала на развитие Казахстана, обеспечения должного 

уровня ее конкурентоспособности. Прагматичность современной молодежи требует 

инновационных подходов к молодежной работе. Существует необходимость разработать 

методы, предполагающие переориентацию ценностных установок молодежи с карьерно-

потребительского на творческо-созидательное отношение к самому себе и обществу. 

Современные социальные, экономические и политические условия в стране создали 

для молодежи возможность реализовать своипозитивные инициативы и творчество. 

Молодежь, как поколение, вступающее в жизнь, проявляет особый интерес к 

собственному будущему. Молодое поколение верит в свои возможности, четко знает, какие 

знания и умения могут стать ему полезными в будущем. 

Современная молодежь Казахстана является субъектом истории, казахстанское 

общество открыло его для себя как социальную ценность особого рода. Нынешняя 

молодежь исключительный и важный фактор перемен, носитель новых идей. В связи с 

этим и необходима современная государственная молодежная политика, отвечающая 

запросам XXI века.Новая философия формирования молодежной государственной 

политики Казахстана исходит из современных реалий. Приоритетными для молодежной 

государственной политики Казахстана должны стать: раскрытие индивидуальных 

способностей молодежи к выполнению общественно значимых социальных ролей; 

выработка позитивного отношения молодежи к браку, подготовке молодежи к семейной 

жизни, материнству; развитие новых досуговых практик, влияющих на интеллектуальное, 

нравственное самочувствие современной молодежи. 

В Послании Президента Казахстана Н.А. Назарбаева «Новое десятилетие - новый 

экономический подъем - новые возможности Казахстана» определено, «молодежь - основа 

будущего, получит новые возможности строить свое будущее» [2]. 

В Послании ПрезидентаКазахстана Н.А. Назарбаева«Казахстанский путь - 2050: 
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Единая цель, единые интересы, единое будущее»отражено обращение к молодежи, 

«Особо обращаюсь к нашей молодежи. Стратегия-2050 - для вас. Вам участвовать в еѐ 

реализации и вам пожинать плоды еѐ успеха. Включайтесь в работу, каждый на своѐм 

рабочем месте. Не будьте равнодушными. Создавайте судьбу страны вместе со всем 

народом!» [3]. 

В Послании Президента Казахстана Н.А. Назарбаева «Стратегия «Казахстан-

2050»:Новый политический курс состоявшегося государства», говорится об участии 

молодежи  в исполнении этой программы, «Вы - воплощение всех наших надежд на 

будущее. Все что делается нами сегодня, - делается для вас. Большинству из вас столько 

же лет, сколько и нашему независимому Казахстану. А к 2050 году вы уже зрелые 

граждане, принявшие участие в исполнении этой программы. Дальнейший путь страны 

определять вам. Вы воспитаны в условиях независимости - того, чего не было у нас. Ваше 

новое независимое мышление - это фактор, который поведет страну к новым целям, 

кажущимся нам сегодня далекими и недосягаемыми» [4]. 

На сегодняшний день государство предлагает систему мер, программ с целью 

создания условий для реализации социального, интеллектуального, культурного и 

экономического потенциала молодого поколения. С одной стороны, современная власть 

заинтересована в развитии «молодѐжной сферы», мотивируя молодое поколение на 

сотрудничество в развитии общества. С другой, молодѐжь осуществляет инновационную 

деятельность и вносит вклад в творческий потенциал развития общества. Используя свои 

креативные способности, мысли, предложения, молодые люди создают новые 

организации, объединения и движения. 

Динамично изменяющиеся условия современного общества поставили серьезные 

задачи в разработке и реализации таких подходов, которые были бы, прежде всего, 

ориентированы на прямое вовлечение молодых людей в решение общенациональных 

задач. Только при создании таких условий, государственная молодежная политика станет 

инструментом преобразования страны и выйти на новый, качественный уровень развития. 

Благодаря созданию молодежных организаций, в ряды активной молодѐжи, каждый 

год, вступают сотни молодых жителей страны. Молодѐжь питает особый интерес и 

чувствует свою причастность к решению проблем социально-экономического развития, 

независимости, демократизации и мира. Она демонстрирует энтузиазм и способности в 

деле укрепления международного взаимопонимания, участвует в движении за экологию 

планеты.  

Говоря о роли молодѐжи и государства в развитии социальной среды, нельзя 

умолчать и о другой стороне данного вопроса. На данный момент, роль молодѐжи в 

общественном развитии много ниже, чем должна и может быть. Сегодня только 

формируется субъектность молодѐжи, основанная на принципе «что я сделал для своей 

страны, а не что страна сделала для меня». Этот принцип требует соответствующих 

подходов со стороны государства и общества, создания новой системы молодѐжной 

работы. Будущее нельзя строить без сознательного и активного участия самой молодѐжи. 

Проблема участия молодых поколений в общественном развитии - это вопрос темпов, 

характера и качества развития человечества. Современная молодѐжь должна 

приспособиться к новым требованиям, усвоить систему знаний, норм, ценностей и 

традиций в трудовой, политической и правовой сферах жизнедеятельности. Роль 

молодѐжи в развитии общества велика. Она умна, инициативна, энергична, и благодаря 

этому, является движущей силой в укреплении и модернизации общества. Изменилась 

модель участия молодѐжи во всех сферах жизнедеятельности общества. Во многих 

странах молодѐжь поддерживает происходившие перемены, социальные реформы.  

Таким образом, молодѐжь - это важный субъект социальных перемен. Именно с ней 

государство связывает возможные в будущем изменения. В целом у молодежи достаточно 
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сил и знаний, чтобы взять на себя решение многих проблем и проявить жизненную 

активную позицию. 
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Тҥйін: Мақала мемлекеттің дамуындағы жастардың рҿлін, қоғамды нығайту мен 

жаңғыртудың қозғаушы кҥші ретінде қарастырады. 

Abstract: The article discusses the role of youth in the development of the state, as a 

driving force in strengthening and modernizing society. 
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БАСТАУЫШ МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

БЕЛСЕНДІЛІГІН ДАМЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 

 

Тҥйін: Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық белсенділігінің даму 

деңгейі мҧғалімнің педагогикалық іс-ҽрекетіне тікелей байланысты. Толығырақ айтқанда, 

мҧғалімнің педагогикалық шеберлігі, оқу материалының тҥсініктілігі, мазмҧндылығы, 

оқыту ҥдерісіндегі мҧғалім мен оқушылар арасындағы ізгілікті қарым-қатынас пен 

оңтайлы ҽдіс-тҽсілдері қолданып оқыту оқушылардың шығармашылық белсенділігін 

дамытудың негізі болып табылады. 

          Кілттік сӛздер: бастауыш, сынып, кҿрнеклік, принцип, педагогика, ақпараттық  

технология, ҽдіс, ҽдістеме, оқыту 

  
Отандық педагог-ғалымдар мен ҽдіскерлер жҽне бастауыш сынып мҧғалімдері 

бастауыш мектепте оқушының шығармашылық потенциалына қаншалықты ҽсер ететіні 

туралы мҽселелерді бірнеше рет кҿтерді. Я.Зеленкевичтің, В.В.Розановтың жҧмыстарында 

оқытуды даралау мен дифференциациялау қағидаларының негізінде білім беру ҥдерісін 

жаңаша ҧйымдастыру керектігін айтып ҿткен. Сабақтың инновациялық жҥйесі 

қалыптасуы керек. Инновация латынның ―novis‖ – жаңалық; ―in‖ енгізу деген ҧғымды 

білдіреді, яғни ―жаңару‖, ―жаңамын‖, ―ҿзгеру‖, мағынасын береді. Ҥлкен 

энциклопедиялық сҿздікте бҧл ҧғым ―жаңаша білім беру‖ деп тҥсіндіріледі, яғни 

инновация – жаңалықты іздеу, жарату, енгізу жҽне оны іс жҥзінде қолдану ҥрдісі. 

Келешекке кҿз жіберіп қарайтын болсақ, ―инновация‖ ҧғымы біздің қоғамға еніп, 
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қолданып та келеді. Олай дейтінім, біз қазір кемелденген, ҿркендеген қоғамда ҿмір сҥріп 

отырмыз. Мҧның себебі ҽлемнің ҽр тҥкпіріндегі жаңалық атаулы ҽп-сҽтте таралып, оны ҽр 

халық ҿзінің тҧрмыс жағдайына, ақыл-ойларына қарай дамытып; іс жҥзінде қолданып 

келеді. Міне бҧл да инновация. Бірақ бҧл жердегі инновация мен қазіргі айтылып жҥрген 

инновацияның арасында алшақтық бар. Себебі, бҧрынырақ қалыптасқан инновациялық 

ҽдіс дҽстҥрлі ҽдіске айналып, ол жаңалық болып адамды қызықтырудан қалған. 

Инновация ол жаңашыл ҽрдайым, ҥздіксіз жаңарып отыратын ҽдіс. Ол ҽрдайым ҿзгеріп 

отыруы шарт. Істеген ҽрбір жҧмысымыз инновацияға толы болса, онда ол шығармашылық 

болар еді.   

Инновацияның қоғамға сҿз жҥзінде ғана емес, іс жҥзінде де енуі ҥшін, оның 

технологиясын қҧру керек.  

«Технология» ҧғымы бірінші рет ҿткен ғасырдың 40-шы жылдары шет елдерде 

қолданысқа тҥсіп, педагогикалық ҥрдісте технологиялық қҧралдар мен оқыту 

бағдарламаларын пайдалануға байланысты болды. 

Технология – ҿнім алу барысында шикізаттың, материалдың немесе жартылай даяр 

заттың қалыбын, қасиетін, формасын ҿңдеу, ҽзірлеу не ҿзгерту ҽдістерінің жиынтығы. 

Технология – ол белгілі бір жоғарғы мақсатқа жету жолындағы қолданылатын 

барлық қисынды ілім амалдары мен ҽдіснамалық қҧралдарының жиынтығы жҽне жҧмыс 

істеу реті. Яғни, технология терең ойластырылған кҿптеген факторлардың ҥйлесімділігін, 

еңбек пен тҽртіптің, оқыту мен тҽрбиенің тиімділігін қамтамасыз ететін алгоритм. 

Ж.Қараевтың пайымдауынша, технология дегеніміз – ҽдістемелік жҥйемен сҽйкесті 

дидактикалық ҥрдістер кешенінің тҽжірибеде жҥзеге асырылатын жобасы, ал 

педагогикалық жағдаяттарға сай қолданылатын ҽдіс, тҽсілдер оның қҧрамды бҿлігі. 

Педагогикалық технологияның дамуына ҥлес қосқан шетел оқымыстылары 

(Ж.Ж.Руссо, Я.Корчак, Г.Роджерс, Э.Берн т.б.), орыс оқымыстылары (К.Д.Ушинский, 

Н.П.Пирогов, Л.Н.Толстой т.б.), совет ғалымдары (Н.К.Крупская, С.Т.Шацкии, 

В.А.Сухомлинский, А.С.Макаренко, В.П.Беспалько, П.С.Селевко, С.С.Кашлев, 

В.М.Монахов, В.М.Волков, М.В.Кларин, Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов, Ш.А.Амонашвили, 

В.П.Шаталов т.б.), Қазақстандық ғалымдар Ж.А.Қараев, Г.М.Қҧсайынов, 

М.М.Жанпейісова, Т.Галиев, Н.Н.Нҧрахметов, Г.К.Нҧрғалиева, Ҽ.Ҽ.Жҥнісбек, 

К.К.Қабдықайыров Ж.Қобдинова т.б. соның iшiнде модульдік оқыту технологиясымен 

айналысқан ғалымдар Г.С.Кҥдебаева, С.С.Қҧнанбаева, К.Ж.Жаксылықова, Л.Екшембаева, 

М.М.Жанпейісова т.б. теориялық жҽне практикалық жағынан дҽлелдеп берді. 

Жаңа технологияның мақсаты: – инновациялық жҥйе негізінде дарынды 

балалар мектеп оқушыларын ӛзін-ӛзі тәрбиелей алатын жеке тҧлға ретінде 

қалыптастырып, шығармашылық белсенділігін дамыту; 

– компьютерлік технологияның жоғары мҥмкіндіктерін дарынды балалар мектеп 

оқушыларының шығармашылық белсенділігін дамытуда пайдалану; 

– бҥгінгі қоғамның ең қажетті компоненті – кәсіби маманданған, 

компьютерлік технологиямен қажетті деңгейде жҧмыс істей алатын, ақпараттық 

мәдениеті қалыптасқан, жан-жақты дамыған жеке тҧлға дайындау. 

Бҧл міндеттерді оқыту ҥдерісінде жҥзеге асыру ҥшін мына қағидалар орындалуы 

керек: 

– Бастауыш мектеп оқушыларынан ҿздігінше іздену іс-ҽрекетінің ҽдіс-тҽсілдерін 

ҥйрену талап етіледі. Оқушылардың шығармашылық жҧмыстары мен олардың 

нҽтижелерін жақсарту мақсатында ҿзіндік жҧмыстарын орындау сапасы мен 

инновациялық амалдарына назар аудару. «Оқушы + компьютер + мҧғалім» қарым-

қатынасындағы тиімділікті, ҥйлесімділік пен ынтымақтастықты басты бағдар ету; 

– Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық белсенділігін компьютерлік 

технология арқылы дамытуға қажетті шарттар: білімдер, біліктер мен іс-ҽрекет 
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дағдыларын қалыптастыратын, ҿзін-ҿзі шығармашылыққа бейімдейтін, мҽселелерді 

ҧтымды шешу нысандарын ҧйымдастыру белсенділігін дамытатын; 

– белсенділік, сенімділік сапаларын диагностикалық әдіс-тәсілдермен 

анықтап, оқушылардың сабақта және сабақтан тыс уақытта ӛз ойын айта білуге 

және кӛрсете білуге ҥйрету, инновациялық тәртіп нормаларын, белгілерін, 

кӛрсеткіштерін оңтайлы анықтау. 

Біз ҧсынып отырған педагогикалық технологияны қолданып, оқушылардың 

шығармашылық белсенділігін дамытуға болады. Яғни, оқушылардың шығармашылық 

белсенділігі дамып, ҿзін тҽрбиелей алатын, білімі мен білігі жетілген жеке тҧлға ретінде 

қалыптасуына мҥмкіндік туады. 

Бастауыш мектепте оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту 

деңгейлерінің ҿзгерісін, олардың «ішкі» мҥмкіндіктерін «сыртқы» факторлар арқылы 

бейнелеу деп те қарастыруға болады. 

Оқу ҥрдісінде ҿзіндік жҧмысты оқушылардың шығармашылық белсенділігін 

дамытатындай етіп ҧйымдастыру ҥшін тҿмендегідей талаптар қойылады: 

– оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамытуға бағытталған жҧмыстарды 

кҿбейту; 

– оқушылардың ҿзіндік жҧмыстарды орындауда инновациялық ҽдіс-тҽсілдерді 

қолдануына бағыт-бағдар беру; 

– оқыту пҽндерінен шығармашылық белсенділікті дамытатын мазмҧнды-

операциялық білім беруді енгізу; 

– мҧғалімнің бақылаушы, бағалау-реттеуші қызметіне компьютерлік 

технологияның заманауи мҥмкіндіктерін байланыстыру. 

Шығармашылық белсенділік оқушылардың іс-ҽрекетінің сапасы ретінде, белсенді 

ізденіп жҧмыс істейтін жаңашыл жеке тҧлғаны қалыптастырады. 

Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық белсенділігінің даму деңгейі 

мҧғалімнің педагогикалық іс-ҽрекетіне тікелей байланысты. Толығырақ айтқанда, 

мҧғалімнің педагогикалық шеберлігі, оқу материалының тҥсініктілігі, мазмҧндылығы, 

оқыту ҥдерісіндегі мҧғалім мен оқушылар арасындағы ізгілікті қарым-қатынас пен 

оңтайлы ҽдіс-тҽсілдері қолданып оқыту оқушылардың шығармашылық белсенділігін 

дамытудың негізі болып табылады. 

Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық белсенділігін дамытуда, субъект 

ретіндегі білім игеру қызметін дҧрыс анықтаудың мҽні ҥлкен. Осыған орай, оқушылардың 

қабылдауы, зейіні, ойлауы, ой қорыту ҽрекеттері мен шығармашылық белсенділігінің 

байланысын білу керек. Себебі, шығармашылық іс-ҽрекеттің ҿзі оқу материалын қабылдау, 

меңгеру жҽне оны талдаудан басталады. 

Шығармашылық іс-ҽрекет нҽтижелері дарынды оқушының белсенділігінің, 

ізденімпаздығының, біліктілігінің жетілуіне, жеке тҧлға болып қалыптасуына, яғни, 

психологиялық оқу ҽсерлері бар рефлексия нҽтижесінде ҿз ҽрекетіне жҽне оның мазмҧны 

мен формасына қарай кҿзқарастары қалыптасып, жетілетіндігі анықталды. 

Сондықтан, шығармашылық белсенділікті дамыту – оқушыларға білімді 

қҧндылық бағдары ретінде игертумен, олардың ізденімпаздығы мен зерттеушілігін, білімін 

жаңа жағдайда шығармашылықпен пайдаланатын жеке тҧлғаны дамытатын педагогикалық 

ҥрдіс. 

Дарынды оқушының шығармашылық жҧмыстарды орындауы, одан зерттеушілікті, 

ізденімпаздықты талап ететіндіктен, оны тҿмендегідей кезеңдермен орындағаны дҧрыс: – 

жҧмыстың мақсатын айқындап, міндеттерін белгілеу; – жҧмыстың жоспарын қҧрып, 

орындау жолдарын қарастыру; – жҧмысты шығармашылықпен істеуге ҽрекет ету. 

Бҥгінгі білім беру жаңа технологиялармен оқытатындықтан, ҽлемдік деңгейдегі 

білім берудің жаңаша ҥдерістері туғызған реформалар, мектепке кҿбірек назар аударуды 
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қажет етіп отыр. Сондықтан, білімге қойылатын талаптар да, мазмҧны да ҿзгереді. Осыған 

байланысты, білім беру ісінің бағыты, педагогикалық технологияларды талдауға, 

электрондық оқулықтарды сабақта пайдалануға, заманауи компьютерлік технологияларды 

дарынды оқушылардың ҿздігінен білімін, біліктерін жетілдіруде қолдануға бағыттауы 

керек. Яғни, білім беру саласы жаңа қарумен қаруланып, компьютерлік жҽне ғарыштық 

байланыс қҧралдарын пайдалануы бҥгінгі кҥн талабы. 

Бастауыш мектеп оқушыларының шығармашылық белсенділігін дамыту 

технологиясы тҿмендегідей қызметтер негізінде жҥзеге асады: 

– жоспарлау қызметі оқыту ҥдерісіндегі шығармашылық іс-ҽрекеттің кҿлемін, 

мақсат-міндеттерін, педагогикалық іс-ҽрекеттің мазмҧнын, нақты бағыттарын жҽне 

тҥрлерін анықтаумен; 

– ҧйымдастыру қызметі ҧтымды іс-ҽрекеттер кҿмегімен кім, қашан, қалай, қандай 

ҽдіс-тҽсілдерді қолданып білім берді деген сҧрақтарға жауап алумен жҽне оларды іс-

жҥзінде қолданумен; 

– бақылау қызметі мҧғалімдер мен ата-аналар, тҽрбиешілер ҧжымына мақсатқа 

жетуге, бақылауға жағдай жасауды тҥсіндіреді. 

Дарынды оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту қоғам ҿмірінің 

қажетіне қарай жеке тҧлға қалыптастыруда маңызды мҽселе. Себебі, инновациянық даму 

дҽуіріндегі ғылымның бҥкіл саласында білім мазмҧны тереңдеп, кҿлемі кең қарқынмен 

жоғарылаған ғылыми-техникалық ҿрістеу дҽуірі дарынды оқушылардың шығармашылық 

белсенділігін талап етуде. Сол себептен, оқушылардың шығармашылық белсенділігін 

дамытуды арнайы ҧйымдастыру оқыту ҥдерісін жетілдірудің шарттарының бірі ретінде 

қарастыруымыз болады. 

 Дарынды оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамытуда білім берудің ең 

бір тиімді ҽдістерінің бірі – вариативтік ҽдіс болып табылады. Бҧл ҽдіс барлық білім беру 

мекемелерінің педагогикалық ҧжымына білім берудің кез-келген ҽдіс-тҽсілін ҿз 

қалауларынша таңдап, ғылымда дҽлелденіп, қолданыс тапқан авторлардың еңбектерін 

пайдалануына мҥмкіндік береді. Оларға Ш.А.Амонашвили, Е.Н.Ильин, Б.П.Никитин, 

С.Н.Лысенкова, В.П.Шаталовтың еңбектерін жатқызуға болады.  

Білімді дифференциациялап оқыту ҽдісі де ҿте тиімді. ―Дифференциация‖ латын 

тілінен аударғанда, ―бҥтінді ҽр тҥрлі бҿліктерге‖, ―тҥрге‖, ―сатыларға бҿлу‖ деген ҧғымды 

береді. Егер осы дифференциациялап оқыту ҽдісінің технологиясын қҧратын болсақ ол 

мынандай бҿліктерден тҧрады: – жас ерекшелігіне қарай; – жынысына қарай; – 

қызығушылық аймағына; – ойлау қабілетіне; – денсаулығына қарай.  

Білім берудің бір тҽсілін қолданудан бҧрын, сыныптың технологиялық климатына, 

білім деңгейіне, ізденісіне, ынтасына, талпынысына ҥлкен мҽн беріп, мейірімді, ҿзара 

тҥсінікке негізделген орта қалыптастыру керек. Жеке адамдардың ерекшеліктеріне қарай 

стратегиялық жоспар жасау қажет. Шығармашылық іс-қимылға кҿбірек назар аударып, 

таңдалып алынған ҽдіске инновация енгізу арқылы, оның технологиясын жасау қажет. Ҽр 

тҥрлі оқытудың тиімді ҽдіс-тҽсілдерінен тҥйгеніміз, дарынды оқушылардың оқу 

мҥмкіншіліктеріне ҥлкен сенім артып, оқытуға деген мҧғалімнің ҥлкен талпынысы, 

шеберлігі болуын айтып ҿткеніміз артық болмас. Осындай ҧстаздар қатарына В.Давыдов, 

Б.Блум, В.Беспалько, В.Шаталов, Ж.Қараев, Е.Бидайбеков, А.Ҽбілқасымова, 

А.А.Қалыбекова, Д.Рахымбек, Ҽ.Жолдасбеков, М.Жанпейісова, М.Жадрина, 

А.Ҽмірбекҧлы жҽне т.б. атауға болады.  

Технологиясы: – тарауды мазмҧнына, оқушының меңгеру шамасына, уақытқа 

байланысты жеке-жеке блокка бҿлу керек; – тақырыптың жҥйелілігін аша отырып, бірлесе 

отырып талдау(теориялық жолмен талдау); – теориялық білімді тексеру (териялық 

бақылау жҧмысы ҿзара сҧрақ-жауап); – практикалық білімді тексеру (карточка, тест); – 

сыныптан тыс оқулықпен жҧмыс (ғылыми еңбек); – қорытынды блок (топтық, жекеше, 
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жалпы бақылау жҧмысы). 

Теорияны тҥсіндіріп, тҽжірибелік талдау жасағанда, дарынды оқушыларға жеке 

жҧмыстар, қосымша эксперименттік есептер, қызықты физикалық кросвордттар, 

логикалық есептер мен сҧрақтар беріледі. Бҧған, дарынды оқушылардың барлық сатысы 

қамтылады. Олардың ізденісіне, ғылыммен айналысуына уақыт бҿлінеді, пҽнге деген 

қызығушылығы артады. 

Мҽселен,  ҥйірме т.б. сабақтарды инновациялық технологиясын қҧрып ҿтуге 

болады: Бҧл жерде ҥйірме сабақтар-білімді тҽжірибемен ҧштастыратын бірден-бір білім 

кҿзі. Сыныптан тыс атқарылатын жҧмыстар мектептің алдына қойылған ҥш мақсатының 

негізгі қҧралы. Сыныптан тыс жҧмыстар оқушылар арасында достықтың ҿзара кҿмектің 

жібін жалғай отырып, олардың мінез-қҧлықтарына да ҽсерін тигізеді. Академик 

П.Л.Капица айтқандай «Оқушы физикалық тҽжірибені ҿзі жасағанда тҥсінеді. Тіпті жақсы 

тҥсініп ізденгені, оның приборды ҿзі жасағаны, мҧндайды ҽр уақытта қарап отыру керек». 

Тақырыптың иновациясының технологиясының алуан тҥрлілігі оның дҥниетанымдық 

жҽне практикалық маңызы оқушының пҽнге ынтасын арттырары анық. Сондықтан, 

қызықты ҽдіс-тҽсілдерді дҧрыс ҧйымдастырып, дарынды оқушылардың сана-сезіміне 

пҽннің қажеттілігін ҧялата білсек, соның ҽсерінен дарынды оқушылар ҿзі ізденіп, ҿмірге 

енгізе білсе, олардың қоғамдағы бетке ҧстар дарынды азаматтар болары даусыз. 

Бҥгінгі ғылым мен техниканың дамыған жаңа технологиялық қҧралдарын қолдану, 

біріншіден оқытушының жаңаша білім беруді жҥргізушілік рҿлін анықтап берсе, екінші 

жағынан оқушылардың танымдық жҽне шығармашылық белсенділігінің дамуына жаңа 

мҥмкіндіктер ашуда. Демек, қоғам ойлау қабілеті жоғары, белгілі бір мҽселені ҿздігінен 

шеше алатын шығармашылық тҧлға дайындауды талап етіп отыр. Дарынды оқушыларға 

технологиясы дамып, индустриясы ҿркендеген елдердің қол жеткізген табыстары оқу-

білімнің нҽтижесі екенін, жаңа ғасырда оқу-тҽрбиенің маңызын жете тҥсіндіру қажет. 

Ҿмірде халыққа басшылық етіп, ҽр салада жаңалық ашып, таңдаулы шығармалар мен 

еңбектер ҧсынған дарын иелерінің ҿмір тарихы, оларды халық ҽрқашан жоғары 

бағаланғаны туралы білдіріп отыру керек. 

Дарынды оқушылардың білімділігін дамыту ҥшін, олардың ойлау қабілетін 

арттыруға мҧғалім ҽр сабақта ҥлкенді-кішілі мҽселелер қойып, оларды шеше білуге 

ҥйретуі, мынандай негізгі мҽселеге ерекше мҽн беруді қажетсінеді:           – 

қызығушылығына; – іскерлігіне; – коррекциялауға. Яғни: – оқушылар алдына қойылған 

мақсаттың қажеттілігін білу керек; – мақсатқа жету алгоритмін білу керек; – оны 

тҽжірибемен байланыстыруға жетелеу; – оқушылардың іс-қимылдарының жҧмысын 

бақылап, бағыт-бағдар беріп, қатесі болса, жҿндеп отыру керек. 

Білім беру арқылы тҧлғаның шығармашылық белсенділiгiн кҿтеру жҽне білім 

алушының шығармашылығын дамыту мҽселесiн біртҧтас педагогикалық ҥдеріс 

тҧрғысынан қарау қажет деп санаймыз. Себебі оқыту барысында адамның дамуы қазіргі 

білім берудің басты мақсаты ретінде қарастырыла келе, білім беру ҥдерісін 

ҧйымдастыруды ерекше ізгілендіру, дамыту бағытының басымдылығы тҧрғысынан қарау 

керектігін айқындадық.  

Еліміздегі білім беруді дамытудың қазіргі кезеңін–дҽстҥрлі оқыту тҥрінен 

инновациялық ҽдістерге ауысатын ҿтпелі кезең деп сипаттауға болады. Қазіргі кезде оқу-

тҽрбие ҥдерісін ҥйлестіруге бағытталған жҽне сонымен қатар психологиялық-

педагогикалық ғылымды тҧтасымен қарқынды дамуға жетелейтін алдыңғы қатарлы 

педагогикалық тҽжірибенің кҿптеген жетістіктері белгілі. Осындай кең арналы, жемісті де 

қызу ізденіс ҥстіндегі жаңашыл мҧғалімдердің арасында профессор Ж.А.Қараевтің 

деңгейлеп-саралап оқыту технологиясы қазақстандық оқытушылар арасында ерекше 

сипатқа ие. 

Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясының мақсаты:  
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– ҽр оқушыны оның қабілеті мен мҥмкіндік деңгейіне орай оқыту; 

– оқытуды оқушылардың ҽртҥрлі топтарының ерекшелігіне сҽйкес ҧйымдастыру; 

– оқушылардың танымдық қызығушылығын қамтамасыз ету, бҽсекелестігін, 

ҿздігінен дамуға ҧмтылатын жеке тҧлғаны қалыптастыру. 

Ерекшелігі:  

– оқушылардың сабақ ҥдерісінде бірнеше деңгейде жҧмыс жҥргізе алатындығында; 

– білімнің базалық деңгейінің барлық оқушылар ҥшін міндеттілігі; білімнің 

базалық деңгейі оқытудың жаңа технологиясының механизмі ретінде оқушының бірте-

бірте ҿрістей дамуына мҥмкіншілік жасауы; 

– білмегенді жазаламау, ескерту; 

– оқушыға оқу деңгейін таңдауға ерік беру; 

Тиімділігі: 

– оқушыны ҥнемі ҽрекетке қосады; 

– ҿздігінен ҥзіліссіз білім алуға ынталандырады; 

Деңгейлеп-саралап оқыту технологиясын пайдалану ҿзіндік ойы бар, зерделі 

шығармашылық тҧлға қалыптастыруға алып келеді. 

Яғни, ҽртҥрлі деңгейдегі оқушыларға тапсырма, ҿзіндік жҧмысын бергенде 

сыныбы, жас ерекшелігі, білім кҿлемі ескеріледі: жоғары деңгейлі оқушыларға кҥрделі 

тапсырмаларды ҧсыну; орта деңгейлі білімі бар оқушыларға сҽл оңайлау тапсырма беру; 

тҿменгі деңгейге тапсырманың жеңіл тҥрлерін ҧсыну керек. Теориялық сауатты, 

педагогикалық шебер мҧғалім, тҿменгі деңгейдегі оқушыларды тоқсан соңына дейін орта 

деңгейге, орта деңгейлі білімі бар оқушыларды жоғары деңгейлі білімі бар оқушылар 

қатарына қоса алады. Жоғарыда айтылған технологиялардың негізгі мақсаты да осы 

болатын. Егер осы технологияларға компьютерлік техниканың мҥмкіндіктерін 

пайдалансақ, онда оқушының ҿз бетімен жҧмыс істеуіне, соған байланысты 

материалдарды ізденуіне, ойлануына, сабаққа деген ынтасының артып, шығармашылық 

белсенділігінің дамуына мҥмкіндігі мол болары еді. Себебі, нашар оқитын оқушылардың 

ҿздері де компьютермен жҧмыс істеуге қызығады.  

Сондықтан, бастауыш мектепте оқу-тҽрбие ҥдерісiн ҧйымдастыру мҽселесi 

субъект-субъектiлiк ықпалдастық пен ізгілік қатынас негiздерiн ҽзiрлеу кезiнде шешiлуi 

мҥмкiн. Бҧл тҧжырымдамалық негiздеменiң жҥзеге асырылуы оқу-тҽрбие ҥдерісiндегi 

ҿзара ықпалдастық формалары мен ҽдiстерiн iрiктеу есебiнен оқыту мен тҽрбиелеудiң 

ҥдерістік қҧрамды бҿлiгiн ізгілендіруді қамтамасыз етуге жағдай жасайды. 
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Аннотация: Рассмотренная проблема развитие творческой активности учащихся в 

начальной школе с помощью компьютерной технологий, как одного из приоритетной 

направлении развития современного образования обуславливает научно-теоритические и 

практические исследования в области его формирования и развития. Решение данной 

проблемы зависит от обновления содержания образования, касающихся именно для 

каждого учащегося, учитывая их активность, творческий подход и личностные 
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особенности. В начальных школах требуются новые системы методов активизации 

развития творческой деятельности учащихся. 

Abstract: The development of creative activity of pupils of specialized schools for gifted 

children by means of computer technology, one of the main direction of modern education 

development stipulates scientific theoretical and practical researches in the field of its formation 

and development. The decision of this problem depends on the renewal of education content of 

exactly each pupil, taking into consideration their activity, creative approach and individual 

peculiarities. The new systems of development and activization methods are necessary at 

specialized schools for gifted children. 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о современных проблемах 

гуманитарного образования. Рост интереса к гуманитарному школьному образованию 

приходится на очень неспокойное время – время проблем развития человека и общества. 

Задача гуманитарного школьного образования – целенаправленная деятельность по 

формированию высших нравственных ценностей у подрастающего поколения. 

Ключевые слова: гуманитарное образование, нравственность, патриотизм, 

культура  семьи, толерантность 

 

Образование во все времена было критерием развития общества, фактором 

бесконечного развития человека как личности. Проблема современного образования в том, 

что мы даем ребенку ОБРАЗОВАНИЕ, а не воспитание и ценности.  «Образовательные 

услуги» на выходе из школы позволяют выпускнику лишь разбираться в некоторых 

науках, но совершенно не обучают ребенка правильному отношению к себе и к другим, 

чтобы он стал цельным и совершенным человеком. И только цикл гуманитарных 

предметов способен объяснить детям суть человеческой природы и сформировать из 

ребенка человека. 

Рост интереса к гуманитарному школьному образованию приходится на очень 

неспокойное время – время проблем развития человека и общества. Современных 

педагогов беспокоит «ломка» человека, подмена его культуры и интеллекта, что связано с 

всеобщей компьютеризацией, оптимизацией, глобализацией и т.д. Современные дети – это 

особое поколение и нам уже никогда не адаптировать их под себя. Наоборот, это мы, их 

предшественники, должны осознать, насколько мы отличаемся от них и должны стараться 

адаптировать себя к ним. 

Проблема развития и воспитания подрастающего поколения в столь сложный и 

противоречивый век может быть решена в первую очередь с помощью социально-

гуманитарных наук людьми с высоким уровнем образования, педагогами-гуманитариями, 

которые обладают широким кругозором и твердыми принципами. Именно учителя 

гуманитарного цикла должны знать, куда вести учеников, и четко представлять себе, 

какими они хотят видеть их в итоге, после нескольких лет усилий и забот. 

Современная практика показывает, что у многих подростков искажаются 

представления о духовно-нравственных ценностях, о патриотизме, о добродетелях и 

милосердии. Задача гуманитарного школьного образования – целенаправленная 
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деятельность по формированию высших нравственных ценностей у подрастающего 

поколения. 

Патриотизм, культура  семьи, толерантность – вот те ключевые аспекты, которые 

лежат в основе организованной деятельности  педагогов нашей школы – учителей 

обществознания, истории, литературы,  чьи традиционные интегрированные уроки 

(«Человек на войне», «Молодежь вчера, сегодня, завтра», «Межнациональные 

отношения», «Семья и общество» и др.)  позволяют   отчасти решить те проблемы 

современного образования,  что были  изложены выше.  

  Ничего более важного и долгосрочного, чем сегодняшние дети, нет 
Дорогие друзья, очень символично, что тогда, когда мы наконец добрались до самой 

главной темы, наплыва народа не наблюдается. Вот если бы мы обсуждали стабфонд или 

цены на нефть, то, конечно, народа бы было много. Нас мало, но мы в тельняшках.  

Лично мне проблемы школьного образования и воспитания знакомы только по 

собственному опыту, который уже основатель подзабыт, а также по довольно свежему 

опыту моей внучки. При этом я очень обеспокоен тем, каким человеческим капиталом 

будет располагать наша страна. И возможно ли будет с тем человеческим материалом, 

которым мы располагаем сегодня, справиться с вызовами XXI века, которые стоят перед 

нами? Все склонны обсуждать текущие проблемы, например, кто будет преемником или 

какая будет политика у этого преемника. Но я сам для себя решил, что работать и решать 

какие-то текущие экономические и политические проблемы не интересно, потому что их 

вектор в значительной степени задан на ближайшие два года. Возможности что-то 

изменить в этот период нет, и поэтому я решил, что надо заниматься более долгосрочными  

проблемами. А ничего более важного и долгосрочного, чем сегодняшние дети, нет. 

Поэтому я думаю, что если мы хотим получить какой-то другой человеческий материал, то 

должны очень серьезно отнестись к проблемам школы. Возможно - это одна из самых 

важных проблем, с которой сталкивается наша страна  

«Современная школа – тюрьма или клуб?» Проект «Либеральной Миссии» 

родился потому, что препятствия, которые встречает модернизация нашей страны, 

заставили экономистов начать говорить о ментальности. И поскольку человек рождается с 

этой самой ментальностью, мы обратили внимание на то, что делает образование, какова 

роль школы в развитии свободы. Сейчас роль школы очень сильно упала по сравнению с 

прошлыми временами. Образование можно получить не только в школе, родители могут 

сами учить своих детей. Уровень школьного образования падает с каждым днем. Еще пять 

лет назад мы слышали о том, что 30% в области образования занимает школьное обучение, 

сейчас - это 20%. Растет влияние СМИ, в том числе электронных, растет роль семьи. Если 

учителя постоянно говорят, что родители должны подавать детям пример, а не учить их и 

борются с родителями, обучающими своих детей, то это говорит о 

неконкурентоспособности учителей по отношению к семье. Но, тем не менее, школа 

продолжает оставаться неким камертоном образования. 

Были проведены два ситуационных анализа. На первый пригласили людей, 

интересующихся образованием, профессоров вузов, литераторов, социологов, то есть 

действующих гуманитариев. При этом профессора не считали основной педагогическую 

деятельность, отдавая предпочтение своей исследовательской практике. Они, с одной 

стороны, непосредственные потребители школьного продукта, потому что в вузы студенты 

приходят из школы. А с другой стороны находятся в обществе и чувствуют, что 

востребовано, что не востребовано из того гуманитарного багажа, который у них был, и 

достаточно серьезно относятся к школе, работают с молодежью. На второй ситуационный 

анализ пригласили педагогов гуманитарных предметов. Кроме того, на протяжении этого 

проекта мы проводили много встреч, разговоров, и интервью с практиками-педагогами, в 

частности с директорами  школ, и с общественными организациями, имеющими тот или 
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иной проект работы с молодежь. Что касается двух ситуационных анализов, то 

непонимание и разрыв между участниками первого и второго из них были чрезвычайно 

сильны. Действующие гуманитарии прежде всего подвергли сомнению школу как 

образовательную технологию вообще.  Потому что школа - это государственная 

повинность, детей заключают в нее на 11 лет, ограничивая их свободу. То есть, это 

учреждение такого же рода как и тюрьма. Место заключения, выброшенные годы – это 

повторялось очень многими. Сомнения вызывала и функция школы, в частности со 

стороны социологов. Звучала мысль о том, что происходящее в школе – благо, ибо все это 

настолько отвратительно, что ученик начинает ощущать себя, становиться настоящим 

человеком, в борьбе со школой. Надо сказать, что этот взгляд поддерживают очень многие. 

Говорилось о том, какие педагоги замечательные люди, как они все абсолютно правильно 

делают и как над ними издевается министерство. И что если убрать чиновников, то все 

будет просто замечательно. При этом, когда кто-то сказал, что педагоги бывают разные, то 

был дан очень интересный ответ, что с педагогом все равно ничего сделать невозможно, 

поэтому надо убрать чиновников. Но вопрос об образовательной технологии, о том, что 

схема «учитель вещает, ученик внимает, а потом проверяется», не вызывала никаких 

сомнений. На мой взгляд, вопрос здесь обстоит еще глубже, еще тяжелее. Вот слова 

одного, несомненно, выдающегося педагога: «Текст – это высказывание. И задача наша - 

понять человека, который за этим текстом стоит». Я думаю, что литературоведы, 

занимающиеся ХХ веком, наверное, с удивлением воспримут такой взгляд, который можно 

отнести лишь к некоторым произведениям века девятнадцатого. Но я хочу обратить ваше 

внимание на другое. Если учителя трактуют литературу именно так, то воспитанный 

подобным образом человек, изучая некий закон, принятый в нашей стране или еще какой-

нибудь документ, будет думать не о его смысле, а о субъекте, которому было выгодно 

принять этот закон. То есть, воспитывают теорию заговора, конспирологию и все прочие 

прелести, которые можно придумать. И этот подход идет, по всей видимости, от 

романтической литературы - единственной, которая изучается в школе.  

Знаменитая фраза Г.Шпета о романе как современной форме моральной 

пропаганды, на самом деле является в настоящее время основой школьного преподавания 

литературы. В этом плане я прошу собравшихся здесь либералов обратить внимание, на 

то, что они ведут себя не лучше. Компромисс известен – включили и то и другое, наплевав 

на школьников и заранее согласившись с тем, что у них не хватит времени на оба 

произведения. Но дело даже не в списке литературы. Речь идет о подходе, о вещании, 

разоблачении, обнажении морали, которая за этим стоит. Я уже перешел к некоторым 

предметам. Так вот, литература – это иллюстрации историй и воспитание моральных 

качеств. То есть, литература как таковая не изучается. На совещании по поводу изучения 

литературы мне было сказано следующее: «Вы нас в филологический гроб не загоните». Я 

парировал: «А что есть изучение литературы, если не филология?». На что получил ответ: 

«Духовное и нравственное возрастание человека с помощью литературы» и патриотизм.  

Это чрезвычайно серьезная вещь, которая приводит к тому, что наши школьники по 

международным тестам   неумеют понять что написано, неумениие услышать чужие слова 

и ориентация на вещающего учителя приводят к тому, что выдающимися учителями 

считаются у нас те люди, которые умеют заражать школьников своим интересом. 

Дистанция между учителем и школьником в таких случаях сокращается и на выходе из 

школы получается абсолютно не самостоятельный человек.  

Что касается преподавания истории, то там никакой истории нет, а есть одна 

идеология. На наших глазах произошли перемены, о которых можно говорить. Как только 

было сказано, что история РК должна быть цепочкой триумфов, то руководители 

соответствующих исторических научно-исследовательских учреждений очень 

обрадовались и сразу построили схему, по которой это можно сделать. При этом более 
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честные ученые-историки говорили, что надо все-таки работать над учебником, 

использовать красивые картинки, работать с оформлением, потому что больше сделать 

ничего нельзя. Это, действительно, драматическая история, имеющая мало общего с 

фактами, разоблачающая неких врагов и говорящая о триумфе доброго начала, 

выражающегося в нашем народе. Я хочу просто напомнить, что первоначально, когда 

история все-таки вводилась в школу, это были даты и целью была тренировка памяти 

ребенка. Следующим этапом стало рассказывание исторических анекдотов, которые 

преследовали цель облегчения запоминания дат и создания предпосылки для разговора. 

Сейчас история является политическим инструментом.  

Если изучение литературы, изучение истории подчиняется стереотипам ХIХ века, 

то есть мы ищем за высказыванием заговоры, то сравнительно новым предметом, не 

имеющим традиции, является человек и общество, граждановедение. Все это – один, 

достаточно странный корпус. Поскольку в литературе и в истории есть традиция и учителя 

опираются на традицию, а не на учебники, то можно говорить именно об анализе 

традиции и об ее особенностях. Здесь же традиции нет, и поэтому учебники играют 

достаточно большую роль. Хочу обратить ваше внимание, поскольку мы здесь разбираем 

вопрос о свободе и либерализме, что слово свобода есть в этих учебниках. Как только 

говорится слово свобода, дальше говорится о ее границах. Свобода разбирается только с 

точки зрения того, почему ее не должно быть. Ни в одном учебнике не говорится о том, 

что дает свобода, о расширении возможностей человека, о развитии тех государств, в 

которые она когда-то пришла и как увеличение свободы увеличивает возможности 

человека. Такого рассуждения нет нигде. Есть только рассуждения о том, почему ее надо 

ограничивать, как ее надо ограничивать и почему это и является общественной жизнью. 

Общественной жизнью является ограничение свободы – вот основная мысль, которая 

проводится во всех этих учебниках.  

Надо сказать, что, конечно же, дети - довольно здоровые существа, им это 

безразлично. И граждановедение не оказывает на них никакого влияния. И здесь мы 

можем говорить только о часах заключения, часах, когда человек выбрасывается из 

нормальной жизни. Образовательная технология школы чрезвычайно тяжела для любого 

нормального человека. Человека, который в возрасте, когда ему хочется бегать и общаться, 

вынужден сидеть, желательно не шевелясь, в течение 45 минут, выброшенный из своей 

нормальной жизни, и слушать некоторые умозаключения учителя, в сущности очень 

далекие от современной жизни, от насущных задач, которые стоят перед человеком. 

Естественно, это достаточно серьезное наказание, которому мы подвергаем своих детей.  

Если говорить о начальной школе, то мотивация достаточно серьезная – человек хочет 

повзрослеть, научиться читать и писать. Достаточно серьезна мотивация и в старшей 

школе, поскольку дальше продвинуться будет невозможно, если не получить высшее 

образование. Никакой мотивации на обучение в основной школе нет. То есть с 5 по 9 класс 

мы имеем просто систему наказаний.  

Как-то сглаживает ситуацию так называемая школьная жизнь, там, где она есть. И, 

насколько мне известно, нормальные, продвинутые директора именно обращают больше 

внимания на организацию жизни в школе в этом плане, делая школу клубом, куда дети 

приходят общаться между собой, а не учебным заведением. При этом должен еще раз 

повторить, что наиболее выдающиеся учителя наиболее выдающихся школ ничего этого 

не замечают и считают, что на самом деле речь должна идти только о свободе действий 

для них самих, не ограниченной методистом. 

Положение учителя и положение любого из нас кардинально отличается. Чем? 

Девочка в 22-23 года заходит в школу – она учитель, старушку уже выносят оттуда вперед 

ногами – она учитель. С ней ничего не произошло. Она там остается. Все ученики пройдут 

и уйдут, они будут делать карьеру, они будут расти, с ними что-то будет происходить, она 
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делает одно и тоже в течение 40 лет. Это тяжелейшая нагрузка на психику. И так плохо 

выражаясь об учителях, мы должны понимать, что это - особая профессия с очень тяжелой 

психической нагрузкой не в плане общения с детьми, а в плане полного прерывания роста. 

Если физик начнет заниматься физикой, то он должен уйти из школы, потому что в школе 

физическими исследованиями не занимаются, там занимаются другими вещами. И вот это 

положение приводит к тому, что в школах чуть ли не дедовщина по отношению к молодым 

учителям. Это образ жизни, это способ жизни, это не работа, а дом, что очень затрудняет 

любые реформы, Спасибо.  

 «Проблема действительно существует.  Гуманитарное образование в школе в 

целом, и предметные области, и ребенок в школе, и феномен учителя, феномен 

преподавательской профессии. Мне кажется, проблема действительно существует и 

прежде, чем все мы начнем ее обсуждать, важно все это разделить по порядку и наметить 

ряд конструктивных подходов. 

Одним из стержневых, важных для понимания моментов, является то, что 

гуманитария опирается на определенный канон. И существование такого стержневого 

канона, конечно же, особенно важно для работы с литературой и ее преподавания. В мае 

2006 выступал с публичной лекцией Иммануил Валерстайн. Он считает, что этот канон 

будет пересматриваться и в дальнейшем в мире, где важны либеральные ценности должно 

произойти сближение и пересмотр канонов. И перегородки между разными 

гуманитарными областями – социологией, философией, историей, литературой – не будут 

так окончательны и безусловны.  

«Должен возникнуть запрос на другую школу»  
Мы с вами сейчас живем в антилиберальной волне. Она идет по всему обществу и 

подхватывается, прежде всего, учителями. По тому как задают тебе вопросы, как с тобой 

полемизируют учителя, это видно отчетливо. И когда мы говорим о школе, мы должны 

отдавать себе отчет в том, что если в целом проводится политика десубъективации 

человека, то школа как институт не может работать в другом векторе. Она, естественно, 

будет реализовывать ту же самую стратегию. Кроме того, наше общество фундаментально 

расколото в том смысле, что нет консенсуса по поводу представления о завтрашнем дне и 

о текущей реальности. Скажу больше, подавляющее большинство общества вообще не 

понимает той реальности, в которой живет. С этим связан и постоянный поиск врагов. 

Непонимание происходящего учителями, учитывая их возраст, социальное положение, 

гендерный состав, выражено наиболее сильно. Поэтому те тенденции, которые 

обсуждаются сегодня, наиболее сильно проявляются в этом профессиональном и 

человеческом материале.  

Есть ли вообще в обществе запрос на свободного человека? Я даже не про власть, 

потому что власть - это особый случай. Власть задается проблемой школы в тот момент, 

когда в принципе мыслит стратегически. Школа – институт стратегический. Наша власть 

мыслит либо на 4 года, либо на 8 лет. Других способов мышления в рамках политической 

элиты не просматривается. Работа в школе, если это работа стратегическая, предполагает 

мышление на многие годы вперед. И давайте различать две простые по своему разведению 

вещи: объективные интересы общества с точки зрения нашего понимания, и субъективные 

интересы политической элиты, которая решает свои проблемы, находясь у власти. Эти 

вещи только в идеале должны совпадать, между ними всегда есть некоторый зазор. А в 

ситуациях исторического кризиса такой зазор может быть разительным. Исходя из этих 

общих соображений я полагаю, что можно разработать правильную программу, можно 

предложить вектор развития, но до тех пор, пока не будет радикальных изменений в 

обществе в целом, полагать, что можно существенным образом изменить ситуацию в 

школе и, в частности, в аспекте гуманитарного образования просто не представляется 

разумным. 
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А что касается учебников истории, то там, действительно, как только пришел заказ 

на казенный патриотизм, на то, что история наша есть движение от победы к победе, 

мгновенно возникли книги, написанные молодыми  у которых это хорошо получается но 

нет опыта. Есть огромная инерция школы. Эта инерция накатана не только семьюдесятью 

годами советской власти, она накатана всем строем жизни. И работать привычно, в 

частности привычно принуждать, более чем нормально и естественно. Это та колея, в 

которой школа катилась долго и долго. А 1990-е годы воспринимались в каком-то смысле 

как страшный сон, потому что было непонятно, куда мы идем, это не укладывалось в 

жизненный опыт советских людей. Действительно, люди приходят в школу в 21 год и 

работают до своей пенсии. И, в известном смысле, это ужасно, потому что человек живет 

не только в школе, он еще живет в широком социальном контексте. Другое дело, что школа 

способствует некоторому обособлению, некоторому отодвиганию мира от себя самого. 

Мне так кажется, что можно ждать каких-то серьезных изменений, когда в самом 

обществе, у родителей возникнет запрос на другую школу, а здесь мы говорим о процессе 

инерционном. 

Второй год я преподаю  два курса:«Политический менеджмент и коммуникации».  

Первое, что мне сразу бросилось в глаза - это то, что студенты третьего курса  вообще не 

знают политической философии. В лучшем случае им читается обзорная лекция. Мы с 

вами хорошо понимаем, что без Аристотеля, без Гоббса и Локка в политологии делать 

нечего. При этом, когда я стал проводить чтения важных трактатов на своих семинарах, то 

столкнулась с тем, что мне хватает отведенных шести часов  в отсутствие базы для 

восприятия текстов политической философии. Когда мы стали обсуждать концепцию 

Локка, восходящую к идее свободы человеку И, конечно, они очень интересно читаются, 

неважно, для экономистов или физиков. Потому что это базис. Я слышал от своих 

студентов некие представления о принципах, изложенных Макиавелли в «Принце». Как 

мы знаем, это работа, широко используемая во всяких прикладных специальностях. 

«Дискурс» Макиавелли, «Социальный контракт» Руссо, «Историю философии» Гегеля не 

знают вообще. При этом, зачем им читают безумно сложные лекции, связанные с 

агностическими идеями Гегеля, я не понимаю, если они не читают базовых книг. Есть 

очень короткие работы Канта, связанные с легалистской моделью, которую отстаивает 

Кант и с тем, почему республика может состоять из дьяволов, если есть закон.  Потому что 

- это базисное знание, на котором должны закладываться остальные курсы, связанные с 

социологией, экономикой, политикой и т. д. Их нельзя прочитать по учебникам. Это то, что 

необходимо обсуждать. У нас религия отделена от государства. Сама идея, что свобода 

человека принадлежит создателю и поэтому никакой земной человек не может у другого 

человека ее отобрать – это идея, нам совершенно чуждая.  

Оказалось, что наши дети приходят из средней школы с очень странным знанием о 

советском периоде. Я убедилась в том, что мои студенты прошлого года не знали, что 

такое XVII съезд партии. Ладно, они могут не знать XIII партийную конференцию, хотя 

понятно, что это конец НЭПА, но XVII съезд партии был коренным в переходе к жесткой 

тоталитарной модели государства. Видимо, высшая школа сталкивается с необходимостью 

вводить исторический дискурс в гуманитарные предметы. 

Третья проблема заключается в том, что люди моего поколения и старше меня. Сейчас 

наши дети, хотя это все есть в магазинах, лишены того знания, которое мы приобретали, 

потому что это было запретно.  

Я категорический противник учебников, причем учебников, написанных здесь. 

Потому что учебники пишут люди с определенным жизненным и профессиональным 

опытом.  Потому что очень много консерватизма, особенно когда это касается 

политических наук. Люди более старшего возраста пришли из преподавания научного 

коммунизма и пишут учебники в этом духе. Что-то надо менять. Я убежден в том, что надо 
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вводить на первом или втором курсе в качестве обязательного предмета чтение курсов по 

политической философии, изучение текстов, их разбор. Чтобы они понимали, почему 

понимание демократии у Аристотеля отличается от концепции демократии Джозефа 

Шумпетера, и вообще того, что было создано ХХ веком. Об этом надо дискутировать, об 

этом надо говорить. 

Ничего более важного и долгосрочного, чем сегодняшние дети, нет 
Дорогие друзья, очень символично, что тогда, когда мы наконец добрались до самой 

главной темы, наплыва народа не наблюдается. Вот если бы мы обсуждали стабфонд или 

цены на нефть, то, конечно, народа бы было много. Нас мало, но мы в тельняшках.  

Лично мне проблемы школьного образования и воспитания знакомы только по 

собственному опыту, который уже основатель подзабыт, а также по довольно свежему 

опыту моей внучки. При этом я очень обеспокоен тем, каким человеческим капиталом 

будет располагать наша страна. И возможно ли будет с тем человеческим материалом, 

которым мы располагаем сегодня, справиться с вызовами XXI века, которые стоят перед 

нами? Все склонны обсуждать текущие проблемы, например, кто будет преемником или 

какая будет политика у этого преемника. Но я сам для себя решил, что работать и решать 

какие-то текущие экономические и политические проблемы не интересно, потому что их 

вектор в значительной степени задан на ближайшие два года. Возможности что-то 

изменить в этот период нет, и поэтому я решил, что надо заниматься более долгосрочными  

проблемами. А ничего более важного и долгосрочного, чем сегодняшние дети, нет. 

Поэтому я думаю, что если мы хотим получить какой-то другой человеческий материал, то 

должны очень серьезно отнестись к проблемам школы. Возможно - это одна из самых 

важных проблем, с которой сталкивается наша страна  

«Еще есть надежда…» 

Здесь был поставлен очень хороший вопрос: способствует ли содержание 

предметов гуманитарного цикла общеобразовательной школы формированию 

современного либерального мировоззрения? Я не буду давать на него ответ. Но хочу 

сказать, что тексты крайне важны. Надо просто, чтобы это были тексты Платона, 

Аристотеля, Библии, Корана лучших образцов русской  ХХ века. Я хотел сказать о 

технологиях. В реальности можно написать какую угодно книгу, замечательные учебники. 

Кстати писали… Я помню книги, издававшиеся Фондом Сороса, я сам участвовал в этом 

проекте. Тогда было выпущено огромное количество всякой либеральной литературы. И 

что, где она сейчас? От того, что мы попросим еще один грант на издание, не поможет. 

Если носители, организаторы идеи формирования знаний, я имею в виду учителей, не 

изменятся, все будет тем же самым. Учитель в школе остается придатком машины Яна 

Амоса Коменского. Безусловно, он занимается только ретрансляцией. В данном случае 

знания не порождаются, а запоминаются и воспроизводятся, когда это требует господин 

учитель или преподаватель ВУЗа. Исходя из этого, я 15-16 лет искал и ищу педагогические 

подходы, собираю команду. И, вы знаете, я нашел, и не у Буша, а у наших философов. Мы 

попытались построить некую технологическую машину понимания текста, работы с ним и 

порождения знания ребенком вместе со взрослым. И такая технология построена. Это 

образовательная сессия, длящаяся два года, а не классно-урочная работа, располагающаяся 

между географией и историей, между разнообразными предметами.  

«Система ориентирована на процесс, а не на результат»  

Мне кажется, что за все последнее время ни одного системного решения в области 

образования принято не было. Да, были какие-то эксперименты, но система условий, в 

которых работает образование, не менялась. А между тем все, что мы видим в 

образовании, очень сильно отличается от того, что мы видели 15-20 лет назад. Поэтому я 

сильно сомневаюсь, что система образования может быть изменена только сверху, 

поскольку очень многое изменилось без каких-либо системных решений. Раз это так, то, 
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наверное, какие-то возможности влиять на образование, все-таки, есть и у общества, и у 

либерального сообщества. Другое дело, насколько эти усилия могут быть объединены в 

какую-то систему, и стоит ли о них говорить? Я сомневаюсь в том, что мы все чего-то 

хотим от школы. Ведь если мы посмотрим на окружающую действительность, то увидим, 

что дети разделились на два лагеря. Первые не хотят ходить в школу, потому что не хотят 

учиться, а вторые не хотят ходить в школу, потому что учиться хотят. И, по большому 

счету, это означает, что школа не очень-то сейчас востребована. Возникает естественный 

вопрос, надо ли усиливать этот инструмент для того, чтобы получить какие-то результаты, 

к которым люди не стремятся на самом деле. И независимо от того, какие тексты 

учебников мы сделаем в конченом итоге, изучать эти тексты, проходить эти тексты будут 

одним и тем же способом. Если мы будем стремиться к тому, чтобы гуманитарное 

образование развивалось своим путем, мы должны изменить условия его существования.  

У нас система ориентирована на процесс, а не на результат. Это касается и 

образовательных стандартов, и системы в целом, и, во многом, связано именно с 

ресурсным обеспечением. Сама модель ресурсного обеспечения в школах должна 

меняться коренным образом. Мы пытаемся внедрить формальные методы оценки, единый 

экзамен. Высшая школа усиленно ищет свое место в этой системе. Но, на самом деле, 

единственное, что сейчас пытается сделать высшая школа – каким-то образом дополнить 

государственные формальные оценки своими собственными формальными оценками. Я 

думаю, что ей надо стремиться к тому, чтобы уйти от системы оценки знания 

абитуриентов к системе оценки вещей, которые важны для продолжения обучения в 

высшей школе. Таковы мои предложения по изменению целей и задач школы. 

«Сегодня социальной карьеры нет». Но дело не в уровне знаний, а в тех 

ценностях, которые, как нам казалось, прививаются вместе со знаниями. Мне не кажется, 

что знание латыни, которое отсутствует у современной молодежи, напрямую связано с 

формированием либеральных ценностей. Мне не кажется, что общие знания кардинально 

важны для формирования ценностей. Мы сегодня видим, что молодежь негативно 

относится к тем ценностям, которые нам кажутся первоочередными. И ответ на этот 

вопрос лежит не в плоскости низкой грамотности и необразованности, он лежит в 

плоскости конъюнктуры, в плоскости рынка, в той плоскости, в которую выходят 

школьники после 11 класса, куда попадают студенты, оканчивая такие замечательные 

ВУЗы. А выходят они в нашу реальность, где имея образование и имея навыки, ты должен 

отказаться от своей системы ценностей, если она у тебя есть, и если она либеральна, 

потому что ты идешь работать на власть или в бизнес, который  пытается выглядеть 

социально ответственным, но от этого более социально ответственным не стал. Но не 

стоит идеализировать нашу среду. Наша среда сегодня минимально поддерживает 

либеральные ценности. И это связано в большей мере не с неграмотностью молодых 

людей, а с тем, где молодые люди с либеральным мировоззрением, с самым наилучшим и 

наивысшим уровнем образованности могут адаптироваться. Сегодня мы не предоставляем 

таких рабочих мест, не предоставляем площадок для роста. Такая организация, как наша, 

является маргинальной точкой, куда молодой человек может прийти в последнюю очередь. 

Я думаю, что у нас безумно мало конкретных школ, в которых не просто высокий уровень 

обучения, но которые отслеживают потом судьбу своих выпускников, организуют клубы. 

Потому что наиболее образованные, наиболее умные, и наиболее либеральные, попадают 

за пределы нашей страны или, являясь высокообразованными личностями обслуживают ту 

власть, которая уничтожает либеральные наши ценности на корню. Что мы можем 

предложить молодому человеку? Что такое сегодня социальная карьера? Ее вообще нет. 

Ты можешь просто работать в бизнесе или на государство. Что такое сегодня нормальное 

развитие для молодого человека? Я думаю, что те люди, которые здесь собрались, могут 

очень многое предложить для того, чтобы молодой человек стал устойчивым и смог 
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отстоять свою, еще формирующуюся систему ценностей при вашей поддержке.  

«Наша школа полностью и эффективно выполняет заказ государства» . Школа 

до сих пор эффективно производит советского человека. Я согласен, что гуманитарные 

науки – литература, история – должны в идеале обучать думать, но на самом деле этого не 

происходит. Что пишут школьники? У человека нет денег. Вместо того, чтобы писать: 

«Нужно идти и заработать», мы пишем, что надо взять топор и кого-то зарубить. И мы 

пытаемся в сочинениях это доказать.  

Возьмем ту же историю. Она должна заставлять задуматься о фактах. А у нас получается 

констатация определенного мнения. Нет других взглядов. У нас главное – подчиненность 

власти, особый путь, тайный заговор. Чему обучается человек в данном случае? Обучается 

рабству. Школа продуцирует рабов. Говорят, что ничего не меняется и что государство не 

обращает внимания на школу. Я считаю, что государство это полностью устраивает. Ему 

нужны такие люди, ему нужны рабы, ему нужны подчиненные люди. Наша школа 

полностью и эффективно выполняет заказ государства – производство подчиненных. 

«Добавить спонтанной социализации» Мне кажется, как и во все времена, школа 

помогает людям найти ответ на вопрос, как же убежать от свободы. Фромм, размышляя о 

том, что человек высвободившись из суровых объятий феодального или 

социалистического мира, оказывается один на один со свободой, которая требует 

ответственности и платит за нее диким одиночеством и пониманием того, что вокруг тебя 

– не только друзья, был мудр. С этой точки зрения, конечно, социальные институты 

должны помогать человеку искать ответ на этот вопрос. Если верить тому же Фромму, у 

этих ответов две модели. Первая – примкни к очередной иерархии, где в основе лежит 

либо идея, либо сильная личность. Ответ второй – попытайся творчески изменить мир 

вокруг себя и через это преодолей отчуждение. С этой точки зрения, роль, которую сейчас 

играет школа в формировании социального характера, не плохая и не хорошая, а 

стандартная для большинства стран. Она предлагает человеку набор ответов, одни из 

которых приемлемы для него, а другие - нет. Конечно, наши переживания связаны с тем, 

что в элитных вузах падает качество поступающих. Вопросов нет, это, наверное, 

действительно так. Элитные вузы и сами меняются. И, в конце концов, у них сейчас 

появятся деньги и попечители, они будут стремиться улучшать свою абитуриентскую 

команду, что-то делать с первыми курсами и т. д. Мне кажется, какое-то решение найдется. 

Но если попытаться поразмышлять, чего не было в модерне, и что должно быть в 

постмодерне, то обнаружатся три темы. Первая – способность противостоять напору 

брендов и этому препарированному миру, который глядит на тебя с экранов. Способность 

этому противостоять ментально заключается в наличии вкуса, то есть, умения отличить 

вкусное от безвкусного и сказать: «Это чепуха, на которую я не буду смотреть, на это не 

зря тратить время». Вторая тема – формирование способности критического 

мышления. То есть, способности отделять то, что тебе навязывают от того, что ты 

можешь принять, с чем ты можешь согласиться. Я думаю, что когда мы переживаем за 

школу, тому, наверное, есть объяснения, отчасти связанные с отсутствием критического 

мышления в самой школе. Тех школ, где директора позволяют, провоцируют и 

подталкивают учителей на эксперименты, совсем немного. С учетом того, что денег в 

системе нет, а инфраструктура совсем хлипкая, экспериментаторство развивается слабо. 

Третья тема - способность к спонтанной социализации. Это та штука, без которой 

общество не способно освоить такую категорию как доверие. Спонтанная социализация 

означает умение найти с чужим тот язык, который позволяет не обмануть друг друга, не 

вступить в конфликт, а сделать что-то вместе. Я думаю, что это могло бы быть добавлено в 

эволюционировавшую школьную модель. С этой точки зрения я очень скептически 

отношусь к идее трансляции идей через учителей. Сейчас  цифровое телевидение стало 

реальностью. Сегодня у человека телевизионный выбор невелик с точки зрения трактовки 
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информации, но он уже колоссален с точки зрения получения разной информации. 

Возьмите документальные каналы. Посмотрите, какими темпами нарастает то 

телевидение, у которого нет задачи давать официальную трактовку.  

«Поворот в сторону социальной ответственности»  А вот с точки зрения того, 

что можно было бы сделать…Поворот в сторону социальной ответственности, происходит 

от того, что за последние пять-семь лет количество компаний, которые стали в состоянии 

позволить более-менее заметные денежные пожертвования, существенно выросло, мы все 

стали богаче. Даже общий уровень жизни, как мы знаем, подтягивается. В этой ситуации 

основной фокус должен быть таков – люди внутри системы образования. Надо создавать 

центры, которые помогают распространять образовательные технологии, проводят 

конкурсы и конференции учителей. Сейчас будет много денег роздано с национальными 

проектами.  

«С детьми, я надеюсь, все будет в порядке» Мне представляется, что мы немного 

ушли от проблематики, и поддались эмоциям. То, что школа плохая, уже знают все. Правда 

все знают это в общем виде, потому что исследования показывают, что треть считает, что у 

нас со школой все в порядке вообще, а две трети считают, что все в порядке со школой их 

ребенка. Это данные с 1990-го года, они как шли, так и идут. 

47% наших учителей - это люди пенсионного и предпенсионного возраста. То есть, они 

пришли в школу больше, чем 25 лет тому назад. Основной контингент, который шел тогда 

учительствовать, девушки из села. Этот контингент несет то, что он всегда нес и что ему 

было понятно, в неокрепшие детские души. Пока он не уйдет, наши разговоры про 

учебники, про свободу, про что угодно – всего лишь замечательные и прекраснодушные 

романтические мечтания. Поэтому лучше бы они личности не воспитывали, потому что 

сами не личности и что такое личности, мало себе представляют. Поэтому вопрос состоит 

в том, как сменить этот учительский корпус. Без этого мы можем болтать еще очень долго. 

Второй вопрос: что делать с педагогическими вузами? Исследование 2000 года, 

проведенное нами, показало, что 75% педагогических вузов находятся в состоянии 

стагнации, они не развиваются. Умные люди говорят, что они пропустили педагогическую 

революцию, ничего не знают про педагогические технологии. Поэтому, когда здесь начали 

говорить, что вот, профессионалы… Да нет их, никаких профессионалов нет. Поэтому 

определять стандарты должны люди, никакого отношения к педагогической науке не 

имеющие. Те национальные проекты, которые сейчас реализуются, к сожалению, закрепят 

неблагополучие нашей школы, потому что если дать 100 тысяч учителю, которого нужно 

выводить на пенсию, то он никогда из этой школы не уйдет.  

«Мы должны лично идти читать лекции»  

«Герои реже преодолевают препятствия» Я сделаю краткое сообщение по поводу 

своего исследования, которое затрагивает тему школьных учебников для начальных 

классов. Уже немало было сказано ругательных слов относительно их нормативных 

функций и тех ценностей и нормы, которые в них транслируются. Я занимаюсь изучением 

ценностей труда в школьных учебниках для первых классов, в учебниках по «Чтению» и 

по предмету, который раньше назывался «Природоведение», а теперь называется 

«Окружающий мир». Как и в советское время, ценность труда является базовой для 

учебника начальной школы.  

«Что можно сделать?» Я виду два пути. С массовой школой сделать что-либо 

исключительно сложно. Один путь – создание анклавных точечных школ, над которыми 

удается взять шефство и помогать учительству, директорату и т. д., это так называемые 

«хорошие школы». Второй путь – попытка воздействовать на институты повышения 

квалификации учителей. Это единственный институт, где что-то можно сделать. В 

педагогические ВУЗы внедряться бессмысленно. 

И еще я хочу обратить внимание на такую удивительную вещь. На мой взгляд, 
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люди с наиболее свежим умом в современных школах - это преподаватели иностранного, 

прежде всего, английского языка. Это люди чаще всего востребованные. Это те, кто из 

школы уходят скорее всего, потому что со знанием английского языка можно всегда найти 

работу. И если бы этим людям были бы даны какие-то деньги и какие-то книги, было бы 

хорошо.  

 

Тҥйін: Мақалада гуманитарлық білім берудің заманауи мҽселелері талқыланады. 

Мектептің гуманитарлық ғылымдарына деген қызығушылықтың ҿсуі ҿте ҿткір мезетте - 

адамның дамуына жҽне қоғамның проблемаларына байланысты. Гуманитарлық мектептегі 

білім беру міндеті жас ҧрпаққа жоғары моральдық қҧндылықтарды қалыптастыруда 

мақсатты қызмет. 

Abstract: The article addresses the issue of contemporary problems of humanitarian 

education. The growth of interest in the humanities of school comes at a very hectic time - the 

time of problems of human development and society. The task of humanitarian school education 

is purposeful activity in the formation of higher moral values in the younger generation. 
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ҼОЖ 631.61  

Байжігітова М.Т., Тӛребек Д.М. 

аға оқытушы, М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз, 

Қазақстан 

студент, М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті, Тараз, Қазақстан 

ЖАС МАМАНДАРДЫ «ЖАСЫЛ АУЫЛ» ЖОБАСЫНА ТАРТУ  

 

 Тҥйін:  Мақалада елбасы Н.Назарбаевтың ҿткен жылғы Ел халқына Жолдауын – 

«Жастар жылы» деп атауына орай кҿтерілген мҽселелер қамтылады. Соның ішінде 

еңбекте «Жасыл ауыл» жобасы туралы айтылған. М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік 

университеті «Су шаруашылығы, экология жҽне қҧрылыс» факультеті жанында 

ҧйымдастырылған «Қҧрылысшы» студенттер қҧрылыс отряды, Ақмола облысындағы 

жобаға қатысуға жолдама алса, болашақта, Жамбыл облысында осы жобаны іске асыратын 

бірден-бір жастардың ҧжымы болуы ықтимал деп аяқталған.  

 Кілттік сӛздер. Елбасы, Жолдау, жастар жылы, жастар саясаты, жоғары білім, 

студент жастар, бағдарламалар, «Асыл адам» қоры, М.Х.Дулати атындағы Тараз 

мемлекеттік университеті, «Қҧрылысшы» студенттер қҧрылыс отряды, баламалы энергия 

 

 Кіріспе: Елбасының жыл сайынғы, қазақстандықтарға Жолдауы, биыл «жЖстар 

жылы» деген атауға ие болды. Елбасы «Жас ҧрпаққа қамқорлық, оның қазіргі ҿмірі мен 

болашағы ҥшін қам жеу қашанда менің саясатымның басты мағынасы болған. Ҽрбір жас 

қазақстандықтың жақсы білім алатын, отбасын қҧратын, жеке тҧрғын пҽтерге ие болатын 

мҥмкіндігі бар», – деді. Сол ҥшін мен жыл сайын жастарға деген жанашырлықты 

кҿрсеткім келеді, деп ҿтті. Жастар алдына таяу болашаққа қатысы бар, айқын да тҥсінікті 

міндеттер қойып, ойларын бҿлісті, ел тағдыры, оның дамып, ҿзгеріп жатқан ҽлемдегі орны 

жайында баяндады. Оған қоса, бҧл міндеттердің жастарымыздың ҿмірде де, еңбекте де 

дҧрыс шешімдер қабылдауы ҥшін кҿмегі тиетініне деген сенімін білдірді. Мақалада 

«Жастар жылы» аясында «Жасыл ауыл» жобасы туралы сҿз қозғалмақ [1-8]. 

 Жаңа 2019 жыл жас қазақстандықтар ҥшін ерекше жыл, ҿйткені Елбасымыз Н.Ҽ. 

Назарбаевтың ҿткен жылғы 5 қазандағы Ел халқына Жолдауында оны – «Жастар жылы» 

деп жариялаған болатын. Президент жастардың бҥгіні мен болашағына қамқорлық 

жасауды ҿз саясатының негізгі мҽні деп санайды. Ол жыл сайынғы дҽстҥрлі 

Жолдауларында жастар саясатын жетілдіру бойынша іргелі тапсырмалар беріп жҥргені 

белгілі, ҿйткені жастар қоғамның қҧрамдас бір бҿлігі ретінде мемлекетте маңызды рҿл 

атқарады. Жастарды жҧмыспен қамту мҽселесі, елімізде басты назардағы мҽселе екені 

белгілі. Осы проблеманы жою мақсатында, елімізде «Дипломмен ауылға», «Бизнестің жол 

картасы», «Жҧмыспен қамту-2020», «Ҽрбір отбасына «7-20-25» бағдарламасы аясында 

баспана алудың жаңа мҥмкіндіктерін беру», «Жоғары білім алудың қолжетімділігі мен 

сапасын арттырып, студент жастардың жатақханадағы жағдайын жақсарту», т.б. 

бағдарламалар қолға алынып, еліміздің тҥкпір-тҥкпірінде жҥзеге асырылып жатыр [1-8].  

«Жастар жылы» қарсаңында, ел қаржысынан 200 млн долларға «Жасыл ауыл» 

кешені салынбақ [4]. Бҧл туралы «Асыл адам» қорының президенті Кҿңілбай Шҥкенов 

телеарналарға берген сҧхбатында айтып ҿтті. Ауқымды жоба, мемлекеттік грант 

бҿлінгеннен кейін Ақмола облысында іске асатын болады. Баламалы энергияны 

пайдаланатын заманауи ауыл 2000 отбасына баспана болмақ. Жоба авторлары ҽзірге 



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

316 

 

 

«алғашқы қарлығаш» ретінде 200 ҥйдің іргетасын кҿтеруді жоспарлап отыр. Қҧрылысы 

2022 жылы аяқталатын жобаға, негізінен жалынды жастар мен еріктілер атсалысатын 

болады. Мақсаты - жастарды жҧмыспен қамтып, баспаналы болуға кҿмектесу. Қор 

президенті келешекте «Жасыл ауылды» елдің барлық ҿңірлерінде салуды жоспарлап 

отырмыз деді. Бҧған дейін қайырымдылық қорының «Бақытты отбасы» жобасының 

аясында 40-тан астам отбасы баспаналы болды.   Кҿңілбай Шҥкенов, «АСЫЛ АДАМ» 

ҚОРЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ:   Елбасының Жолдауын қабылдағаннан кейін, «Жасыл ауыл» 

жобасы Елбасы Жолдауына біздің жауабымыз деп айтуымызға болады. Бҧл қадамымыз, 

«Асыл адам» қорының алдыңғы уақыттағы жобалары. Ол бағытта жастарды 

отансҥйгіштікке тҽрбиелеу, жастарды жҧмыспен мен баспанамен қамту сияқты кезегін 

кҥттірмейтін мҽселелер де бар. Осы жобада «Жасыл ауылда» еңбекқор, отансҥйгіш, елім-

халқым деген жастарды кҿргіміз келеді. Ал, Қазақстан халқы Ассамблеясының ҿкілдері 

биыл елдегі жас кҽсіпкерлер саны артатынына сенімді. Ол ҥшін бизнес саласында 

жетістікке жеткен танымал тҧлғаларды жастармен біріктірмек. Олар тҽжірибесі мол 

кҽсіпкерлердің бизнеске қадам басқан жастарға берері мол деп санайды.   Тимур 

Жҧмырбаев, ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ ЖАНЫНДАҒЫ «ЖАРАСЫМ» 

РЖҦ ТҾРАҒАСЫ:  Елбасы жастарға ҧлтына, тіліне қарамастан - ынтымақтастықта ҿмір 

сҥріп, жетістікке жетудің тиімді екендігін айтты. Қазақстан халқы Ассамблеясы 

жанындағы жастар ҧйымы ретінде, біз бҧл идеяны жҥзеге асыру мақсатында еліміздің 

бҥкіл жастарының басын қосуды кҿздеп отырмыз. Сондай-ақ, ірі қалалардан бҿлек, 

ауылды жерлердегі жастарға жіті кҿңіл бҿліп, ҥздік деген бизнес идеяларын жҥзеге асыру 

ҥшін қолдау кҿрсетеміз [5-8]. 

Бҥгінгі Қазақстан – қалыптасқан мемлекет, ҥлкен геосаяси маңызы бар ел. Бірақ, ең 

маңыздысы – ол орасан зор ҽлеуеті жҽне ҿркендейтін болашағы бар ел. Қазақстанның 10-

15 жылдан кейін қандай болатыны, кҿп жағдайда мҥлдем жаңа ахуалдарда білім алып 

жатқан студенттерге, жастарға тікелей байланысты болғандықтан, Мемлекет басшысы 

жастарға ерекше басым кҿңіл бҿледі, ҿйткені нақ осы ҧрпаққа жаңа, қазіргі заманға сай 

«Болашақ Қазақстанда» ҿмір сҥріп, жҧмыс істеу бҧйырған. Қазақстан халқына арнаған 

«Қазақстандық жол-2050: бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» Жолдауында Елбасы 

жастарға ерекше рҿл берілетін іс-қимылдардың нақты жобасын ҧсынған болатын. 

Қазақстан қоғамында қазіргі кезде бҧрынғы ҧрпақтардан айтарлықтай ҿзгеше, мҥлдем 

жаңа зияткерлік тап: жаңа бағдар ҧстанған, қҧндылық ҧстанымдары ҧтымды, қимылдары 

ҧтқырлы экономикалық іс-қимылдар арқылы табысқа жетуге бағытталған жастар табы 

қалыптасты. Соған байланысты ҿзінің республика жастарымен кҿптеген кездесулерінде 

Н.Ҽ. Назарбаев: «Ҽр адамның бойына жҧмыс істей білу, оқып-ҥйрене білу, ҿмір сҥре білу, 

қазіргі ҽлемде ҿмір сҥре білу қасиетін сіңіру керек», – деп жиі ескертеді. 

Тікелей Елбасы бастамасымен 2013 жылы қҧрылған «Жастар» ғылыми-зерттеу 

орталығы Мемлекеттік жастар саясатын дамыту ісіндегі маңызды қадам болып саналады. 

Оның атқаратын қызметі – жастардың бҽсекеге қабілетін кҿтеру жҽне оларды Қазақстанды 

жаңғырту ҥдерісіне тарту мақсатында Мемлекеттік жастар саясаты институтын ғылыми-

талдамалық жҽне ақпараттық кеңес беру қызметімен қамтамасыз ету. Тағы бір аса тарихи 

маңызы бар оқиға 2016 жыл желтоқсанның 1-інде Қазақстанның Тҧңғыш Президенті 

кҥніне арналған, Елбасының қатысуымен Астанада жастардың кезекті форумының ҿтуі 

болды. Форумға Қазақстанның барлық ҿңірлерінен 1000-нан астам адам, оның ішінде 

кҽсіпкерлер, ҿнеркҽсіптің ҽртҥрлі салалары қызметкерлері, ғалымдар, студенттер, танымал 

спортшылар жҽне ірі жастар ҧйымдарының кҿшбасшылары қатысты. Толығырақ 

тҿмендегі сілтемеде:  ИНФОГРАФИКА: 2019 ЖЫЛ - ЖАСТАР ЖЫЛЫ Осы форумда 

сҿйлеген сҿзінде Мемлекет басшысы еліміз ҥшін тҽуелсіздік таңы атқан тҧста 

мемлекеттілікті қалыптастыру жолында, орын алған қиындықтар жайында баяндады, 

форумға қатысушылардың назарын республикада жастардың ҿз қабілеттерін таныту ҥшін 
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берілген бірегей мҥмкіндіктерге, заман шарттарына жҽне қарқынды ҿзгеріп жатқан ҽлем 

талаптарына сай келетін сапалы білім алудың маңыздылығына аударды [7-8].  

Н.Ҽ. Назарбаев: «Жас ҧрпаққа қамқорлық, оның қазіргі ҿмірі мен болашағы ҥшін 

қам жеу қашанда менің саясатымның басты мағынасы болған. Ҽрбір жас қазақстандықтың 

жақсы білім алатын, отбасын қҧратын, жеке тҧрғын пҽтерге ие болатын мҥмкіндігі бар», – 

деді. Сҿйтіп, ҿзінің кезекті сҿйлеген сҿзінде Президент жастар алдына таяу болашаққа 

қатысы бар, айқын да тҥсінікті міндеттер қойып, ойларын бҿлісті, ел тағдыры, оның 

дамып, ҿзгеріп жатқан ҽлемдегі орны жайында баяндады. Оған қоса, бҧл міндеттердің 

жастарымыздың ҿмірде де, еңбекте де дҧрыс шешімдер қабылдауы ҥшін кҿмегі тиетініне 

деген сенімін білдірді. Қорытып айтқанда, Нҧрсҧлтан Назарбаевтың «Тҽуелсіздік дҽуірі» 

кітабында жазылғандай егемендік алғаннан бергі жылдар ішінде Мемлекет басшысының 

сарабдал саясатының арқасында қоғам дамуының барлық саласында тҥбегейлі ҿзгерістер 

жҥзеге асырылды, соның ішінде «Мҽңгілік Ел» жалпыҧлттық идеясының қалыптасу 

барысында жастарды жаңа қазақстандық патриотизм рухында тірбиелеудің тиімді жҥйесі 

мен қҧрылымы жасалып, іске қосылды. Елбасының «Ҧлы даланың жеті қыры» атты 

мақаласында айтылғандай, біз ҿз отанымыз – Қазақ елі мен оның байырғы халқы – қазақ 

халқын, басқа ҿркениетті елдермен салыстыра отырып, тарих толқынында ҥздіксіз дамып 

келе жатқан ҿркениет ретінде қарастыруымыз керек. «Бҧл - тарихқа деген дҧрыс ҧстаным. 

Сол арқылы тҥп тамырымызды білуге, ҧлттық тарихымызға терең ҥңіліп, оның тҥйінін 

шешуге мҥмкіндік туады» - деген тҧжырым Қазақстан тарихшыларына ҥлкен сенім, ҽрі 

міндет артады. Елбасының мақаласы отандық тарихты дамытудың жарқын ҥлгісі мен 

нақты қадамдарын кҿрсетеді. Бҧл туынды Президентіміз айтып кеткендей, оның «Рухани 

жаңғыру» жалпыҧлттық бағдарламасының тікелей жалғасы болып табылады. Сондықтан 

біз тҿл тарихын жетік білетін, бағалайтын жҽне мақтан ететін ҿскелең жас ҧрпақты ҧлттық 

ҿркениетті рухта тҽрбиелеуге белсене атсалысуға міндеттіміз [5]. 

Жас мамандарды «Жасыл ауыл» жобасына тарту жағына келетін болсақ, М.Х.Дулати 

атындағы Тараз мемлекеттік университеті «Су шаруашылығы, экология жҽне қҧрылыс» 

факультеті жанында ҧйымдастырылған «Қҧрылысшы» студенттер қҧрылыс отряды 

қҧрылған [4]. Бҧл ҧжым былтырғы 2018 жылы жалпы саны 118 адам қҧрайтын отрядпен, 

Жамбыл облысы мен Тараз қаласының кҿрптеген нысандарын салуға қатысты. Жалпы 

отрядта тек «Сушаруашылығы, экология жҽне қҧрылыс» факультеті студенттерінен бҿлек, 

басқа да, еңбек етіп, ата-анасына қаржылық кҿмек кҿрсетуге талпыныс жасаған, 

қызығушылық танытқан басқа да факультеттердің студенттері болды. 

Жалпы мемлекеттік іс – «Жасыл ауыл» жобасына, «Қҧрылысшы» студенттер 

қҧрылыс отряды да, қатысып, ҿз кҿмегін кҿрсетуге ниет білдіріп отыр. Бҧл, «Асыл Адам» 

Қорының президенті келешекте «Жасыл ауылды» елдің барлық ҿңірлерінде салуды 

жоспарлап отырмыз деген сҿзін, нақты басқа облыстарда іске асырудың бастамасы ретінде 

қарауға болады [4]. Себебі, М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті «Су 

шаруашылығы, экология жҽне қҧрылыс» факультеті жанында ҧйымдастырылған 

«Қҧрылысшы» студенттер қҧрылыс отряды, Ақмола облысындағы жобаға қатысуға 

жолдама алса, болашақта, Жамбыл облысында осы жобаны іске асыратын бірден-бір 

жастардың ҧжымы болмақ.   

Жоғарыда айтып ҿткеніміздей, Президент жастардың бҥгіні мен болашағына 

қамқорлық жасауды ҿз саясатының негізгі мҽні деп санайды. Жастар саясатын жетілдіру 

бойынша іргелі тапсырмалар беруі, жастарды жҧмыспен жҽне баспанамен қамту мҽселесін 

ҥнемі жіті назарда ҧстауы – Елбасының жастарға деген қамқорлығы, оларға деген 

болашақта ел тірегі болар деген ҥлкен ҥміт артуының белгісі деп ҧғынып, Қазақ елі 

дамуына ҿз ҥлесімізді қосуға барынша ҧмтылайық. 

Қорытынды: Қорыты келе «Жастар жылы» қарсаңында бірқатар іс-шаралар 

жасалынатыны айдан анық. Атап айтқанда, ауқымды жоба «Жастар жылы» қарсаңында, ел 
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қаржысынан 200 млн долларға «Жасыл ауыл» кешенінің салынуы. Ол Ақмола облысында 

іске асырылады. Баламалы энергияны пайдаланатын заманауи ауыл 2000 отбасына 

баспана болмақ. Жоба авторлары ҽзірге «алғашқы қарлығаш» ретінде 200 ҥйдің іргетасын 

кҿтеруді жоспарлап отыр. Қҧрылысы 2022 жылы аяқталатын жобаға, негізінен жалынды 

жастар мен еріктілер атсалысатын болады. Мақсаты - жастарды жҧмыспен қамтып, 

баспаналы болуға кҿмектесу. Қор президенті келешекте «Жасыл ауылды» елдің барлық 

ҿңірлерінде салуды жоспарлап отырмыз деді. Бҧған дейін қайырымдылық қорының 

«Бақытты отбасы» жобасының аясында 40-тан астам отбасы баспаналы болды.   

Жас мамандарды «Жасыл ауыл» жобасына тарту жағына келетін болсақ, М.Х.Дулати 

атындағы Тараз мемлекеттік университеті «Су шаруашылығы, экология жҽне қҧрылыс» 

факультеті жанында ҧйымдастырылған «Қҧрылысшы» студенттер қҧрылыс отряды 

қҧрылған. Бҧл ҧжым былтырғы 2018 жылы жалпы саны 118 адам қҧрайтын отрядпен, 

Жамбыл облысы мен Тараз қаласының кҿрптеген нысандарын салуға қатысты. Жалпы 

отрядта тек «Сушаруашылығы, экология жҽне қҧрылыс» факультеті студенттерінен бҿлек, 

басқа да, еңбек етіп, ата-анасына қаржылық кҿмек кҿрсетуге талпыныс жасаған, 

қызығушылық танытқан басқа да факультеттердің студенттері болды. 

Жалпы мемлекеттік іс – «Жасыл ауыл» жобасына, «Қҧрылысшы» студенттер 

қҧрылыс отряды да, қатысып, ҿз кҿмегін кҿрсетуге ниет білдіріп отыр. Бҧл, «Асыл Адам» 

Қорының президенті келешекте «Жасыл ауылды» елдің барлық ҿңірлерінде салуды 

жоспарлап отырмыз деген сҿзін, нақты басқа облыстарда іске асырудың бастамасы 

ретіндеқарауға болады. Себебі, М.Х.Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті «Су 

шаруашылығы, экология жҽне қҧрылыс» факультеті жанында ҧйымдастырылған 

«Қҧрылысшы» студенттер қҧрылыс отряды, Ақмола облысындағы жобаға қатысуға 

жолдама алса, болашақта, Жамбыл облысында осы жобаны іске асыратын бірден-бір 

жастардың ҧжымы болмақ.   

Жоғарыда айтып ҿткеніміздей, Президент жастардың бҥгіні мен болашағына 

қамқорлық жасауды ҿз саясатының негізгі мҽні деп санайды. Жастар саясатын жетілдіру 

бойынша іргелі тапсырмалар беруі, жастарды жҧмыспен жҽне баспанамен қамту мҽселесін 

ҥнемі жіті назарда ҧстауы – Елбасының жастарға деген қамқорлығы, оларға деген 

болашақта ел тірегі болар деген ҥлкен ҥміт артуының белгісі деп ҧғынып, Қазақ елі 

дамуына ҿз ҥлесімізді қосуға барынша ҧмтылайық. 

Демек, Елбасы бізге сенім артып отыр, ал біз осы ҥдеден шығуымыз керек», – деді 

ол. Жастар – қоғамның қозғаушы кҥші. Бҥгінгі жастар креативті пікірге ие. Шыны керек, 

қазір жастар арасында соңғы инновациялық технологияларды пайдалану арқылы жобалар 

ҧсынып жҥргендері баршылық. Тҥрлі жаңа технологияның игіліктерін біліп, кҿріп жҥрген 

де солар. Инновациялық жобаларды халықаралық деңгейдегі сайыстарға қатыстырып, 

арнайы грант ҧтып алған жастар кҿп. Ал оны ғылыми тҧрғыда жҥзеге асыруға қаржылық 

қолдау қажет. Демек, мемлекет тарапынан озық идеяларға, ҧтымды жобаларға арнайы 

қаржы қарастырылып, жҥзеге асуына мҧрындық болған жҿн. Онсыз білімді жастар шетел 

асып, басқа елдің атынан шығуы ҽбден мҥмкін. Сол себептен ғылымды дамытамыз десек, 

ҽуелі инновациялық жобаларды мақҧлдау қажет. Талантты, талапты жастар ауылда да жҥр. 

Ауыл жастары қала жастарына қарағанда кҿп мҥмкіндіктен қалыс қалуда. Елбасы мҧны да 

қаперге салды. Ол ауыл жастарына кҽсіп ашып, іс бастауға кҿмек қолын созу керектігін 

ескертті. Қазір мемлекет ауыл шаруашылығы саласын дамытуға қаржыны еселеп қҧюда. 

Айталық, «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы, «Агроҿнеркҽсіпті дамыту» 

бағдарламасы бойынша жастар ҥшін арнайы пункт енгізілсе деген ҧсыныс бар. Мҽселен, 

ауылшаруашылығы саласының жандануына атсалысып жатқан жастар жетерлік. Олар 

жалға жер алып, жҧмыс істейін десе тҥрлі кедергіге тап болады. Мҧны жеңілдетіп, 

салықтық ҥстемелерден босату жағын тиісті министрліктер мен жауапты ҽкімдіктер 

ескерсе жҿн. Ниет бар, бірақ қолдау аз. Бҥгінгі жастар – ертеңгі кҽсіби білікті маман, 
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болашақ отбасының тірегі. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы связанные с прошлогодним 

Посланием Президента страны народу Казахстана, названном - «Годом Молодежи». Кроме 

него в статье приводятся материалы о проекте «Зеленое село». Организованный при 

Таразском государственном университете имени М.Х.Дулати студенческо-строительный 

отряд «Строитель», говорится, если вдруг этот коллектив выиграет путевку на участие в 

проекте «Жасыл ел», то в будущем, может быть один из молодежных организации 

реализующий работы по внедрению проекта «Жасыл ел» в Жамбылской области.  

Abstract: The article deals with issues related to last year‘s President‘s Address to the 

people of Kazakhstan, called the ―Year of Youth‖. In addition, the article provides materials 

about the project "Green Village". The Builder student construction group organized at the Taraz 

State University named after M.Kh.Dulati says that if this team suddenly wins a ticket to 

participate in the Zhasyl Yel project, then in the future there may be one of the youth 

organizations implementing of the project "Zhasyl El" in the Zhambyl region. 
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Тҥйін: Еңбек нарығы нарықтық экономиканың маңызды жҽне ең кҥрделі элементі 

болып табылады. Еңбек нарығының механизмі арқылы жҧмыспен қамту жҽне жалақы 

деңгейлері белгіленді. Еңбек нарығында орын алған процестердің елеулі салдары - 

жҧмыссыздық - ҽлеуметтік ҿмірдің сҿзсіз қҧбылысы. Сондықтан, жҧмыспен қамту, 

http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/
https://astanatv.kz/kz/news/45956/
http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/
http://www.akorda.kz/
mailto:s.ilasheva@mail.ru
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жҧмыссыздық жҽне еңбек нарығы сияқты проблемалар экономикаға жҽне ел халқына 

қатысты, «Еңбек нарығы» пҽні қарастырылады. Қазақстанда соңғы жылдары ҿзін-ҿзі 

жҧмыспен қамтыған халық санының тҿмендеуіне қарамастан, оның ҥлесі ҿте жоғары 

болып отыр. Бҧл проблема ел экономикасын дамытудың ҿзекті мҽселелерінің бірі болып 

қала бермек жҽне халықтың кедейшілігінің факторларының бірі болып табылады. 
Кілттік сӛздер: еңбек нарығы, жҧмыспен қамту, ҿзін-ҿзі жҧмыспен қамту, халық, ауылдық 

жерлер, мемлекеттік бағдарламалар 

 
Тҥркістан облысының еңбек нарығының қазіргі жағдайы экономикалық жҽне 

ҽлеуметтік ҿзгерістер ҽсерімен тығыз байланысты жҧмыспен қамту саласындағы орын 

алып отырған процестердің біркелкі еместігін кҿрсетеді. Еңбек нарығындағы қалыптасқан 

жағдай, ҽсіресе ауылдық жерлерде, ҿзінің кҥрделі шиеленістерімен сипатталады. 

Шымкент қаласы Тҥркістан облысынан дербес шыққанға дейін соңғысы 3 

миллионға жуық адамы бар  Қазкстандағы тҧрғындары ең тығыз орналасқан аймақ 

ретінде танылды. Дегенмен, Шымкент қаласы облыс қҧрамынан бҿлініп шығып, 

республикалық маңызы бар дербес аумақтық-ҽкімшілік бірлік болып танылған соң, 

Оңтҥстік Қазақстан (қазіргі Тҥркістан) облысының тҧрғындарының саны шамамен 1 

миллион адамға азайып, 2018 жылдың 1-ші маусымына 1995219 адамды қҧрады. 

Нҽтижесінде облыс Алматы облысына тҧрғындар саны бойынша кҿшбасшылықты берді. 

Дегенмен де, Тҥркістан облысы еліміздің ең жҧмыс кҥші артық аймақтарының бірі ретінде 

қалып отыр.  Жастарды  жҧмыссыздықтан жҽне  қазіргі заманның  басқа жағымсыз 

қҧбылыстарынан  ҽлеуметтік қорғау механизмін қарастыра келе,   оның жҧмыс істеуі  жҽне 

жетілдірілуімен қатар  жҧмыс істейтіндерге   заңды берілетін қҧқықтар мен кепілдіктер 

жҥйесін қҧру керек деп есептейміз.     

Жастар арасындағы (15-28 жас аралығы) жҧмыссыздық деңгейі осы жылдары 2 есеге 

жуық артты. Еңбек нарығындағы ауыл жастарының жағдайы туралы сҿз қозғағанда, ауыл 

тҧрғындарының ең «ҽлжуаз» қатарына жеткілікті дҽрежедегі қажетті еңбек жҽне кҽсіби 

дағдылары жоқ жастарды жатқызу қажеттігін ерекше атап ҿткен жҿн. Бір мезгілде қолда 

бар жҧмыс орындарының сапасы мен еңбекақы деңгейі жастардың талаптарын кҿп 

жайдайларда қанағаттандырмайтын болғандықтан, жастардың ауылдық жерлерден қалаға 

қоныс аудару процесі кеңінен орын алып отыр. 

Жҧмыс іздеу мҥмкіндіктерінің шектеулілігі мен жҧмыс орындары ҥшін кҥрестегі 

жоғары бҽсекелестік ауылдағы жҧмыссыздықтың ең ауыр жҽне созылмалы сипатқа ие 

болуына ҽкеледі. 2017 жылдың 1-ші тамызында қалыптасқан жағдай бойынша, ауылдық 

жерлердегі жҧмыссыздардың 45 пайыздан астамы жҧмыссыздар есебінде 4 айдан артық 

тҧрған.   

Мҧндай жҧмыспен қамтудың тҿменгі деңгейімен қатар агроҿндірістік кешен 

кҽсіпорындарында кадрлар тҧрақсыздығы да орын алуда. Кешеннен негізінен жоғары 

білікті қызметкерлер кетуде. Олар ірі қалалар мен кҿрші аймақтарға кететін болғандықтан, 

Тҥркістан (бҧрынғы Оңтҥстік Қазақстан) облысының ауылдық жерлеріндегі жҧмыссыздық 

кадрлар тапшылығымен ҧштасып отыр. 

Айтылғандардың барлығы орын алып отырған экономикалық, табиғи-климаттық 

(географиялық), демографиялық жҽне саяси ерекшеліктер экономикалық реформаларды 

жҥргізудегі бірізді (біркелкі) кҿзқарастардан арылу қажеттігін кҿрсетіп, жҧмыс кҥші артық 

аймақтарда аймақтық саясатты еңбек ресурстарының қҧрылу, бҿлу жҽне пайдалану 

ерекшеліктерін есепке ала отырып жҥзеге асыруды талап етеді. 

Оңтҥстік Қазақстанда 2017-2021 жылдарға арналған бҧқаралық кҽсіпкерлік пен 

тиімді жҧмыспен қамтуды дамытудың бағдарламасы белсенді тҥрде жҥзеге асырылуда. 

Ҥш бағыт бойынша жҥзеге асырылып жатқан ҿнімді жҧмыспен қамту бағдарламасы 

қатысушыларға оқудан ҿтуге немесе қажетті мамандық бойынша ҿзінің біліктілігін 
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арттыруға жҽрдемдеседі. Бағдарлама қатысушыларға тҧрақты табыс ҽкелетін кҽсіпкерлік 

негіздерін ҥйреніп, ҿзінің ісін бастауға мҥмкіндік береді.  

1. Бірінші бағыт – қажетті мамандықтар мен кҽсіпкерлік негіздеріне бҧқаралық 

оқыту жҽне кҽсіби дағдыларын қалыптастыру.  

Аталмыш бағдарламаны жҥзеге асыру шеңберінде колледждер базасында 2,5 жылға 

дейінгі мерзімде оқыту мақсатында тегін кҽсіби техникалық білім беру курстары 

ҧйымдастырылған. 

Қазіргі уақытта 64 оқу орындарында 89 мамандық бойынша 5074 адам білім алуда.  

 

 

Сурет  1.  Оқыту салалары 

 

2017 жылы 17695 адамды оқыту ҥшін облыстық бюджеттен 2893,9 млн теңге 

бҿлінген. Олардың ішінде, 4584 адам - техникалық жҽне кҽсіби оқытудан ҿтсе, 13111 адам 

- қысқа мерзімді кҽсіби дайындықпен  қамтылған. 

2. Екінші бағыт  - бҧқаралық кҽсіпкерлікті дамыту.  Аталмыш бағыт келесілерді 

қамтиды: 

а) «Бизнес Бастау» жобасы бойынша кҽсіпкерлік негіздеріне оқыту. Колледждер, 

«Атамекен» ҦКП-ның оқу орталықтары мен кҽсіпорындардың оқу орталықтарында 1 

айдан 6 айға дейінгі кҽсіби оқыту мерзімі бойынша қысқа мерзімді курстар 

ҧйымдастырылды. Қашықтағы ауылдық жерлерде ҧтқыр оқу орталықтары жҧмыс 

атқаруда. 2018 жылы жоспарланған 1500 адамның 772-сі оқуға жолдама алса, олардың 

547-сі оқуды тҽмамдаған.  

б) шағын несиелендіру – жҧмыссыздар мен ҿзін-ҿзі жҧмыспен қамтығандарға 

беріледі. Пайыздық ставканың ең жоғары деңгейі 6%-ды қҧрайды.  

2018 жылдың шілдесінен бері 174 адамға жалпы сомасы 877,6 млн теңгеге несие 

берілген. «НҧрОтан» партиясының бастамасымен жҥзеге асырылған «Ауылдағы 

жҧмыспен қамту» жобасы аясында 748 адам 1869,6 млн теңгенің шағын несиесін алған. 

Берілген несиелердің 96% ауылдықтарға тиесілі. 

Шағын несиелердің мақсатты бағыттарына тоқталар болсақ: 

Ҿндіріс – 2%; 

Қызмет кҿрсету – 2%; 

Мал бағу – 90%; 
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Қҧс шаруашылығы – 2%; 

Егін шаруашылығы – 4%. 

3. Тҧрғындарды жҧмыспен қамтуға ықпал ету жҽне еңбек ресурстарының 

ҧтқырлығын жоғарылату арқылы еңбек нарығын дамыту –азаматтарды тҧрақты жҧмысқа 

орналастырумен айналысады.  2018 жылдың 1-ші тамызындағы мҽліметтер бойынша 

ҥшінші бағытқа сай жоспарланған 44,3 мың адамның 40,7 мыңы қамтылған.  

 

 
 

Сурет  2. Тҥркістан облысының азаматтарының тҧрақты жҧмысқа орналасуы 

 

Жыл басынан бері еңбек ресурстарының ҧтқырлығын арттыру мақсатында Оңтҥстік 

Қазқстан облысынан солтҥстік аймақтарға 103 жанҧя қоныс аударған, оның ішінде: 

-Солтҥстік Қазақстан облысына – 53 адам; 

- Шығыс Қазақстан облысына – 35 адам; 

-Павлодар облысына – 13 адам; 

- Қостанай облысына – 2 адам. 

Жҧмыспен қамтудың қазіргі заманғы қҧрылымында аграрлық, индустриалды, 

қызмет кҿрсету жҽне жҧмыспен қамтамасыз етудің ақпараттық секторларында жастарды 

жҧмыспен қамтамасыз ету деңгейі кҽсіби білімінің жоқтығына байланыстыҿте 

тҿмен.Еңбек ақысының тҿмен болуы себебінен аграрлық секторда  жҧмыспен жастардың 

аз бҿлігі қамтамасыз етілген. Жастарды жҧмыспен қамтамасыз ету ҧйымдасқан - 

экономикалық қатынастар жиынтығын кҿрсетеді. Бҧл басқару объектісінің жҽне 

субъектісінің ҽлеуметтік жҽне экономикалық жетістіктеріне бағытталған жҧмыспен 

қамтамасыз ету кепілдігін береді. 

Қазіргі заманғы жастардың еңбек нарығын   реттеудің басқа экономикалық 

механизмдеріне барлық азаматтарды  жалпы мемлекеттік жҽне аумақтық мҧқтаждықтарды 

қанағаттандыруға  қатысуын қамтамасыз етуге бағытталған, жеке  табыстарды  реттеудің 

салық жҥйесін  ҽзірлеп, енгізумен жҽне одан ҽрі 

жетілдірумен  байланысты   шараларды  жҥзеге асыруды  жатқызған жҿн. 

Қолданыстағыға қарағанда салыстырмалы  либералды  қағидаларға  негізделген 

салық салу механизмінің  тиімді жҧмыс істеуі  кҿптеген кҽсіпорындардың   шаруашылық 

қызметін «кҿлеңкелі»  аядан шығаруға  ынталандыруы тиіс. Жаңа коммерциялық 

сектордың жҧмыс берушілері мен  жҧмыскерлері  осындай  шараларға келісуі мҥмкін, 

алайда  мҧндай заңнамаға бірден кҿшуді  «дҽстҥрлі» сектордың  жҧмыскерлері  олардың 
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мҥдделері мен қҧқықтарына шек қою сияқты  қабылдауы  жҽне  олардың тарапынан едҽуір 

қарсылық туғызуы мҥмкін.  

Жастардың заманауи еңбек нарығын институционалдық, ҽлеуметтік жҽне 

экономикалық  реттеу механизмдерінің  жҧмыс істеу тиімділігін бағалау тҥрлі 

талдаушылық ҽдістермен жҥзеге асырылады. Ал қол жеткізілген  нҽтижелерге сай 

ҽдістерді жетілдіру  бойынша шешімдер қабылдау маңызды. 

Қорыта айтқанда, Тҥркістан облысының ауылдық жерлеріндегі жҧмыссыздық 

деңгейін тҿмендетіп, жҧмыс кҥшінің артықшылығы мҽселесін шешу ҥшін экономиканың 

жалпы ҿсімінің жеткіліксіз екендігін соңғы онжылдықтардың тҽжірибесі дҽлелдеп отыр. 

Мҽселені шешу ҥшін демографиялық жҽне ҽлеуметтік факторлардың ҽсерін есепке алатын 

арнайы саясатпен қатар, тҧрғындар саны артып отырған ауылдық аймақтарда жҧмыс 

орындарын қҧру, кҿші-қон бағдарламалары мен кҽсіби қайта даярлау жҥйесін жасау қажет. 

Осы шарттар орындалған жағдайда ғана жҧмыс кҥші артықшылығынан арылудың тиімді 

механизмін қҧрып, ауыл тҧрғындарын жҧмыспен қамтудың ҽлеуметтік-экономикалық 

ҥлгісін қалыптастыруға қол жеткізуге болады. 
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Аннотация. Рынок труда - важный и наиболее сложный элемент рыночной 

экономики. Через механизм рынка труда устанавливаются уровни занятости и оплаты 

труда. Существенное следствие процессов, происходящих на рынке труда – безработица - 

практически неизбежное явление общественной жизни. Поэтому такие проблемы, как 

занятость населения, безработица и рынок труда, актуальны для экономики и жителей 

страны, являются предметом рассмотрения дисциплины «Рынок труда». Несмотря на 

снижение в последние годы самозанятого населения в Казахстане его доля остается очень 

высокой. Данная проблема остается одним из актуальных вопросов в развитии экономики 

страны и является одним из факторов бедности населения.  
Abstract: Labor market is an important and most complex element of a market economy. Through 

the mechanism of the labor market are established levels of employment and wages. A significant 

consequence of the processes occurring in the labor market - unemployment - is almost inevitable 

phenomenon of social life. Therefore, such issues as employment, unemployment and the labor market 

are relevant for the economy and the people of the country, are the subject of consideration of the 

discipline "Labor Market". 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЛОНТЕРСТВА В СОВРЕМЕННОМ КАЗАХСТАНЕ 

 

«Ты существуешь за счет полученного. 

Ты живешь отдавая.» 

У. Черчилль 

Аннотация: Сегодня волонтерство это не только акт сопереживания, но и ключевая 

модель для формирования активного и продвинутого общества. Благодаря должному 

вниманию и поддержке человеческого капитала мы сможем построить полноценное 

общество, способное своевременно удовлетворять свои внутренние и внешние запросы. 
Ключевые слова: волонтерство, человеческий капитал, социальная ответственность, 

поколение Z, система ценностей, системный подход. 

Что такое волонтерство и на каком этапе оно находится в Казахстане? 

Итак, волонтерство - это добровольная деятельность, подразумевающая помощь или 

участие в социальных инициативах без расчета на денежное вознаграждение. Она может 

быть единичной, то есть участие в благотворительных акциях или периодической, когда 

помощь осуществляется постоянно и воспринимается как постоянная работа. Если в 

развитых странах это считается большим преимуществом при поступлении в университет 

и прививается со школы, то у нас она большеимеет форму разовой активности в 

студенческое время, когда нужно пару раз в год съездить в детские дома или в дом 

престарелых, также как дополнительные руки на больших форумах или съездах.  

Вот что говорит директор ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть», Татьяна 

Миронюк о волонтерском движении в Казахстане: «Волонтерские инициативы ― это 

всегда актуальная тема. Можно сказать, что волонтерство в Казахстане перешло на новый 

этап развития. Казахстанцы, особенно молодое поколение, уже понимают, что 

добровольный труд на благо общества является одним из условий успешной жизни не 

только одного человека, но и всей страны в целом.» 

Что касается самого менталитета, где семейный институт издавна играет самую 

важную роль и развит больше, чем какие-либо другие институты, в нашей стране больше 

привычно помогать, в первую очередь, семье и только после другим членам общества. 

Поэтому все чаще молодежь в начале пути встречает родительское недопонимание внутри 

семьи по причине того, что любая работа всегда должна оплачиваться и чтоочередная 

неформальная активность считается бездельничеством. Но отношение родителей к такой 

деятельности уже перестает быть серьезным препятствием, ведь так называемое 

«поколение Z» выросло в другой реальности, где цифровые технологии захватили все 

области нашей повседневности и поэтому смотрят на мир другими глазами. Сейчас для 

молодых людей важен не только заработок и престижность работы, но и гибкий график, 

возможность всесторонне развиваться и быть полезными обществу, то есть, прежней 

стабильности уже нет и в результате ориентиры в корне меняются. 

Здесь же любая волонтерская организация выступает как реальная практическая 

площадка с реальными задачами и результатами и дает возможность попробовать себя 

буквально во всем без каких-либо серьезных рисков. Это значит, что вопрос 

профориентации, который встает перед выпускниками очень рано и остро, и не 

подкрепляется ничем, кроме простой симпатии к будущей профессии или настоятельного 

совета родителей, также имеет здесь свое естественное решение. Именно поэтому 

молодые люди начинают активно заниматься добровольческой деятельностью во время 



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

325 

 

 

студенчества или старших классов, когда общение и совместная работа со сверстниками 

так необходима для развития базовых коммуникационных навыков.Также,волонтерство на 

бытовом уровне развивает чувство сопричастности, которое позволяет брать 

ответственность не только за свое личное, но и за благополучие своего окружения. Ведь в 

этом и заключается пресловутая модернизация сознания, когда человек добровольно и 

осознанно подходит к важным решениям в своей жизни.И только после всех этих 

последовательных этапов можно будет сказать, что очередной молодой казахстанец готов к 

реальной жизни, чувствует свой личностный и профессиональный потенциал и понимает, 

что человек – это самый главный ресурс любого, в том числе и нашего государства. 

Хорошо понимая эту закономерность, Президент страны объявил 2019-ый год - 

Годом молодежи и подкрепил свое решение следующими словами: «...Комплексная 

поддержка молодежи и института семьи должна стать приоритетом государственной 

политики. Необходимость создания широкой платформы социальных лифтов, которая 

будет включать полный комплекс мер поддержки всех категорий молодежи». 

Если смотреть на конкретные меры, то Министерством по делам религий и 

гражданского общества утверждена «Дорожная карта по развитию волонтерской 

деятельности в Республике Казахстан на 2018 - 2020 годы», которую контролирует сам 

министр: «Предстоит продолжить меры по поддержке волонтерского движения. За 

рубежом волонтеры безвозмездно помогают решать сложные социальные проблемы. Там 

волонтер - особое звание, которое открывает инициативным гражданам широкие 

возможности с учетом их вклада в решение проблем общества. Этот опыт должен 

применяться и в Казахстане». 

На самом деле, с помощью социальных инициатив можно построить необходимый 

нам конструктивный диалог между государством и обществом, тем самым упрощая и 

ускоряя решение многих актуальных социальных вопросов. Это очень действенный и 

недооцененный инструмент общественного института для достижения тех амбициозных 

целей, которые ставит руководство перед страной. 

Если говорить цифрами, тоиз республиканского бюджета на 2019-2021 годы 

потребуется выделить 7,2 млрд тенге на развитие волонтерской деятельности, из них в 

этом году – 1,2 млрд тенге, в 2020-2021 годах – по 3 млрд тенге ежегодно. На данный 

момент из самых масштабных и запоминающихся мероприятий прошло только открытие 

Года молодежи в столице в конце января с общим бюджетом в 223 млн. тенге.  В народе 

оно расценивается как непозволительно дорогое и пафосное, учитывая, что по дорожной 

карте по проведению Года молодѐжи предусмотрено ещѐ 74 затратных мероприятия по 

четырѐм ключевым блокам, это: 

1. Доступное образование и поддержка талантов. 

2. Трудоустройство и занятость. 

3. Социальная поддержка. 

4. Укрепление патриотизма, межэтнического согласия и гражданственности. 

Сейчас проходит 5-ый месяц первого полугодия, а освоена только 1/5 часть всего 

бюджета, рассчитанного на год ипока, ощутимых реформ не предвидеться. 

Как волонтерство может помочь государству более эффективно использовать 

бюджет и выстраивать план по реализации подобных программ ? 

Очень просто. Во всех областях имеются местные, либо филиалы республиканских 

НПО (неправительственные организации) или НКО (некоммерческие организации), 

которые как раз-таки занимаются социальными вопросами в регионе. В основном, они 

финансируются государством, то есть работают на основе грантов, что ограничивает их в 

продолжительности или личными вложениями самих участников, что ограничивает их 

поле действия. Здесь на помощь должен прийти бизнес, который может частично 

финансировать социальные инициативы и взамен получить качественную адресную 
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рекламу для себя, то есть в партнерство государство-общество подключается 

предпринимательская среда. Вот как выглядит в виде схемы на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема социального партнерства 

 

Кроме финансовых вопросов, это партнерство имеет еще и ресурсные решения, а 

именно позволяет привлекать молодых, способных и творческих людей к решению общих 

социальных вопросов, тем самым помогая государственным структурам перенять систему 

работы этих организаций, их опыт, а бизнесу – стать более узнаваемым и 

привлекательным среди своих потенциальных клиентов. В итоге, выигрывают все: 

общество может предложить свое решение существующим проблемам, государство 

получает практические предложения и поддержку изнутри, бизнес наращивает свой 

ресурсный капитал. В этом вопросе очень важно помнить, что работа организаций должна 

проходить систематически, на постоянной основе, ведь только так можно добиться 

ощутимых результатов. Также одним из решающих факторов является сфера деятельности 

участников-волонтеров: желательно подбирать людей из разных сфер с различным 

функционалом, то есть сборище студентов-активистов не сможет справиться в одиночку с 

такими масштабными вопросами, как безработица среди молодежи. 
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Тҥйін: Бҥгінде еріктілік - тек эмпатияға ғана емес, белсенді жҽне озық қоғамды 

қалыптастырудың негізгі ҥлгісі. Адами капиталды дҧрыс қолдауға жҽне қолдау кҿрсетуге 

байланысты, біз ішкі жҽне сыртқы қажеттіліктерді уақтылы қанағаттандыра алатын 

толыққанды қоғамды қҧра аламыз. 

Abstract: Today, volunteering is not only an act of empathy, but also a key model for the 

formation of an active and advanced society. Thanks to the proper attention and support of 

human capital, we will be able to build a full-fledged society that is able to meet its internal and 

external needs in a timely manner. 
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АДАМИ КАПИТАЛ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӚСУДІҢ 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ФАКТОРЫ РЕТІНДЕ  
 

Тҥйін: Адами капитал – инновациялық экономика мен білімді дамытуды айқындайтын 

фактор.Адами капиталдың тиімді қалыптасуы ҽлеуметтік қҧрылымдар мен стратификациялық 

процестердің ҿзара байланысының сипатымен анықталады. Адам капиталын ҽлеуметтік қайта 

ҿндіру мен іске асырудың негізгі шарты -қоғамның ҽлеуметтік - инновациялық потенциалын, 

оның негізгі институттарының қҧрылымын, сол сияқты ҽлеуметтік – кҽсіптік жҽне экономикалық 

қҧрылымдарды ҿзгертуге бейімділігін кҿрсететін стратификация болып саналады. Адам капиталы 

мемлекет дамуындағы стратегиялық бҿлік болып табылады. Қазіргі таңда мемлекеттің 

экономикалық ҿсуін инновациялық тҧрғыдан қамтасыз етуде адам капиталының маңызы 

зор.Экономикалық ҿсу мен адам дамуы деңгейлерінің ҿзара байланыс қоғамның ҽлеуметтік- 

экономикалық дамуының жай ғана нҽтижесі емес, ол кҥрделі процесс.  

Кілттік сӛздер: экономикалық жағдай, инновациялық даму, адами капитал, экономикалық 

ҿсу 

 

Еліміздің экономикалық жағдайы кҥн санап кҿтерілу ҥстінде. Соның ішінде 

инновацияның атқаратын рҿлі, қосатын ҥлесі зор деп айтуға болады. Ең алдымен 

инновация деген терминге тоқталып кететін болсақ, бҧл – жаңа немесе жетілдірілген ҿнім 

(жҧмыс, қызмет) немесе технологиялар тҥрінде іске асырылған, практикалық қызметте 

пайдалану кезінде сапалық артықшылықтарға ие ҽрі экономикалық жҽне қоғамдық 

пайдасы бар ғылыми техникалық нҽтиже.  

Адами капитал – инновациялық экономика мен білімді дамытуды айқындайтын 

факторға айналыпотыр. Елбасы ҿз сҿзінде: «Инновациялық даму – бҧл тек жаңа техника-

технологияларды пайдалану емес, оны ойлап табу» деген екен. Мемлекеттік қолдау 

кҿрсете 

отырып, адамикапиталдыдамытуарқылыҿзгеалдыңғықатарлыдамығанелдерсияқтыжаһанд

ықзаманғасай техника мен технологияларды ойлап тауып, оны жарық қашығарып, 

қолданысқа енгізу керек. Адам капиталы мемлекет дамуындағы стратегиялық бҿлік болып 

табылады. 

Қазіргітаңдамемлекеттіңэкономикалықҿсуінинновациялықтҧрғыданқамтасызетудеадамка

питалыныңмаңызызор [5]. 

Й. Шумпетер экономикалық ҿсуді тауар шығару ауқымының артуы деп белгіледі. 

Экономикалық ҿсудің нҽтижесінде ірі инновациялардың ҽсерінен экономика мен ҿмірде 

оң ҿзгерістер орын алады. Ҿсуші экономикада тауарлар мен ақша бір-біріне қарай 

дҽстҥрлі жолдармен жылжиды. Мҧндай қозғалысты Й. Шумпетер экономикалық ҿмірді 

циркулярлы ағыны деп атады Жиналған білім аясында адам капиталы сапасының артуы 

жҽне адам капиталының ҿсуі мен дамуының нҽтижесінде орын алған экономикалық ҿсу 

циркулярлы ағын жағдайындағы біртектілікті бҧзып, ірі инновациялардың тууына 

себепші болады, сол арқылы ҿнеркҽсіптің жаңа салалары ашылады. Тіпті, ескірген 

салаларды жаңғыртуға, қысқартуға немесе жоюға жол ашады. Мҽселен, автомобильдің 

темір жол транспортының маңызын тҿмендетіп, ат «транспортын», сол арқылы жылқы 

зауыттарын жоюын айтуымызға болады [3].  

Инновациялар арқылы адам капиталын дамыту, адам капиталын инвестициялаудың 

маңыздылығын тҥсінген мемлекет басшысы Н. Назарбаев 2010 жылғы Жолдауында «2020 
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Стратегиялық жоспарының» басты бағыты, ҥшінші тармағы ретінде  адам капиталының 

бҽсекеге қабілеттілігін арттыру ҥшін болашаққа белсенді инвестициялауды ерекше атады. 

Сонымен қатар Елбасы: «Жаңа формациядағы қазақстандықтарды тҽрбиелеу жҽне 

Қазақстанды ҽлемдегi ең ҽлеуеттi, бҽсекеге қабiлетi адами капиталға ие елге айналдыруға» 

қол жеткізетіндігімізді де баса кҿрсетті .  

Адами капитал экономикалық ҿсудің сапалы жаңа факторы ретінде 

қарастырылатындықтан, адами капиталды дамыту мҽселесі бҥгінгі кҥні отандық 

экономиканың инновациялық даму сатысына ҿтуі арқылы бҽсекелік қабілеттілігін 

кҿтеруде аса кҿкейкесті болып табылады.  

Қазақстанның экономикалық ҿсудің жҽне бҽсекеге қабілеттілікті кҥшейтудің 

стратегиялық факторы ретіндегі айтарлықтай ғылыми жҽне білім беру ҽлеуеті бар. 

Қазақстан экономикасының дамуына елеулі ҥлес қосып жатқан кҽсіпорындар кемде-кем 

болып табылады. Сондықтан жаңа технологиялар еңбек ҿнімділігін арттырып, ел 

экономикасының гҥлденуіне кҿмектесу ҥшін ҽлі де керекті жаңа білім мен мемлекет 

тарапынан қолдау кҿрсетілуі керек. Ондай шаралардың біріне Қазақстанның 1 млрд. 725 

млн. теңге кҿлемінде бҿлінген инновациялық грантын атауға болады. Ғылымды 

қаржыландыру мҽселелері шығындардың абсолютті кҿлемінің ҿсуімен шешілмейді. 

Қаржыландыру механизмдерінің ҿздерін ҿзгерту қажет. Қаржыландырудың ҧлғаюымен 

бірге, іске жарамды ҧйымдардың шектеулі тобын қолдау ҥшін ресурстарды жинақтау 

мақсатында тура бюджетті алушылар санын шектеу қажет. Сондықтан, «Ғылым туралы» 

жаңазаңға сҽйкес ғылымды қаржыландыруды ҧлғайту мен бірге ғылымды қаржыландыру 

тҽсілдері ҿзгертілді. Ғылыми зерттеулерді қаржыландырудың ҥш тҽсілі енгізілді: гранттық 

– елдің ҧлттық басымдықтарына сҽйкес келетін ғылыми жобаларды қаржыландыру; 

бағдарламалық-мақсаттық – стратегиялық бағыттар бойынша қаржыландыру; базалық – 

мемлекеттік тапсырмалар арқылы ғылыми ҧйымдар ҥшін қаржыландыру [6]. 

Ҽр ел ҿз экономикасының, даму деңгейінің ерекшеліктерін есепке ала отырып, 

жаһандық инновациялық экономикада ҿз орнын табады. Қазақстанның артықшылықтары 

– дамыған іргелі ғылым, білім берудің, ҽсіресе, математикалық, жаратылыстану-ғылыми 

жҽне техникалық білімнің жоғары деңгейі болып отыр. Осы артықшылықтарды біздің 

еліміздің инновациялық экономикаға кҿшуінің алғышарттары ретінде санайды. 

«Инновациялы Қазақстан-2020» форумында Қазақстан Республикасының Президенті 

Н.Назарбаев инновациялық дамудың ҧзақ мерзімді жҽне бҥтін стратегиясы қажет 

екендігін атап ҿткен болатын. Мемлекеттің реттеуші рҿлі маңыздырақ болып келе жатыр, 

ол, бір жағынан, инновациялық қызметтің ҧзақ мерзімді даму стратегиясын ҽлеуметтік-

экономикалық даму тҧжырымдамасымен бірге қалыптастыра отырып, екінші жағынан, 

инновациялық қызметті қолдау жҽне ынталандыру бойынша нақты шараларды жҥзеге 

асырады [4].  

Қазақстанның жаңа кезеңде ҽлеуметтік-экономикалық дамуы ҿмірдің барлық 

салаларын ауқымды ҿзгерту арқылы инновациялық технологияларды ендіру, ҿндірістің 

энергия тиімділігі, ҽлеуметтік қҧрылымды жетілдіру, білімнің ҽлемдік деңгейіне қол 

жеткізу арқылы жҥзеге асырылатын болса, тҧрғын ҥй қҧрылысы бағдарламасын іске асы-

ру, сондай-ақ энергетика мен кҿлік инфрақҧрылымын дамыту, елді газдандыру бойынша 

мегажобаларды іске қосу ҿндіріс пен ҽлеуметтік саланы дамытудың катализаторлары 

болады. Биылғы Жолдауда білім жҥйесін жаңарту бойынша нақты міндеттер қойылған. 

Табысты бҽсекелестік ҥшін жоғары технологиялар саласында инновациялар санаттарымен 

ойлайтын, бҽсекелес ортада инновациялық ҿнімді қҧруға ғана емес, сонымен бірге іске 

асыруға қабілетті мамандар қажет. Жоғары технологияларда, инновацияларда іске 

асырылатын жаңа ойлардың таралуы еліміздің ҽлеуметтік-экономикалық даму сапасын 

жҽне азаматтардың ҽл-ауқаты деңгейін анықтайды [1].  
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Адами капитал теориясы бағытындағы ғылыми ойдың жетістіктерін осы 

кезеңдедегі қазақстандық жағдайға икемдеп қолдану білім, денсаулық, кҿші- қон, 

еңбекпен қамтамасыз ету, кіріс салаларындағы нарықтық ҿзгерістердің халықтың ҽртҥрлі 

топтары мен ҧйымдарына тигізетін ҽсерін, салаларын анықтап, осыған орай адам 

капиталын жан- жақты ҿндірудің тиімділігін бағалауға мҥмкіндік береді. Уақыт талабына 

сай адам капиталы қоғамның қазіргі инновациялық даму кезеңіне парапар творчестволық 

инновациялық қабілеттері мен сҧраныстар кешеніне айналып, инновациялық ресурстар 

қалпында қызмет етуі қажет. 

Адами капиталдың тиімді қалыптасуы ҽлеуметтік қҧрылымдар мен 

стратификациялық процестердің ҿзара байланысының сипатымен де анықталады. Адам 

капиталын ҽлеуметтік қайта ҿндіру мен іске асырудың негізгі шарты -қоғамның 

ҽлеуметтік - инновациялық потенциалын, оның негізгі институттарының қҧрылымын, сол 

сияқты ҽлеуметтік – кҽсіптік жҽне экономикалық қҧрылымдарды ҿзгертуге бейімділігін 

кҿрсететін стратификация болып саналады. Бҧның ҿзі адам капиталын тиімді іске асыруға 

мҥмкіндік беретін қоғамның стратификацияық қҧрылымындағы элементтерді анықтауды; 

ҿндіріс қҧрал- жабдықтарының иесі болып отырған жаңа топтың ішкі қҧрылымы мен 

ҽлеуметтік генезисінің адам капиталын қалыптастырудағы рҿлін; билік пен бизнестің 

ҿзара ҽрекет ету процесінде адам капиталын пайдаланудың тҥрі мен ҽдістерін ерекшелеуді 

кҿрсетеді. Адами инновациялық ресурстан инновациялық экономикаға негізгі фактор 

ретінде еніп, қоғамның сапалы ҽлеуметтік – экономкалық ҿрлеуін жҽне жоғарғы 

динамизді қамтамасыз етеді. Ел байлығы оның азаматтарының ҿнімді де, еселі еңбегінің 

арқасында қалыптасады [2].  

Экономикалық ҿсу мен адам дамуы деңгейлерінің ҿзара байланыс қоғамның 

ҽлеуметтік- экономикалық дамуының жай ғана нҽтижесі емес, ол кҥрделі процесс. Осыған 

орай адам- ақылды, инновациялық экономиканың жай ғана қҧралы емес, онық тҥпкі 

мақсатына, қоғамның ҽлеуметтік – экономикалық салаларының нҽтижелі қортындысына 

айналды. Білім алуға, мамандықты кҿтеруге, денмаулықты жақсартуға жҧмсалатын 

шығыындарды адам капиталына қҧйылған ҿнімді инвестиция деп қарастыру ҽлеуметтік- 

экономикалық қайтарымдылық мҽселелерін жаңаша зерделеуді қажет етеді. Бҧл жағдайда 

адам капиталын ҧдайы ҿндіруге жҽне біліми ҽлеуеті ҽр деңгейдегі қызметкерлердің 

неңбек ақысының жіктелуіне орай жҧмсалатын шығынды қайтаруды анықтайтын 

мҽселелер ҿзекті болып отыр. 
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государства имеет человеческий капитал.Взаимосвязь уровней экономического роста и 

человеческого развития не просто результат социально - экономического развития общества, это 

сложный процесс. Связи с этой человек – это не просто инструмент умной, инновационной 

экономики, а конечная цель, результативный результат социально-экономических сфер 

общества.Казахстан имеет значительный научный и образовательный потенциал как 

стратегический фактор экономического роста и усиления конкурентоспособности. 

Катализаторами развития производства и социальной сферы станут реализация программы 

жилищного строительства, если социально-экономическое развитие Казахстана на новом этапе 

будет осуществляться посредством внедрения инновационных технологий посредством 

трансформации всех сфер жизни, энергоэффективности производства, совершенствования 

социальной структуры, достижения мирового уровня знаний, а также развития энергетики и 

транспортной инфраструктуры, ввода в эксплуатацию мегапроектов по газификации страны. 

Abstract: Human capital is a strategic part of state development. Currently, human capital is of 

great importance in the innovation support of the state‘s economic growth. The interrelation of the levels 

of economic growth and human development is not just the result of the socio-economic development of 

society, it is a complex process. Relationship with this person is not just a tool for a smart, innovative 

economy, but the ultimate goal, the effective result of the socio-economic spheres of society. Kazakhstan 

has a significant scientific and educational potential as a strategic factor in economic growth and 

strengthening competitiveness. Catalysts for the development of production and the social sphere will be 

the implementation of the housing construction program, if the socio-economic development of 

Kazakhstan at the new stage will be implemented through the introduction of innovative technologies 

through the transformation of all spheres of life, energy efficiency of production, improvement of the 

social structure, achievement of the world level of knowledge, and development of transport 

infrastructure, commissioning megaprojects for the gasification of the country. 
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Аннотация. В данной статье исследованы возможности извлечения гумата из 

отходов угледобычи бурых углей Ленгерского месторождения с добавлением КОН для 

получения гумата калия. Важнейшей задачей химической технологии является 

рациональное использование природных ресурсов с использованием экологически 

безотходных, ресурсосберегающих технологий. В южном регионе Казахстана 

расположено Ленгерское месторождение бурого угля. Бурый уголь, разновидность углей 

ископаемых низшей степени метаморфизма, представляющая собой переходную форму 

от торфа к каменному углю. Гуматы — часть гуминовых веществ, которые представляют 

собой соли гуминовых кислот. Практическое применение гуматов в сельском хозяйстве, в 

частности в животноводстве и птицеводстве, полностью подтвердило 

их антибактериальные и противовирусные защитные свойства. Кроме того, гумат калия 

улучшает эффективность кормовых продуктов за счет нормализации микрофлоры 

кишечника животных: рост живого веса у них происходит без увеличения нормы расхода 

кормов. 

 

Ключевые слова: уголь, бурый уголь, гуматы, гумат калия, кормовые добавки, 

животноводство, сельскохозяйство. 
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Бурый уголь, разновидность углей ископаемых низшей степени метаморфизма, 

представляющая собой переходную форму от торфа к каменному углю. По внешним 

признакам отличается от торфа большей уплотнѐнностью и меньшим содержанием 

различимых растительных остатков, от каменных углей – главным образом окраской 

бурых тонов. Диагностируется также по реакциям с едкой щѐлочью и разбавленной 

азотной кислотой, окрашивая растворы соответственно в тѐмно-бурый и ярко-жѐлтый 

(до красно-бурого) цвета. На воздухе буреет и растрескивается; характерны высокая 

гигроскопичность и влажность. Плотность 1200–1500 кг/м
3
. Различают землистые рыхлые 

бурые угли, плотные матовые и блестящие. По составу исходного вещества большинство 

бурых углей относится к гумитам, в которых сапропелевые и гумусово-сапропелевые 

разности встречаются в виде прослоев. Из микрокомпонентов углей в большинстве бурых 

углей (80–98%) преобладают представители витринита группы, в некоторых разностях – 

фюзинит или липтинит. 

Элементный состав горючей массы бурых углей: С 65–76%, Н 4–6,5%, иногда более, 

О+N 18–30%; теплота сгорания 23,9–32,0 МДж/кг; содержание гуминовых кислот 2–63%, 

летучих веществ 40–65%, первичной смолы 5–20% и более. По степени метаморфизма 

бурых углей разделяют на 3 класса (01, 02, 03); за основу такого разделения принят 

показатель отражения витринита (соответственно менее 0,30%, 0,30–39%, 0,40–0,49%). 

С повышением степени метаморфизма в бурых углях повышаются содержание углерода, 

удельная теплота сгорания, снижается содержание кислорода, гуминовых кислот и смол. 

Важнейшей задачей химической технологии является рациональное использование 

природных ресурсов с использованием экологически безотходных, ресурсосберегающих 

технологий.  

В южном регионе Казахстана расположено Ленгерское месторождение бурого угля. 

По данным  запас балансовой части его составляет 33956 тыс.т., а забалансовой - 3244 тыс. 

т. 

В результате добычи данного вида углеводородного сырья образовались отходы в 

количестве более 6 млн.т. 

Установлено, что основными компонентами отходов бурых углей Ленгерского 

месторождения являются минеральные и органические вещества. Минеральная часть 

представлена составными компонентами кремнистых, алюминатных и кальцевых 

соединений. Органическая часть отходов бурых углей представлена функциональными 

группами органических веществ в том числе и гуминовых соединений, в комплексе с 

металлоорганическими веществами. Углеводородная часть отходов бурых углей 

представляет собой смесь высокомолекулярных соединений непостоянного состава, из 

ароматических и гетероциклических структур невысокой степени конденсированности, 

соединенных мостиками –СН2-, -О-, -S- с функциональными группами алифатических и 

гидроароматических фрагментов.  

Гуматы — часть гуминовых веществ, которые представляют собой соли гуминовых 

кислот. Гуматы обладают общими для всех ГВ свойствами: полидисперсностью, 

нерегулярностью строения и полифункциональностью. Эти свойства проявляются за счет 

сочетания в молекулярной структуре ароматического ядра и гидрофильной периферии, 

состоящей в основном из алифатических, олигосахаридных и олигопептидных 

фрагментов. Гуматами также называют многочисленную группу препаратов, 

изготовленных из легкорастворимых солей гуминовых кислот. Эти препараты находят 

применение в растениеводстве, животноводстве, медицине, строительстве, бурении, 

экологии, рекультивации и восстановлении земель.  

Целью данного исследования является возможность извлечения гумата из отходов 
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угледобычи бурых углей Ленгерского месторождения с добавлением КОН для получения 

гумата калия. 

На основе проведенных исследований разработана технологическая схема получения 

гумата калия, которая приведена в соответствии с рисунком 1.1. 

Отходы угледобычи Ленгерского месторождения загружают в шаровую мельницу 

(1), где тщательно измельчают и направляют в грохот (2), где получается отход угледобычи 

со средними размерами 100 мкм ≤ ≥ 1 мм. Измельченный отход угледобычи, затем 

направляют в сборник (3) оттуда пневмонасосом (4) направляют в расходомер (5). В 

реактор (7), снабженный мешалкой с электроприводом и паровой рубашкой из сборника 

(3), загружают ОБУ, затем туда подают заданный расход 1%-ного водного раствора 

гидроксида калия из позиции (6). Процесс выщелачивания сырья проводят в реакторе (7) 

при непрерывном перемешивании при температуре 80°С в течение 2 (двух) часов. Здесь, в 

результате выщелачивания ОБУ, образуется гумат калия. Продукционная гуминовая 

кислота собирается в сборнике (8). 

 

 
 

1– шаровая мельница; 2 – грохот; 3 – сборник; 4 – пневмонасос; 

5 – расходомер отходов угледобычи; 6 – расходомер 1% КОН; 7 – реактор для 

получения гумата калия; 8 – сборник гумата калия. 

 

По разработанной технологической схеме гумат получается в виде жидкофазной 

коллоидной смеси, которая состоит из гумата калия и растворенных в ней минеральных 

составляющих отходов угледобычи – соединений калия, натрия, железа, серы и др.  

Для определения качественного состава органической части, полученный продукт 

подвергался ИК-спектральному анализу на приборе Specord-75 JR в диапазоне 4000-450 

см
-1

. При этом перед каждым ИК-спектральным анализом из состава полученной гумата 

калия была удалена свободная часть воды упариванием с получением жидкой фазы - рН 

0,883. Результаты данных исследований приведены в соответствии с рисунком 1.2. 

 



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

333 

 

 

 
 

Рисунок 1.2 -ИК-спектры поглощения полученного гумата калия 

 

Как видно из данных в соответствии с рисунком 1.2, здесь имеются следующие ИК-

спектры поглощения: 

ИК-спекторы рис. 1.2 характеризуются двумя интенсивными полосами поглощения в 

области 600 см
-1

. Первая область поглощения определет примесные деформационные 

колебания, характерные валентным группам силикатов и алюминатов. Так полосы 

поглощения в области 551-601 см
-1 

группе Si-O-Al.  

Не интенсивные полосы поглощения в области 1639 см
-1

 отвечают деформационным 

колебаниям группы – С-Н с включением метильных, метиленовых и метиновых 

соединений. Широкая полоса поглощения в области 3363-3400 см
-1 

свидетельствует о 

наличии гидроксильной группы соединений, с межмолекулярной водородной связью О-Н, 

а также ОН группы, с включениями полиассоциатов гуматов калия.  

Как отмечено выше, в составе выделенного гумата калия, помимо органических 

соединений, содержатся также и минеральные вещества. Поэлементный и 

минералогический составы анализировались на электронном микроскопе JEOl в спекторе 

увеличения 40 раз. Результаты исследований приведены в таблице 1.1 и в соответствии с 

рисунком 1.3. 

 

Таблица 1.1. - Элементный и весовой состав гумата калия 

 

Элемент Весовой % 

С 12.59 

О 37.90 

Na 0.40 

Al 0.60 

Si 2.17 

S 0.10 

K 46.24 
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Рисунок 1.3. - Микроструктура гумата калия, при увеличении в 40 раз 

 

Микроструктура и поэлементный состав гумата калия имеют четкую основу 

минералов в виде островных объемных структур до 85% общей массы. На поверхности 

минералов гумата калия наблюдаются некоторые включения кварца и алюмосиликата. 

Практическое применение гуматов в сельском хозяйстве, в частности в 

животноводстве и птицеводстве, полностью подтвердило их антибактериальные и 

противовирусные защитные свойства. Это подтверждается протоколом испытания 

проведенным в РГП «Национальный центр экспертизы», показанным в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2. – Результаты измерении гумата калия на радиоактивность 

 

№ 

п

/п 

Наименов

ание образца 

Наименов

ание 

показателей 

Един

ица 

измерения 

Удельная 

эффективная 

активность 

радионуклидов 

Допуст

имое 

содержание 

1 2 3 4 5 6 

1 Гумат 

калия 

Цезий-137 

 

Стронций-

90 

Бк/кг,

л 

 

Бк/кг,

л 

˂1,8 

 

˂0,56 

180,0 

 

100,0 

 

где уровень радионуклидов в сто раз меньше допустимой нормы. Согласно 

литературным данным гуминовые вещества (гумат калия) улучшают эффективность 

кормовых продуктов за счет нормализации микрофлоры кишечника животных: рост 

живого веса у них происходит без увеличения нормы расхода кормов. Гуматы обладают 

адсорбирующим действием: они связывают токсичные вещества, находящиеся в 

желудочно-кишечном тракте и способствуют их скорейшему выведению, повышая при 

этом защитные способности организма.  

Гуматы оказывают иммуностимулирующее действие, усиливая у животных процесс 

фагоцитоза (поглощение и изолирование вредоносных клеток или микроорганизмов). Ещѐ 

одна удивительная способность гуматов: они повышают выносливость и адаптационные 

возможности организма в условиях физических и эмоциональных перегрузок, помогая 

справиться с последствиями стрессовых ситуаций. Суммируя все преимущества 

гуминовых препаратов, можно с уверенность утверждать, что их применение поможет 

значительно повысить продуктивность животноводческого стада и птичьего поголовья, а 
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также улучшить качественные характеристики получаемой мясо-молочной продукции, 

яиц, шерсти и других товаров сельского хозяйства на их основе. 
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Тҥйін: Бҧл мақалада ленгер кенінен кҿмірді кҿмір қалдықтарынан калий гуматасын алу 

ҥшін КОН қосу арқылы гуматты алу мҥмкіндіктері зерттелді. Химиялық технологияның ең 

маңызды міндеті табиғи ресурстарды ҧтымды пайдалану - экологиялық таза, ресурс ҥнемдейтін 

технологияларды қолдану. Ленгер қоңыр кҿмір қоры Қазақстанның оңтҥстік аймағында 

орналасқан. Қоңыр кҿмір, метаморфизмнің ең тҿмен дҽрежесі бар қазба кҿмірі - шымтезектен 

кҿмірге дейінгі ҿтпелі нысаны. Гумат - гуминді қышқылдардың тҧздары болып табылатын гуминді 

заттардың бір бҿлігі болып табылады. Ауыл шаруашылығында, ҽсіресе мал мен қҧсқа 

жҧмыртқаларды практикалық қолдану олардың бактерияға қарсы жҽне вирусқа қарсы қорғау 

қасиеттерін толық растады. Бҧдан басқа, калий гуматы жануарлардың ішек микрофлорасын 

қалыпқа келтіргеннен кейін азық-тҥлік ҿнімдерінің тиімділігін арттырады: жем-шҿп тҧтыну 

жылдамдығын арттырмастан олардың тірі салмағын арттырады. 

Abstract: This article explores the possibility of extracting humates from coal mining waste of 

brown coal from the Lenger field with the addition of KOH to produce potassium humate. The most 

important problem is the use of natural resources using environmentally-friendly, resource-saving 

technologies. The Lenger brown coal deposit is located in the southern region of Kazakhstan. Brown coal, 

a type of coal, a fossil of the lowest degree of metamorphism, representing a transitional form from peat 

to coal. Humates are part of humic substances. The practical use of humates in agriculture, in particular in 

livestock and poultry, fully confirmed their antibacterial and antiviral protective properties. In addition, 

potassium humate increases the efficiency of feed products without taking into account the feed 

consumption rate. 
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АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ САЛАСЫН МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ ӘДІСТЕРІ 

 
Тҥйін:  Бҧл мақалада Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығының даму барысын 

кҿрсеткен жҽне мемлекет тарапынан қолдау мҽселелері келтірілген   

 

Кілттік сӛздер ауыл шаруашылығы, азық-тҥлік қауіпсіздігі, агроҿнеркҽсіп кешені, 

инвестиция, мемлекеттік қолдау   

 
Аграрлық кешенді кҿтеру, ауылшаруашылық ҿнімдерін ҿндіру мен ҿңдеу, 

мемлекеттің азық-тҥлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету экономикалық дамудың қазіргі 

кезеңіндегі басты кҥрделі мақсатына айналып отыр. Нарықтық экономика жағдайында 

аграрлық саланы дамытуды мемлекет тарапынан реттеу жҽне қолдау саясаты тҿмендегі 

нысандарда жҥзеге асырылады  асырылады: 

- АҾК субъектілер қатынастарындағы субсидиялар, мемлекет тарапынан сатып 

алушылар жҽне басқада кҿптеген мемлекет тарапынан қолдаудың нысандарын жасау; 

- Ҿндірістік негізгі қҧралдарды – ауыл шаруашылық техникасының жабдықтарын, 

паркін,  мал басын жаңарту ҥшін жағдайларды қолдайтын тҥрлі қаржылық қҧралдарды 

пайдалану; 

- АҾК субъектілеріне несие-қаржылық қҧралдардың қолжетімділігімен жасақтау; 

- АҾК-ді дамытушы жобаларды инвестицияларды барынша ынталандыру  ҥшін ҿте 

керекті жағдайларын дайындау; 

- Ҿнімдердің экспорттарын қолдау; 

- Ветеринариялық жҽне фитосанитариялық қауіпсіздіктің саласында мемлекеттік 

қызметтерді ҧсыну; 

- ҚР АҾК қарқынды дамыту мақсатында қажетті кҿлік, су, сақтау жҽне басқа да 

инфрақҧрылымдарды сақтау жҽне дамыту жолдары болады; 

- Экономикада салалық ғылымды дамыту мен агротехнологиялық білімдерді 

кеңінен жҧмылдырып тарату; 

- Мемлекеттік бюджет қаражатының жҧмсалуын қадағалау [1]. 

Біздің мемлекетте негізінен ақшалай мен қаржылық қолдаудың қҧралдары негізінен 

басым болады. 

 Ауыл шаруашылық бағытында жем-шҿп дҽн дақылдары егетін жерлердің жыртылу 

ауданы 2015 жылы 2484,3 мың гектарды қарады, ал оның ішінде жиылған ауданы 78 мың 

га жҥгері дақылдарына дайындалған, бҧл жерде 197,2 мың гектар қысқа мерзімді тек 

жылдық шҿптер жҽне 1780,1 мың гектар ҧзақжылдық шҿптерді қҧрап отыр.  

Осы нарықта мал шаруашылық ҿнімдердің ҥлкен бҿлігі халықтың жеке арнайы 

қосалқы шаруашылықтарында ҿндіріледі, ал бҧл болса ҿнімділіктің тҿменділігіне алып 

ҽкеледі, осы ішкі нарықта қажеттіліктің жоғарлап кҿтерілуін  қамтамасыз етуге мҥлдем 

мҥмкіндік бере алмайды,  ол ҿзіндік қҧнның жоғарлап жҽне бҽсекеге деген 

қабілеттіліктерін тҿмендетуіне соқтырады, импортқа тҽуелділіктің артап олардың 

қалыптасуын арттырады. Сонымен қатар, барлық еттің тҥрлерін негізгі ҿңдеп ҿндірушілер 

қазірге дейін халықтық шаруашылықтар болып есептеледі, олар 2012 жылғы 1 қаңтардағы 
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деректер бойынша76,7% ірі қара мал басты, 67% қой мен ешкі, 72,5% шошқа,62,7% 

жылқы жҽне 40,9% қҧс есептелуде. Мҧнда мал шаруашылық ҿнімділік кҿрсеткіштері 

халықаралық кҿрсеткіштерден ҽлдеқайда тҿмен болады [2]. 

 Ауыл шаруашылықта асыл тҧқымды мал бас санының тҿменгі мҿлшері, 

жемшҿптердің сапасының тҿмендігі, оларды кҥтіп-бағу ҥшін шарттардың  сҽйкес еместігі 

Қазақстанда мал шаруашылық ҿнімділігінің тҿмен болуының басты себептердің бірі 

болады. Мал бастарының басым бҿлігі халық шаруашылықтарында топтасуына 

байланысты мал шаруашылық саласына малдардың тҿменгі генетикалық табиғаты жҽне 

де осыған байланысты ҿнімділік ҽлсіздігі, оларды кҥтіп-бағатын, тамақтандыру кезінде 

заманауи технологияларды қолданудың болмауы, бҧл малдардың саулығына барынша 

кҿңіл бҿлу сияқты жағдайлардың тҿмендігі болады.  

Ауыл шаруашылық ҿнімдерін қайта ҿңдеудің мҽселелерін талдауда қайта ҿңдеу 

ҿнімдері экспорты мен импортының теңдігі ҿнімдер бойынша Қазақстан нарығының кҿп 

мҿлшері импортқа тҽуелділігі анық болады. 

 Нарықта ҥкіметтік емес ҧжымдық-ҧйымдардың ҿздері дайындаған тамақ ҿнімдерін 

анықтаулары ҥшін тҥрлі шараларды атқару  қҧқықтарын беретін мҥмкіндіктерін барынша 

пысықтау болу қажет еді. 

 Ал қазіргі кездерде жҥнді жҽне теріні, яғни былғарыны илеу шикізаттарын қайта 

ҿңдеудің мҿлшері ҿте тҿменгі деңгейде қалып, болашақта олардың мҿлшері кҿтеруледі деп 

сенім артамыз. Себебі осы тауарларға сҧраныстың тҿмен болуымен байланысты болуы 

мҥмкін. Жҥннің жуылып тазартылғаны жҽне ҿңделген тері шикізаттарын сатылу 

ҥлестерінің жоғарлауы ҥшін жеңіл жҽне тоқыма ҿнеркҽсіптік кҽсіпорындарын дамытуға  

ықпал етулері болып отыр. 

 Халықаралық нарықты қорғау ҥшін  іс-шаралар мен ҽрекеттердің идеологиялық 

тҧрғыдан барынша қолдаулармен ыңғайландыруы тиіс болады. Ол ҥшін нарықта халыққа 

отандық тамақтық ҿнімдерін кҥнделікті қолдануға ынталандыруда насихаттап, яғни 

халықтың отандық ҿнімдерімізге ҿздерінің сенімділігін жоғарлату бойынша кеңінен 

барынша  ауқымды компания немесе дҽлелді шараларды атқару қажет болып отыр [3]. 

 Сонымен қатар 2015 жылы болған ҧлттық валюта-теңгенің қҧнсыздануы да 

ауылшыруашылық тауар ҿндірушілердің тиімділігіне кері ҽсерін тигізетіні анық. Осының 

нҽтижесінде ауыл шаруашылық барлдық шаруашлық кҽсіпорындары алдында 

қабылданған несиелік міндеттемелері бойынша жоғары сыйақы мҿлшерін жҽне несиелер 

бойынша борыштардың негізгі бҿліктерін тҿлеу мҽселелеріне ие болады.  

Міне, осыған байланысты несиелік пен жобаларды қайта қҧрылымдап, жанамалап 

қосымша қаржыландыру, сонымен қатар АШТҾ бар барлық берешектерін ҿтеулеріне 

барынша қаржыландыру жолымен АҾК субъектілерін бір реттілікпен қаржылық 

тҥрлерінде барынша оларды сауықтырып жандандыру мақсатында шараларын қабылдау 

қажет болды. 

 Ауыл шаруашылығында ветеринариялық қауіпсіздік ерекше орынға ие болып отыр.  

Бҧл жерде тҧрақсыз эпизоотиялық жағдай АҾК-ні ҿсірудің басты қауіптері болып 

есептеледі. Территория шекараларының маңы мен ҿңірлері ауруларға жиіререк ҧшыраған, 

бҧл жерлерден инфекциялар оданда ҽріқарай елдің басқа бҿліктеріне кеңінен тарайды. 

2018 жылы кҿптеген инфекциялық аурулардың 227 орталықтары анықталды, солардың  

нҽтижесінде Қазақстанның облыстарының  мал шаруашылықтары ҿнімдердің 

экспорттарына тыйым берілді [4]. 

 Малдарды зерттеу жағдайында тамақ қауіпсіздігіні жҥйелерін дамытулары біршама 

факторларды тежеулеріне ие болады.  Бҧл жерде мал басының кҿп  бҿлігі жеке ҿз ҥй 

шаруашылықтарында болады, ал бҧл болса ветеринариялық бақылауды ҿте қиындатады.  

 Нарықтық экономиканың қазіргі уақытында ҿсімдік шаруашылығындағы міндетті 

сақтандыру саласында заңнамалық базаның бар болуына қарамай олардың іс-қимылдары 
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орынды дҽрежеде мҥлдем ыңғайлы емес болады.  

 Қорыта келе, мемлекет тарапынан жасалынатын аграрлық саладағы тауар 

ҿндірушілерді қолдау шаралары агроҿнеркҽсіптік саланың қарқынды дамуына септігін 

тигізіп, мемлекетіміздің азық-тҥлік қауіпсіздігін нығайтады.  
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Abstract: This article examines the methods of state support for the agricultural sector. 
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"СІЛТІЛЕУ - ҚОЮЛАНДЫРУ" КЕШЕНІНІҢ НЕГІЗГІ КІШІ ЖҤЙЕЛЕРІН 

ОҢТАЙЛЫ БАСҚАРУ ЖҤЙЕСІНІҢ АЛГОРИТМІ 

 
  Тҥйін: Мақаланың мақсаты жер асты сілтісіздендіру барысындағы параметрлері 

сҽйкестендіру жҥйесін алгоритмдік қамтамасыз етуді ҽзірлеу болып табылады.Зерттеу нысаны жер 

астын сілтісіздендіру барасы жҽне ертінділерді қҧю жҽне тартып алудағы қҧбырлардың 

технологиялық жҥйесі болады. Жҧмыстың теориялық жҽне ҽдістемелік негізі зерттеу ҽдісі 

математикалық пішіндеу, қисынды нысандарды сҽйкестендіру, САУ-ды эталонды ҥлгімен алу. 

 Кілттік сӛздер: сілтісіздендіру, технологиялық операциялар, стохастика, бейтарап жҽне 

қышқыл сілтісіздендіру 

 

 Сілтілеу процесінің негізгі ерекшеліктері. "Сілтісіздендіру - қоюландыру" 

технологиялық кешенінің бейтарап жҽне қышқыл сілтісіздендіру кіші жҥйелерін 

басқару жҥйелерінің ерекшеліктері негізінен екі фактормен анықталады: 

сілтісіздендіру қайта бҿлуді басқарудың жалпы иерархиялық қҧрылымындағы осы 

жҥйелердің орны жҽне кіші жҥйелердің ҿздерінің басқару объектілері ретінде 

қасиеттері. 

Аралық жағдайды ала отырып, бҧл жҥйелер тҧтастай қайта ҿңдеуді 

басқарудың жоғары тҧрған жҥйесінен келетін басқарушы ҽсерлерді қабылдауға 

жҽне оларды белгілі бір тҥрде қайта ҿзгерте отырып, тҿменгі деңгей жҥйесін 

тікелей іске асыру ҥшін қажетті басқарушы ҽсерлерді беруге тиіс. 

Кешеннің бҿлінген кіші жҥйелерін басқару ҽдісін таңдау жҽне басқару 
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жҥйесін қҧру мҽселелерін шешу тҽсілінің ерекшелігі мен қиындығы сілтісіздендіру 

процесінің кейбір келесі ерекшеліктерімен анықталады. 
1. Технологиялық операциялардың ҥздіксіздігі. Гидрометаллургияның технологиялық 

процестерінің кҿпшілігі сияқты бейтарап жҽне қышқыл сілтісіздендіру операциялары 

ҧйымның ҥздіксіз тҽсілімен сипатталады. Технологиялық аппараттар арқылы ҥздіксіз 

шикізаттың, реагенттердің, аралық ҿнімдердің материалдық ағындары ҿтеді, немесе бір-

бірімен араласады жҽне ҿзара ҽрекеттеседі, немесе ҿз қозғалысы процесінде қатты жҽне 

сҧйық фазаларға бҿле отырып.Мҧндай ҥздіксіз операцияларды басқару міндеті 

шикізаттың, реагенттердің, сондай-ақ шикізаттың сипаттамаларының, 

технологиялық параметрлердің жҽне процестің техникалық-экономикалық 

кҿрсеткіштерінің ҿзгеруі туралы алынатын ақпаратқа байланысты басқа да 

технологиялық орталарды басқарудың міндеті ретінде жалпы тҥрде ҧсынылуы 

мҥмкін. 
2. Процестерде кешігу. Шаймалау кезінде кешігу негізгі бҿлігін кҿліктік кешігу 

қҧрайды, олар басқарылатын объектілердің ҧзақтығымен жҽне олардағы ағындардың 

жылдамдығымен анықталады. Бҧл кешігу технологиялық орталар параметрлерінің ҿзгеруі 

мен басқару объектілерінің ҽрқайсысынан шығу арасындағы уақыт бойынша едҽуір 

жылжуды тудыруы мҥмкін. 
3. Ҥлкен тҧрақты уақыт басқару объектілері. Егер кешігуі бар бірінші реттегі буындар 

тҥрінде басқару объектілерін жақындап сипаттайтын болса, онда қарастырылып отырған 

технологиялық процестер ҥшін мҧндай буындардың тҧрақты уақыты кешігумен ҿлшенуі 

мҥмкін. Бҧл ҥлкен тҧрақты уақыт флуктуациялар технологиялық параметрлерін 

кіреберісте объектінің сглаживаются қарай ҿту ортаның арқылы объект болса, онда, 

ҽдетте, кҿрсетіледі мҥмкін бҿлуге ҽсер ету объектісі тҿмен жиілікті қҧрайтын жҽне 

шектелуі оны қарауға. 
4. Технологиялық ҥрдістердегі айнымалылардың ҿзара байланысы туралы теориялық 

тҥсініктердің шектеулілігі. Ҽдебиет кҿздерінің мҽліметтері бойынша бірқатар 

жағдайларда сілтісіздендіру процесінің негізгі кезеңдері туралы теориялық деректер 

технологиялық параметрлер мен процестердің техникалық-экономикалық кҿрсеткіштері 

арасындағы байланыстарды толық сипаттау ҥшін жеткіліксіз болып табылады. Бҧл ретте 

байланыстар ҽдетте зертханалық, жартылай ҿнеркҽсіптік жҽне ҿндірістік жағдайларда 

эксперименттер негізінде анықталады жҽне сондықтан эмпирикалық сипатта болады жҽне 

нақты ҿнеркҽсіптік процеске ҿзгеріссіз жатқызылмайды. 
5. Ашуланудың стохастикалық сипаты. Оттықтың қҧрамы мен физикалық-химиялық 

қасиеттерінің ҿзгеруімен кҿрсетілетін сілтісіздендіру ҽсерлерін кездейсоқ процестер деп 

санауға болады, ҿйткені олар шикізат пен басқа да материалдар кезіндегі ҿзгерістің 

кездейсоқ сипатын кҿрсетеді. Бірқатар жағдайларда шикізат сипаттамаларының бҧл 

кездейсоқ ҿзгерістері ықтималдықтарды бҿлудің қалыпты заңымен жеткілікті дҽлдікпен 

сипатталуы мҥмкін. 
6. Шикізаттың, технологиялық ортаның жҽне ҿндірілетін ҿнімнің қҧрамы мен қасиеттері 

туралы ақпараттың толық болмауы. Мырыштың гидрометаллургиялық ҿндірісінде, 

сондай-ақ ҿндірістің сипаты бойынша басқа да бірқатар жақындардағыдай, қазіргі уақытта 

шикізат, технологиялық орта жҽне дайын ҿнім қҧрамының барлық ҿзгерістері туралы 

толық уақтылы ақпаратты қамтамасыз ете алатын зат қҧрамының кҿп компонентті 

талдағыштары жоқ.Қолда бар ақпараттың шектеулілігі жҽне орта қҧрамы 

сілтісіздендіру процестерінің режимдерін оңтайландыруға елеулі кедергі болып 

табылады. Мҧндай талдағыштардың болмауы қарастырылып отырған қайта бҿлуді 

оңтайлы басқару ҽдістерін ҽзірлеуді аса маңызды етеді, олар басқару жҥйесі алатын 
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толық емес ақпарат болған кезде қайта бҿлудің қанағаттанарлық жҧмысын 

қамтамасыз ете алады. 

7. Техникалық-экономикалық кҿрсеткіштердің ағымдағы мҽндерін жҽне процесті 

жҥргізу сапасының кҿрсеткіштерін бағалау мҽселесі. Сілтісіздендіру едҽуір 

кҿліктік кешігумен сипатталады, техникалық-экономикалық кҿрсеткіштердің 

ағымдағы мҽндерін ҿлшеу жҽне есептеу кезінде елеулі қиындықтар пайда болады. 

Сондықтан іс жҥзінде объектіде кешігу уақытынан бірнеше есе асатын уақыт 

ішіндегі техникалық-экономикалық кҿрсеткіштердің орташа мҽнін ғана анықтауға 

болады. Осылайша, тікелей осы кҿрсеткіштер бойынша "сілтісіздендіру - 

қоюландыру" кешенін тиімді басқару мҥмкіндігі жоққа шығарылмайды. 

8. Тҧйықталған материалдық ағындардың болуымен байланысты қиындықтар. 

"Сілтісіздендіру - қоюландыру" кешені бірнеше кҿрші технологиялық 

операцияларды байланыстыратын тҧйық материалдық ағындардың болуымен 

сипатталады. Қарастырылып отырған процесте айналымдық материалдық 

ағындардың болуы процесті оңтайлы басқару кезінде оларды есепке алу 

қажеттілігін негіздейді. Тҧйықталған ағында едҽуір кҿліктік кешігулер кезінде 

айналым ағынымен байланысты операциялардың бір-біріне ҿзара ҽсерін есепке алу 

кҥрделене тҥседі жҽне осылайша, бҧл операциялар оңтайлы режимдерден алыс 

режимдерде жҥргізілуі мҥмкін. 

Жоғарыда келтірілген сілтісіздендіру процесін оңтайлы басқару жҥйесіне 

қойылатын талаптар негізінде бейтарап жҽне қышқыл сілтісіздендіруді оңтайлы 

басқару міндеті уақыттың ҽр сҽтінде берілген ҿнімділік пен сапалық 

кҿрсеткіштерде процесті жҥргізуге кететін ең аз шығындарды қамтамасыз ететін 

басқару алгоритмдерін таңдау болып табылады деген қорытындыға келуге болады. 

Қойылған міндетті табысты шешу қазіргі уақытта алу шамасы туралы 

шынайы ақпараттың болмауымен, процесс туралы ағымдағы ақпараттың толық 

болмауымен, басқару ҽсерлерін таңдау кезінде экономикалық бағалауды есепке алу 

ҽдісінің болмауымен жҽне, ақырында, жоғарыда аталған барлық факторларды 

ескере отырып, басқару ҽсерлерін таңдау ҽдісінің болмауымен кҥрделенуі мҥмкін. 

Жоғарыда сипатталған операцияларды оңтайлы басқару кезінде 

қолданылуы мҥмкін ҽдіске қойылатын талаптар жалпы жағдайда былайша 

тҧжырымдалады. 

Оңтайлы басқару ҽдісі: 

 Басқару ҽсерлерін таңдаудың тікелей алдындағы уақыт аралығы ҥшін 

теориялық немесе эксперименттік жолмен алынған процестің математикалық 

сипаттамасына; 

 Қазіргі сҽтте, біріншіден, қарастырылып отырған уақыт аралығы ҥшін 

алынған математикалық сипаттама бойынша, екіншіден, процестің сапалық 

кҿрсеткіштерінің ауытқу ықтималдығының есептік мҽндері бойынша, ҥшіншіден, 

процестің сапалық кҿрсеткіштерінің ауытқуының шартты ықтималдылығы 

бойынша, жалпы жағдайда толық емес болуы мҥмкін процестің жай - кҥйі туралы 

белгілі ақпарат болған кезде процестің сапалық кҿрсеткіштерінің ауытқуының 

шартты ықтималдығы бойынша. 

Оңтайлы басқару ҽдісі басқарушы ҽсерлерді таңдау бойынша болжамды іс-

қимылдарды экономикалық бағалау мҥмкіндігін кҿздеуі тиіс. 

Сілтісіздендіру барысына негізгі ҽсер шикізат сипаттамалары сияқты 
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кездейсоқ ҿзгеретін ауыспалы шамалар болады. Басқа ҽсерлер кездейсоқ сипатқа ие 

болса да, бірақ кҥшті факторлар аз болса да, бірқатар жағдайларда шикізат пен 

жартылай ҿнімдер қҧрамының ҿзгеруінен кездейсоқ ҽсерлерді қарастырумен ғана 

шектелуге болады. 

Ҽдебиетке сҽйкес, осындай объектілердің жай - кҥйін талдау ҥшін ҿз 

негізінде оңтайлы басқару есебін шешудегі теориялық-ықтималдық жҽне 

статистикалық тҽсілден тҧратын ҽдістерді қолдануға болады. Мҧндай ҽдістердің 

ішінде соңғы уақытта ҽртҥрлі жҧмыстарда статистикалық-ықтималдық моделдеу, 

білім алушылар статистикалық модельдер, ойындар теориясы мен статистикалық 

шешімдер қарастырылады. 

Кез келген автоматты басқару жҥйелерінде объект туралы ақпаратты толық 

жҽне жиі қандай да бір ақпарат тҥрінің болмауын ҿте маңызды деп санауға 

болмайды. 

Басқарылатын объект туралы нақты ақпарат мынадай қҧрамдастардан 

қҧралады: 

 технологиялық процесті сипаттайтын айнымалылардың байланыстары туралы 

ақпарат, яғни технологиялық процестің математикалық сипаттамасы; 

 процеске ҽсер ететін наразылықтар туралы ақпарат; 

 қазіргі кездегі жҽне уақыттың алдындағы сҽттегі ҥдерістің жағдайы туралы 

ақпарат; 

 басқарманың мақсаты туралы ақпарат; 

 берілген ҽсер туралы ақпарат. 

Автоматты басқару жҥйесінде іс жҥзінде жҥйеге белгісіздік кіретін арналар 

бар. Ең алдымен, олар процеске ҽсер ететін тікелей ҿлшеуге келмейтін қоздырғыш 

ҽсерлерде ҧсталады. 

Бейтарап жҽне қышқыл сілтісіздендіру процесіндегі негізгі арна кездейсоқ 

ҿзгеретін жҽне шикізаттың сипаттамасына толық талдау жасамайтын тҥрдегі 

қоздырғыш ҽсер болып табылады. 

Белгісіздік басқару жҥйесіне кіретін басқа арна ретінде берілген ҽсер туралы 

толық емес ақпаратты қарауға болады, ҿйткені айтарлықтай уақыт аралығында 

жеткілікті дҽлдікпен болжауды жҥзеге асыру іс жҥзінде қиын. 

Жоғарыда қарастырылған арналардың болуы статистикалық ҽдістерді 

қолдануды қажет етеді. Зерттелетін объектілер туралы ақпараттың толық болмауы 

басқару процесінің ҿзі кезінде оларды зерделеу қажеттілігін тудырады. Сондықтан 

жалпы жағдайда автоматты жҥйедегі басқару қҧрылғысы екі тығыз байланысты, 

бірақ ҿз сипаты бойынша мҥлдем ҽр тҥрлі міндеттерді шешуге тиіс. Біріншіден, 

кіріс ақпарат негізінде басқарушы қҧрылғы басқарылатын объектінің 

сипаттамалары мен жай-кҥйін анықтайды. Екіншіден, объект туралы табылған 

деректер негізінде басқару ҽсері табысты басқару ҥшін қажетті ҽрекеттерді 

анықтайды. 

Гидрометаллургияның басқа да процестерінің сілтісіздендіру процесі кен 

шикізатының қҧрамы мен оның физикалық-химиялық қасиеттерінің ҿзгеруінен 

кездейсоқ наразылықтарға тікелей ҧшырайды. Соңғы жағдай жекелеген 

жағдайларда басқа гидрометаллургиялық процестер жағдайында қажет 

болатындықтан кҿп айнымалыларды басқару кезінде пайдалану қажеттігіне 

ҽкеледі. Сілтісіздендіру процесін сипаттайтын айнымалылардың кҿпшілігі 
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тҧрақтандыруға қол жеткізгендіктен, процеске ҽсер ететін негізгі қоздырғыш 

фактор-ҿртену қҧрамының ҿзгеруі. 

Бейтарап жҽне қышқыл сілтісіздендірудің ҥздіксіз процестері ҽдетте бірнеше 

рет орнатылған аппараттардан каскадтарда жҥргізіледі. Аппараттардың каскадтары 

арқылы қойыртпақтың ҿту уақыты ішінде шайылатын металдар толығымен 

ерітіндіге ауыстырылуы тиіс. 

Бейтарап жҽне қышқыл сілтісіздендіру процестерінің негізгі кҿрсеткіші 

мырышты жҽне оған ілеспе пайдалы компоненттерді ерітіндіге шығару болып 

табылады. Алайда бҧл кҿрсеткіш объектілерді тікелей басқару ҥшін ҿте ыңғайлы 

емес. 

Сілтісіздендіру процесінің параметрлерін бақылаудың қолданыстағы 

жҥйелерін талдау ол алынатын ерітіндіде мырышты алу шамасын тікелей 

бақылауды кҿздемегенін кҿрсетті, бҧл мырыш ҿндірісінің келесі кезеңдерінің 

барысында теріс ҽсер етеді. 

Қазіргі уақытта мырышты ерітіндіге шығару шамасы аналитикалық жолмен 

анықталады. Химиялық талдаулардың ҧзақтығы олардың нҽтижелерін процесті 

жедел басқаруда пайдалануға мҥмкіндік бермейді. Осының салдарынан шаймалау 

процесі технологиялық ортаның тҧрақты қышқылдығын сақтай отырып, жанама 

кҿрсеткіш бойынша жҥргізіледі. Пульпадағы реагенттердің концентрациясы ҽдетте 

пульпаның pH анықтау деректерінің негізінде кҥкірт қышқылының берілуін 

автоматты тҥрде ҿзгертуді реттейді. 

Ҥздіксіз кейбір кҿрсеткіштер ғана автоматты тҥрде бақыланады. Олардың 

арасында бейтарап шаймалау сатысында автоматты тҥрде ҿлшенеді: 

қышқыл қоюлатқыштардың жоғарғы ағызу қышқылдығы; 

 pH бейтарап конустардың жоғарғы ағызу; 

 бейтарап қоюлатқыштардың жоғарғы ҿрісінің шығуы; 

 бейтарап қоюландырғыштардың жоғарғы ҿрісінің температурасы; 

 pH бейтарап қоюлатқыштардың жоғарғы ҿрігі. 

Процестің қышқыл тармағында ҥздіксіз автоматты тҥрде ҿлшенеді: 

 pH екінші пачуктан кейін қышқыл пульпа; 

 pH қышқыл конустардың жоғарғы жағы; 

 сілтілеу цехына жҽне жіктеу бҿліміне тҥсетін пайдаланылған электролиттің 

шығысы. 

Сонымен қатар, процестің тҧрақты жағдайларын жасау ҥшін аппараттардың 

жҥйесі арқылы пульп шығысы, сондай-ақ қатты жҽне сҧйық фазаның салмақтық 

арақатынасы сияқты параметрлердің тҧрақты мҽндерін ҧстап тҧруға ҧмтылады. 

Осының салдарынан шаймалау процесін басқаруды оның барысын жанама 

сипаттайтын параметрлерді пайдалана отырып жҥзеге асырған жҿн. 
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 Аннотация: Целью статьи является разработка алгоритмического обеспечения системы 

идентификации параметров при подземном выщелачивании.Объектом исследования будут 

процессы подземного выщелачивания и технологическая система трубопроводов при разливке и 

откачке растворов. Теоретическая и методическая основа работы метод исследования 

математическое моделирование, идентификация логических объектов, получение САУ эталонным 

образцом. 

      Abstract:The aim of the article is to develop algorithmic support for the system of identification of 

parameters in underground leaching. The object of research will be the processes of underground leaching 

and the technological system of pipelines during casting and pumping solutions. The theoretical and 

methodological basis of the research method is mathematical modeling, identification of logical objects, 

obtaining automatic control systems by a reference sample. 
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В информационном смысле каждый аппарат исследуемого технологического 

участка может быть охарактеризован совокупностью информационных и 

управляемых точек. С информационных точек снимаются данные, характери-

зующие производственное состояние этого аппарата, на управляемые точки 

выдаются воздействия, при помощи которых обеспечиваются переходы аппарата 

из одного установившегося состояния в другое. 

Определенное состояние сгустителя представим следующим кортежем 

s i =(a j | j  =  l -w) ,  (1) 

где w- число информационных точек данного аппарата 
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Рис. 1. Схема сгустителя 

 

Число всех состояний £, рассматриваемого процесса является конечным. 

Конструкция сгустителя С( і=1 -гЗ) представлена на рис. 1. Соответствующими цифрами 

обозначены: 1 - корпус сгустителя, 2 - приемный ящик для пульпы, 3 - кольцевой желоб 

верхнего слива. 

По трубопроводам, обозначенным через Т, (і = 1ч-3), циркулируют следующие 

материальные потоки: по Ті поступает пульпа, подвергаемая сгущению; по Т2 отводится 

нижний слив аппарата - сгущенная пульпа, по Т3 - верхний слив сгустителя - осветленный 

раствор. 

Одной информационной точке (w= l) одного сгустителя Qсоответствует датчик D], 

который определяет качественный состав получаемого раствора. Каждой управляемой 

точке сгустителя соответствует свой исполнительный механизм Kj(i= 1 4- 6, j= l) . 

Каждый аппарат участка сгущения может находиться в одном из следующих 

состояний: 

Каждый из сгустителей может находиться в одном из состояний: 

1. состояние сгущения (обозначим его G-состоянием, то есть J '=G) ;  время 

сгущения обозначим tcr; 

2. состояние выпуска сгущенного продукта (обозначим его V - состоянием, то есть 

Js
2
= V; время выпуска пульпы обозначим tB; 

3. состояние неисправности (обозначим его А - состоянием, то есть is= А); время 

неисправности обозначим tH; 

Проанализируем приведенные выше состояния. Рабочими являются первое и 

второе состояния сгустителя (G- и V-состояния), так как функционирование каждого 

аппарата заключается в периодическом переключении (переходе) в V-состояние: в G-

состоянии в аппарате осуществляется отстаивание пульпы, в V-состоянии - выпуск 

сгущенного продукта и подготовка к переходу в G- состояние. 

Если возникает необходимость перевода сгустителя из в V-состояние раньше 

времени tcr, то данную ситуацию необходимо рассматривать как переход в Aсостояние, то 

есть в сгустителе Qвозникла неисправность. Одна из основных причин возникновения 

неисправности в аппаратах сгущения заключается в несвоевременной разгрузке 

сгустителя от сгущенного продуктавыщелачивания. 

Поэтому часто при нарушении процесса отстаивания пульпы стремятся в первую 

очередь устранить причину возникновения неисправности, ускоряя тем самым вывод 

сгущенного продукта из аппарата. 
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Неисправности, возникающие при нарушении технологического режима процесса 

сгущения, чаще всего устраняются путем очистки ручным способом. 

Обозначим время ремонта сгустителя - tp. Из V-состояния сгуститель переходит в 

рабочее состояние G. 

Сгуститель Qможет находиться в G-состоянии в трех случаях: 

- после выпуска сгущенной пульпы, то есть из V-состояния сгуститель переходит 

сначала в G-состояние, через время С (время совместной работы всех шести 

сгустителей); 

- после неисправности: из A-состояния сгуститель переходит в G- состояние; 

- при пуске установки: G-состояние является начальным состоянием установки. 

Согласно технологическому регламенту функционирования сгустителя существует 

семь разрешенных переходов аппарата из одного установившегося состояния в другое. 

В таблице 1 представлены разрешенные переходы аппарата. . 

Все возможные переходы данного аппарата из одного установившегося состояния в 

другое, все его возможные переключения, опишем при помощи графа смены состояний 

G
c
=<(У,{8;}),(и,ь)>, каждая вершина которого взаимно однозначно соответствует 

определенному состоянию сгустителя. 

Таблица -1 

 

 

Если из состояния Siаппарат переходит в состояние Sj, то соответствующие им вершины 

Viи Vjсоединяются дугой (У,У), взвешенной логическим 

условием I, при наличии которого осущест вляется этот переход. 

Следует отметить, что множество логических условий L= {l| i= 1, 2,3...} задается 

техническими условиями функционирования данного аппарата. 

Полученный граф смены состояний сгустителя G
c
представлен на рис. 2, где 

множество Lявляется множеством усредненных времен L = { t o r , t B , t c , t„ , t r , t p } .  

Для элементов множества Lимеют место следующие временные соотношения: 

 

Практически, функционирование системы аппаратов сгущения осуществляется по 

следующим правилам: 

1. процесс сгущения может проводиться, если хотя бы один из аппаратов 

находится в G- состоянии; 

2. в любой момент времени в G- состоянии может находиться шесть 

аппаратов; 

в любой момент времени не более одного сгустителя может находиться в А - 

состоянии. 

t < tcr 

 

Разрешенные переходы сгустителя 

Текущее состояние G G G V V А А 

Новое состояние G V А V G А G 
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Рис. 2.Граф смены состояний сгустителя 

 

Совокупность установившихся состояний каждого аппарата технологической 

схемы участка сгущения характеризует установившееся состояние процесса, которое 

будем представлять в виде кортежа J‘: 

S, = (sj, | j= 1 - с), (2) 

где с - число аппаратов данного процесса; Sj - состояние j-roаппарата. 

Так как каждый из шести сгустителей может находиться в одном из описанных 

выше трех состояний, число всех состояний процесса сгущения равно З
6=729 .  

Для получения формализованного задания функционирования операции конечное 

множество установившихся состояний в соответствии с технологическими условиями 

разделим на два непересекающихся подмножества: технологически возможные состояния 

процесса и технологически невозможные состояния процесса. 

Множество технологически возможных состояний в соответствии с регламентом в свою 

очередь делится на два непересекающихся множества: технологически допустимые 

состояния процесса и технологически недопустимые состояния процесса. 

Если процесс находится в одном из технологически недопустимых состояний, 

будем полагать, что он находится в А-состоянии. 

Предаварией будем считать технологически допустимое состояние процесса, от 

которого непосредственно возможен переход в состояние аварии. 

В соответствие с этим необходимо отметить основные особенности совместного 

функционирования аппаратов сгущения: 

1. В любой момент времени производственый цикл ―сгущение - выпуск‖ 

осуществляется шестью сгустителями. 

2. В любой момент времени не более одного аппарата Qнаходится в V- состоянии. 

3. В любой момент времени не более одного сгустителя С, может находиться в A-

состоянии. Технологически невозможное состояние АААААА будем использовать 

для обозначения конечного состояния процесса. 

4. Для осуществления пуска и останова рассматриваемого процесса нет 

необходимости производить последовательность операций для его перевода из 

рабочего состояния в нерабочее и наоборот. 

Как отмечается, средства логического управления должны обеспечивать 

выполнение ряда условий, связанных с применением оборудования вразличных 

технологических режимах: пуск и остановку, режимы нормальнойэксплуатации (рабочие 

режимы) и аварийные режимы, где в каждом из режимов решается отдельная часть общей 

производственной задачи. 

Множество технологически возможных состояний можно разделить на три 



«ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫ  ҚУАТТЫ ЕЛГЕ ЖОЛ - КРЕАТИВТІ ЖАСТАР» және 4K моделі – КРЕАТИВТІЛІКТІ, СЫНИ ОЙЛАУ, БАЙЛАНЫСҚА БЕЙІМДІЛІКТІ, 

КОМАНДАДА ЖҰМЫС ІСТЕЙ БІЛУГЕ» атты Республикалық ғылыми-педагогикалық дөңгелек үстелдің ЕҢБЕКТЕРІ / 

ТРУДЫ Республиканского научно-педагогического круглого стола «КРЕАТИВНАЯ МОЛОДЕЖЬ – ПУТЬ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕРЖАВЕ  

и модель «4К - КРЕАТИВНОСТЬ, КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ, КОММУНИКАБЕЛЬНОСТЬ, УМЕНИЕ РАБОТАТЬ В КОМАНДЕ» 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

347 

 

 

непересекающихся класса: первому классу присвоим идентификатор «Пуск» (П-режим), 

второму классу - «Работа» (P-режим), третьему - «Останов» (О-режим). Технологический 

регламент процесса сгущения обусловливает принадлежность данного состояния одному 

из соответствующих классов. 

Представим класс состояний режима «Пуск» в виде двух подклассов «Готовность к 

пуску» и «Запуск». Характерным для этого класса состояний данного режима является то, 

что подкласс «Готовность к пуску» и подкласс «Запуск» является пустыми. 

Рассмотрим класс состояний режима «Работа». Особенностью состояний данного 

режима является то, что один из сгустителей обязательно должен находиться в G-

состоянии. К подклассу «Нормальная работа» отнесем те состояния, где ни один из 

сгустителей не находится в A-состоянии; к подклассу «Предавария» отнесем состояния, в 

которых не более одного аппарата сгущения находится в А-состоянии. 

Класс состояний режима «Останов». Характерным для состояний указанного 

режима является то, что ни один из сгустителей не находится в G- состоянии. Подкласс 

«Останов нормальный» состоит из одного конечного состояния, условно обозначенного. 

Переход в это состояние осуществляется при поступлении соответствующего указания от 

оператора. К подклассу «Останов аварийный» отнесем состояние, в каждом из которых не 

менее двух сгустителей находится в A-состоянии. Процесс может перейти в такое 

состояние из этого подкласса только из состояния, принадлежащего подклассу 

«Предавария». 

Таким образом, процесс сгущения может быть представлен множеством режимов: . 

{Қ 11=1-11}, (3) 

где К - один из П-, Р- или О-режимов; р - число всех возможных режимов данного 

процесса. 

Таким образом, логическое управление технологическим участком сгущения цинковых 

пульп заключается как в управлении переходами из одного состояния данного режима в 

другое, так и в управлении его переходами из одного технологического режима в другой. 

Логическое управление первого уровня осуществляется непосредственно по множеству 

возможных состояний процесса, второго уровня в соответствии с графом смены режимов 

G
p
и ввиду переменного характера элементов множества Lдля его реализации необходима 

соответствующая перенастройка средств логического управления. 

С целью алгоритмизации технологическим участком сгущения рассмотрим два 

множества параметров процесса. Технологический процесс сгущения характеризуется 

двумя конечными множествами: множеством М
с
 параметров состояния управляемого 

процесса ГГ в рассматриваемый момент времени: 

M ‗ ={n ; | j  =  l *n } ;  (5) 

множеством ГГ, необходимых для нормального протекания управляемого 

процесса: 

М '  ={n ‘ | j  =  l  +  m } .  ( 6 )  

С учетом этого определяются множества необходимых информационных и 

управляемых точек процесса сгущения: 

M,={L|i = l + n} (7)  

И 

Му - {Ҥ | і -1 -ми}, (8) 

где п и щ -  число информационных и управляемых точек соответственно 

соответственно. 

Входящие в Miи Мҥ элементы могут относиться не только непосредственно к 

самому объекту, но и к внешним по отношению к нему устройствам, что обусловлено 

необходимостью реализации логического управления в реальном масштабе времени и 
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информационного взаимодействия с оператором данного процесса. 

Согласно рис. 1, каждой информационной точке множества Mj= {і. | і = 1 б} 

соответствует определенный датчик Dj- датчик, определяющий содержание твердой фазы 

нижнего слива сгустителей. В качестве ограничений требуется выполнение соотношения 

Ст<Сдоп, где Ст- текущее значение 

содержания твердой фазы в нижнем сливе, Сдоп- заданное значение содержания твердой 

фазы в нижнем сливе сгустителя, учитывалось при проектированиипропускной 

способности всего участка. D°- датчик расхода, измеряющий количество пульпы Q, м
3
/ч 

.Каждой управляемой точке множества Мҥ= {У | i = 0 т б} соответствуетопределенный 

исполнительный орган, К° и Kj, К
1
2. Указанные исполнительные органы обладают 

«памятью», то есть сохраняют заданную позицию до прихода нового управляющего 

воздействия. 

Множество параметров состояния технологического участка сгущения нейтральной 

пульпы М
с
 = {гп} включает в себя производственные параметрысостояния и 

дополнительные параметры состояния. 

Производственные параметры состояния: 

1) х°- параметр состояния, характеризующий состояние выпуска сгущенного продукта: 

[О, если осуществляется сгущение пульпы; 

[1, если осуществляется выпуск пульпы; 

2) х; (І = І*6) -параметры состояния (содержание твердой фазы твердой фазы Ст в нижнем 

сливе аппарата), каждый из которых измеряется соответствующим датчиком D| (i= 1

 б): 

0, если С т <С д о п ;  

1, если С т >С д о п .  

В результате проведенного исследования процесса сгущения как объекта логического 

управления необходимо получены основные элементы формализованного задания 

управляемого процесса. С учетом выделенных уровней логического управления 

процессом сгущения по имеющемуся формализованному заданию рассмотрим получение 

формализованного описания рассматриваемого процесса, его процедурной модели. 
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  Тҥйін: Мақаланың мақсаты жер асты сілтісіздендіру барысындағы параметрлері 

сҽйкестендіру жҥйесін алгоритмдік қамтамасыз етуді ҽзірлеу болып табылады.Зерттеу нысаны жер 

астын сілтісіздендіру барасы жҽне ертінділерді қҧю жҽне тартып алудағы қҧбырлардың 

технологиялық жҥйесі болады. Жҧмыстың теориялық жҽне ҽдістемелік негізі зерттеу ҽдісі 

математикалық пішіндеу, қисынды нысандарды сҽйкестендіру, САУ-ды эталонды ҥлгімен алу. 

          Abstract:The aim of the article is to develop algorithmic support for the system of identification of 

parameters in underground leaching. The object of research will be the processes of underground leaching 

and the technological system of pipelines during casting and pumping solutions. The theoretical and 

methodological basis of the research method is mathematical modeling, identification of logical objects, 

obtaining automatic control systems by a reference sample. 
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5 секция 

ЭТНОСАРАЛЫҚ КЕЛІСІМ - ЖАСТАРДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ 

ИНТЕГРАЦИЯСЫНЫҢ НЕГІЗІ 

МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ СОГЛАСИЕ, КАК ОСНОВА МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ 

ИНТЕГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ 

 

Есеналиев А.Е. 

з.ғ.к., доцент, «Қазакстан халқы Ассамблеясы» арнайы кафедрасының меңгерушісі 

М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ 

ТАРИХТАН ТАҒЫЛЫМ – ӚТКЕНГЕ ТАҒЗЫМ 

 

Қҧрметті Республикалық ғылыми-педагогикалық дӛңгелек ҥстеліне шақырылған  

қадірлі қонақтар, әріптестер! 

 

 Елбасы Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаев «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты 

бағдарламалық мақаласында: «Ҽрбір жҧрт тарихтан ҿзінше тағылым алады. Ҿткен ХХ 

ғасыр халқымыз ҥшін қасіретке толы, зобалаң да зҧлмат ғасыр болды. Біз тарихтың 

сабағын айқын тҥсінуіміз керек» деп атап ҿтті. Қазақстандағы саяси қуғын-сҥргін 

қҧрбандарын мҽңгі есте сақтау мақсатында, Тҧңғыш Президентіміз Н.Ҽ. Назарбаевтың 

1997 жылғы 5 сҽуірдегі Жарлығымен 31 мамыр – саяси қуғын-сҥргін қҧрбандарын еске 

алу кҥні болып жарияланды.  

Қазақстанда 1928 жылы орын алған қазақ байларын кҽмпескелеу саясаты шын 

мҽнінде кеңестік қҧрылысқа қарсы «ҽлеуметтік қауіпті элементтерді» іздестіруге, оларды 

еріксіз жер аударуға ҧласты. 1930 жылы басталған байларды тап ретінде жою науқаны 

саяси қуғын-сҥргінге жаңа қарқын берді. Жаппай жазалау ҥзіліссіз жҥргізіліп, 1937 

жылдың 30 шілдесінде КСРО ішкі істер халық комиссариатының бҧйрығымен қырып-жою 

операциясы бҧрын-соңды болып кҿрмеген қарқынымен кҥшейтілді. Осы уақыттан 1938 

жыл аралығында Қазақстанда 25833 адам партиядан шығарылып, олардың 8544-і «Халық 

жаулары» не олардың «сыбайластары», «ҽлеуметтік жат элементтер» ретінде айыпталды.  

Қазақ елі аштықтан жҽне соған байланысты індеттерден, сондай-ақ, табиғи ҿлім 

деңгейінің ҧдайы жоғары болуынан 2 млн. 200 мың адамнан, яғни, барлық қазақ халқының 

48 процентінен айырылды. Аштықтан, негізінен, жас балалар мен ҽйелдер 

қырылғандықтан қазақтардың ҿсуі қатты тежелді. Кейін бҧл аштық «Қызыл қырғын», 

«голощекиндік геноцид» деген атауға ие болды.  Белгілі қазақ зиялылары, Алаш 

қайраткерлері тҥгелге жуық жазаланды. Қуғын-сҥргін басталған жылдан Сталин дҥниеден 

ҿткенге (1953 жылға) дейін Қазақстанда 103 мың адамға саяси айып тағылып, оның 25 

мыңы ОГПУ-НКВД ҥштіктері ҥкімімен, сот ҥкімімен атылды. Олар негізінен халықтың 

қадірлі азаматтары, ҧлттың қаймақтары еді. 1937 жылдан бастап «Отанын сатқандар» 

қатарына жатқызылған халықтарды депортациялау басталды.  

1937-38 жылдары КСРО аумағында 3 млндай адам «халық жауы» деп ҧсталған. 

Соның ішінде Қазақстаннан 103 мыңдай адам ҧсталса, олардың 25 мыңы атылды.  

Оңтҥстік ҿңірінен атылған азаматтардың саны 2500-ге жетіп жығылды. Осынау 

саяси қуғын-сҥргін жҽне ашаршылық қҧрбандарын еске алу кҥні «Қасірет» мемориалы 

жанында жыл сайын еске алу жиыны ҿткізіледі. 

«Қасірет» мемориалы Шымкент қаласындағы бҧрнағы Тҥлкілісай, бҥгінгі Қайтпас 

елді-мекенінде орналасқан. Ел арасында бҧл сайдың Албастысай деген жҽне бір атауы 

болған. 

Мҧнда сонау 1937-1938 жылдары репрессияның қанды шеңгеліне ілінген 

боздақтарды атып, бір шҧңқырға кҿмген. Кҿмусіз қалып, ит-қҧсқа жем болғаны қаншама?! 
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Осы зобалаң жылдары «Қиыр Шығыс ҿлкесіне жапон шпионажының еніп кетуіне жол 

бермеу мақсатында», – деген желеумен алғаш Қазақстанға Қиыр Шығыстан 18526 корей 

отбасы, барлығы  

- 102 мың корей кҥштеп кҿшірілді. 102 мың поляк жер аударылды. Жаумен 

ынтымақтасты деген сылтаумен 1941 жылы Қазақстанға 361 мың неміс жер аударылды. 40 

мыңнан астам неміс ҧлтының ҿкілдері сенімсіздер ретінде майдандағы ҽскер бҿлімдерінен 

босатылды.  

1943-1944 жылдары Қазақстанға 507 мың адам жер аударылды, олардың ішінде 

поляктар, қарашайлар, шешендер, ингуштар, тағы басқалары болды. Сталиндік зҧлмат 

тҧтас ҧлттарды сойқан саясаттың қҧрбаны етті. Қазақстанға осы кезеңде 1 миллион 210 

мың адам жер аударылған екен. Кешегі қуғын-сҥргіннің зардабын тартқан ҧлттар бҥгінгі 

кҥні қазақ халқымен бірге ҿмір сҥріп, біте қайнасты. Қазіргі кезеңде олар Тҽуелсіз 

Қазақстанды гҥлдендіру, кҿркейту мақсатында берекелі бірлікте, тату тірлікте тізе қосып, 

еңбек етуде.  

Еліміз Тҽуелсіздік алғаннан кейін Қазақстан Республикасының Жоғарғы Кеңесі 

жаппай саяси қуғын-сҥргіндерге ҧшыраған адамдарға қатысты ҽділеттілікті қалпына 

келтіру, осы қуғын-сҥргіннің барлық қҧрбандарын ақтау, оларға тигізген моральдық жҽне 

материалдық залалды қазіргі уақытта барынша мҥмкін болатын ҿтеуді қамтамасыз ету 

мақсатында                    

– 1993 жылғы 14 сҽуірде «Жаппай саяси қуғын-сҥргін қҧрбандарын ақтау туралы» 

Заң қабылдады. Ел Президентінің 1996 жылғы 30 желтоқсандағы Жарлығымен «1997 жыл 

– Жалпы ҧлттық татулық пен саяси қуғын-сҥргін қҧрбандарын еске алу жылы» деп 

жарияланды. 

- Бҥгін біз сол қасіретті де азалы кҥндерімізді ҧрпағымыз ҧмытпасын, бабалар 

басынан ҿткен зҧлматты жылдарды жадында сақтап, қҧрметін  Біздің ендігі жердегі 

борышымыз – осы қанқҧйлы жылдардың оқиғасын, оның жазықсыз қҧрбаны болған 

адамдардың есімдерін мҽңгі ҧмытпау, оларды ҽрқашан есте сақтау.  

Кейінгі зерттеулерде тарихтың ақтаңдақтары жайлы қҧнды деректемелер ашылуда. 

«Жастар жылында» ҽрбір тҽлімгерлік топтарда ашаршылықтың зардабын татқан, қуғын 

сҥргінге ҧшырап жазықсыз жапа шегіп ату жазасын арқалаған жерлестеріміздің саны 

соңғы зерттеулерде 5000 –ге жетіп жығыланы ашылуда, ҽрине бҧл тың зерттеулерді қажет 

етеді. Осындай  зерттеулерге студент жастарды шақыру қажеттілігі туындайды. 

 

Назарларыңызға рахмет! 
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ҼОЖ 94(574) «19» 

Жағыпар
 
Ә.Б., Қҧсаинов Ә.С., Алибеков С.Н. 

оқытушы, г.ғ.м., полиция аға лейтенанты ҚР ІІМ Б. Бейсенов атындағы  Қарағанды 

академиясы  

1 курс курсанты, полиция қатарындағы ҚР ІІМ Б. Бейсенов атындағы  Қарағанды 

академиясы 

1 курс курсанты, полиция қатарындағы ҚР ІІМ Б. Бейсенов атындағы  Қарағанды 

академиясы 

ҚАЗАҚСТАН ХАЛЫҚТАРЫНЫҢ БІРЛІГІ МЕН ЭТНОСАРАЛЫҚ КЕЛІСІМДІ 

НЫҒАЙТУДАҒЫ АЛАШ МҦРАСЫНЫҢ РӚЛІН МУЗЕЙ  

ЭКСПОЗИЦИЯСЫНДА ЗЕРДЕЛЕУ  

 

Тҥйін: Мақалада, Қарағанды облыстық тарихи-ҿлкетану музейіндегі 

Қазақстандағы бірегей экспозициясындағы Алаш қозғалысының мҧрасы баяндалады. 

Алаш ҧлт қайраткерлері аңсаған Тҽуелсіздік ҥшін арпалысып ҿткен ҿмірлері суреттеледі. 

Алаш зиялыларының алдыңғы жҽне кейінгі буынының ойлаған ойы, іске асырамын деген 

армандары ҥзілмей жеткен тарихи сабақтастығы Алаш идеясынан нҽр алған Қарағандыда 

«Елін сҥйген ерлер партиясы» қҧрған Бҥркіт Ысқақҧлы пен оны қолдаушылар тҧңғыш рет 

музей қызметкерлерінің жемісті жҧмысы арқасында стационарлық экспозицияға қойылып 

жҽне ғылыми айналымға енгізілгендігі айтылады. Халқымызға тҽуелсіздік зор 

қиындықпен, қайсар ағаларымыз бен қайтпас апаларымыздың қанымен келді. 

Тҽуелсіздікке жету жолындағы талай қиыншылықты қазақ халқымен бірге мойымай 

басынан кешірген ҧлт ҿкілдері, бейбіт елімізде тату тҽтті жасампаздықты ту етіп ҿмір 

сҥріп келеді. Ҽр ҧлт ҿзінің тҿл мҽдениетімен жергілікті халықтың мҽдени ҿміріне тың 

серпілістер қосқандығы баяндалады. 

Кілттік сӛздер: Қазақстан, халықтар бірлігі, этносаралық келісім, Алаш мҧрасы, 

музей, тҽуелсіздік, ЕСЕП (Елін сҥйген ерлер партиясы) партия, экспозиция. 

 

Ел Тҽуелсіздігінің алғашқы жылдарында қҧрылған Қазақстан халқы 

Ассамблеясының ХХІ сессиясында Қазақстан Республикасының Тҧңғыш Президенті, 

Елбасы Н.Ҽ. Назарбаев 2015 жылды «Қазақстан халқы Ассамблеясының жылы» деген  

атауының ҿзіне аса мҽн берерлік. Халқымызға тҽуелсіздік зор қиындықпен, қайсар 

ағаларымыз бен қайтпас апаларымыздың қанымен келді. Тҽуелсіздікке жету жолындағы 

талай қиыншылықты қазақ халқымен бірге мойымай басынан кешірген ҧлт ҿкілдері, 

бейбіт елімізде тату тҽтті жасампаздықты ту етіп ҿмір сҥріп келеді. Ҽр ҧлт ҿзінің тҿл 

мҽдениетімен жергілікті халықтың мҽдени ҿміріне тың серпілістер қосты. Осы 

мҽдениетіміздің жарқын белгілерінің бір кҿрінісі музейлер хақында Қазақстан 

Республикасының Тҧңғыш Президенті, Елбасы Н.Ҽ. Назарбаевтың: «Жаңа ҽлемдегі 

Қазақстан халқының деңгейдегі дамуына мҽдениеттің дамуы жҽне басқа мемлекеттермен 

мҽдени байланысы зор ықпал ететіндігі сҿзсіз. Ҽлеуметтік мемлекет қҧру ҥрдісінде басты 

кҿңіл мҽдени мҧраны сақтауға, жаңғыртуға жҽне оны насихаттауға бҿлінеді. Музей 

ғасырлар шежіресі мен ҿмірдің рухани қазынасы дейтін болсақ, ендеше Қазақстанның 

ҿнерін, материалдық мҽдениетін насихаттауда, оны дамытуда, болашақ ҧрпақ ҥшін 

сақтауда, ҽрине музейлердің атқаратын рҿлі зор екендігі анық» – деген сҿзі музейлердің 

адамзат ҿміріндегі нақты бағасын беріп тҧр [1, 3]. Қазақ елі ежелден – кҿне ҿркениеттің, 

мҽдениеттің ошағы. Білектің кҥші, найзаның ҧшымен қорғаған ҧлан-байтақ ҿлкемізде ата-

бабаларымыздың еңбектерінің арқасында материалдық жҽне рухани мҽдениет қҧрылды, 

олар бізге археологиялық бірегей ескерткіштер тҥрінде, кҿптеген ежелгі қалалардың, 

қорғандардың тҧрақтары жҽне т.б. ретінде жетті. Сондықтан, біздің осы мақаланы 

жазудағы негізгі мақсатымыз  – халқымыздың баға жетпес бай мҧрасын сақтау, қорғау мен 
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насихаттаушы музейде Алаш мҧрасын экспозицияда кҿрсету, ҿлке тарихының танымал 

тҧлғаларын таныстыру мен қатар Қазақстан халықтарының бірлігі мен этносаралық 

келісімді нығайтудағы Алаш мҧрасының рҿлін музей экспозициясында зерделеу. 

Қарағанды облыстық тарихи-ҿлкетану музейі 1932 жылы 7 қарашада 

политехникалық музей ретінде ашылған. Музейдің ашылуына Ленинград политехникалық 

музейі кҿмек қолын созды, тау-кен машиналары ҽкелініп, ҿлке материалдарымен бірігіп 

экспозиция қҧрды. 1938 жылы  облыстық  ҿлкетану музейі  болып ҿзгертіліп, заманына 

сай табиғат, тарих, социалистік қҧрылыс бҿлімдері ашылды. 1964 жылы 17 қыркҥйектегі 

ҚазКСР Мҽдениет Министрлігінің бҧйрығымен музей тарихи-ҿлкетану болып ҿзгертілді. 

1999 жылы мҧражай «Қарағанды облыстық тарихи-ҿлкетану мҧражайы» КМҚК болып 

қайта қҧрылды [2, 125]. Музейдің экспозициясы ҽр жылдарда заман талабына сай 

жаңартылып отырды. 2010-2011 жылдары музей «Жол картасы» бағдарламасы аясында 

реэкспозиция жҧмыстары жҥргізілді. Қарағанды облыстық тарихи-ҿлкетану музейінің ҽр 

залдың ғылыми тҧжырымдамасы жҽне тақырыптық-экспозициялық жоспары жасалды. 

Музей экспозициясын қҧру турасындағы Ғылыми кеңестің отырысында: «музей 

экспозициясының кҿркемдік безендіруін талдау; ҽр залға ғылыми қызметкер мен ғылыми 

кеңестің мҥшелерін бекіту; екінші қабаттың залдарының атын ҿзгерту; жинақтау жҽне 

ғылыми-зерттеу жҧмыстарын жҥргізу», - деген тарауларды талқылап, нақты тапсырмалар 

берілгендігін кҿреміз [3]. Ғылыми кеңесте мҽдениет басқармасы басшылығы жҽне 

қызметкерлері, Қарағанды облысының суретшілер мен дизайнерлер одағының мҥшелері, 

Е.А.Бҿкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университетінің ғалымдары, тҽуелсіз 

сарапшылар, музей ғылыми қызметкерлерімен бекітілген ғылыми тҧжырымдамасында 

екінші қабаттағы №6 зал «ХХ ғасырдың басындағы қазақ халқының ҧлт-азаттық 

қозғалыстары», №9 зал «ХХ ғасырдың 30-50 жылдардағы қазақ зиялыларының тағдыры» 

деп ҿзгертілді [3]. Тарихымызды ҧлттық кҿзқараспен жазып жатқанымыз – Алаш 

қайраткерлері аңсаған Тҽуелсіздіктің жемісі деп айта аламыз. Алаш мҧрасы реэкспозиция 

жҧмыстарынан кейін жаңғыртылған, жаңа технологиялармен жабдықталған «ХХ 

ғасырдың басындағы қазақ халқының ҧлт-азаттық қозғалыстары» залының 

экспозициясында кҿрсетілген [4, 4]. Музейдің «ХХ ғасырдың басындағы қазақ халқының 

ҧлт-азаттық қозғалыстары» залы Алаш тарихына арналған Қазақстанда бірегей 

экспозиция болып саналады. Алаш зиялы қауымын зал композициясымен «сегіз қырлы, 

бір сырлы» деген халық даналығымен ҧштастырған. Азаттық кҥрес жолындағы негізгі 

рҿлді Алаш зиялы қауымы атқарды. «Алаш мҧрасы» сериясын жарыққа шығарушы 

авторлар ҧжымы: «Алаш (ежелгі тҥрік сҿзі – бауырластар, қандастар, туыстар) – кҿне 

заманда, тҥркі халықтары бҿліне қоймаған қауым кезінде дҥниеге келген ҧғым. Орта 

ғасырлық жҽне одан ерте кезеңдегі деректерде қазақтың ҿз алдына ел болып хандық 

қҧрғанға дейінгі ежелгі тайпалардың ортақ атауы. Алаш сҿзі қазақ атауының баламасы 

ретінде берілген. «Атамыз – Алаш, керегеміз – ағаш» деген қазақ халқы ҧлттық тҽуелсіздік 

жолындағы кҥресінде ежелгі Алаш ҧғымына қайта оралып, оны бостандық пен бірліктің 

ҧраны етіп алды. Соның дҽлелі ретінде «Алаш қозғалысы», «Алашорда», «Алаш» деген 

ҧғымдарды атауға болады. «Алаш азаматы» деу қазақ халқының ауыз бірлігіне, елдің, 

жердің тҧтастығына меңзейді», - деген анықтама береді  [5, 28-29]. Алаш қайраткерлерінің 

консалидациясы қазақ саяси партиялары мен ҧлттық ҿкімет қҧрылуына ҽкелді. Ҧлттық 

зиялы қауым ҿкілдері отаршылдыққа қарсы кҥресті басқарды.  

«ХХ ғасырдың басындағы қазақ халқының ҧлт-азаттық қозғалыстары» залының 

кіре берісіне қарсы «Қарқаралы ҥндеухатын жазу» суретін салған [4, 4]. Суретте 

ҥндеухаттың авторлары: қҧқық магистрі Ж. Ақбай, ғалым-экономист Ҽ. Бҿкейхан, 

демократ-ағартушы А. Байтҧрсынҧлы Қоянды жҽрмеңкесінің фонында бейнеленіп 

берілген. 1905 жылы 26 маусым кҥні Санк-Петербургке, Ресей Министрлер комитеті 

тҿрағасына жолданған Қоянды жҽрмеңкесінде даярланып, 14500 (екніші дерек – 12767) 
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кісі қол қойған атақты ҥндеухаттан Алаш қозғалыс тарихи бастауын алады деп 

қорытындыласақ [6, 97]. Филолог Қайрат Сақ осы ғылыми тҧжырымды негізге алып Алаш 

публицистикасының тарихын Қоянды ҥндеухатымен байланыстыра қарастырады [7, 77]. 

Экспозицияда ҥндеухат орын алған. Ҥндеухаттың талаптары: «...шаруаларды орталық 

губерниялардан жер аудару тоқтатылсын, қазақтарға діни басқарма қҧрылсын, цензура 

жойылып, қазақ тілінде ресми іс-қағаздары ендірілсін, қосымша сот ендірілсін; 

Мемлекеттік Думаны шақыру жобасын дайындауға арналған жиналысқа қазақтар 

қатыссын», – делінеді [4, 4].  

Қазақ халқының ҧлт азаттық кҿтерілісін ХХ ғасыр басында Алаш зиялы қауымы 

кҿтерілісті қарумен емес, жаңа ҽдіс – қазақ ҧлтының сана-сезімін ояту, қоғамға тың ой-

пікір мен жаңа идеялар жҽне кҿзқарастардың қалыптасуына сара жол ашты. Тҽуелсіздік 

жолында мерзімдік баспасҿз арқылы кҥреске шықты.  

 Экспозицияда 1916 жылы 25 маусымдағы патша жарлығы, ол бойынша барлық 

бҧратана халықтардан 19-43 жас аралағындағы ер адамдар алынуына байланысты 

Қазақстанда тҧтанған кҿтерілістің негізгі ошақтары Жетісу мен Торғай ҿңірлеріне қатысты 

қҧжаттар жҽне кҿтеріліске қатысушылардың қарулары кҿрсетілген. Алаш зиялы қауымы 

«Қазақ» газеті арқылы кҿтеріліске шықпауға, ҿйткені мҧздай қаруланған ҽскерден 

қырылып қалатындығын жазып, халқын ескертумен болды. 1916 жылғы ҧлт-азаттық 

кҿтерліс жеңіліс тапқанымен де, қазақтардың ҧлттық сезімінің, саяси белсенділігінің  

ҿсуіне ҽкелді.  

Экспозицияда Алаш партиясының заңды мҧрагері, қазақтың тҧңғыш ҧлттық 

мемлекеті 1917 жылы желтоқсанның 5-13 кҥндері аралығында Орынбор қаласында 

жалпықазақтың ІІ съезі Алашорда ҧлттық ҥкіметі қҧрылып, жабық дауыс беру 

нҽтижесінде Ҽлихан Бҿкейхан – Ҧлт Кеңесінің Тҿрағасы болып сайланғандығы 

кҿрсетілген [6, 329-333]. Осы Алаш партиясы жайында ғалым Ханкелді Ҽбжанов: 

«Торлаған тҧманнан жол таппай тҧрған халқын ҿрге сҥйреген кҥш Алаш қозғалысы еді. 

Саяси мҽдениеті ҽлемдік деңгейге кҿтерілген, кҽсіби даярлығы заманының  сҧранысына 

сай, адамгершілік-имандық қасиеттері ҧлы даланың сан ғасырлық қҧндылықтарымен 

суғарылған Ҽ. Бҿкейхан, А. Байтҧрсынов, М. Дулатов, М. Тынышбаев, Ж. Ақпаев, 

М. Шоқай, Б. Қаратаев сынды дҥлдҥлдер бастапқыда осынау қозғалыстың тҧлғалық-

интеллектуалдық ҽлеуетін сомдаса, іле-шала Х. Досмҧхамедов, М. Жҧмабаев, 

С. Сейфуллин, Т. Рысқҧлов, С. Сҽдуақасов, М. Ҽуезов, Ж. Аймауытов, С. Лапин, тағы 

басқалар ҽрлендірді. Қ. Кемеңгерҧлының  20-шы жылдар басында Ҽ. Бҿкейханды 

білімімен Еуропаның  таңдамалы оқымыстыларына тең тҥсіп қҧрдас болған деуінде 

тарихи шындық бар. Ҽлекеңдер мен Ахаңдардың сарқытын ішкен М. Ҽуезов, кҿзін кҿрген 

С. Сейфуллин кейінде бірі ҽлем ҽдебиеті классиктері қатарынан орын алса, екіншісі қазақ 

ҽдебиетіндегі социалистік реализм тҽсілінің негізін қалаушы ретінде тарихқа енді. Біз бҧл 

жерде саяси жҽне таптық ҧстанымдары ҽр қилы азаматтарды бір қауымға бекер 

топтастырып отырған жоқпыз. Ҽңгіме олардың бҽрі ҧлтшыл, ҧлтжанды, ҧлты ҥшін білімі 

мен білігін, кҥш-қуатын жҧмсағанында, тіпті қҧрбандыққа барғанында»,-дейді [8, 5]. Осы 

ойдан тҥйетініміз, алып орыс имперализміне халқымызға тҽн батырлық пен ерлікке сай, 

қазақ ҧлтына деген шексіз махаббаттың арқасында қасқайып қарсы шыққан Алаш 

қайраткерлерінің фото суреттері, этикеткалары (ҿмір сҥрген жылдары, атқарған қызметі), 

сол заманның қолданыста болған кҿлемді экспонаттары қойылған. ХХ ғасыр басындағы 

жоғарыда аттары аталған зиялылар ҽр қайсы жеке ҧйым, сол ҧйымның ҿз баспасҿзі болып, 

ішінара сынасқанымен, бірақ бҽрінің кҿздегені бір мақсатқа жету жолдары ҽр тҥрлі болды. 

Ол мақсат – ҿзін-ҿзі басқаратын, ҧлттық мҥддені қорғайтын мемлекет қҧру. 

Алаш зиялыларының алдыңғы жҽне кейінгі буынының ойлаған ойы, іске асырамын 

деген армандары ҥзілмей жеткен тарихи сабақтастығын «ХХ ғасырдың 30-50 жылдардағы 

қазақ зиялыларының тағдыры» залынан кҿрініс тапқан [4, 6]. Зал экспозициясында 1937-
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1938 жылғы жаппай репрессия қҧрбандары, ХХ ғ. 30-жылдары КарЛаг (Қарағанды 

лагерлер жҥйесі) тҧтқындары, ХХ ғ. 50-жылдардың ортасындағы СтепЛаг (Дала лагері) 

Кеңгір кҿтерілісі, ХХ ғ. 30-жылдардың аяғындағы АЛЖИР (Отанын сатқан опасыздардың 

ҽйелдеріне арналған Ақмола лагері), 1959 жылы 1-3 тамыз кҥндері Теміртау қаласындағы 

қанды қырғындарға  қатысты  мҧрағаттық қҧжаттар мен фортосуреттер, тҧтынған заттары 

кҿлемді экспонаттармен кҿрсетіліп берілген. Ҿлкенің шығармашыл зиялы қауым 

ҿкілдерінің қуғын-сҥргінге ҧшырауына байланысты экспозицияда кҿрініс тапқан. 

Кеңестік кезеңдегі Тҽуелсіздікке жету жолында, Алаш идеясынан нҽр алған 

Қарағандыда «Елін сҥйген ерлер партиясы» қҧрған Бҥркіт Ысқақҧлы, Махмет Темірҧлы, 

Айтбай Нарешов, Рамазан Нарешов, Жекен Қалиев, Мҧстақым Азанбаев, Адырбектер 

Аманқҧлов жҽне дамуы кезеңінде Жаппар Ҿмірбеков, Бейсембай Жақсылықов, Зейнолла 

Ҽбілдин, Жамбыл Рҥстемов жҽне шарықтау кезеңінде Зейнолла Игілікҧлы, Кҽмел 

Жҥністегі жҽне «ЕСЕП» идеясынан шыққан «Жас қазақ» ҧйымы мҥшелері Кҽрім 

Сауғабай, Мақсым Омарбекҧлдары турасында алғашқы рет музей қызметкерлерінің 

жемісті жҧмысы арқасында стационарлық экспозицияға қойылып жҽне ғылыми 

айналымға енгізілді [9, 175-177].  

Тарих пен музей егіз ҧғым, болашаққа  тағылымды тарих, қҧнды жҽдігерлер 

мҧрасын қалдырайық. Музей қашанда ҿз заманына қызмет етуге тиісті. Жаңа ғасырда музей 

экспозициясының қҧрылымына жаңаша  ҧлттық кҿзқарас қалыптастырып, халқымыздың 

ҽлі де болса, талай жерде кҿміліп жатқан тарихын «тірілтіп», ҿз дҽрежесін де ел игілігіне 

пайдалану, ҽлемдік деңгейдегі музейлер қатарына кҿтеру мен қатар еліміздің жҥзден астам 

ҧлт ҿкілдерінің тағдырлы тарихын ҿскелең ҧрпаққа кҿрсету арқылы Қазақстан 

халықтарының бірлігі мен этносаралық келісімді нығайту музей қызметкерлерінің басты 

мақсаты. 
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бет. 

   

  Аннотация: Данная статья освещает экспозицию Карагандинского областного 

историко-краеведческого музея посвященную движению Алаш. Которая раскрывает 
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гражданскую  позицию национальной интеллигенции Алаш, как борцов за Независимость. 

Впервые благодаря творческому и плодотворному труду сотрудников музея, в 

стационарной выставке представлены материалы национальной организации «ЕСЕП – 

партия героев, любящих Родину» организатором которой выступил Буркит Искакович. 

Идеи данной партии созвучны, главным аспектам политических взглядов национальной 

ителлигенции Алаш. Независимость нашего народа пришла с большим трудом, с кровью 

наших братьев и сестер. Представители нации, которые перенесли много трудностей 

вместе с казахским народом, живут в мирной стране мире и согласии. Каждая нация имеет 

свою оригинальную культуру и давая новый импульс дополнила культурной жизни 

местного населения. 

  Abstract: This article covers the exposition of the Karaganda Regional Museum of Local 

History dedicated to the Alash movement. Which reveals the civil position of the national 

intelligentsia Alash, as fighters for independence. For the first time, thanks to the creative and 

fruitful work of the museum staff, the stationary exhibition features materials from the national 

organization ESEP - the party of heroes who love the Motherland, which was organized by 

Burkit Iskakovic. The ideas of this party are consonant with the main aspects of the political 

views of the national intelligentsia of Alash. The independence of our people came with great 

difficulty, with the blood of our brothers and sisters. Representatives of the nation, who suffered 

a lot of difficulties along with the Kazakh people, live in a peaceful country of peace and 

harmony. Each nation has its own original culture and giving a new impetus to the cultural life of 

the local population.  
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Кадыралиева А.М. Серикхан Н.П. 
М. Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

ШЕТЕЛ  ЖАСТАРЫНЫҢ  БОС УАҚЫТЫН ТИІМДІ ҦЙЫМДАСТЫРУДЫҢ 

ЗАМАНАУИ ТӘЖІРИБЕСІН ТАЛДАУ 
 

 Тҥйін: Бҧл мақалада шет елдерде жастардың бос уақытын ҧйымдастыру тҽжірибесі 

талданады. Шет елдердің тҽжірибесі жастардың бос уақытын ҧйымдастырудың ҿз ерекшелігіне ие 

екенін кҿрсетеді. Батыс елдерінде демалыс ҧйымдастыру жиі «бос уақытты басқару» сипатына ие. 

Мақаланың негізгі тақырыбы - халықтың тҥрлі жас топтары ҥшін бос уақытты ҿткізуді 

ҧйымдастыру ҽдісін зерделеу. 

 

Кілттік сӛздер: шетелдік жастар, бос уақыт, мҽдени демалыс, мҽдениет, ҽлеуметтену 
  

Ҽлеуметтік-мҽдени қҧбылыс ретінде бос уақыт бірегей. Оның аясында кҿптеген 

мҽдени-тынығу іс-шараларын, тҥрлі мҽдени-шығармашылық технологияларды қолдануға 

жҽне дамытуға болады. Адамның рухани дамуы ҥшін ҥлкен ҽлеуеті бар. Кҿптеген жылдар 

бойы біздің елімізде ҽкімшілік-ҽдістемелік, ғылыми-зерттеу орталықтары, білім беру 

мекемелері, мҽдениет жҽне ҿнер қайраткерлерінен тҧратын бҥкіл ҿнеркҽсіптік сектор 

қалыптасты. Осы саланың соңғы ҿнімі қолданбалы мҽдени зерттеулердің нҽтижелерінде, 

кҽсіби біліктілік алу мҥмкіндігімен, облыс тҧрғындарына мҽдени-тынығу қызметтерінің 

кең ауқымында ҧсынылған. 

Мҽдениеттің ҽлеуеті, ҽсіресе, бос уақытты насихаттайтын ҽлеуметтік шындықтардың 

нҽтижесінде айқын байқалатын жағдайларда қажет болған жағдайда қажет болады. 

Мҽдени қҧндылықтарды теңестіру қылмыстың, нашақорлықтың, психикалық 

бҧзылулардың жҽне адам денсаулығының бҧзылуының ҿсуіне алып келеді. Кҿптеген 

мысалдармен ҽлеуметтік дамудың барлық бағыты жас мемлекет ҥшін бос уақытты тиімді 
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ҧйымдастыру туралы қамқорлық жасамайтын болса, онда ол ең нашар қылмыскерге 

айналады. Бос уақыт саласы ҽлеуметтік мҽселелердің «жинақтаушысы» болып кҿрінеді. 

Ҽлеуметтік тҧрақсыздық, моральдық-эстетикалық мҧраттардың жоғалуы, экономикалық 

тҧрақсыздық, ҽлеуметтік тҧрақсыздық азаматтық тҧрғындардың бос уақытына кері ҽсерін 

тигізеді. 

Батыста бос уақыттын ҽртҥрлі тҥрлерін ҧйымдастыруда «бос уақытты жҽне бос 

уақытты рекреациялау» немесе «мҽдени-тынығу қызметі» сияқты терминдерді пайдалану 

ыңғайлы. Осы екі жағдайда қарастырылатын міндеттердің «кҥрделілігі» қарастырылады. 

«Демалыс жҽне бос уақытты рекреациялау» - дене жҽне психикалық денсаулығын 

қалпына келтірумен айналысады. «Мҽдени-тынығу» - тек демалыста ғана емес, мҽдени 

деңгейін де жақсартады. 

Бос уақыттың заманауи тҧжырымдамасына сҽйкес, Батыста демалу бос уақытты 

еркін сезінуге, кҿңіл кҿтеруге, ойын-сауыққа бой ҧру, ҿздерінің хабардарлығын немесе 

білімін дамытуды, ҽлеуметтік-мҽдени шығармашылыққа ерікті тҥрде қатысуды, олардың 

азаматтық, кҽсіби немесе отбасылық міндеттеріне белсенуін деп тҥсінуге болады. 

Батыстың барлық ҥлгісі келесі функцияларды орындайды: 

- физиологиялық; 

- психологиялық; 

- танымдық; 

- эстетикалық; 

- коммуникативті; 

- компенсаторлы-шығармашылық. 

Бҧл жағдайда ҽдетте ҥш негізгі функциясы қалыптасқан: 

- демалыс; 

- ойын-сауық; 

- жеке тҧлғаның физикалық дамуы; 

- рухани тҧлғаны дамыту. 

Ҽрбір елдің бос уақыт ҥлгісі ҿз ерекшеліктеріне ие. Біз белгілі бір функцияның 

нақты массасы немесе олардың қатынасы туралы айтып отырмыз. Елдің географиялық 

жағдайы, халықтың тарихи-мҽдени дҽстҥрлері, материалдық жҽне қаржылық 

мҥмкіндіктердің болуы маңызды. Осыған байланысты біз бірнеше негізгі демалыс 

моделінің болуы туралы айтуға болады: американдық, еуропалық, бҧрынғы кеңестік, басқа 

елдер мен аймақтар (жапон, қытай жҽне т.б.). 

Ағылшын тілінде сҿйлейтін мемлекеттер де (АҚШ, Канада, Ҧлыбритания, Жаңа Зеландия, 

Австралия)  «осы модельге» жатқызылады. 

Американдық модельде кҿңіл кҿтеру функциясына қатысты кҿңіл бҿлінеді. 

Еуропалық модельде функциялардың теңдестірілген қатынасы жҽне адамның рухани 

дамуына кҿп кҿңіл бҿлінеді [1].  

Еуропалық елдерде (Швейцария, Германия жҽне Франция) жандандыру 

(аниматорство) сияқты қҧбылыс пайда болды, оның мҽні бос уақытты ҿткізуге 

педагогикалық бағдар беру болып табылады. Бос уақыттың сыртқы тҥрлерінде жаман 

жҽне жақсы сҽттердің болуы, оларда бар оң компонентті жоққа шығармайды - жеке дамуы 

ҥшін кеңістікке демалу, оның шығармашылық ҽлеуетін іске асыру ниеті. Іс жҥзінде бҧл 

ҽрдайым мҥмкін емес. Коммерциялық бҿлім ҿз ережелерін белгілейді. 

Шетел бос уақытты ҿткізу тҽжірибесінде «бос уақыттың педагогикасы», 

«ҽлеуметтік-мҽдени анимация», «демалыс біліктілігі» сияқты ҧғымдардың дамуы мен 

талдануы қарастырылады, олар қарым-қатынастың, дағдылардың жҽне ҧтымды уақытты 

дамыту жҥйесін қамтиды жҽне бос уақытты білу, бос уақытты ҿткізу сияқты қҧбылыстар 

атап кетуге болады. 
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Батыс бос уақыттағы ғылымның кҿңіл кҿтеру қҧбылыстарына белгілі бір дҽйектелімі 

беру ҽрекеті: байыпты жҽне ҽдеттегі бос уақыт (маңызды - жҧмысқа ауыстырушы ретінде), 

бос уақыттың сапасы, бос уақыттың оңтайлы стилі жҽне басқалары кҿңіл аударуына 

лайық[2].  

Ҽр тҥрлі ҽлеуметтік-мҽдени іс-шараларға еркін жҽне жемісті қатысуы арқылы ҽр 

адамның ҿмір сапасын жақсарту мақсатында демалу мҽдениетінің тҧжырымдамасы 

ҽлеуметтік дамудың маңызды факторларының бірі ретінде бҧрын-соңды болмаған тануды 

алды. 

Халыққа кең кҿлемде бос уақытты жҽне сауықтыру қызметін ҧйымдастыру мен 

жҥзеге асыруда мойындалған ҽлемдік кҿшбасшылар АҚШ, Канада, Франция, Германия 

сауда саласында кҥшті ойын-сауық индустриясын қҧрған елдер болып табылады. 

Ҽлемдік қоғамдастықтың жетекші елдерінің ҽлеуметтік жҥйелерінің ҽл-ауқатының 

айтарлықтай кҿрсеткіші - бос уақытты пайдалану жҽне оны тиімді пайдалану 

мҥмкіндіктері. 

Шет елдерде бос уақытты зерттеу саласындағы теориялық жҽне практикалық 

тҽжірибе, кҿп жағдайда бірдей, шетелде жастардың бос уақыт мҽдениетін 

қалыптастырудың ерекшеліктерін анықтауға мҥмкіндік береді. 

Ғылыми жҽне технологиялық прогресс, ҿндірістің жоғары сапасы, ҽлеуметтік-

экономикалық жҽне саяси даму тҧрғысынан қысқа мерзімде керемет нҽтижеге қол 

жеткізген Жапония ҿмірдің ҽр тҥрлі салаларында кҿптеген ҽлемдік рекордтардан ҿтті. 

«Экономикалық жапон ғажайыптары», «жапон рухы» туралы жҧмбақты кҿптеген батыс 

елдері шешуге ҧмтылуда. 

Жапонның қоғамдық сана-сезімін қалыптастыру табиғи-географиялық 

жағдайлардың, халықтың тіршілік ҽрекетінің тарихи тҽжірибесінің, ҧлттық-мҽдени 

қҧндылықтардың бірегейлігінің ҽсерімен жҥзеге асырылды. 

Жапондықтар ҥшін дҽстҥрлі психологиялық тҧрғыдан алғанда - еңбекқорлық, 

дҧрыстылық. Зерттеу ең алдымен материалдық мҥдделерге емес, білімнің байытуына, 

адамның жалпы ҽл-ауқатына бағытталған, бҧл жапон тілін білім алуға, жеке 

шығармашылық пен дамуға деген тҧрақты ҧмтылысына ықпал етеді. 

«Адам ҿмірінің сапасының» маңызды кҿрсеткіші - мҽдени жҽне рухани 

қажеттіліктер болып саналады. 

Жапон фирмалары мҽдениет, ҿнер жҽне бос уақытты дамытуға ҥлкен пайдасын 

тигізеді, алайда экономикалық пайданы жоғалтпайды. Жапон іскерлерінің ҽділетті 

мҽлімдемесіне сҽйкес, мҽдениет, адамның білім деңгейі неғҧрлым жоғары болса, оның 

жҧмысының ҿнімділігі жоғарырақ. Білімді, мҽдениетті адам жаңа технологияны тез 

тҥсінеді, ҿнімді, шығармашылықпен жҧмыс істейді.  

Ақыл-ой мен физикалық жҥктемені алып тастау ҥшін мҽдени-сауық демалыс кеңінен 

дамиды жҽне жҥзеге асырылады. Жапондықтар кҿп саяхат жасайды, бос уақыттарын 

ҽртҥрлі жҽне ақылға қонымды тҥрде ҿткізеді, табиғат пен ҿнерді жақсы кҿреді. 

Елде бос уақыттың дамыған ҽлеуметтік саласы бар: зияткерлік жҽне физикалық 

дамуға, адами қарым-қатынасты нығайтуға ықпал ететін кҿптеген тҥрлі клубтар, 

шығармашылық ҥй-жайлар, азаматтық қоғамдық залдар, ғылыми жҽне мҽдени 

орталықтар, мҧражайлар, кітапханалар, пікірталас барлары, музыкалық кафелер жҽне т.б.  

Жапонияда ҽуесқой жеке меншік қауымдастықтардың саны айтарлықтай ҿсті, бҧл 

ҽртҥрлі білім беру бағдарламаларын жҥзеге асыру ҥшін кҿбірек қатысушыларды, ҽсіресе 

жастарды тартады. 

Оңтайлы бос уақытты, спортты, денсаулықты сақтау мен насихаттауды, мҽдени 

демалыс пен басқаны ілгерілететін кҿптеген ҽдебиеттер бар. Бҧл мҽселе бойынша 

кҿптеген конгресстер ҿткізіледі. Дҽстҥрлі қолҿнер шеберлері кеңінен қолданылады: ағаш 

ҿңдеу, металл, лак, керамика, тоқу. 
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Финляндияда балалар мен жастарды қорғау жҿніндегі Маннергейм Лигасының 

қызметі жастардың моральдық қасиеттерін қалыптастыруға ықпал етеді. Лига 

бағдарламасында қоғамдағы жастардың жағдайы, салауатты ортаны, отбасыларға жҽне 

балаларға кҿмек кҿрсетуге ерекше кҿңіл бҿлінеді. Белсенді ата-аналық бағдарламалар 

жастар арасында ҿзін-ҿзі бағалау сезімін тудырады. 

Лига ертеңгі кҥнде проблема ретінде салауатты ортаны қалыптастыруға зор маңыз 

береді. Жастар экологиялық мҽдениеттің жаңа тҥрін қҧруға қатысуға шақырылады. 

Лига ҿзіне тҽрбиелеу міндеттерін қойды. Оның басты мақсаты - адамдарға ҿздерін 

жҽне ҿзгелерді заманауи байланыс қҧралдарын қолдануға кҿмектесу. Жастарға кҿмектесу - 

дҽстҥрге айналған финдiк рух, ол «Кҿршіге кҿмектес» ҧранымен кҿрсетілген. 

Швецияда балаларды жҽне жастарды кҽсіптік даярлау мҽселесіне кҿп кҿңіл бҿлінеді. 

Қоғам жастар арасындағы жҧмыссыздықты жоюға мҥдделі. Осыған байланысты 

республиканың муниципалитеттері 16-17 жастағы оқушыларға кҽсіптік бағдар беру 

бойынша тренингтер ҧйымдастырады, содан кейін екі айдан екі жылға дейін мамандығы 

бойынша білім алады (оқу кезінде стипендия тҿленеді). Мектептен кҽсіпке кҿшу кезінде 

жастар мен олардың ата-аналарына жастар орталықтары кҿмектеседі. 

Жас ҧрпаққа мҧқият назар аудару сіз жас ерекшеліктеріне, жастардың жеткіліксіз 

ҽлеуметтенуіне жҽне нарықтық қатынастарға байланысты жанжалдардың кҿптеген 

жағдайларын жоюға мҥмкіндік береді. Мемлекеттің, қоғамның жҽне отбасының кҥштерін 

біріктіру жастар ортасындағы ҽлеуметтік мінез-қҧлық кҿріністерінен аулақ болуға 

мҥмкіндік береді. 

 Швейцарияда тҥрлі ҽлеуметтік-мҽдени мекемелер бар. Жасҿспірімдер мен жастар, 

ойын алаңдары, қоғамдық орталықтар, клубтар, жасҿспірімдер мен жасҿспірімдер ҥшін 

ҥйлер жҽне т.б. бос уақытты ҿткізу ҥшін белсенді жҧмыс жасалуда. 

Швейцарияда барлық деңгейлерде жҽне кҿптеген ҽлеуметтік жҽне мҽдени ҿмір 

салаларында «анимация» концепциясы швейцариялық сарапшылармен адамдардың 

ҽлеуметтік қарым-қатынастарын дамытуға жҽне ҿзгертуге, ҽлеуметтік қҧрылымдарға жҽне 

кейбір жеке тҧлғалар мен ҽлеуметтік топтардың іс-ҽрекеттеріне жағдайды жақсартуға 

бағытталған саналы қызмет ретінде анықталды. ҽртҥрлі адами мҥмкіндіктердің толық 

ҽлеуетін іске асыру. Анимация бос уақыттың барлық проблемаларын, сондай-ақ 

автономды жастар ҥйлерін немесе орталықтарын қҧруға бағытталған жастар 

қозғалысының проблемаларын қамтиды. 

Америка Қҧрама Штаттарында адамның эмпатияны (жаны ашу, уайымдау) кҿрсете 

білу қабілетін дамыту ҥшін «Менімен бірге бейбітшілік басталады» бағдарламасы ҿзін-ҿзі 

бағалау мен ҿзін-ҿзі бақылауды жақсартуға бағытталған. Бағдарламаның авторлары 

теориялық негізде «Бала қҧқықтары туралы конвенциядан» басталды, онда тҧлғаның 

толыққанды жҽне ҥйлесімді дамуы ҥшін отбасы жағдайында, бақыт, махаббат пен 

тҥсіністік жағдайында ҿсетіні атап ҿтілген. Адамгершілік пен адамзат сезім сезімін 

кҿрсетудің ең жақсы қҧралы болып табылады. «Бала қҧқықтары туралы конвенцияның» 

кҥнделікті тіліне жҽне мектептегі практикасына аудару қажеттілігі, мейірімділікке 

ҥйретудің ҥйлестірушісі болды. Бағдарламаның мҽні кҥшті сезімдерге (оң жҽне 

деструктивтік) жауап беру алдында «ойлау» қағидаты бойынша, «тыныштықты» 

(уақытты) пайдалану мҥмкіндігін қалыптастыру туралы бірінші ойлау тҽсілі ретінде 

ҥйренуге азаяды. 

Эмпатиалық дағдылар жас ҧрпаққа жауапты ҽлеуметтік қатынастардың 

қалыптасуына жҽне болашақта қоғам ҿміріне белсене қатысуға негіз болады. 

Ҽлеуметтік қолдаудағы жастардың қажеттілігі зор. Осы мақсатта Еуропадағы 

ақпараттық жҽне консультациялық жастар қызметтері ҧйымдары қҧрылды. Ҽлеуметтік 

қолдауда негізінен екі негізгі аспектіні атап ҿтуге болады: біріншіден, қарым-қатынас, 

қамқорлық жҽне қҧрметпен байланысты ҽлеуметтік-эмоционалды аспект; екіншіден, 
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ақпаратқа, кеңестерге, қҧқықтық, қаржылық жҽне материалдық кҿмекке ерекше назар 

аударылатын қҧрал аспектісі. 

Анықтамалық жастар бюросы негізінен Франция, Греция жҽне Португалия елдеріне 

тҽн. Басқа елдерде ақпарат бюросы мен кеңестік қызметтерді біріктіретін жастарға немесе 

орталықтарға кеңес беру қызметтері жиі кездеседі. 

Батыс ҽлемінің ҽйгілі дамыған елдерінің бірі Францияның тҽжірибесін 

қарастырайық. Осы елде ҿткізілген мҽдени сҧраулардың кҿрсеткеніндей, 12 жастан 25 

жасқа дейінгі жастар егде жастағы адамдардан кҥрт айырмашылығы бар ортақ 

қҧмарлықтар мен кҿзқарастармен бҿліседі. «Жастар мҽдениеті» бар, ол мҽдени тауарлар 

мен қызметтерді (жастар спортпен белсенді айналысады) ғана емес, сондай-ақ мҽдени 

жҽне кҿркемдік ҧсынысқа ерекше кҿзқараста кҿрінеді: жастар фильмдер мен рок сияқты, 

сол жастар радиостанцияларын тыңдайды. театр мен ҧлттық мҧраға, классикалық музыка 

мен биге (балетке) қызығушылық танытатын бейне ойындарға тҽуелді. Жастар ҥшін ҥйден 

тыс демалыс, соның ішінде мҽдениет қажет. Жастардың белсенділігі ересектер деңгейінен 

ҽлдеқайда жоғары. Ересектермен келіспеушіліктер, кейде мҽдени туризмнің кейбір тҥрлері 

таза жастар ретінде ҧсынылады: кинотеатр, дискотека немесе рок-тобы. Ҥйден тыс 

тынығу жҽне ҧжымдық демалыс ҥшін жастар ҿздерінің мҽдени жҽне демалыс 

шығындарына қатысты сҧрақтарына жауаптарында айқын кҿрінеді: ақша кҿпшілігі 

кинотеатрға айқын артықшылығы бар бҧл жҧмсалады[3].   

Жастардың тҥрлі мҽдени кездесулерге қатысуын талдау оларды ҥш топқа бҿлуге 

мҥмкіндік береді: кинотеатр, жҽрмеңке, дискотека, ойын-сауық паркі, конкурстар жҽне аз 

дҽрежеде рок концерттері. Сонымен қатар, осы деңгейдегі іс-шараларға бару жиілігі 

айтарлықтай жоғары:  

- айына бір рет кем дегенде кинотеатрлардың 21% кинотеатрға барады, жылына кем 

дегенде ҥш рет рок-музыкаға қатысады 34% жас концерттерге қатысады, дискотекаларға 

қатысатын жастардың 33%, жылына кемінде он рет жасаңыз;  

- сирек кездесетін тҥрлерді біріктіреді; классикалық жҽне джаз музыкасының 

концерттері, би (балет) жҽне опералық қойылымдар;  

- оны аралық деп атауға болады, себебі ол ҥш жастың біреуінен кем емес ҿкілдері 

бар: театр, мҧражайлар мен ескерткіштер. 

Мҽдени іс-ҽрекеттің ҽртҥрлі тҥрлеріне деген қызығушылық белгілі дҽрежеде 

кҿптеген ҿлшемдерге (жасы, жынысы, тҧрғылықты орны, діни наным) байланысты. 

Мысалы, қыздар арасында классикалық жҽне қазіргі заманғы би орындауға қатысу ҧлдар 

арасында екі есе жоғары. Джаз концерттерінің келушілерінің арасында ерлер кҿп. 

Бос уақыттың ең танымал тҥрлерінің бірі - кино жҽне рок-концерттер. Жастардың 

74% -ы кинотеатрды ҿздерінің сҥйікті іс-ҽрекеттерімен таныстырды, 81% -ы жас 

француздықтар жиі рок концерттеріне қатысқылары келеді. 

Белгілі бір мҽдени іс-шараларға бару практикасына кедергі келтіретін себептердің 

ҥш негізгі тҥрі бар: баға тым жоғары; жеткіліксіз жабдықтау; ақпарат болмауы.  

Бҧл себептер тек жастарға мҽдениетпен танысуға жол бермейді. Біз, ең алдымен, жас 

француздың белгілі бір бҿлігінің мҽдени қажеттіліктерінің жеткіліксіз дамуы атап кетуге 

болады. 

Жастардың 0% ҥйден тыс уақыт ҿткізеді жҽне тек рок концерттерін жақсы кҿреді. 

Бҧл топтың кҿптеген ҿкілдері театрға (45%), мҧражайларға (62%), тарихи ескерткіштерге 

(54%) ҧнағаны туралы айтады. Бірақ олардың кҿпшілігі теледидар кҿреді, бейне 

ойындарын жақсы кҿреді жҽне кабактар мен кабареларына барады. Осы санаттағы 

жастарға  мҽдениет тек қана: кинотеатр – дискотека – рок тҥрлеріне саяды. 

Жас француздарды жоғары мҽдениет пен жоғары ҿнермен таныстыру шешілмеген 

проблемалардың бірі болып табылады[4].  

Ҽдеби жҽне философиялық салондардағы француздардың осындай қҧмарлықтары 
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бар еді. Сҧлулық салондарына келген қонақтар кҥнделікті тыныштықтан алшақтатып, 

сҥйіспеншілік пен қызықты тақырыптар бойынша ҽңгімелесу ҥшін кездесетін еді. 

Париждегі ҽдеби салондардың бірінде Сена жағасында ҽр жҧма жиырма жас «салонье» 

(салон қонақтары) бастарын қосады едібар. Олар шамамен отыз жаста. Креслоларда 

отырғанда, таңертеңгілікке дейін, мысалы, Марсел Прустың ҿмірі мен жҧмысындағы 

сҥйіспеншілік пен жалғыздық проблемаларын талқылауға болады. Ауқымды оқырмандар 

алдын-ала ҽңгімелесу тақырыбына мҧқият дайындалып, ҿрістері таңбаланған кітаптармен 

толтырылады. Бҧл салоны Доротея жҽне Maри-Пьер екі қыз студент ашқан еді. Салонға 

келушілер ҽдеби жазушылар емес, бірақ олар бҽріне бірдей ҽдебиетке деген сҥйіспеншілік 

танытып, оларға ҿздерін тҥсінуге жҽне білдіруге кҿмектеседі [5].  

Ҽдеби салондар, философиялық кафелер, поэзия ҥйірмелері, ҽртҥрлі елдердегі саяси 

ахуал туралы ҽңгімелер, тарих сҥйер қауымның астары француз астанасының 

артықшылығы ғана емес. Олар басқа қалаларда, мысалы, Страсбургтегі ізбасарларын 

тапты. 

Бос уақыттың салоны нысандары жастардың элиталық бҿлігін қамтиды, себебі бҧл 

салондар мен клубтар жастардың бастамасы бойынша пайда болады. Мемлекеттің 

назарынсыз жас француздардың кҿбі қалмады. 1960 жылдан бастап ел жастар жҽне 

мҽдениет ҥйін таратып, жастар клубтарда, мҽдениет пен ҿнердің ҽртҥрлі тҥрлерінде сабақ 

жҥргізеді. 70-жылдардың соңында Францияда 2 мыңнан астам қызығушылық клубтары, 1 

мыңнан астам жастар мен мҽдениет ҥйлері болды. Жас француздар арасында танымал 

демалыс жҽне бос уақытты ҿткізу орталығы деп атауға болады, олар бос уақытында 

оқушыларға толық демалуды жҽне білім алуды қамтамасыз етеді [6].  

Франция бос уақытты ҿткізу саласында оң тҽжірибесі бар, бірақ ҽлі шешілмеген 

кҿптеген проблемалар бар, ҽр жыл сайын француз жастары жастардың бос уақытын жаңа 

нысандарын дамып жҽне ашып келе жатыр. 

Белсенді бос уақытты ҿткізу мҽселелерінде жергілікті билік органдарының ауқымы 

ҿте кең. Дегенмен, олардың ҽрқайсысы деңгейге жҽне міндеттерге байланысты кейбір 

мҽселелермен айналысады. Белсенді демалыстың компоненттеріне спорттық жҽне 

белсенді демалыстар, бейресми демалыс, ашық демалу, балалар ойындары, мҽдени іс-

шаралар, ойын-сауық, мҧражайлар мен табиғат қорықтарына бару, туризм, жастар мен 

бҥкіл халық ҥшін бос уақытты ҧйымдастыру, ересектерге арналған білім беру жҥйесі, 

кітапханалар мен басқа да қызметтер жатады. Бҧл жағдайда кҿптеген адамдар бір-бірімен 

араласады. Бірде-бір басқару органы қамтамасыз ету немесе басқару тҧрғысынан басқа 

біреуін қайталайды[7].  

Англияда бос уақытты ҧйымдастыруда жаңа қалалық корпорациялар, аймақтық су 

ресурстарын басқару жҽне ҧлттық парктер сияқты мемлекеттік органдар да маңызды рҿл 

атқарады. Барлық осы ҧйымдардың жастар ҥшін белсенді демалыс базасын дамыту кез-

келген іс-шараның бастамашысы болуға ҿкілеттігі жеткілікті. 

Англияның Қалалар мен Аймақтарды зерттеу орталығының бағалауы бойынша 

жергілікті билік органдары 12 мыңнан астам кітапхананы, 500-ден астам кҿркем 

галереялар мен мҧражайларды, 1200-ден астам облыстық ойын-сауық орталықтары мен 

залдарын, 600 жабық жҥзу бассейнін, 400 жабық спорт кешенін жҽне 150 гольф алаңын 

ҧсынады. 

Англияның жергілікті билік органдары халықты залдарға, бассейндерге, саябақтарға, 

ойын алаңдарына, кітапханаларға, жағажайларға жҽне т.б. еркін қолжетімділікті 

қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар жҥргізеді. Мҧндай қол жетімділік тек қана тҿленеді. 

салық жҥйесі арқылы қаржыландырылады. Бҧдан басқа жергілікті билік органдары ақылы 

қызмет тҥрлерін ҧсынады: бассейндер, ойын алаңдары, гольф алаңдары, қайық 

станциялары, театрлар, спорттық кешендер жҽне т.б. Бҧл қызметтердің басым бҿлігі 

субсидиялармен қамтылады[7, 129]. 
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Англияның жергілікті органдары демалыс, білім беру, ҿнер жҽне мҽдениет 

саласындағы іс-шараларды ҧйымдастыруда маңызды рҿл атқарады. Олар мҧны спорттық 

клубтар, денсаулық орталықтары, мектептер, колледждер, кҿркем галереялар, мҧражайлар, 

концерт залдары мен кітапханалар жҥйесі арқылы жасайды. Облыстың барлық 

тҧрғындары мен жастары ҥшін бос уақытты ҿткізуді ҧйымдастыру білім беру жҥйесі 

арқылы жҥзеге асырылады, бірақ барлық қызметтердің жиынтығы жергілікті билік 

органдарының жҽне ерікті спорт ҧйымдарының бірлескен жҧмысының нҽтижесі болып 

табылады. 

Жергілікті билік органдары коммерциялық сектор мен ерікті ҧйымдар бос уақытқа 

байланысты мҽселелерді шешуге тырысады, олар осы бағытта қадамдар жасайды. Мҧндай 

жҧмыс қалалық типті жаңа елді мекендерде, сондай-ақ қызықты жҽне сауықтыру 

шаралары ҿткізілетін қалалық парктер желісі арқылы дамыған ауылдық жҽне аудандық 

демалыс орталықтарының желісі арқылы жҥзеге асырылады. Кҿптеген жаңа демалыс 

орындары концерттер, қойылымдар жҽне т.б. ҥшін орын ретінде пайдаланылады. 

Бос уақыт неміс қоғамының жҽне мҽдениетінің ҧзақ эволюциясының нҽтижесі, бірақ 

қызметкерлерге арналған жыл сайынғы демалыс - XX ғасырдың жеңісі болып табылады. 

Еңбек уақытында қол жеткен байлықтың ҿсуі нҽтижесінде бос уақыт пайда болды. Ол 

адам қҧқықтары мен еркіндіктерін (уақытты еркін иелену қҧқығы, альянстарды қҧру 

еркіндігі жҽне қозғалыс еркіндігі) жҽне ҿз қалауы бойынша ҽрекет ету мҥмкіндіктерін 

қамтитын ҽлеуметтік қҧбылыс ретінде ҽрекет етеді[8]. 

Бос уақыттың мҿлшері нақты жағдайға байланысты жҽне жҧмысқа жҧмсалатын 

уақыт пен кҥнделікті істердің орындалуымен бҽсекелеседі. Орташа алғанда, Германияның 

ҽрбір тҧрғыны тҽулігіне 3-4 сағат бос уақытты жҽне екі кҥндік жҽне мереке кҥндері 10 

сағатты алады. Жыл сайынғы демалыс ҧзақтығы - алты апта. Осыған байланысты 

Германияның шығыс пен батыс арасындағы айырмашылық біртіндеп жойылады. Елдің 

батысында бос уақыттың кҿлемін одан ҽрі кҿбейту кҥтілмейді. Орташа алғанда, ҽрбір 

ересек Германияның тҧрғы жылына 2500 сағатқа дейін бос уақытты алады. Ҧзақ уақыт 

бойы неміс ҥй шаруашылықтары бос уақытты ҧйымдастыруға арналған таза табысының 

10-15% -ын жҧмсады[9]. 

Демалыс, саяхат, мҽдени шаралар, спорттық жҽне ойын-сауық іс-шараларын 

ҧйымдастыру ҥшін Германияда кҿптеген мҥмкіндіктер бар. Ҽдемі жҥзу бассейндері, 

барлық спорт тҥрлері ҥшін спорттық кешендер, театрлар, концерт залдары, кинотеатрлар, 

кітапханалар, мҧражайлар, мейрамханалар мен лагерьлер бар. 

Бос уақытты ҧйымдастыруда бос уақытты ҿткізуге арналған арнайы нысандар ғана 

емес, сондай-ақ, кҿлік инфрақҧрылымы да маңызды рҿл атқарады. Германияда «ойын-

сауық индустриясы» барлық тҥрдегі тауарлар мен қызметтерді ҧсынатын жақсы дамыған. 

Бос уақытты ҧйымдастырумен айналысатын ҽртҥрлі кҽсіпорындар, олардың қызметі пайда 

табу ҥшін арналмаған жҽне мемлекеттік органдар. «Демалыс индустриясы» есебінен ҿмір 

сҥру - кем дегенде - 5 миллион адам.  

«Демалыс индустриясы» ҧсынатын қызметтер келушілерге, пайдаланушыларға, 

қонақтарға, клиенттерге жҽне табыс кҿзіне, сондай-ақ туризмді қалыптастыруға 

ажырағысыз негіз болып табылады. Кҿп жағдайларда бос уақытты ҧйымдастырудың 

маңызды шарты ҽдемі табиғаттың болуы. Сондықтан экологиялық талаптарды ҥнемі 

«ойын-сауық индустриясында» айналысатын фирмаларға жҥктейді. 

Ҽрқайсысының бос уақыттарын қалай ҿткізуге қатысты ҿз қиялдары бар. Кҿптеген 

адамдар отбасылық деңгейде бірдеңе жасайды: олар жинап, шығармашылықпен 

айналысады, ойнайды. Алдыңғы жоспарда ойын-сауық: теледидар шоу, музыка, интернет, 

оқу. Бос уақытты ҿткізудің басты орны - бҧл пҽтер болып келе жатыр. Сонымен қатар, 

Германия тҧрғындары ықыласпен «ҽлемге шығып», автокҿлікті, мотоциклді немесе 

велосипедті қозғады. Олар спортпен шҧғылданады, саяхаттайды. Кҿптеген адамдар 
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ҽртҥрлі кҽсіподақтар мен ҧйымдардың кҿмегімен ҿзгелерге ҿз бетінше кҿмек кҿрсету ҥшін 

бос уақыттарын ҿткізеді. Осымен Германияда кемінде 12 миллион адам шҧғылданады.  
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Аннотация: В данной статье дается анализ опыта организации досуга молодежи в 

странах дальнего зарубежья. Опыт зарубежных стран наглядно показывает что, сфера 

организации молодежного досуга носит свои специфическиеособенности. Организация 

досуга в странах Запада часто носит характер «менеджмент  свободного времени». 

Основной акцент в статье делается на изучение методики организации досуга 

разновозрастных групп населения. При этом рассматриваются основы социологического и 

социально-педагогического анализа процессов, происходящих в обществе; специфика и 

технология разработки региональных культурных программ; особенности 

организационного и финансового обеспечения социально-культурной деятельности; 

сущность и методология социально-культурного проектирования. Подвижность и 

изменяемость функций досуговой деятельности под воздействием социально-

экономических факторов, рыночных отношений, процессов обновления, характерных для 

нынешнего этапа развития общества. 

 Аbstract: This article provides an analysis of the experience of organizing leisure 

activities of young people in foreign countries. The experience of foreign countries clearly shows 

that the sphere of organization of youth leisure has its specific features. The organization of 

leisure in Western countries often has the character of ―free time management‖. The main focus 

of the article is on the study of the method of organizing leisure activities for different age 

groups of the population. At the same time, the basics of the sociological and socio-pedagogical 

analysis of the processes occurring in society are considered; the specifics and technology of 

developing regional cultural programs; features of organizational and financial support of social 

and cultural activities; essence and methodology of socio-cultural design. The mobility and 

variability of the functions of leisure activities under the influence of socio-economic factors, 

market relations, the processes of renewal characteristic of the current stage of development of 

society. 
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ СОГЛАШЕНИЕ В КАЗАХСТАНЕ –  

ЗАЛОГ УСПЕХА ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 

Аннотация: В статье рассмотены вопросы межэтнических и межнациональных 

отношении в Республике Казахстан, особое внимание уделено работе Ассамблей народов 

Казахстана.Роль лидера нации Н.Назарбаева в деле укрепления дружбы между народами 

проживающих в нашей стране, создание и открытие культурных центров по всей стране. 

Мир и согласие в обществе актуальна всегда, политическая стабильность результат 

социально-экономических и демократических преобразований государства. Посредством 

единства государства и народы достигали больших вершин, улучшали жизнь, успешно 

развивались. Благодаря этому мы также достигли больших высот, создали успешное 

государство, улучшили жизнь народа, сделали его известным всему миру. 

Ключевые слова: Межнациональное, межконфессиональное, межэтническое   

согласие,   взаимопонимание, роль молодежи в сплоченности  страны. Ассамблея народов 

Казахстана, залог единства и дружбы. 

 

Казахстан – настоящая срединная европейско-азиатская страна. В этом качестве он 

соединяет в себя историю, культуру, религию Востока и Запада. Титульный этнос 

республики- казахи, дали свое название Казахстан. С момента обретения независимости 

Казахстан прошел непростой путь государственного самоутверждения, укрепление 

суверенитета и поиска верного вектора будущего развития. Благодаря присущей народу 

толерантности, а также справедливой политики руководства страны. Казахстан избежал 

социально – политических потрясений и экономических катаклизмов и сделал успешный 

рывок в ХХ1 век. Казахстанцы сохранили мир и согласие в обществе, добились 

существенных результатов в проведении социально экономических и демократических 

преобразований. 

Главным оплотом динамического развития Казахстана является межнациональное и 

межконфессиональное согласие. В условиях глобализации, этнического плюрализма и 

конфессионального многообразия, политической нестабильности, социального и 

духовного кризиса, нужна идея с ориентиром на объединение всех граждан в единый 

многонациональный Казахстан.[1.18 стр]  

Как свидетельствует мировой опыт, проблема межнациональных отношений по 

прежнему остается актуальным вопросом для любого политического общества принято 

называть многосоставным. 

Казахстанское государство регулирует межэтнические отношения и процессы в 

своей национальной политике на основе правовой базы, включая конституцию РК, и 

соответствующих органов и институтов, функционирующих на уровне центральной, 

региональной и местной власти. Все вопросы межнациональных и межконфессиональных 

отношений с правовой точки зрения отчетливо прописаны в Конституции Республики 

Казахстан. Главное в государстве нет ни одного закона, который содержал бы положения 

ущемляющие права человека по этническому происхождению. В стране никто не может 

подвергаться какой- либо дискриминации по мотивам пола, расы, национальности, языка, 

отношения к религии, места жительства или по любым иным обстоятельствам. И это четко 

закреплен в пункте 2 статьи 14 Конституции Республики Казахстан. 
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Методологические подходы в рассмотрении современных межэтнических процессов 

обозначены в работах Главы Нации Н.А.Назарбаева «Казахстан - 2030», «На пороге ХХ1 

века», «Пять лет независимости», «В потоке истории» и др в которых он постоянно 

подчеркивает важность сохранения нынешней гармонии и сотрудничества. 

Формирование многонационального состава населения на территории современного 

Казахстана началась в середине ХV столетия, при Казахском Ханстве, когда завершился 

этногенез казахов из тюркских и частично монгольских племен. Далее, до самого начала 

ХХ века казахи абсолютно преобладали в составе населения Казахстана. [2.53-54 стр] 

В начале ХХ-го века, в результате Столыпинской переселенческой политики в 

Казахстане происходит значительный рост русско – украинского населения. К 1911 году 

доля казахов сократилась до 67,2% населения. 

Компания по коллективизации и засуха в 30 – х годах вызвала жестокий голод, 

который принято в народе называть «Голощекинский голод». В 1931 – 1934 годах от 

голода и болезней погибло около полутора миллионов человек. 

Казахская ССР была одной из союзных республик СССР. В период с 1934 по 1940 

годы имели место постоянные депортации поляков из Западной Украины, Белоруссии и 

Литвы ( около 120 тысяч человек). В годы Второй мировой войны в Казахстан были 

насильственно переселены с Поволжья немцы с Кавказа чеченцы, ингуши и другие 

народы, а в 1950 – 1960 годы в связи с освоением целины сюда переехало более миллиона 

жителей России, Украины и Белоруссии. В результате удельный вес казахов, составлявших 

в 1926 году 57,1% от общего населения снизился до 38%, а в 1959 году не превышал и 

30%. Лишь 1990 –е удельный вес казахов превысил 50% отметку. 

Ситуацию сильно усугубила массовая эмиграция русских и других европейских 

народов (с 1989 до 1999) численность русских Казахстана сократилась на 29%, немцев – 

на 63%, украинцев – на 39%, татар – на 24%. 

Общая численность населения Казахстана на 30 января 2019 года составляет 

18631605 человек. Занимает 74 – место в списке стран по численности населения. 

Согласно данным на начало 2019 г. этнос казахи составляет большинство населения 

(67,47%), русские (19,76%), узбеки (3,18%), украинцы (1,53%), уйгуры (1,46%),татары 

(1,11%) и другие. [3.70 стр] 

Каждая из проживающих народностей в Казахстане уникальна, и вместе с тем они 

представляют собой один дружный народ под названием Казахстанцы. 

Единство всегда ценилось на протяжении истории человечества. Посредством 

единства государства и народы достигали больших вершин, улучшали жизнь, успешно 

развивались. Казахстан в годы независимости живет единой семьей. Благодаря этому мы 

также достигли больших высот, создали успешное государство, улучшили жизнь народа, 

сделали его известным всему миру. 

У нас одна родина, одна судьба и одна земля отмечал Президент Республики  

Нурсултан Назарбаев. 

1 марта 1995 года указом Президента Республики Казахстан была создана новая 

общественная организация – Ассамблея народов Казахстана. Организация носила 

консультативно – совещательный характер при Президенте страны. 

26 апреля 2002 года была принята и утверждена Стратегия Ассамблеи народов 

Казахстана. Этот документ определил основное направление ее работы на будущее. 

Позднее организацию переименовали в Ассамблею Народов Казахстана. Мировое 

сообщество с большим вниманием изучает казахстанский опыт. За рубежом проведены 

крупные международные конференции о роли Ассамблеи в жизни многонационального 

населения республики. Казахстанский опыт получил высокую оценку международных 

экспертов[4.40 стр]   

На сегодняшний день в Казахстане действуют 29 республиканских, 75 региональных 
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а также 530 местных зарегистрированных этнокультурных объединений. 

«Казахский народ несет ответственность за всех, кто живет в нашей стране. Никто не 

должен чувствовать себя ущемленным по языку, вероисповеданию и культуре», - отмечает 

Нурсултан Назарбаев. [5.70 стр] 

Среди духовных ценностей национальные чувства занимают особое место .Любовь к 

Родине, уважение к своей национальной культуре в значительной степени определяет 

личностную позицию человека, его отношение к обществу, обуславливает степень 

активности. 

Национальное единство – это совместное созидание общего государства, 

толерантность, воспитание гражданственности и обязательное знание государственного 

языка нашей страны. 

Человеческий капитал – это, прежде всего культура, в том числе культура поведения. 

Молодежь должна научиться оперировать полученными знаниями, использовать их во 

благо собственной семьи, родной страны. Без четкой гражданской позиции человеческий 

капитал – всего лишь сумма знаний. 

В ряду важных вспомогательных мер по возрождению и развитию культурно 

этнических меньшинств - функционирования домов дружбы, финансируемых из 

государственного бюджета. Благодаря государственной поддержке, выпускаются газеты и 

журналы на 11 национальных языках, 44 телестудии вещают на 12 языках и 18 

радиостудии на 7 языках. 

Ежегодно по государственному заказу выпускается, только на языках этнических 

меньшинств Казахстана, до 30 книг общим тиражом более 80 тысяч экземпляров. Издается 

общественно – политический журнал – «Достык» в редакционную коллегию которого 

входят все руководители Республиканских национальных культурных объединении – 

члены Совета Ассамблеи. [6.37 стр] 

Регулярно проводятся фестивали народного творчества, языков Народов Казахстана, 

День единства народов Казахстана, дни памяти жертв политических репрессий, духовного 

единства и согласия. 

Кроме того каждый этнос имеет свои традиционные национальные праздники, 

возрожденные за годы независимости страны и отмечаемые с приглашением 

представителей других этносов. Обеспечиваются духовное возрождение страны и самое 

важное, межконфессиональное согласие и толерантность. Исторически унаследованная 

нынешним поколением  казахстанцев терпимость в духовной сфере является хорошей 

основой сохранения гражданского и межконфессионального мира в будущем. 

В нашей стране также очень много внимания уделяется вопросам 

межконфессионального характера. Важнейшим фактором, способствующим 

формированию здорового межэтнического климата, является мирное сосуществование 

взаимодействие между различными религиями и конфессиями. 

В настоящий момент здесь функционируют свыше 3 тысяч религиозных 

объединений, которые представляют свыше 40 конфессии и деноминации. Одним из 

первых законодательных актов независимого Казахстана стал закон РК «О свободе 

вероисповедания и религиозных объединениях» принятый в январе 1992 года. Государство 

создает равные и благоприятные условия для реализации конфессиями своих функций, 

активно стимулирует межрелигиозный диалог. [7.19 стр] 

Религия очень актуальна и обсуждаемая на сегодняшний день тема, как в нашей 

республике, так и во всем мире. Поэтому Казахстан стал местом проведения особо 

значимого общественно – политического и религиозного мероприятия всемирных съездов 

лидеров мировых и традиционных религии. Такая инициатива Нурсултана Назарбаева 

вызвала большой интерес и поддержку в мировом сообществе. Их проведение 

подтверждает уникальность религиозной ситуации в стране [8.100 стр]    
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В Жамбылской области Ассамблеи народов Казахстана ведет планомерную работу 

по укреплению межэтнических взаимоотношений, стабильности и равенство 

представителей всех национальностей, населяющих территорию области. За прошлый год 

АНК Жамбылской области с этнокультурными объединениями за прошлый год было 

проведено 957 мероприятий с общем охватом 57000 человек. Ни один народный праздник, 

ни одно массовое мероприятие, типа Рождества, Нового года, Наурыз, Пасхи, Масленицы, 

Песаха, Хануки, китайского или корейского нового года, Дня благодарности и так далее не 

обходится без представителей Ассамблеи народа Казахстана  этнокультурных 

объединений области. В минувшем году АНК были проведены Дни культуры этносов 18 

этнокультурных объединений Жамбылской области, на республиканском уровне прошло 

140-летия со дня переселения дунган в Казахстан, по плану Года Узбекистана в Казахстане 

- Дни культуры узбекского этноса. По плану приграничного сотрудничество с Киргизией 

состоялись встречи, концерты например, фестивали "Қазақстан-достық пен татулық 

мекені", "Бірлігіміз жарасқан". 

Особое внимание уделяется АНК изучению государственного языка 

представителями этнокультурных объединений. По Жамбылской области охвачено 20865 

человек, из них 332 человека владеют госязыком  на начальном уровне, 1574 держат 

продолжающий уровень, 1676 - занимаются углубленным изучением. Заключен 

меморандум между управлением языков акимата Жамбылской области и этнокультурными 

объединениями региона, имеется в наличии  база по изучению государственного и родных 

языков. 

На сегодня структуры АНК играют важную роль в жизни практически каждого 

гражданина. Так советы общественного согласия оказывают помощь в решении 

межэтнических отношений, являются связующим звеном между государственной властью 

и народом. Совет матерей АНК Жамбылской области целенаправленно работает над 

привитием семейных ценностей в современном обществе. Такие благотворительные 

акции, как "Караван милосердие", "Қамқор", "Бесплатный хлеб", "От сердца к сердцу", 

"Добровольный донор" и другие полюбились многими жамбылцами. Совет матерей АНК 

региона также проводит круглые столы, разъяснительные беседы, интересные встречи. 

Благотворительная помощь социально уязвимым слоям населения- малоимущим и 

многодетным, инвалидам и нуждающимся старикам и детям по области составила за 

минувший год 939 миллионов 58 тысяч тенге. Из них при помощи АНК, этнокультурных 

объединений и меценатов области оказано благотворительная помощь на сумму 354 

миллиона 27 тысяч тенге на 11 506 человек. 

Ассамблея народа Казахстана - уникальный отечественный проект, который на 

протяжений уже не одного десятилетия существования независимого Казахстана 

сплачивает людей разных национальностей, вероисповеданий вокруг общей идеи- 

созидания во благо нашей многонациональной и обширной Родины.  [9.1-4 стр] 

. 
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Тҥйін: Мақалада Қазақстан Республикасындағы этносаралық келісімі жҽне 

Қазақстан Республикасындағы Халықтар ассамблеясының ерекше орын алғаны оның 

маңыздылығы зерттелген. Ел басы Н.Ҽ.Назарбаевтың тҽуелсіздігімізді алып егеменді ел 

болып социалдық, экономикалық жҽне демократиялық  реформаларды жҥргізіп, жақсы 

жетістіктерге жеткеніміз кҿрсетілген. Республикамыздағы ҧлттық мҽдени 

орталықтарының саны олардың атқарып отырған жҧмысы,олардың ана тілдерінде 

шығатын басылымдар, мектептер, оқу орталықтары, бала-бақшалар ашылуына аса 

маңызды кҿңіл бҿліп отырған Ел басының жҥргізіп отырған саясаты келешек ҧрпаққа, 

еліміздің болашағына ҥлкен ҥміт жҥктейді. 

Abstract: The article deals with issues of interethnic and interethnic relations in the 

Republic of Kazakhstan, special attention is paid to the work of the Assemblies of the Peoples of 

Kazakhstan. The role of the leader of the nation N.Nazarbayev in strengthening friendship 

between the peoples living in our country, the creation and opening of cultural centers 

throughout the country. Peace and harmony in society is always relevant, political stability is the 

result of the socio-economic and democratic transformation of the state. Through the unity of the 

state and the people reached great heights, improved life, successfully developed. Thanks to this, 

we also reached great heights, created a successful state, improved the life of the people, made it 

known to the whole world. 
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ТӘУЕЛСІЗ ЕЛДІҢ БІЛІМДІ ЖАСТАРЫ - ЕЛ ҤМІТІНІҢ ЖАНҒАН ШЫРАҒЫ 

 

Тҥйін: Мақалада тҽуелсіз еліміздің жастарының қоғам ҿміріндегі орны, 

Елбасымыздың жастар ҥшін жасап жатқан басым бағыттарының нҽтижелері мен 

бағдарламалары, еліміздің болашағы жастар білім алуда жҽне де білікті де білімді 

мамандық иесі болуына ықпал ететін жастар саясаты қарастырылды. Еліміздің ертеңі 

жастар мемлекеттің дамуына ҿз ҥлесін қосып, мемлекеттің жастар ҥшін жасап жатқан 

еңбектерін бағалай білуі тиіс.  

Кілттік сӛздер: тҽуелсіздік, жастар, патриотизм, тҽрбие, білім, қҧндылықтар, 

болашақ. 

 

Кіріспе. Тҽуелсіздік - халықтың ҥні, ҧлттың тілі мен ділі. Қаз тҧрып, қадам басқан 

тҽуелсіздік сҽбилік тҧсауын ҿміршең уақытқа кестірген кезден бастап, осынау 27 жылдың 

бедерінде айшылық жерді алты рет аттаған алып секілді дҽуір жалынын мығым ҧстап, 

тізгінің бекем қаға білді - деп елбасымыз Н.Ҽ.Назарбаев айтқандай егемен Қазақстанды 

бҥкіл ҽлем таныды. Еліміз тҽуелсіздік алғаннан бері басқа мемлекеттермен қатар бой тҥзеп 

дами бастады. Елімізді дамыту жастардың қолында. Біз жастар тҽуелсіздік алғаннан кейін 

туылған буынның ҿкілдері бола тҧра, бҧл егемендіктің қандай жолмен келгенің жақсы 

білеміз. Қазақстан халқы ҥшін тҽуелсіздік аспаннан тҥскен сый емес еді. Ол ата - 
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бабамыздың ақ найзаның ҧшымен, ақ білектің кҥшімен жеңген жемісі. Тҽуелсіздік... 

Қандай ыстық, қарапайым ҽрі қасиетті сҿз. Осынау қасиетті ҧғымды аңсап кҥткен қазақ 

баласы тҽуелсіздікке екі жарым ғасыр бойы дҧғадай жаттап, ҧрпақтан - ҧрпаққа найзаның 

ҧшы мен қылыштың жҥзімен жетті. Батыр бабаларымыздың азаттық жолында кҥрестері - 

осының жемісі. Біз бабаларымыз аңсаған Тҽуелсіздікке қол жеткізіп, Ҧлы дала тҿсінде 

ҽлем мойындаған мемлекет қҧрдық. Есілдің жағасында еңселі елордамыз - Астананы 

тҧрғызып, тарихта бҧрын - соңды болмаған зор жетістікке қол жеткіздік.  

Қазақстан Республикамыздың тҽуелсіздік алғаннан бері жастарға кҿп жол ашылды. 

Жастарымыз ҿз білімдерін кҿрсете отырып, ҿз жаңалықтарын еркін ашып білдіреді. Қазақ 

елі қайсарлы да батыл даңқты да асқақ елдердің бірі. Осындай еңсесі іргелі, ынтымағы 

мен берекесі жарасқан елдің ҧланы екенімізді мақтаныш етіп айта аламыз. Елбасымыз 

Н.Ҽ.Назарбаев «Жастардың барлық санатын қолдауға арналған шараларды толық 

қамтитын ҽлеуметтік сатының ауқымды платформасын қалыптастыру керек», - деп айтып 

ҿткендей, еңсесін кҿтеретінде, тҥсіретінде ол жастар.  

Теориялық талдау. Ел тҽуелсіздігінің болашағы мен тағдыры жастардың саяси-

азаматтық қҧндылықтарды қастерлеп бағалайтындығына тікелей байланысты. 

Сондықтанда туған жерімізді, телегей теңізімізді, ҧшар басын мҽңгі қар басқан зеңгір 

тауды, кҿкпеңбек орман-тоғайды, кҿз жеткізгісіз даламызды қорғап, қастерлеу егеменді 

елдің тҿл перзенттері, тҽуелсіз мемлекеттің ҧландары - біздің міндетіміз деп ойлаймын.  

Тҽуелсіздік жылдарында «Жастар туралы» Заңының қабылдауынан бастау алған 

мемлекет саясаты қазіргі уақытқа дейін жалғасын табуда. Қазақстан халқына арнаған 

«Қазақстандық жол-2050: бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ» Жолдауында Елбасы 

жастарға ерекше рҿл берілетін іс-қимылдардың нақты жобасын ҧсынған болатын. 

"Қазақстан 2020: болашаққа жол" Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар 

саясатының 2020 жылға дейінгі тҧжырымдамасының ІІ сатысы Елбасының «Болашаққа 

бағдар: рухани жаңғыру» мақаласымен ҧштаса жҥргізіліп, 2018 жылы Елбасының 

басшылығымен 5 ҽлеуметтік бастама - Елбасының жастарға ерекше қамқорлығы мен 

жанашырлығының айқын кҿрінісі болып табылып, жастарға жаңа мҥмкіндіктерге жол 

ашуда.  

Болашақ жастарын еліміз бҽрінен бҧрын бҽсекеге қабілетті жҽне кҽсіби шеберлігі 

жоғары мамандар ретінде кҿргісі келеді. Бҥгінгі таңда жаңа инновациялық 

технологияларды меңгеріп, жоғары сапалы білім алып, білікті де білімді маман иесі атану 

бірінші орынға шықты. Бҥгінгі кҥні жастардың білім алуы - ҧзақ мерзімдік мемлекеттік 

сратегиялық қҧжаттарының аса маңызды басым міндеттерінің бірі. Еліміздің жоғары 

бҽсекеге қабілетті дамыған мемлекеттердің қатарына енуіміз ҥшін білімді жастардың 

қатарының ҧлғаюы маңызды. Сондықтан 2019 жыл қазақстандықтар ҥшін ерекше жыл 

ретінде Елбасымыз Н.Ҽ. Назарбаевтың кезекті Жолдауында - Жастар жылы деп 

жариялады. Ҽр кезекті Жолдауында Елбасы жастарға қатысты тапсырмалар беріп, 

жастардың бҥгіні мен болашағына қамқорлық жасауды ҿз саясатының негізгі мҽні деп 

санайды. Қазақстан қоғамында қазіргі кезде бҧрынғы ҧрпақтардан айтарлықтай ҿзгеше, 

мҥлдем жаңа зияткерлік тҽн, жаңа бағдар ҧстанған, қҧндылық ҧстанымдары ҧтымды 

экономикалық іс-қимылдар арқылы табысқа жетуге бағытталған жастар табы қалыптасты. 

Соған байланысты ҿзінің республика жастарымен кҿптеген кездесулерінде Н.Ҽ. 

Назарбаев: «Ҽр адамның бойына жҧмыс істей білу, оқып-ҥйрене білу, ҿмір сҥре білу, 

қазіргі ҽлемде ҿмір сҥре білу қасиетін сіңіру керек», – деп жиі тілге тиек етеді.  

Жас ҧрпақтың қоғамда қалыптасуының бірден – бір шарты ол сапалы білім алу. 

Тҽуелсіздік жылдарында айтулы нҽтижелерге қол жеткізген білім саласында «Болашақ», 

«Назарбаев зияткерлік мектептері», «Назарбаев университеті» білім жобалары жҥзеге 

асырылуда. Халықаралық «Болашақ» стипендиясымен жастарымыздан шетелдің ҥздік 

жоғары оқу орындарында білім алған білікті кадрлар еліміздің ҧздік мамандар қатарынан 
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табылуда. «Назарбаев зияткерлік мектептері», «Назарбаев университеті» орта мектеп пен 

жоғары оқу орнындағы білім сапасын жақсартуда ҿскелең ҧрпаққа білім беру мен 

тҽрбиелеудің инновациялық тҽсілдерін қамтыған жоба. Сонымен қатар, техникалық жҽне 

кҽсіби білім беру саласында қосарлы білім беру білім беру жҥйесінде оқу мен кҽсіби 

қызметтің тікелей қамтамасыз ететіндігін кҿрсетеді.  

Елімізде «Жасыл ел», «Дипломмен ауылға», «Жастар практикасы», «Жастардың 

кадрлық резервтері», «Мемлекеттік қызмет мектебі», «Бизнестің жол картасы», 

«Жҧмыспен қамту - 2020», «Ҽрбір отбасына «7-20-25» бағдарламасы аясында баспана 

алудың жаңа мҥмкіндіктерін беру», «Жоғары білім алудың қолжетімдігі мен сапасын 

арттырып, студент жастардың жатақханадағы жағдайын жақсарту» жҽне тағы да басқа ірі 

жобалар іске асырылуда. Аталған жобалар жастарды жҧмыспен қамту мҽселесін шешуге 

мҥмкіндік бере отырып, жастарды қоғамдық жҧмысқа тарту жастар еңбек жасақтарын 

қҧру жолымен жҥзеге асуда. Жастар ҽлеуметтік жасағы, жастар қҧқық тҽртібі жасағы, 

ауылды дамыту жасағы мен кҿгалдандыру, абаттандыру, қҧрылыс, жергілікті маңызы бар 

автомобиль жолдарын жҿндеп, қайта жаңғырту жасағының жҧмыстарына ат салысып, ҿз 

ҥлестерін қосуда. Университет қабырғасындағы студенттер легі «Жасыл ел», 

«Студенттердің қҧрылыс отряды» жобаларының қызметіне қатысып, ел аумағының 

тазалығын сақтауға, қҧрылыс объектілерін салуға кҿп кҿмек кҿрсетуде. 

Қазақстанның 10-15 жылдан кейін қандай болатыны кҿп жағдайда мҥлдем жаңа 

жағдайларда білім алып жатқан студенттерге, жастарға тікелей байланысты болғандықтан 

мемлекет басшысы жастарға ерекше кҿңіл бҿледі, ҿйткені еліміздің жастары жаңа, қазіргі 

заманға сай Қазақстанда ҿмір сҥріп, еліміздің болашағын ҿркендетіп, экономиканың 

дамуына ҥлес қосады.  

Қазіргі таңда жастар саясатын жҥзеге асырудың басым бағыттарын айқындайтын 

«Қазақстан Республикасының мемлекеттік жастар саясаты туралы» ҚР Заңы жҽне 

«Қазақстан 2020: болашаққа жол» Қазақстан Республикасы мемлекеттік жастар 

саясатының 2020 жылға дейінгі тҧжырымдамасы туралы ҚР Ҥкіметінің 2013 жылғы 27 

ақпандағы қаулысы мемелекеттік маңызы ба қҧжаттар Елбасының бастамасымен 

қабылданған. Бҧл нормативтік қҧжаттар мемлекет дамуының қазіргі кезеңінде мемлекеттік 

жастар саясатын қалыптастырудың жҽне жҥзеге асырудың қҧқықтық негіздерін айқын 

белгілейді. 

Нҧрсҧлтан Назарбаевтың «Тҽуелсіздік дҽуірі» кітабында жазылғандай егемендік 

алғаннан бергі жылдар ішінде Мемлекет басшысының сарабдал саясатының арқасында 

қоғам дамуының барлық саласында тҥбегейлі ҿзгерістер жҥзеге асырылды, соның ішінде 

«Мҽңгілік Ел» жалпыҧлттық идеясының қалыптасу барысында жастарды жаңа 

қазақстандық патриотизм рухында тҽрбиелеудің тиімді жҥйесі мен қҧрылымы жасалып, 

іске қосылды. 

«Жас ҧрпаққа қамқорлық, оның қазіргі ҿмірі мен болашағы ҥшін қам жеу қашанда 

менің саясатымның басты мағынасы болған. Ҽрбір жас қазақстандықтың жақсы білім 

алатын, отбасын қҧратын, жеке тҧрғын пҽтерге ие болатын мҥмкіндігі бар», - деп Елбасы 

айтқандай жастардың жігерін арттырып болашаққа деген сенімін анықтайды. Еліміздің 

болашағы бҥгінгі біздің жастарымыздың қолында. 

Қорытынды. Болашақ - біздікі, ҧлттың ертеңі – біз деп ҧрандайтын жастарға артар 

сенім де, жауапкершілік те жоғары. Қоғам ҿмірінің барлық саласында елеулі орын алуы 

тиіс. Цифрлы қоғам мен жаҺандық ҿркениетте сай қалыптасқан білімді де білікті тҧлға 

ретінде заман талаптарына сай болуы тиіс. Мемлекет тарапынан барлық кҥш-жігер елді 

болашақ серпіліске ҽзірлеуді діттейді жҽне қуатты Қазақстанды қҧруға бағытталған. 

Жастар - келешегіміздің негізі ретінде ҿз білімімен, жасампаз еңбегімен жҽне кҥш-

жігерімен ҿз болашағын қҧрудың жаңа мҥмкіндіктерін алу қажет. ХХІ ғасырда Жаңа 

Қазақстанның - дамыған, бҽсекеге қабілетті мемлекетті қалыптастыруды белсенді 
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жалғастыруы қажет. 
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Аннотация: В статье рассмотрена роль молодежи независимой страны в жизни 

общества, результаты и программы приоритетных направлений, предпринимаемых главой 

государства для молодежи, Молодежная политика, способствующая тому, что будущее 

нашей страны в образовании молодежи, а также обладающая квалифицированными и 

образованными профессиями. Для развития нашей страны молодежь должна внести свой 

вклад в развитие государства. 

Abstract: The article considers the role of young people of an independent country in the 

life of society, the results and programs of priority directions taken by the head of state for young 

people, Youth policy, contributing to the fact that the future of our country in the education of 

young people, as well as having qualified and educated professions. For the development of our 

country, young people should contribute to the development of the state. 
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Қазақстан халқы Ассамблеясы арнайы кафедрасының маманы,  

М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

саяси ғылымдар магистрі, Қазақстан халқы Ассамблеясы арнайы кафедрасының аға 

оқытушысы, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

 ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ЖОЛ – ҦЛТАРАЛЫҚ ТАТУЛЫҚТЫҢ КЕПІЛІ 

 

  Тҥйін: Тҽуелсіздікке ие болғалы бері мемлекет іргесі бекіді, қоғамның демократия 

негіздері, азаматтық қоғам институттары сияқты маңызды кҥретамырлары қалыптасты. 

Қазақстан Конституциясы, «Қазақстан 2050» даму стратегиясы, бірқатар концепциялық 

қҧжаттар мен стратегиялық бағыттар, Ассамблея туралы заң елдің болашаққа бастар 

жолын айқындады. Осы бағытта ҽлемдік қауымдастық тарапынан мойындалған, этностық 

ерекшелігіне қарамастан, сҥттей ҧйыған барша азаматтарды қазақ халқының тҿңірегіне 

ҧйыстыра отырып, ел бірлігін ҽрі қарай нығайту кҥн тҽртібінің негізгі тақырыбына 

айналып отыр. 

Кілттік сӛздер: ҧлтаралық татулық, қауымдастық, этностық ерекшелігі, конфессия 

 
Қазақстан Республикасының тҽуелсіз ел атанғанына 28 жылдан астам уақыт болды. 

Егемендік алған алғашқы сҽттерден бастап, бҥгінгі қалыптасқан мемлекеттің жҥріп ҿткен 

жолындағы барша қиындықтар мен кҥрделі кезеңдерде Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев 

елмен бірге болды. «Тарихты тҧлғалар жасайды»,-деген қағиданың ерекше бір айқын 

дҽлелі, ол бҥгінгі еліміз қол жеткізген биік белестер мен асқар асулар.  
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Ал шындығында, Президент – Тҽуелсіз мемлекетіміздің бір тірегі болса, Тҧңғыш Пре-

зидент кҥнін атап ҿту де – сол тҽуелсіздік қуанышын еселендіру шарасы болып табылады. 

Ел азаттығының бір символын айшықтайтын мҧндай айтулы кҥн ҽлемнің бірқатар 

елдерінде бар. 

Тарихи деректерге сҥйенетін болсақ, Президент кҥні Африкадағы Ангола елінде «Ҧлт 

батырлары кҥні» деп аталады. Ал атаулы кҥн ҽр жылдың 17 қыркҥйегінде, Анголаның 

тҧңғыш президенті Ангола Агоштиньнің туған кҥнінде атап ҿтіледі. Саналы ҿмірін елінің 

азаттығын, бейбітшілік қалыптастыруға арнаған президенті отандастарының жҥрегіне 

жауынгерлік рух дарытып, кеудедегі намысын таптатпастай кҥш-жігер бере алғаны ҥшін 

де ҥлкен қҧрметке лайық.  

Ал, АҚШ жыл сайын ақпан айының ҥшінші дҥйсенбісін Президент кҥні ретінде атап 

ҿтеді. Қҧрама штатта бҧл мерекенің тарихы сонау 1885 жылдан басталған екен. Мереке 

елдің тҧңғыш Президенті Джорж Вашингтонның тҧсында, мемлекеттің тҧтастығы мен 

тҽуелсіздігінің, бірлігі мен жалпы елдіктің символы ретінде ойлап табылған еді. 

Біздің елімізде Тҧңғыш Президент кҥні мерекесі атап ҿтіліп жатқанына небҽрі жеті 

жыл толып отыр. Айта кетерлігі, 1991 жылдың 1 желтоқсан кҥні тҽуелсіз Қазақ елінде 

алғашқы президенттік сайлау ҿтіп, онда Нҧрсҧлтан Назарбаев  халықтың зор сенімімен, 

яғни сайлаушылардың 98,78 пайыз дауысымен жеңіске жеткен еді. Бҧл кҥн еліміздің 

Тҧңғыш Президентінің алғаш рет Президент сайлауында халықтың ықыласына ие болып, 

билік тізгінін қолға алған кҥн екенін естен шығармауымыз керек. 

Ҽр ҧлттың ҿркендеп дамуына ҥлес қосқан тарихи тҧлғалары болатыны белгілі. Олар 

қанша уақыт ҿтсе де елдің есінде қалатыны сҿзсіз. Атап айтқанда, орыс халқында – І Петр, 

тҥріктерде – Ататҥрік, қытайларда – Мао Цзе Дун, француздарда Шарль де Голль, 

ағылшындарда Уинстон Черчилль. Ал, қазақ халқының маңдайына біткен қайраткері, 

тҧлғасы – ол Елбасы Нҧрсҧлтан Назарбаев.  

Ата-бабамыз: «Бірлік бар жерде тірлік бар» деп ынтымаққа шақырып қана қоймай, 

«Бірліксіз ел тозады, бірлікті ел озады» дегенді де ескертеді. Сан ғасыр бойы мҽңгілік 

жалғастығын тауып келе жатқан қазақ халқындағы осы бір қасиетті ҥдеріс бҥгінгі тҽуелсіз 

Қазақстанның да басты қағидасына айналды. Ол – Қазақ елі тҽуелсіздігінің мҽңгі 

мҧқалмастығының негізі дер едік. Бҥгінде елімізде – 17 конфессия мен 130-дан астам 

этнос ҿкілдері бар. Елбасымыздың салиқалы саясатының арқасында этносаралық келісім 

мекеніне айналып отырмыз. 

Елбасы 1995 жылы 1 наурызда Қазақстан халқы Ассамблеясын қҧру туралы Жарлыққа 

қол қойып, конституциялық мҽртебесі берілді жҽне 2007 жылдан бастап ҚР Парламенті 

Мҽжілісіне тоғыз депутат сайлау қҧқығына ие болып, Ассамблеяның қоғамдық-саяси рҿлі 

артты. Қазіргі таңда Ассамблея барлық этностарды бір шаңырақ астына жҧмылдырып, 

татулық пен достықты ту етуде ҽлемге ҥлгі ретінде танылуда.  

Сонымен қатар, Ҧлткҿшбасшысы Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаевтың ҧлттық жҽне 

жаһандық деңгейдегі идеяларының маңызы зор. Атап айтқанда, жаһандық қауіпсіздікке 

ҥлес қосу, қарулы қақтығыстарды болдырмау, ҽлемдік лидерлерді бітімгерлікке шақыру, 

ядролық қарусыздану мҽселесін жан-жақты қолдау. Елбасының ерен еңбегінің арқасында 

мемлекетіміз 2010 жылы 56 алпауыт мемлекеттерді біріктіретін ЕҚЫҦ-на, 2011 жылы 57 

мҧнайлы державаларды ҧйыстырып отырған ИЫҦ-на, 2018 жылы БҦҦ-ның Қауіпсіздік 

Кеңесіне тҿрағалық етті.  

Еліміздің барлық салалардағы жетістіктерін - ҽлемдік деңгейдегі саяси қайраткелер 

мен сарапшылар – Назарбаев феномені деп жоғары баға беруде. Оның ішінде, 

экономикасы қарқынды дамып келе жатқан заманауи прогрессивті мемлекет қҧрып, 

бейбітшілік пен қоғамдық келісімді қамтамасыз етті. Атап айтқанда, еліміздің 1992 жылы 

ЖІҾ-і жан басына шаққанда 168 АҚШ долларын қҧраған екен. Мысалы, қазір 

дҥниежҥзіндегі жан басына шаққандағы ең аз ЖІҾ кҿлемі 400-600 АҚШ долларын 
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қҧрайды (Конго Демократия Республикасы, Орталық Африка Республикасы).  

Елбасы реформаларының сҽтті жҥзеге асырылуының нҽтижесінде 27 жылда жан 

басына шаққандағы ЖІҾ 9,9 мың долларды қҧрап, 2023 жылы 12,9 долларына дейін 

ҧлғаятыны белгілі болып отыр. Бҧл кҿрсеткіштер Ҧлткҿшбасшысы халқымыздың ҽл-

ауқатының бірінші кезекте қоятынын кҿрсетіп отыр. Қазіргі кезде Дҥниежҥзілік Банктің 

бизнес жҥргізу жеңілдігі рейтингінде Қазақстан 190 елдің ішінде 36-шы орынға кҿтерілді. 

Елімізді «Қазақстандық жолымен» ҽлемге танытып,  болашаққа жол ашып 

Елбасымызды қҧрметтеп ҥлгі тҧтуда.  

Қазақстанның саясаты мен тҽжірибесі ҽлемдік қауымдастыққа тҥрлі конфессиялардың 

ҿзара сенімі негізінде бірлесе ғҧмыр кешуінің нақтылы мҥмкіндіктері барлығын жҽне 

оның қажеттілігін тағы бір рет дҽлелдеді. Нҽтижесінде Қазақстан дінаралық ҥнқатысу 

орталығы ретінде танылды. Оған, Астанада 2003 жылдан бастау алған Ҽлемдік жҽне 

дҽстҥрлі діндер ҿкілдері қатысқан ҥш жыл сайын ҿткізілетін алты съезі дҽлел.  

Зайырлы мемлекетімізде сенім-наным мен дін–руханилықтың, моральдің жҽне 

толеранттылықтың  маңызды қайнар кҿзі. Мҽдениеттердің ҿзара кірігуі жеделдей тҥскен 

заманда біз, ҿзгелердің жақсы жағын бойымызға сіңіре отырып, ҿзіміздің мҽдени 

тҿлтумалығымызды сақтай білуіміз қажет.   

«Нҧр Отан» партиясының Кҿшбасшысы, Елбасы Қазақстанда этносаралық 

бейбітшіліктің бірегей моделін қҧрды.  Ҽлемдегі дҥмпулер ҿршіп, дҥниежҥзілік 

экстремизм жҽне терроризм ҿрістеп тҧрған  қазіргідей уақытта «Нҧр Отанның»  

міндеті – ел азаматтарының бейбіт ҿмірін қорғау.  

Елбасы «Ерен кҿшбасшылықпен нығайтылған бірлік пен келісім  – XXI ғасырдағы 

қазақстандық табыстың  басты формуласы  осы» деп кҿрсетті. «Нҧр Отан» – 

бейбітшілік пен келісім партиясы. 

Қазақстан алып бҽйтерек секілді. Оның саясында 100-ден аса ҧлт ҿкілі пана тауып, 

ҿсіп-ҿркендеп, ҿрісін кеңейтіп отыр. Бақытын қазақ топырағынан тапқан сол этностар 

бҥгінде Қазақстан халқы Ассамблеясы туының астында бiрiккен. Елбасы Нҧрсҧлтан 

Назарбаевтың бастамасымен 1995 жылы дҥниеге келген бҧл қоғамдық институт ширек 

ғасырға жуық уақыттың ішінде бейбіт қоғамның бҿлінбес бҿлшегіне айналып ҥлгерді.  

Тағдыр тоғыстырып, тарих табыстырған талай ҧлтты бір шаңырақтың астына 

біріктіретін Ассамблея сияқты ҧйымды қҧру туралы ойын Мемлекет басшысы алғаш рет 

1992 жылы Алматы қаласында ҿткен Қазақстан халқының бірінші форумында білдірген 

еді. Елбасының айтуынша, бҧл – қоғамдық келісімді сақтайтын, халықтар достығын мҧрат 

еткен ерекше ҧйым болуға тиіс. Осылайша, Қазақстан Президентінің «Қазақстан халқы 

Ассамблеясын қҧру туралы» Жарлығымен 1995 жылдың 1 наурызында елдегі қоғамдық 

тҧрақтылық пен этносаралық келісімді нығайту мақсатында аталған қоғамдық институт 

қҧрылып, ол Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы кеңесші органға айналды. 

Міне, сол уақыттан бері Ассамблея ҿзара сенімділік пен тҥсіністіктің діңгегіне айналып, 

ауызбіршілікті сақтауға ҿзіндік ҥлесін қосып келеді. Жалпы, Ассамблея секілді ҧйым 

ешқандай мемлекетте жоқ. Есесіне, Елбасының бҧл идеясын тҽжірибе ретінде алып, қол-

данысқа енгізген елдер бар. 

 Басты ҧстаным – барлық елдермен ынтымақтаса отырып достық туын желбірету. 

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы мен оның жалғасын 

тапқан «Ҧлы даланың жеті қыры» атты мақалаларында айтылған негізгі идеялар достығы 

тереңде жатқан этностар арасындағы татулықты одан ҽрі жандандыруға мҥмкіндік береді 

деп санаймын. 

Мемлекет басшысы Ҧлытау тҿрінде ҿз халқына арнаған перзенттік, президенттік сҿзін 

былай жеткізген болатын: «Қазақстанның болашағы ҿте жарқын! Біздің балаларымыз бен 

немерелеріміз  бҧдан да керемет елде ҿмір сҥреді деп ойлаймын». Ҧлткҿшбасшысының 

ҧлы арманы халқымыздың арман тілегімен ҧштасып, ақиқатқа айналуда.  
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Оқу ордамыздың білім шыңындағы қарқынды қадамының бірі –"Қазақстан халқы 

Ассамблеясы" атты арнайы кафедрасының қҧрылуы болды. Аталымының ҿзінде 

ҿзгешелігі басым бҧл кафедраның білім ордасындағы студенттерге берері кҿп-ақ. 

Қазақстан халқы ассамблеясы кафедрасын ашудың басты мақсаты - мемлекеттік ҧлттық 

саясатты іске асыру, ҿскелең ҧрпақты тҽрбиелеу, елдің қоғамдық-саяси тҧрақтылығы 

негізінде студенттік жастарды шыдамдылыққа шақыру, сондай-ақ этносаралық қарым-

қатынастар саласындағы мемлекеттік жҽне азаматтық институттардың ҽріптестігін 

нығайту. Дҽлірек айтқанда, еліміздегі барлық ҧлт ҿкілдерімен ортақ мақсатқа  қҧрылған, 

бірізділік пен бірлікке бастаған, тағылымға толы тҽрбиені біліммен ҧштастырып, 

жастарымыздың санасына сіңдіре білуінде.  

Бҥгінгі таңда ҽлемдік деңгейдегі саяси, ҽрі мемлекет қайраткері атанған Тҧңғыш 

Президентіміз Нҧрсҧлтан Ҽбішҧлы Назарбаевтың тҧлғасын танып білу бҥгінгі ҧрпаққа 

парыз деп санаймын. Елімізде бейбітшілік пен береке болсын! 
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           Аннотация. С момента обретения независимости были созданы основы 

государства, такие как основы общества, демократии, институтов гражданского общества. 

Конституция Казахстана, Стратегия развития «Казахстана 2050», ряд концептуальных 

документов и стратегических направлений, а также Закон об Ассамблеи определили 

будущее направление страны. В связи с этим основной темой повестки дня является 

дальнейшее укрепление единства народов, признанных мировым сообществом, 

независимо от этнической принадлежности, объединяя всех граждан в окружении 

казахского народа. 

Abstract. Since independence, the foundations of the state have been created, such as the 

foundations of society, democracy, civil society institutions. The Constitution of Kazakhstan, the 

Development Strategy "Kazakhstan 2050", a number of conceptual documents and strategic 

directions, as well as the Law on the Assembly defined the future direction of the country. In this 

regard, the main theme of the agenda is the further strengthening of the unity of peoples 

recognized by the world community, regardless of ethnicity, uniting all citizens surrounded by 

the Kazakh people. 
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 

 
Аннотация: В статье рассмотрены особенности формирования национального 

законодательства в сфере этнической интеграции и конфессиональных отношений в 

Республике Казахстан. Межэтнические отношения в РК характеризуются в целом 

стабильностью и устойчивостью, что объясняется, с одной стороны причинами 

объективными или историческими, а с другой, субъективными или политическими.  

Ключевые слова: Конституция РК, Концепция, Ассамблея, межнациональное,  

межконфессиональное согласия, Закон «Об Ассамблее народа Казахстана» 

 
На протяжении очень длительного времени в Казахстане сложилась особая 

традиция взаимоотношений между народами. Во всем мире стали говорить о наличии 

казахстанской модели межнационального и межконфессионального согласия. В его основе 

лежит толерантное и терпимое отношение казахов ко всем этническим диаспорам, 

которые по воле судьбы оказались на территории нашей общей родины. 

Политическая воля Первого Президента Казахстана – Елбасы Нурсултана 

Назарбаева была нацелена на обеспечение единства народа. Практическое воплощение 

этой политики нашло отражение в казахстанской модели общественного согласия и 

общенационального единства, которая получила международное признание. 

Конституция РК содержит исчерпывающие нормы, регулирующие сферу 

межэтнических и межконфессиональных отношений. Она начинается со слов «Мы, народ 

Казахстана», что изначально заложило идею общности всех граждан страны. При этом у 

нас не применяется понятие «национальные меньшинства». Мы едины и не делимся на 

больших и меньших. 

В статье 1 Основного закона одним из основополагающих принципов деятельности 

Республики Казахстан провозглашено общественное согласие. Закреплено равенство прав 

и свобод всех граждан независимо от их национальной принадлежности. 

В статье 39 Конституции РК, пункте 2 содержится норма, согласно которой 

«признаются неконституционными любые действия, способные нарушить 

межнациональное и межконфессиональное согласие». 

В нашем государстве последовательно выступает гарантом стабильности в сфере 

межэтнических отношений, реализуя продуманную стратегию национальной политики. 

Особенно более  25 лет независимости только по вопросам, касающимся 

непосредственно деятельности АНК, были дважды приняты поправки в Конституцию, 

Закон «Об Ассамблее народа Казахстана». Издано более 10 Указов Президента. 

Реализована Стратегия АНК на среднесрочный период (до 2011 года), принята Концепция 

развития Ассамблеи народа Казахстана до 2025 года. 

То есть вопросы межэтнического согласия находятся в эпицентре внимания 

государства и общества. Благодаря этому Казахстан обрел одну из наиболее 

сбалансированных и эффективных систем обеспечения мира и согласия. 

Конституция основана на следующих базовых принципах, обозначенных Елбасы: 

незыблемость неуклонного развития государства, сохранение взаимоуважения и 

ответственности общества; единство народа Казахстана; этническое, конфессиональное, 

культурное и языковое многообразие; консолидирующая роль казахского народа; создание 
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всех необходимых условий для развития культуры, языков и традиций для всех этносов. 

Ключевой институт – Ассамблея народа Казахстана, созданная в 1995 году как 

консультативно-совещательный орган. Идея ее формирования была озвучена Елбасы 

Нурсултаном Назарбаевым на I Форуме народов Казахстана в 1992 году. 

Конституционная реформа 2007 года закрепила ассамблею в качестве учреждения, 

имеющего конституционный статус. Как многофункциональные ресурсные центры 

ассамблеи функционируют 40 домов дружбы, а в Алматы – республиканский Дом дружбы. 

Бурный процесс свободного возрождения и развития языка, культуры и 

национального самосознания этносов становится главной чертой современного этапа 

развития казахстанского общества. Естественно, было бы недальновидным и 

неправильным не замечать имеющиеся проблемы в сфере национальной политики. К 

примеру, такой проблемой может являться нелегальная трудовая миграция, где 

этническую окраску способна вызвать свобода перемещения рабочей силы, отсутствие 

равного отношения к работникам, касающееся заработной платы и иных условий труда. 

Предстоящая сессия Ассамблеи народа Казахстана станет одним из важных 

общественно-политических мероприятий с участием Первого Президента РК – Елбасы, 

Председателя АНК Нурсултана Назарбаева и действующего Президента Касым-Жомарта 

Токаева. Сессия призвана обеспечить дальнейшее укрепление общественного согласия и 

общенационального единства. На ней будут поставлены новые задачи перед АНК. 

Нам предстоит ответственная работа по всему спектру вопросов обеспечения 

национального единства, преемственности курса Елбасы по укреплению мира и согласия. 

Ассамблея народа была, есть и остается уникальным институтом консолидации и 

интеграции, созданным по личной инициативе Нурсултана Назарбаева. Она изначально 

была вплетена в живую ткань общественной жизни и заняла в ней узловую позицию. Не 

случайно, выступая на предыдущей сессии, Елбасы отметил, что АНК стала подлинным 

хранителем мира и согласия в нашей стране. 

Казахстан может служить примером межнационального согласия, стабильного и 

устойчивого развития для других государств мира. Ни в одной стране бывшего Советского 

Союза нации и диаспоры не живут в таком согласии. Такое состояние национального 

вопроса в Казахстане объясняется, конечно же, не парадоксом, а особой гуманной 

моделью межнациональных отношений и своеобразным богатым симбиозом разных 

культур. 
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        Тҥйін: Қазақстандағы конфессияаралық жҽне ҧлтаралық келісім - мемлекеттің 

тҧтастығы мен оны демократиялық ҿзгерістер жолында дамытудың қажетті шарттарының 

бірі. Дін бостандығы адамның қҧқықтары мен бостандық жҥйесінің негізгі элементтерінің 

бірі демократиялық қоғамның қызмет етуінің қажетті шарты болып табылады. Қазақстан 

ҥшін кҿп діни мемлекет ретінде дін мҽселесі ҽрқашан ҿзекті болып қала береді. Кҿптеген 
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ҧлттық жҽне діни топтардың ҿкілдерінің бейбіт ҿмір сҥруі кҿп жағдайда мемлекеттік 

саясатқа байланысты жҽне осыған байланысты Қазақстан билігі назар аудару керек. 

Сонымен қатар, Қазақстан ҽлемдік қоғамдастықтың бір бҿлігі болып табылады, ол қазіргі 

заманғы мҽселелермен айналысады діни салада жҽне радикалды исламның кҿзқарас. 

Қазақстан тҽуелсіздігінің алғашқы жылдарынан бастап кҿпконфессиялы мемлекеттің 

негізі заңмен бекітілген. Конституцияға сҽйкес Қазақстан - зайырлы мемлекет. Қазақстан 

Республикасы - халықаралық жҽне конфессияаралық келісім елінің жарқын ҥлгісі. 

Abstract: Interfaith and interethnic consent in Kazakhstan is one of the necessary 

conditions of integrity of the state and its development on the way of democratic conversions. 

Freedom of religion is a necessary condition of activities of democratic society, one of basic 

elements of system of the rights and freedom of the person. For Kazakhstan as multi-religious 

country the question of religion always remains topical. Peaceful co-existence of representatives 

of different national and religious groups in many respects depends on a state policy and in this 

regard the authorities of Kazakhstan should pay attention. At the same time Kazakhstan is part of 

the world community which faced with the modern issues in the religious sphere and approach of 

radical Islam. From the first years of Kazakhstan‘s independence the foundation of the multi-

religious state is laid by the legislation. According to the Constitution Kazakhstan is the secular 

state. The Republic of Kazakhstan is a striking example of the country of an international and 

interfaith consent. 
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Тҥйін: Қазақстан Республикасының білім беру жҥйесінде тҽрбиенің дамуы соңғы жылдары 

Қазақстан Республикасы Білім жҽне ғылым министрлігінің, субъектілердің білім беруді басқару 

органдарының, барлық ҥлгідегі жҽне тҥрдегі білім беру мекемелерінің қызметіндегі басым 

бағыттардың бірі екендігі айқын. Іргелі қҧндылықтарға сҥйене отырып, ЖОО ҧжымы тҽрбие 

ортасын қалыптастырады жҽне болашақ мамандар ҥшін мҽдени, оқу, ғылыми, кҽсіби, жастар 

орталығына айналады. 

Кілт сӛздер: тҽрбие жҧмысы, маман,  ҽлеуметтік жағдай, жҧмыссыздық, тҧлғалық 

қҧндылық, шет елде білім алу 

 

 

Жастар саясатының басымдықтары Қазақстан Республикасының Президенті – 

Елбасы Н.Ҽ.Назарбаев бастама жасаған «Қазақстан – 2050» стратегиясының басты 

мақсаттарының бірі болып табылады. 

Бҥгінде еліміз ҿзінің алдына ҽлеуметтік жаңғыру, ҥдемелі инновациялық 

индустрияландыру жҽне экономикалық ықпалдасу бойынша жаңа ауқымды міндеттер 

қояды. Тҽуелсіздіктің жетістігін бекіте отырып, Қазақстан XXI ғасырдың ҥшінші он 

жылдығының негізгі мақсаты – ҽлемнің дамыған 30 мемлекетінің қатарына кіру ҥшін 

сеніммен қадам басу ниетінде.  

Тҽуелсіздіктің алғашқы жылдарынан бастап жас ҧрпақтың табысты ҽлеуеттенуі 

мемлекет назарында болды жҽне болып қалады.  

Жаңа заманның жастарының жаңа талаптарын елемеу уақыт ағымын ескермегенмен 

бірдей. Осы орайда жастар арасындағы мҽселелерді жіті қарастыру мҽселелерін тізімдеуге 
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болады. Бҧл жерде біз нақты статистикалық, я болмаса шетел тҽжірибесімен салыстыру 

жҥргізуді басты мақсат етпедік, ҿйткені ҿзімізде барды бағалай алуымыз, ҿзімізде жоқты 

жамай алуымыз қажет. Ең бастысы жастарымыздың ҧлы дала рухына сусындап тік ҿсуін 

қаладық. 

Мына жайттың ҽлі де болса жастар бойында сақталуы кҿптеген мҽселені шектеуде. 

Ол — қҧлдық психология. Ҥлкенге кҧрмет, кішіге ізет қылсаң ешқашан кемімейсің, ал 

кейбір жастарымыз жалпақтаумен, біреулері жастар атынан сҿз алып экономикалық, 

психологиялық мҽселені шындау болып отыр. Жастар ҧйымдарына да мҥше жастар неге 

ҿзін ҿзге жастардан жоғары ҧстап, шенеунік ретінде кҿрсетуге тырысады. Бҧл да қҧлдық 

психологияның белгісі. Бҧдан шығар қорытынды жастарға қолжетімді істер жасай 

отырып, оларды елін сҥю мен қҧрметтеуге ҥйрету. Бҧдан мемлекет те, жастар да жапа 

шекпейді. Алаштың аманатын арқалап, асыл мҧратты жҥзеге асыратын, елін қорғап, 

елдігімізді арттыратын жастар қандай болмақ, осы тҧрғыда ойланайықшы». 

  Қазақстанда Республикасында жастарды ҽлеуметтік қолдау мақсатында ҽлеуметтік 

қызметтер жҧмыс атқарады. 

Ҽлеуметтік қызметтер жҧмысының бағыттары: 

 психологиялық-педагогикалық, медициналық-ҽлеумеметтік, заңдық кҿмекті жҥзеге 

асыру жҽне кҽмілетке толмағандар мен басқа да жастар ҿкілдеріне консультациялар беру; 

 ҿздерініңтҽникемістіктерінебайланыстыерекшеқолайсызжағдайлардақалғанадамда

рғаҽлеуметтіккҿмек; 

 жас отбасыларына ҽлеуметтік кҿмек; 

 еңбек жҽне оқу ҧжымдарында жастарды қҧқықтық қорғау; 

 мінез-қҧлқыдевиантты кҽмелетке толмағандарға, қадағалаусыз жҽне панасыз 

қалған кҽмелетке толмаған азаматтарға ҽлеуметтік кҿмек; 

 қҧқықтық насихат, жастардың жҧмысқа орналасу, білім беру жҽне кҽсіптік даярлау, 

бос уақытын  ҿткізу, туризм жҽне спорт салаларындағы қҧқықтарын іске асыру мҥмкіндігі 

туралы оларды хабардар ету; 

 жастардың жҧмысқа орналасуына жҽне жҧмыспен қамтылуына жҽрдемдесу болып 

табылады. 

Қазіргі таңдағы Қазақстан Республикасының жастарының психологиялық жағдайы 

ҿте жақсы жҽне де ҿте белсенді дамуда, десек те ҿзге ҧлттарға қарағанда біз ҧлттық 

бҧрыннан дамыған мінезімізге кҿңіл бҿлгеніміз ҿте орынды деп есептейміз. Сонда ғана 

ҧлттық қҧндылығымыз сақталып, білімнің нҽрі шыңдала тҥспек. 

«Қазақстанда жағымсыз жат ҽрекеттердін қазіргі жағдайына, нарықтық қатынасқа 

ену мен мынадай: жҧмыссыздық, ақшанын кҧнсыздануы, ҿндірістердің кҧлдырауы секілді 

феномендердің пайда болуы ҥлкен ҽсер етіп отыр. Ҽрине, бҧл феномендердің  зиянды 

ҽсерінің нҽтижесінде жастардың жат ҽрекеттері ҿсіп отыр. 

Біздің кҿзқарасымыз бойынша, жастардың жағымсыз жат ҽрекеттерімен кҥресудің 

бірден — бір жолы ретінде, жастармен профилактикалық жҧмыс жҥргізудің мақсаты-

табысты ҽлеуметтенуте жағдай жасау мен адамдарда қабілететтілік, жауапкершіліктік 

қасиеттерін  қалыптастыру процесіне кҿмек ету болып табылады. 

Жастар ҿзгерді, қҧндылықтары басқа деген сҿзді кҥнде айта беруге болар, алайда, 

нақты бір деректердің, зерттеулердің нҽтижелеріне сҥйене отырып, олардың ҽлеміне, жан-

дҥниесіне ҥңілудің жҿні бҿлсек. Ҽрине, ғылым тілі – поэзияның тілі емес. Жастардың 

арманы, мақсаты, ойы, пікірі ғылыми зерттеулердің сипаттамасында нҽзіктікпен 

суреттелмеседағы, бҥгінгінің шындығын дҽлелді тҥрде кҿз алдымызға ҽкеледі.  

Қазіргі кезде жастардың ҿмірлік ҧстанымдары тҧрақсыз. Кей жастарда  «жеңіл 

табысқа» ҧмтылу мен тҧтынушылық психологияға жақындық байқалады. Бҧл аталған 

мҽселелер жинала келе, жастардың бойында тҧлғалық қҧндылыққа айналып кету қаупі 
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бар. Жастардың жаңа қҧндылықтарының ішінде «экономикалық» қҧндылықтар, оның 

ішінде экономикалық еркіндік, мінез-қҧлықтың жаңа стандарттары, ҿз кҥшіне деген сенім, 

тҽуекелге бару, ақша таба білу бар. Осы жағдайларға сҽйкес, қоғамдағы ҿзгерістер бағыты 

жастардың ҿз ҿмірлік бағытындағы ҽлеуметтік тҽжірибедегі ҿзгерістеріне тҽуелді болады. 

Ҽрбір жас ҿзінің ҿмірлік қалыптасуын жеке ҽрі жауапты тҥрде таңдауы тиіс. Ҿскелең 

ҧрпақты патриоттық тҽрбиелеуге, азаматтық бірегейлікті дамытуға байланысты мҽселелер 

кҿбіне елдің дамуы мен оның жастар саясатын жҥргізуіне байланысты. Қазіргі кезде жас 

ҧрпақты патриоттық сезімде тҽрбиелеу, оларды отансҥйгіш азамат ретінде қалыптастыру 

проблемасы ерекше ҿзекті мҽселеге айналды. Дҽстҥр мен инновация арасында, соның 

ішінде ҽлеуметтік-мҽдени ортада тепе-теңдікті сақтау ауадай қажет болып тҧрған бҥгінгі 

заманда осы мҽселе аса маңызды.  

Ҧлттың бҥгіні мен келешегі  – білімді жастың қолында. Анығырақ айтқанда, 

тарихын терең білетін, ҧлттың рухани қҧндылықтарын бойына сіңірген ҧрпақ қана ел 

болашағын қалыптастыра алады.  

Сонымен қатар жастар арасында  білім алу жҽне жҧмыспен қамтылу мҽселесі де 

ҿзекті болып саналады. Еліміздің білім жҥйесінде шетелде оқу жастарға қолжетімді болып 

табылады, яғни қайда оқимын, қайда барып білім аламын, тҽжірибе жинақтаймын десе де 

бҽрі ҿзіне байланысты. Бірақ кемшіліктер де жоқ емес. Соған байланысты ЖОО (Жоғарғы 

Оқу Орны) кездесетін мысалдарды келтіре кеткім келеді. 

   Сайып келгенде, жастар арасындағы жҧмыссыздық мҽселесі – бҥгінгінің ҿзекті 

мҽселелерінің қатарында тҧрғаны анық.  

Бҥгінде кез келген адам шетелде тағылымдамадан ҿтіп, қысқа немесе ҧзақ мерзімді 

білім алып, жҧмыс істей алады. Ол ҥшін шет тілі білімі мен ниет болса жеткілікті. Осыған 

байланысты  «Болашақ» бағдарламасына жастар кҿп кҿңіл бҿліп отыр. Бҧл бағдарлама 

жыл сайын қазақстандық жастардың білім алуы ҥшін  ҽлемнің ең ҥздік оқу орындарына 

жіберіп жатыр. Қазақстандық студенттер мен ЖОО тҥлектері шетелде білім алу 

бағдарламаларына қатыса алады. Еуразия мен Орталық Азияда Халықаралық студент 

алмасу бағдарламасы (Global UGRAD) да бар. Бҧл АҚШ елінің мемлекеттік 

департаментіндегі білім жҽне мҽдени бағдарлама бҿлімінің бағдарламасы 

немесе DAAD. Бҧл академиялық ауысымның германиялық қызметі. Оған волонтерлерге 

арналған жобалардың біріне қатысуға болады. Осы бағдарламалар арқылы мемлекет 

жастардың шет елде білім алуына кҿп мҥмкіндік туғызып отыр. 

Жастар арасындағы ҿзекті мҽселелер мҧнымен шектеліп қоймайды. Қазіргі 

ақпараттарға сҥйенетін болсақ,  бҥгінгі таңда жастар арасында ҿзекті мҽселелер мен қоғам 

ҿмірінде теріс бағытқа апарар тҥрлі жолдар ҿте кҿп кездеседі. Оларға психикалық 

проблемалар, зиянды ҽдеттер, зорлық, суицид жҽне т.б. жатқызылады. Айтылған 

мҽселелер жастар арасындағы ең кҿп таралғаны болып табылады. Ең бастысы егемен 

еліміздің ертеңгі болашағы бҥгінгі жастардың біліктілігі мен саналы ҽрекеттеріне 

байланысты.  

Қорытындылай келе қазақ жастарының негізгі бҿлігін ауыл жастары 

қҧрайтындықтан, бҧл сҧрақты кҿтеріп, талдау жасау керек жҽне осы жастардың жағдайын, 

олардың ҧлттық мҽдениетке, ҧлттық рухқа, білімге деген кҿзқарастарын ҿзгертетін арнайы 

қҧрал есебінде саналатын кітапхана, клуб барі жабылып, керек десеңіз ауылда электр 

энергиясының жоқтығынан кейбір ауылдарда ҽлі кҥнге дейін ҽлем жаңалықтары тҥгелі, 

Қазақстандағы жаңалықтардан хабар аламай, ҿзге бҿлек болып қалыптасып қалған 

ауылдар қаншама, соларда тҧрып жатқан жастар жағдайлары не болмақ, жҧмыссыз жҥрген 

жастарымыз, қылмыстың жастар арасында дамуы, ҿсуі болашақ ҥшін ҥлкен проблемаға 

айналғалы тҧр деп айтқымыз келеді. 

Бҧл мҽселелердің негізгі мҽні, қазақ жастарының, ол ауыл немесе қала болама, 

жастардың арасындағы жҧмыссыздық, мҽдени жҽне саяси сауатсыздық, білімге деген, 
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ғылымға деген қҧштарлықтардың жоқтығын жойып, сауатты қазақ жастарын 

қалыптастыру жҽне жастар проблемаларын шешу. 
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Аннотация: Развитие воспитания в системе образования Республики Казахстан в 

последние годы по праву стало одним из приоритетных направлений в деятельности 

Министерства образования и науки республики Казахстан, органов управления 

образованием субъектов, образовательных учреждений всех типов и видов. Опираясь на 

фундаментальные ценности, вузовский коллектив формирует воспитательную среду и 

становится для будущих специалистов культурным, учебным, научным, 

профессиональным, молодежным центром.  

Abstract: The development of education in the education system of the Republic of 

Kazakhstan in recent years has rightly become one of the priorities in the activities of the 

Ministry of education and science of the Republic of Kazakhstan, education authorities of 

subjects, educational institutions of all types and types. Based on fundamental values, the 

University team forms an educational environment and becomes a cultural, educational, 

scientific, professional, youth center for future professionals. 
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«МӘҢГІЛІК ЕЛ» –  ҦЛТТЫҚ ИДЕЯСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ  МАҢЫЗЫ 
 

Тҥйін: Ҧлттық идея ҿмірдің барлық салаларында бірінші орында тҧруы тиіс. 

Саясатта, экономика, мҽдениет, рухани жаңғыру мҽселелерінің барлығы ҧлттық мҥдде 

жҽне ҧлттық идея тҧрғысынан шешілуі – елдің тҧрақты дамуының, бҽсекеге 

қабілеттілігінің, ҿркендеуінің, елдігінің нығаюының басты кепілі болып табылады.  

Қазақстан Республикасының болашақта дамуының мызғымас факторы, ішкі 

тҧрақтылығының, қауіпсіздігінің кепілі, сыртқы саясатының бағдаршамы ретінде 

Елбасымыз халыққа Жолдауында ҧсынған «Мҽңгілік Ел» идеясы – ҧлттық идеяға 

айналды. 
Кілт сӛздер: ҧлт, ҧлттық идея, Мҽңгілік Ел, Қазақстан Республикасы, рухани жаңғыру 

 

2017 жылы ҿткен «Жаңғырудың негізі – тҧрақтылық, бірлік, келісім» тақырыбында 

ҿткен Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХҤ сессиясында Елбасының ҧсынған 

«Мҽңгілік Ел» идеясы аясында қоғамдық сананың жаңғыруы бойынша бастамаларын 

қолдауға шешім қабылданып, ҥндеу жарияланды.  

Ҧлттық идея ҿмірдің барлық салаларында бірінші орында тҧруы тиіс. Саясатта, 

экономика, мҽдениет, рухани жаңғыру мҽселелерінің барлығы ҧлттық мҥдде жҽне ҧлттық 

идея тҧрғысынан шешілуі – елдің тҧрақты дамуының, бҽсекеге қабілеттілігінің, 
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ҿркендеуінің, елдігінің нығаюының басты кепілі болып табылады. Сондықтан, Жолдауда 

айтылған «Мҽңгілік Ел, бҧл - Ҧлттық қауіпсіздік жҽне Қазақстанның жалпы ҽлемдік жҽне 

ҿңірлік проблемаларды шешуге жаһандық тҧрғыдан қатысуы. Біз ҿз жетістіктерімізді 

қорғауға тиіспіз. Ҧлттық қауіпсіздікті нығайту ҽрбір азаматтың, ҿз елі патриотының 

қасиетті парызы болып саналады. Біз бейбітшілік пен келісім идеясын ілгерілете отырып, 

еліміздің халықаралық аренада мойындалған беделін нығайта тҥсетін боламыз. Біз 

Мҽңгілік Елдің қастерлі қҧндылықтарын басшылыққа аламыз. Біз Отанымыздың кҿк 

байрағын асқақтата кҿтеріп, еліміз жеткен жаңа биіктерде желбірететін боламыз. Бҧл - 

біздің болашақ ҧрпақ ҥшін, Қазақстан халқының амандығы мен гҥлденуі ҥшін жасаған 

саналы таңдауымыз!», деген Президенттің ҧсынған ҧлттық идеясын, іс-шаралар кешенін 

қарастырып, талдау жасау ҿзекті мҽселе болып табылады. 

Отандық танымал тарихшы М. Қойгелдиев, «Қазақ Елі» идеясы жҽне «Мҽңгілік Ел» 

ҧлттық идеялары ара-қатынасында ҿзара ҧқсастық барлығын, бҧл тҧжырымдардың ғҧндар 

жҽне ҥйсіндер мен қаңлы тайпалары сияқты ҧлттық қауымдастықтардың тарихи 

жолдарынан бастау алады, деп тҧжырымдайды . 

Ғалымның кҿзқарасына жете талдау жасай отыра, «Мҽңгілік Ел» идеясы қазақ 

халқының кҿне тарихынан бастау ала отырып, қазіргі қоғам дамуына дейінгі кезеңде тҥркі 

тілдес халықтардың рухани дамуының алтын қазығына айналған идея. Кҿк тҥріктердің 

ғҧламалары Білте қаған, Кҥлтегін, Тоныкҿк, Қҧлашор кезеңінде тарихи тҥрде тастарға 

қашалып жазылған деректерінде мҽңгі елге айналудың қайнар кҿздері жатыр деуге 

болады.  

Ежелгі кезеңде тарихи оқиғаларды сипаттаған «Алып Ер тоңа», «Кҿкбҿрi», 

«Ергенеқон», «Шу батыр», айрықша тҧлғаларды жырлаған «Оғыз қаған», «Едiл», «Қорқыт 

ата», «Жетi қаған» жырларының ҿзегі «Мҽңгiлiк ел» идеясына бағытталған. Аталмыш 

тарихи естеліктер «Ел айырылған», «Қайың сауған», «Ақ табан шҧбырынды, Алқакҿл 

сҧлама», «Елiм-ай» тҥрінде қазақтың ауыр кезеңін сипаттауға жалғасып, дана Абай 

атамыздың «Қалың елiм, қазағым, қайран жҧрты» жҽне «Оян, қазақ!» тҥрінде сипат алып, 

қазақтың бірыңғай ҧраны ретінде жалғасын тапты, идея тҥріндегі ҧлттық ҧғымға айналды. 

Кҿне заманда тҥркілердің болашақ ҧрпағына мирасқа қалдырған «Мҽңгілік Ел» идеясын, 

терең тҥрде философиялық арнада тоғытқан атақты ойшыл, тҥркі халқының философы 

Ҽбу Насыр ҽл Фараби болып табылады. 

Ҽл Фараби ҿзінің философиялық зерттеулерінде ҥш бағытты айқындайды: 

біріншісі, дҥниенің мҽңгілік қозғалыста екендігін дҥниетанымдықтың болмысқа 

қатысты тҽуелділігін дҽйектеді; 

екіншісі, тҧлғаның ақыл-парасаты жҽне оның болмыстағы орны туралы 

пайымдауларға жауап іздеді; 

ҥшіншісі, мҽңгілік ҧғымын, адам баласының жан дҥниесінің ерекшеліктерінен, 

қҧбылыстардың мҽн-мағынасынан іздестірді.  

«Мҽңгі Ел» идеясының теориялы тҧжырымдамасын, ҿзінің «Қайырымды қаланың 

тҧрғындары жҽне оның кҿзқарастары туралы», «Азаматтық саясат», «Мемлекет 

қайраткерінің нақыл сҿздері мен ойлары» еңбектерінде тереңінен талдау жасайды. 

Ғҧлама философ ҿз ебектерінде, дҥниенің болмысы, мемлекет жҽне оның 

тҧрғындарының ҿзара байланысы бойынша озық ойларын білдіреді. «Қайырымды қала 

адамдардың бес тҥрінен қҧралады: аса қҧрметті тҧлғалардан, атақты шешендерден, 

пайымдаушылардан, ҽскерилерден жҽне ҽл ауқаты жоғары тҧлғалардан. Ізгілікті тҧлғалар 

қатарына данышпандар, пайымы мол тҧлғалар, ел ҿмірінде беделге ие адамдар кіреді. Осы 

тҧлғалардан кейін дін саласының қызметкерлері жҽне жыраулар тҧрады — дей отыра 

қҧрметті қаланың халқын бес тҥрдегі ҽлеуметтік санатқа кіргізе отыра, осы топтардың 

ҽрқайсысы туралы пайымдар жасайды. 
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Ҽл-Фараби елі ҥшін, халқы ҥшін жҽне ортақ мақсаттағы қасиетті істер ҥшін жанын 

қиған, ел деп еңіреген тҧлғалар туралы ерекше ықыласпен жазады. «Ізгі ниеттегі тҧлға 

ҿмір ҥшін кҥресуі тиіс, ал егер ажал келетін жағдайда, тағдырына мойынсҧнып, 

абыроймен бҧл дҥниеден ҿтуі тиіс», деп тҧжырымдайды. 

Сонымен қатар Жҥсіп Баласағҧнның танымал «Қҧтты білік» еңбегінде, мемлекетті 

басқарудың маңызды принциптері мен бағыттары, халықты басқарудың заңдылықтары, 

елдің ҽдет-ғҧрпының ерекшеліктері қамтылады. Бҧл дастан, «Мҽңгілік елдікке» бастайтын 

сара жолдар іздестіру тҥрінде жазылған. 

Дастанның тҥп негізін қҧрайтын идея тҿрт бағыттан тҧрады: 

біріншісі, мемлекетті сара жолмен басқару ҥшін ҽділ заңның ҥстемдігінің қажеттілігі 

негізделіп, дастан авторы, осы бейненің кҿрінісі ретінде Кҥнту патшаны сомдайды; 

екінші, елге қҧт береке қонсын деген тілектер арқылы, уҽзір Айтол бейнесінде бақ 

дҽулеттің кҿрінісі беріледі; 

ҥшінші, ақыл ойдың кемелі, парасаттың болуы, ол уҽзірдің ҧлы Ҧғдҥлміш тҥрінде 

беріледі; 

тҿртінші, қанағат тҧту, ынсаптың болу жолы, дҽруіш Одгҥр арқылы сомдалады. 

Сонымен, «Мҽңгілік Ел» ҧлттық идеясының негізін ҥш бағыт қҧрайды:  

бірінші бағыт – ежелгі тҥркілердің тарихи жазбаларында мҧра болып қалған 

«Мҽңгілік Ел» ҧраны, тҥркілердің арманы, болашаққа деген мҧраты; 

екінші бағыт – ҽл-Фарабидің шығармаларында, аңыз тҥрінде тҥркілерден жеткен 

идеяны теориялық-ҽдіснамалық тҥрде зерттелуі; 

ҥшінші бағыт – «Мҽңгілік Ел идеясының негізін қҧраған Жҥсіп Баласағҧн ғҧламаның 

«Қҧтты білік» дастаны . 

Кҿне тҥркі заманындағы ҥш ғҧламаның пайымдауларын, тҧжырымдамаларын ортақ 

тҥрде біріктіретін идея, бҧл – елдің тҽуелсіздіке деген арманы, ҽділеттілікке деген 

ҧмтылысы, халықтың рухы мен кҥш жігері. Олар қазіргі Президентіміз ҧсынып отырған 

«Мҽңгілік Ел» идеясымен ҧштасып жатыр, ҧлттық идеяның ҿзегін қҧрап отыр.  

Танымал зерттеуші Қ. Сартқожаҧлы ҿзінің еңбегінде, «Мҽңгілік Ел – тҥркілердің 

кҿсемі Тоныкҿк идеясынан тарайтындығы туралы» ой ҿрбітеді. Мҽңгілік ел идеясын 

тҥркілер 13 ғасыр бҧрынғы уақытта ҧсынған. Халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мақсатында, қорғаныстық шеңберін қҧрып, мҽңгілік елге айналдыру бағытын Тҥркілер 

іске асырады. Аталмыш идея, тҥркілердің мҧраты қазіргі кездегі тҽуелсіз Қазақстанның 

басты ҧранына айналып отыр.  

«Мҽңгілік Ел» ҧлттық идеясының теориялық-тҧжырымдамалық аспектілерін 

зерделеу барысында, аталмыш идеяның философиялық тҥрде талдауды қажет екендігі 

айқындалды. 

Мҧндағы ең басты философиялық ой пікір жҽне бағыт – бҧл қазақ елінің аталған 

идеямен ғасырлар қойнауынан бірге келе жатқандығы. Осы идеяны халықтың рухани 

қҧндылықтарының ҿлшемі ретінде, тіршіліктің басты мҽні ретінде қабылдаған қазақ 

елінің дҥниетанымы, дала философиясы ерекшеленеді. Идеяның болмысы, мҽн-мағынасы, 

ішкі мазмҧны халықтың жаңғыру процесі арқылы ҧдайы ҿзгеріске тҥсу арқылы жҥреді. 

«Мҽңгілік Ел» - ҧлттық дҥниетанымның басты бағыты жҽне қайнар кҿзі. Оның ішкі 

мазмҧны ҥнемі даму, ҿзгеру, жаңғыру арқылы жҥріп отырады.  

«Мҽңгілік Ел» идеясы, утопиялық сипаттағы абстрактілік жҥйе жиынтығы емес. Бҧл 

идея – қазақ елінің тарихи болмысын айқындайтын, ҧлттық сананың темірқазығы, елдің 

дамуындғы бағдаршамы, ғасырлар бойындағы бабалардың асыл арманын іске асырудың 

рухани ҧстанымы.  

Жалпы, ҧлт дегенiмiз-тарихи ҧзақ кезең барысында тайпалар, рулар мен тайпалық 

одақтардың, нҽсiлдердiң бiрiгуi мен «араласуының нҽтижесiнде қалыптасатын ҽлеуметтiк-

этникалық бiрлiктiң ерекше дамыған тҥрi. Мҧндай ҽлеуметтiк-этникалық бiрлiк, 
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экономикалық байланыстар, территория, тiл, дiл (менталитет), мемлекет сияқты 

белгiлердiң ортақтығы негiзiнде туындайды. Ал, қазақ ҧлтын қалыптастырушы, 

этносжасаушы белгiлерiне келетiн болсақ, шешушi белгiлер ретiнде — ортақ 

территорияның, ортақ мемлекеттiң, ортақ тiл, ортақ салт-дҽстҥрлер мен діл, дiн, ортақ 

психологиялық ерекшелiк жҽне ортақ этногенетикалық тектiң болуын айтуымызға 

болады. 

Ҧлттық идея –терең тарихы бар мҽселесінің бірі. Ол ҽрбір мемлекет ҥшін ҿмірлік 

маңызы бар дҥние. Ҧлттық идея – бҧл ҽрбір азаматтың ҿмір сҧру ортасы, ауадай қажетті 

маңызды идеологиялық серігі. 

Ҧлттық идея – халықты ортақ мҥдде мен мақсаттарға жетелейтін, елдің жарқын 

болашағының қазығын нығыздайтын істегі халықты біріктіруші фактор.  

Мемлекеттің ҧлттық идеясын қабылдаудың ауқымдылығы – ел ҿміріндегі алуан 

салалардағы ҿзекті мҽселелердің кең бағытын қамтуымен тікелей байланысы. Осы 

тҧрғдағы тҧжырымдаманы бекітудегі сыңаржақтық дҥниежҥзі халықтарында саяси 

дағдарыстарға ҽкеліп отырғанын дҥниежҥзі елдерінің тҽжірибесінен байқаймыз. Оның 

негізгі себебі – тілдік жҽне діни азшылықтардың қҧқықтарының бҧзылуы екендігі 

аңғарылады. Сонымен, мемлекет саясатындағы жағымсыз, сыңаржақ принциптер 

этноҽлуметтік топтардың жоғарғы «билік эшелонынан» бҿгделенуіне ҽкеліп соғып, 

Отанға деген сҥйіспеншілікке, патриоттық рухтағы сезімдерге нҧқсан келмек. 

Осы тҧрғыда Қазақстанның басқа елдерден айырмашылығы бар. Қазақстан ежелгі 

қазақ этносының ғана тарихи, кір жуып, кіндік кескен туған жері. Ол- бҿлінбес біртҧтас. 

Бҧл қарастырылған мҽселелер мемлекеттік жалпыҧлттық идеяны қалыптастыру 

тҧжырымдамасында ескерілетін жҽне оған тікелей қатысатын ішкі факторларды қамтиды. 

Ал, елдің ішіндегі халықтың баршаға ортақ, жалпыҧлттық идеяға бірігуіне сыртқы 

факторлар да ықпал етуі ҽлемдік саяси тҽжірбиедегі тенденцияға айналған. Бҧл ықпал 

етуші факторлар негізінен халықаралық деңгейдегі жеклеген ҧйымдар мен белгілі шет 

мемлекет тарапынан болады. Адамзаттың даму тарихында ерте кезден-ақ бір мемлекетті 

жаулап алу ҥшін сол елдің ішіндегі тайпалардың ынтымағын бҧзатын ҽдҽс-тҽсілдер мен 

ҥгіт-насихаттар кеңінен қолданылған. Нҽтижесінде тҥрлі хандықтар, қала-мемлекеттер 

жҽне басқа да мемлекеттік қҧрылымдар іштей ыдырап, бордай тозып, басқыншылардан 

жеңіліс тауып отырған. 

Қоғамды, елді бірыңғай идеяға тарту мҽселесі қоғамдағы ҿзекті мҽселе жҽне тиянақты 

тҥрде талдауды қажет ететін теориялық мҽселелер қатарына кіреді. Қазіргі 

зерттеушілердің пайымдауларында ҧлттық идеяның мағынасына ҧқсас: «азаматтық 

бірлік», «ҧлтаралық ҥнқату», «идеялық бірігу» тҽріздес ҧғымдардың мҽнін қарастыруға 

арналған бірқатар еңбектерді де кездестіруге болады. 

Жалпы, аталған ҧғымдар мемлекеттің ҧлттық идеяға бағытталған саясатының мҽнін, 

мағынасын толықтырып отыратын факторларға жатады.  

Себебі, бҧл қандай да бір мемлекеттің ішіндегі ҧлттық-этникалық, қоғамдық –саяси 

жҽне ҿзге де кҥштердің ҿзара байланысын ҥйлестіріп отыратын, кҿпҧлтты мемлекеттің 

негізін қҧрайтын алуан тҥрдегі топтар жҽне мемлекеттің халқының бірлігін нығайтушы 

саясаттың қажеттілігі мен тиімділігінің сипатын, нҽтижелілігін кҿрсететін ҧғымдар 

қатарына кіреді. Ал, осы тҧрғыдағы мемлекеттік саясаттың тҥпқазығы ретінде елде жалпы 

ҧлтты біріктіретін идеяны қалыптастыру мақсаттары тҧр. 

Президент Н.Ҽ. Назарбаев сан алуан ҧлттар мекендейтін Қазақ елін идеялық тҧрғыда 

біріктірудің жалғыз ғана жолы бар екендігін айқындайды. Ол: «қазақ халқының 

біріктіруші халық ретінде ҿзге халықтардың да теңдік жағдайын жҥзеге асыру. Бҧл 

жолдан ҿзге бағыттар, этникалық қақтығыстарға, демократиялық даму бағытының 

тежелісіне соқтырады. Осыған орай біздің қоғам ҥшін маңызды идеологиялық міндеттер- 

қазақстандық ҧлтаралық келісімді нығайтуады». 
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Н. Назарбаев еңбектерінде жҽне Жолдауларында Қазақстан Республикасының ішінде 

этникалық келісімді тудыратын идеялық платформаны ҽзірлеудің қажеттілігін 

айрықшалайды. Президент пікірінше, идеология қоғамның алтын діңгегіне емес, бҥкіл 

республика тҧрғындарының барша ісіне айналуы маңызды.  

«Мҽңгілік Ел» идеясын жҥзеге асыру елдің ҽл-ауқатының дамуы, сыртқы жҽне ішкі 

қауіп-қатерлерге тҿтеп беру қарқыны, территориялық тҧтастығын сақтай білуі, 

демографиялық қауіпсіздікті сақтау, мемлекетті басқарудың жоғарғы санатына 

байланысты.  

Мҽңгі елге айналу ҥшін еліміздің тҽуелсіздігін қорғап, барша халықпен нығайту 

болашақтағы мақсатымыз болып табылады. Себебі, тҽуелсіздік тҧғыры еліміздің мҧраты, 

ғасырлар бойындағы аат-бабаларымыздың арманы, аманаты. Бабалар арманы – ҽлемнің 

басқа да мемлекеттерімен тең тҧрғыдағы қатынастарды орнатып, ҽлемнің саяси 

картасынан ҿзіндік орын алатын Тҽуелсіз Қазақ Мемлекеті еді. ХХІ ғасыр тоғысында 

Қазақстан Республикасы бабалардың бҧл арман мҧратын іске асырды. Тҽуелсіз Мҽңгілік 

Елдің іргетасын қалап отырмыз.  

Қазіргі таңда қоғамымызда «Қазақстанның ҧлттық идеясы қандай нысанда болуы 

тиіс?» деген сҧрақтар жиі халық талқысына тҥсуде. Еліміз ҥшін болашақтағы бағдаршамға 

айналатын, ҧлтымызды ҧйыстырып, арман мақсаттарға тартатын идея - Мҽңгілік Ел. 

Тҽуелсіздігімізбен қатар, еліміз Мҽңгілік арман мҧраттарына қол жеткізіп отыр. Барша 

халық болып, еліміздің жҥрегі ретіндегі, тҽуелсіздігіміздің тірегі болып саналатын - 

Мҽңгілік Елорда – Астанамыздың іргесін қаладық.  

 «Мҽңгілік Ел» ҧлттық идеясын жҥзеге асыруға ықпал етуші тҿмендегідей 

факторларды айқындауға болады: 

1. «Территориялық тҧтастық».  

2. Саяси жҥйенің сапалы болуы. 

3. Этникалық бірегейлік. 

4. Патриотизм. 

5. Мҽдени қҧндылықтарды сақтау. 

6. Білім беру сапасын арттыру. 

7. Ҿнегелі ҧрпақ тҽрбиелеу. 

8. Қолайлы қоршаған ортаны сақтау. 

9. Денсаулық сақтау ісін жақсарту. 

«Мҽңгілік Ел» идеясын жҥзеге асырудың басты жолы біріншіден, Қазақстан 

Республикасының жастарының салауатты ҿмір салты, идеологиялық бірлігі арқылы елдің 

саяси, экономикалық жҽне тарихи дамуына ҥлес қосу жҽне ел саясатының, мҽдениетінің 

ҿзіндік ерекшелігін дҽріптеу факторы. 

Екіншіден, Қазақстандық жастар патриотизмі мҽселесін барлық қоғамдық, 

мемлекеттік, саяси, мҽдени – рухани мҽселелердің ҿзегіне айналдыру.  

Ҥшіншіден, Қазақстан ҽлемдік мҽдениеттер мен діндердің тоғысқан тҥйіні, Батыс пен 

Шығыс мҽдениеттерінің тоғысқан жерінде пайда болған ел ретінде ғаламшарымыздағы 

жасампаздық ҥрдістерге мол ҥлесін қосуда. Тҽуелсіз Қазақстанның мемлекеттік 

саясатындағы толеранттылық, ҥйлесім мен ҿзара тҥсіністік векторы жалпыҧлттық 

идеяларға айналып отыр. Дін жҽне конфессияаралық ҥйлестік біздің еліміздің 

болашақтағы дамуына ҥлкен мҽдени серпіліс берді. Осы тҧрғыда, еліміздегі жастар 

бойында Қазақстан елінің бірлігіне, территориялық тҧтастығына қауіп тҿндіретін – 

шовинизм, ксенофобия, трайбализм, діни тҿзімсіздік сияқты жалған идеялардың таралуын 

тоқтатуға ҥлес қосу– біздің ҧрпақтың басты мақсаты. 

Тҿртіншіден, еліміздің тҽуелсіздігін жҽне еркіндігін сақтап қалу – болашақтың 

мызғымас қағидаты. Біздің еліміздің болашағы, тағдыры жастар қолында. 

Бесіншіден, еліміздің болашағы ҽлеуметтік теңдіктерден туындайды. Ҽлеуметтік 
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жаңғырған мемлекетте ҽрбір жас азаматқа ҿзін, осы қоғамның кірпіші болып қалануына, 

ҿзінің барлық мҥмкіндіктерін жҥзеге асыруға мҥмкіндік алады. 
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 Аннотация: Национальная идея должна быть главным приоритетом во всех сферах 

жизни. Все вопросы политики, экономики, культуры и духовного обновления являются главным 

гарантом устойчивого развития страны, ее конкурентоспособности, процветания и укрепления. 

Идея «Мангилик Йель», являющаяся неотъемлемым фактором будущего развития Республики 

Казахстан, гарантом внутренней стабильности, безопасности, как предмета внешней политики, 

стала национальной идеей. 

 Abstract: The national idea should be the top priority in all spheres of life. All the issues of 

politics, economy, culture and spiritual renewal are the main guarantor of the country's sustainable 

development, competitiveness, prosperity and strengthening of the country. The idea of "Mangilik Yel", 

which is an indispensable factor of the future development of the Republic of Kazakhstan, guarantor of 

internal stability, security, as a focus of foreign policy, has become a national idea. 
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Аннотация:  В эпоху глобализации  национальные государства стали 

реформировать устои гражданского общества, разрабатывать основных векторов 

государственной молодежной политики. В связи с этими тенденциями  в данной  статье 

рассматриваются актуальность и значимость молодѐжной политики, в обществе и 
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Молодежная политика (youth policy) - политика, проводимая с целью создания 

реальных условий, стимулов и конкретных механизмов реализации жизненных интересов 

и устремление молодых граждан, удовлетворения их потребностей, оказания молодежи 

помощи в том, чтобы она заняла достойное место жизни общества. Молодежная политика 

призвана обеспечить преемственность поколений и жизнедеятельности данного общества. 

Различают молодежную политику, проводимую государством, и тех или иных партий и 

организаций. В их целях, установках, путях реализации могут быть многие 

http://www.jastar.kz/kk/maqalalar/tarih/mangilik-el-ideyasy-bugingi-eldigimizdin-negizi-1086/
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специфические отличия, вплоть до взаимоисключающих. В конечном счете, будущее 

принадлежит таким силам и движениям, за которыми идет молодежь. [1]  

«Государственная молодежная политика является системой формирования 

приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной 

социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в 

интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие 

страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной 

безопасности» [2] 

Государственная молодежная политика в Республике Казахстан осуществляется в 

целях создания социально-экономических, правовых, организационных условий и 

гарантий для духовного, культурного, образовательного, профессионального становления 

физического развития молодежи, раскрытия ее творческого потенциала в интересах всего 

общества. [3]     

Молодежная политика, в нашем понимании это необходимое направление в 

юридическом институте государства. В наше время каждое государство уделяет особое 

внимание в этом направление, и год за годом каждая страна регламентирует новые 

социальные, научно-технические, творческие и прочие проекты. Бесспорно, эта политика 

направлена для помощи в самореализации молодежи, так как молодое поколение - это 

будущее и настоящие страны. 

 Если начать с предыстории буквально полвека назад на территории постсоветских 

стран была активная социальная(коммунистическая), молодежная политика. На наш 

взгляд, одной из причин такого трепетного отношения к молодежи на территории СССР 

была социализация разных слоѐв многонациональной страны, эта политика помогала 

предотвращению  национальных конфликтов. На западе также ведется активная 

молодежная политика. Многие европейские страны ежегодно разыгрывают стипендии для 

активистов, спортсменов, ученых, и даже для волонтѐров, казалось бы, волонтѐр, зачем 

вручать стипендии? Это определѐнно большая помощь и поддержка для молодежи, ведь 

всем известно, что обучение и жилье за рубежом стоит  немалых денег. Такого рода, 

политика ведѐтся  для того, чтобы люди не забывали о добре и человечности. Ещѐ стоит 

отметить, что правильная молодежная политика благоприятно  для прогрессивного 

развития государство.  

В политической жизни общества важное место принадлежит молодежи, ее 

общественной деятельности, молодежным организациям. Государство и общество 

заинтересовано в молодежи как в активной социальной силе, как в таком поколении, 

которое, включаясь в общественную жизнь, является участником общественного 

прогресса. 

Нынешний год в нашей стране был назван годом молодежи.  Авторы хотели бы 

предложить несколько идей по этому поводу и углубленно подойти к проблемам 

нынешней молодежи в целом. Многие молодые люди в наше время не развиваются, 

словно боятся достичь чего-либо большего, чем тот уровень, что у них сейчас, они 

пытаются быть, как все. Одной из причин является реакция общества на людей, отличных 

от них. Они не только негативно к этому относятся, порой даже радикально, что вызывает 

страх и гнѐт у многих молодых личностей.  

Для предотвращения таких ситуаций необходимо начать с истоков, то есть с 

первичной социализации в обществе. Каждая семья в силу своих возможностей должна 

поддерживать своѐ чадо, проводить с ним больше времени, прививать качества и чувства 

достойного гражданина страны, уделить особое внимание  воспитанию и образованию. 

Горем этого поколение является безразличие и отчужденность. Важно, то чтобы 

государство ставило в приоритет не только экономические факторы в развитие 

молодежной политике, но и культурные, духовные, нематериальные ценности. 
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Предлагаем составить культпоход, причем неважно будь это экскурсия по городу, 

или поездка на природу. Проводить волонтѐрские мероприятия, митинги, организовывать 

экскурсии в музеи и театры. Нужно сделать ярче унылые будни школьников и студентов, 

ведь это и есть наша молодѐжь, их нужно поддерживать, создавать благоприятные условия 

для развития и реализации. Авторы предлагают увеличить различные квоты, стипендии, 

чтобы юные умы стремились показать себя с лучшей стороны. Ещѐ  необходимо 

социализировать нашу молодѐжь в других государствах, для обмена опытом и культурой. 

Также в ходе проведения исследований были подготовлены вопросы  касательно темы. На 

наш взгляд,  подобные  вопросы могли бы посетить любого человека хоть раз. 

1. Считаете ли вы, что смешанные браки влияют на развитие гормональной 

молодѐжи? 

2. Нужно ли прививать чувство патриотизма молодому поколению? 

3. Как вы считаете, что можно сделать для развития молодѐжи? 

4. Есть ли необходимость в создание организации международного обмена 

опытом для студентов? 

5. Считаете ли вы, что молодѐжь должна уважать старшее поколение или в 

этом нет необходимости? 

6. Как можно огородить молодѐжь от вредных привычек? Гаджеты, алкоголь, 

курение, наркомания, преступность? 

7. Считаете ли вы, что выездные научно-исследовательские работы, 

конференции, кемпинги влияют положительно на молодѐжь; как и почему?  

8. Религия и свобода вероисповедание необходимость в современном мире?  

9. Что для вас цена образования? 

10. Какое влияние может оказать состояние экологии на развитие гармоничной 

молодѐжи? 

В целом,  молодому поколению пора действовать, жить здесь и сейчас, потому что 

лучшего времени, чем сейчас не будет никогда! Надеюсь молодежная политика 

проводимая в Республике Казахстан  будет стимулом для нынешнего поколения и 

пониманием взрослого поколения, того что мы ставим их в пример себе, и не вся 

молодѐжь является отчужденной и необразованной.  
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Тҥйін: Ғаламдану кезеңінде барлық дамыған мемлекеттер соңғы жылдары 

азаматтық қоғамның қҧрылымын реформалау ҥрдістерін жҥргізіп, жастар саясатына ден 

бҧрды. Осыған байланысты берілген  мақалада, қоғам жҽне мемлекеттегі жастар 

саясатының маңыздылығы жҽне ҿзектілігінің мҽселелері қарастырылады. Жастар 

саясатының негізгі ағидаттарына талдау жҥргізіледі.  

Annotation: In the era of globalization, national states began to reform the foundations 

of civil society, to develop the main vectors of the state youth policy. In connection with these 

trends, this article examines the relevance and significance of youth policy, in society and the 

state. It analyzes the basic principles of the implementation of youth policy. 
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ЗНАЧЕНИЕ ЦВЕТА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦВЕТА 

ДИЗАЙНЕРАМИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ 

162 

   

9 Әбілдаева А.С.  

магистр, аға оқытушы, М.Х.Дулати атындағы Тараз Мемлекеттік 

173 
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Университеті, Тараз, Казахстан 

ТАЛАП  ЕТІЛГЕН  МАМАНДЫҚТАР МҤМКІНДІГІ 

   

10 Жантасова Э. 

магистрант 2 курса, специальность «Экономика», Западно-Казахстанский 

инновационно-технологический университет. Уральск, Казахстан  

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРВАНИЯ РЫНКА КАПИТАЛА 

175 

   

11 Зияева Ж.Ж
1
., Бҥркіт Ә.Қ

2
., ИзтаевЖ.Д

3
.
 

1
Бастауыш сынып мҧғалімі, Ордабасы ауданы,  Бадам елді мекені, 

«С.Сейфуллин» атындағы жалпы орта мектебі, Тҥркістан облысы, Қазақстан  
2
РЖА Кеңесшісі, ҚПА профессоры, «Нобель» медалінің иегері,  

М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  
3
п.ғ.к., доцент, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

БАСТАУЫШ МЕКТЕПТЕ ПРОБЛЕМАЛЫҚ ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІН 

ҚОЛДАНУ 

179 

   

12 Ибрагимов К.,  Байдилла И.О., Сатымбеков С.Т. 

к.т.н., доцент, ЮКГУ им.М.Ауэзова Шымкент, Казахстан 

преподаватель, ЮКГУ им.М.Ауэзова Шымкент, Казахстан 

студент 3 курса Ф «Строительство и транспорт» ЮКГУ им.М.Ауэзова 

Шымкент, Казахстан 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ  

МИКРО ГЭС МОЩНОСТЬЮ 90 КВТ 

184 

   

13 Ибрагимова Н., Сайдазимова Г., Нуридинова С.  
ЕП-18-1Р тобының студенті М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

ЕП-18-1Р тобының студенті М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

 ЕП-18-2Р тобының студентті М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

САН ЕСІМ СӚЗ ЖАСАМЫ 

186 

   

14 Изтаева Ж.П
1
., Жандарбай А.И

2
., Тулеметов Б.Б.,

 3 

Сауытов Е
4
., Алдешов С.Е

5
.
 

1
«Дене тҽрбиесі» пҽнінің мҧғалімі, Шымкент қаласының №22 негізгі орта 

мектебі, Шымкент, Қазақстан  
2
«Дене тҽрбиесі» пҽнінің мҧғалімі, Шымкент қаласының №52 жалпы орта 

мектебі, Шымкент, Қазақстан  
3
дене тҽрбие пҽнінің оқытушысы,Тҥркістан агарлық колледжі,  

Тҥркістан Қазақстан 
4
аға оқытушы-магистр, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

5
п.ғ.к., доцент, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

РУХАНИ ЖАҢҒЫРҒАН ЕЖЕЛГІ  «ШӚГЕН» -  

ҦЛТТЫҚ АТ СПОРТЫ ОЙЫНЫ 

190 

   

15 Изтаева Ж.П
1
., Қуатбек

 
А

2
.Тулеметов Б.Б

3
.
 

1
«дене тҽрбиесі» пҽнінің мҧғалімі, Шымкент қаласының №22 негізгі орта 

мектебі, Шымкент, Қазақстан  
2
7 «А» сыныптың оқушысы, Шымкент қаласының №22 негізгі орта мектебі, 

Шымкент, Қазақстан  
3
дене тҽрбие пҽнінің оқытушысы, 

194 
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Тҥркістан аграрлық колледжі, Тҥркістан Қазақстан 

«ШӚГЕН»  - АТ СПОРТЫ  ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ  

 САЙТЫН ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 

   

16 Кaрнaкoвa Г.Ж, Ескулова С.Ш. 

магистр технических наук, ТарГУ им. М.Х.Дулaти, Тараз, Казахстан 

старший преподаватель, ТарГУ им. М.Х.Дулaти, Тараз, Казахстан 

ДИСКРЕТНО РЕГУЛИРУЕМЫЕ АГРЕГАТЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

198 

   

17 Қалшабекова Э.Н., Ерназаров М.А., Дауренбек Н.С.  
т.ғ.к, доцент, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

 магистрант, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

студент, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

ТҤРЛІ БАҒЫТТАҒЫ ЖБИ ӚНДІРІСІНДЕГІ ЖЕРГІЛІКТІ 

ТОЛТЫРҒЫШТАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІНІҢ СӘЙКЕСТІК АНАЛИЗІ 

204 

   

18 Мырзалы Г. 
  
технология пҽнінің мҧғалімі, С.Сейфуллин мектебі,  

Бадам елді мекені, Ордабасы ауданы, Тҥркістан облысы, Қазақстан  

ТЕХНОЛОГИЯ САБАҒЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН   

СИММЕТРИЯНЫҢ ҒАЖАЙЫПТАРЫ 

208 

   

19 Наурызбаев Қ.К.,
 1

 Бҥркіт Ә.Қ.,
2
 Алдешов С.Е.

 3 

1
РЖА профессоры, т.ғ.к., М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

1
РЖА Кеңесшісі, ҚПА профессоры, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

1
РЖА профессоры, п.ғ.к., М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

ОҚУШЫЛАРДЫҢ ТЕХНИКАЛЫҚ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

ҚАБІЛЕТТЕРІН АРТТЫРУ  ӘДІСТЕМЕСІ 

213 

   

20 Нурмаганбетов Б.,
 
Аман К.,

 
Бҥркіт Ә.Қ., Сауытов Е.

 

магистр, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

РЖА Кеңесшісі, ҚПА профессоры, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, 

Қазақстан  

магистр, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

магистр, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

«IT ЖӘНЕ РОБОТ ТЕХНИКАСЫ»  ЗЕРТХАНАСЫ МЕН  

«МЕХАТРОНИКА» ШЕБЕРХАНАСЫНДА ҤЙІРМЕ ЖҦМЫСТАРЫН 

ӚТКІЗУ ӘДІСТЕМЕСІ 

218 

   

21 Нҧғмaнcaя Е.Н., Кaрнaкoвa Г.Ж. Шедреева И.Б.
 

магистр технических наук, ТарГУ им.М.Х.Дулaти, Тараз, Казахстан 

магистр технических наук, ТарГУ им.М.Х.Дулaти, Тараз, Казахстан 

магистр технических наук, ТарГУ им.М.Х.Дулaти, Тараз, Казахстан 

COВРЕМЕННЫЕ ТЕХНOЛOГИИ В ЭНЕРГЕТИКЕ 

222 

   

22 Ортаева
 
К.А., Уразалиева

 
А.А.

 

п.ғ.к.доцент, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

магистрант, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

ФИЗИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА МҦҒАЛІМДЕРДІҢ АҚПАРАТТЫҚ 

ҚҦЗЫРЕТТІЛІГІН ДАМЫТУ 

225 
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23 Ӛмірбек М.Ж
1
., Бҥркіт Ә.Қ

2
., Ыдырысбаев Д.У

3
.,  

Накышов Н.Н
4
., Алдешов С.Е

5
.
 

1
«Дене тҽрбиесі» пҽнінің мҧғалімі, Ордабасы ауданы, Бадам елді мекені, 

С.Сейфуллин  жалпы орта мектебі, Тҥркістан облысы, Қазақстан  
2
РЖА профессоры, т.ғ.к., М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

3
PHD докторант, магистр-оқытушы, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, 

Қазақстан  
4
з.ғ.к., доцент, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

5
РЖА профессоры, п.ғ.к., доцент, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, 

Қазақстан  

РУХАНИ ЖАҢҒЫРҒАН  ЕЖЕЛГІ  «ШӚГЕН»  - ҤЛТТЫҚ АТ СПОРТЫ 

ОЙЫНЫ»  ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫҢ ТӘЖІРИБЕЛЕРІ МЕН КЕЛЕШЕГІ 

231 

   

24 Қаратаев Ж., Сабалақова А., Қанжігітова Г.Ж., Әлжан Т.Е., Халметова 

Қ.Ә,  
ф.м.ғ.к., доцент, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

магистр-аға оқытушы, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

магистрант, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

СМ-18-6к2 тобының студенті, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

математика пҽні мҧғалімі, №54 жалпы орта мектебі, Шымкент, Қазақстан 

ЖАҢАРТЫЛҒАН БАҒДАРЛАМА НЕГІЗІНДЕ МАТЕМАТИКАДАН 

СЫНЫПТАН ТЫС ЖҦМЫСТАРДЫ ҦЙЫМДАСТЫРУ ЖӘНЕ ӚТКІЗУ 

ӘДІСТЕМЕСІ 

236 

   

25 Сапарәлі М.Б., Ражапова А.Т., Мирзарахмонова У.А. 

ЕП-18-1р тобының студенті, М. Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

ЕП-18-1р тобының студенті, М. Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

ЕП-18-1р тобының студенті, М. Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

ЕТІСТІКТІҢ ҚАҒИДАСЫ МЕН ТҤРЛЕРІ 

239 

   

26 Халметова Ш.А., Джораханова Б.У., Анаркулов У.Ш. 

научный руководитель, магистр, старший преподаватель кафедры 

«Медицинская биофизика и информационные технологии», ЮКМА, Шымкент 

Казахстан 

студентка, ЮКМА, Шымкент Казахстан 

студент, ЮКМА, Шымкент Казахстан 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГРАММЫ MICROSOFT EXCEL В МЕДИЦИНЕ 

244 

   

27 Бҥркіт Ә.Қ
1
., Шинтаева Б.С

2
., Сәрсенова Г.М

3
., Худярова Е.А

4
.
 

1
РЖА Кеңесшісі, ҚПА профессоры, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, 

Қазақстан  
2
аға оқытушы-магистр, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

3
аға оқытушы-магистр, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

4
ЕП-17-5к тобының студенті, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан  

ҤШ ТІЛДЕ ОРЫНДАЙТЫН ӘНШІ-РОБОТ ПЕН БИШІ-РОБОТ  

247 
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3 секция 

«РУХАНИ ЖАҢҒЫРУ»: ЖАҢА ГУМАНИТАРЛЫҚ БІЛІМ 

«ДУХОВНОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ»: НОВОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

1 Абдуалиева М.А. 

аға оқытушы, PhD докторы, М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

БОЛАШАҚ МҦҒАЛІМДЕРДІҢ  

ЭЛЕКТРОНДЫ ДИДАКТИКАЛЫҚ ҚҦРАЛ-ЖАБДЫҚТАРДЫ 

ҚОЛДАНУҒА  

ӘДІСНАМАЛЫҚ БІЛІМДЕРІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ МАҢЫЗЫ 

252 

   

2 Абдумажитова Б., Зайпулаева Д., Ирниязова Ж. 

ЕП-18-3Р тобының студенті М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 

ЕП-18-3Р тобының студенті М.Ҽуезов атындағы ОҚМУ, Шымкент, Қазақстан 
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